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Strongs em Hebraico
Nota Inicial
O vocábulo original grego ou hebraico é, em alguns casos, traduzido por mais de uma
palavra em português. Nestes casos, a tradução do termo original pode estar separada
por uma ou mais palavras em português.
ex. Mt 15.23
Strong, no 630
Português
Despedir
despede 630 0 -a 846 630
Aqui o verbo “despedir” está acompanhado pelo pronome “a”.
O zero significa que o termo aparece somente uma vez nesta passagem e não duas.
Algumas vezes cinco ou seis palavras separam um termo.
Algumas exceções se encontram em Jr 51.3 onde o zero em “contra o que faz com o
seu” 1869 0 “o flecheiro 1869 8802 arme 1869 8799” conecta “contra o que faz com o
seu” com “arme” e não com “flecheiro”.
Veja também Nm 16.13; 22.17; 2Sm 12.14.

01 ’ אבab
uma raiz; DITAT - 4a; n m
1) pai de um indivíduo
2) referindo-se a Deus como pai de seu povo
3) cabeça ou fundador de uma casa, grupo, família, ou clã
4) antepassado
4a) avô, antepassados — de uma pessoa
4b) referindo-se ao povo
5) originador ou patrono de uma classe, profissão, ou arte
6) referindo-se ao produtor, gerador (fig.)
7) referindo-se à benevolência e proteção (fig.)
8) termo de respeito e honra
9) governante ou chefe (espec.)

02 ’ אבab (aramaico)
correspondente a 1, grego 5 Αββα e 912 βαραββας; DITAT - 2553; n m
1) pai

03 ’ אבab
procedente da mesma fonte de 24; DITAT - 1a; n m
DITAT DITAT corresponde à obra de R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr. e
Bruce K. Waltke, Dicionário Internacional de Teologia do Antigo
Testamento (publicado pelas Edições Vida Nova, www.vidanova.com.br). O
número que aparece ao lado da sigla DITAT corresponde ao verbete deste
dicionário, que pode ser consultado para maior aprofundamento.
fig. Figuradamente

1) fresco, verde e fresco, brotos verdes, ou verdura

04 ’ אבeb (aramaico)

correspondente a 3; DITAT - 2554; n m
1) fruto, fresco, novo, verde

05 ’ אבגתאAbagtha’

de origem estrangeira; n pr m
Abagta = “dado por Deus”
1) um dos sete eunucos na corte persa de Assuero

06 ’ אבדabad

uma raiz primitiva; DITAT - 2; v
1) perecer, desvanecer, extraviar-se, ser destruído
1a) (Qal)
1a1) perecer, morrer, ser exterminado
1a2) perecer, desaparecer (fig.)
1a3) ser perdido, extraviado
1b) (Piel)
1b1) destruir, matar, causar perecer, entregar (como perdido), exterminar
Qal

Qal
Qal é o paradigma verbal mais freqüentemente empregado. Expressa a
ação “simples” ou “causal” da raiz na voz ativa.
Exemplos:
ele sentou, ele comeu, ele foi, ele disse, ele levantou, ele comprou
Esta forma representa 66.7% dos verbos analisados.
Piel

Piel
1) O Piel normalmente expressa uma ação “intensiva” ou “intencional”.
Qal
ele quebrou
ele enviou
Piel
ele quebrou em pedaços, ele esmagou
ele mandou embora, expulsou
2) Algumas vezes o Piel introduz um novo sentido à forma Qal.

1b2) exterminar, eliminar, causar desaparecer, (fig.)
1b3) causar extraviar-se, perder
1c) (Hifil)
1c1) destruir, matar, exterminar
1c1a) referente ao juízo divino
1c2) nome de reis (fig.)

07 ’ אבדabad (aramaico)

correspondente a 6; DITAT - 2555; v
1) perecer, desaparecer
ele contou ele relatou, contou
ele completou ele pagou, recompensou
ele aprendeu ele ensinou
3) O Piel expressa uma ação “repetida” ou “prolongada”.
ele pulou ele saltou, saltitou
4) Alguns verbos intransitivos no Qal tornam-se transitivos no Piel.
ser forte fortalecer, fortificar
tornar-se grande engrandecer
Hifil

Hifil
1) O Hifil em geral expressa a ação “causativa” do Qal - ver 8851
Qal Hifil
ele comeu ele fez comer, alimentou
ele veio ele fez vir, trouxe
ele reinou ele fez rei, coroou
2) O Hifil é geralmente empregado para formar verbos a partir de substantivos
e de adjetivos.
Substantivo ou Adjetivo Hifil
ouvido ouvir (dar ouvidos)
distante afastar-se, colocar longe de
3) Alguns verbos “simples” acham-se no Hifil.
lançar, destruir, levantar cedo, explicar, contar
Essa forma representa 13.3% dos verbos analisados.

1a) (Peal) perecer, desaparecer
1b) (Afel) matar, exterminar, destruir
1c) (Hofal) ser destruído

08 ’ אבדobed

particípio ativo de 6; DITAT - 2a; n m
1) destruição (ruína)

09 ’ אבדהabedah

procedente de 6; DITAT - 2b; n f
1) uma coisa perdida
Peal

Peal
No aramaico (caldeu), essa forma representa o tronco básico do verbo e
equivale ao tronco Qal no hebraico.
Ver Qal 8851
Afel

Afel
No aramaico bíblico (caldeu), o Afel é uma conjugação causativa como o
Hifil no hebraico, mas com a letra Alef substituída pelo He inicial.
Exceto por outras mudanças ortográficas que também ocorrem, o verbo
funciona de modo semelhante ao Hifil no hebraico, expressando ação
causativa.
Ver Hifil 8818
Hofal

Hofal
Hofal é o “passivo” do Hifil - ver 8818
Hifil
ele contou
ele arremessou
Hofal
foi-lhe contado (contaram-lhe)
ele foi arremessado
Essa forma representa 0.6% dos verbos analisados.

010 ’ אבדהabaddoh
o mesmo que 9, forma incorreta de 11; DITAT - 2b; n f
1) uma coisa perdida, algo perdido, que perece

011 ’ אבדןabaddown

intensivo de 6, grego 3 Αβαδδων; DITAT - 2d; n pr loc
1) lugar de destruição, destruição, ruína, reino dos mortos

012 ’ אבדןabdan

procedente de 6; DITAT - 2c; n m
1) destruição

013 ’ אדבןobdan

procedente de 6; DITAT - 2c; n m

014 ’ אבהabah
uma raiz primitiva; DITAT - 3; v
1) estar disposto a, consentir
1a) (Qal)
1a1) estar disposto a
1a2) consentir, conceder, aceitar
1a3) querer

015 ’ אבהabeh

procedente de 14; DITAT - 3; n f
1) súplica, ânsia, desejo

016 ’ אבהebeh

procedente de 14 (no sentido de dobrar-se para frente); DITAT - 3c; n m
1) junco, papiro
Provavelmente os barcos feitos de junco ou papiro eram os barcos a vela daqueles dias
por causa da sua velocidade.

017 ’ אבויabowy
procedente de 14 (no sentido de desejo); DITAT - 3d; interj
1) Ai!, (exclamação de dor — indica desejo ou desconforto)

018 ’ אבוסebuwc

procedente de 75; DITAT - 10a; n m
1) manjedoura

019 ’ אבחהibchah

procecente de uma raiz não utilizada (aparentemente significando virar); DITAT - 786b;
nf
1) matadouro, carne humana, carne animal, carne de animal abatido

020 ’ אבטיחיםabattiyach

de derivação incerta; DITAT - 234a; n m
1) melancia, fruto egípcio

021 ’ אביAbiy
procedente de 1; n pr f
Abi (Abia) = “meu pai”
1) mãe de Ezequias (cf 29)

022 ’ אביאלAbiy’el

procedente de 1 e 410; n pr m
Abiel = “El (Deus) é (meu) pai”
1) avô de Saul

023 ’ אביאסףAbiy’acaph

procedente de 1 e 622; n pr m
Abiasafe = “meu pai ajuntou”
1) filho (descendente) de Coré

024 ’ אביבabiyb

procedente de uma raiz não utilizada (significando ser novo, fresco); DITAT - 1b; n m
1) fresco, espigas novas de cevada, cevada
2) mês da formação da espiga, época da colheita Abibe, mês do êxodo e da páscoa (março
ou abril)

025 גבעון

’ אביAbiy Gib ̀own

procedente de 1 e 1391; n pr m
Abi Gibeão = “pai de Gibeão”
1) Lugar alto, localização do tabernáculo do Senhor no lugar alto

026 ’ אביגילAbiygayil ’ אביגלAbiygal

procedente de 1 e 1524; n pr f
Abigail = “meu pai é alegria”
1) esposa de Nabal, depois esposa de Davi
2) irmã de Davi

027 ’ אבידןAbiydan

procedente de 1 e 1777; n pr m
Abidã = “meu pai é juiz”
1) um príncipe (governante) de Benjamim

028 ’ אבידעAbiyda ̀

procedente de 1 e 3045; n pr m
Abida = “meu pai sabe”
1) quarto filho de Midiã e neto de Abraão através da sua esposa Quetura (depois da morte
de Sara)

029 ’ אביהAbiyah ’ אביהוAbiyahuw

procedente de 1 e 3050, grego 7 Αβια; n pr m
Abia ou Abias = “Javé é (meu) pai”
1) rei de Judá, filho e sucessor de Roboão

2) segundo filho de Samuel
3) filho de Jeroboão I, rei de Israel
4) filho de Bequer, um benjamita
5) cabeça de uma casa sacerdotal (um dos 24 grupos levitas)
6) cabeça de uma casa sacerdotal (período pós-exílico)
7) esposa de Hezrom
8) mãe de Ezequias (cf 21)

030 ’ אביהוAbiyhuw’

procedente de 1 e 1931; n pr m
Abiú = “ele é (meu) pai”
1) filho de Arão que foi morto por ter oferecido sacrifício diante de Deus com fogo estranho

031 ’ אביהודAbiyhuwd

procedente de 1 e 1935, grego 10 Αβιουδ; n pr m
Abiúde = “meu pai é majestade”
1) filho de Bela, um benjamita

032

’ אביהילAbiyhayil

(ou

mais

correto)

אביחיל

’Abiychayil

procedente de 1 e 2428; n pr m
Abiail = “meu pai é poder”
1) um levita do período mosaico
2) um gadita
3) pai de Ester
4) esposa de Abisur
5) esposa de Roboão

033 העזרי

’ אביAbiy ha- ̀Ezriy

procedente de 44 com acréscimo do artigo; n pr m
Abiezrita = “meu pai é ajuda”
1) um membro da família de Abiezer, descendente do filho de José, Manassés

034 ’ אביוןebyown
procedente de 14, no sentido de carência (especialmente na área dos sentimentos);
DITAT - 3a; adj m
1) pobre, carente, necessitado
2) que sofre opressão
3) necessitando ajuda, libertação de problemas, especialmente libertação através da
instrumentalidade divina
4) referência em geral à classe mais baixa

035 ’ אביונהabiyownah
procedente de 14; DITAT - 3b; n f
1) alcaparra - que estimula a vontade

036 ’ אביטובAbiytuwb
procedente de 1 e 2898; n pr m
Abitube = “meu pai é bom (bondade)”

1) filho de Saaraim, um benjamita

037 ’ אביטלAbiytal

procedente de 1 e 2919; n pr f
Abital = “meu pai é (o) orvalho”
1) uma das esposas de Davi

038 ’ אביםAbiyam

procedente de 1 e 3220; n pr m
Abias = “meu pai é o mar” ou “Javé é (meu) pai”
1) rei de Judá, filho e sucessor de Roboão

039 ’ אבימאלAbiyma’el

procedente de 1, palavra não utilizada em outro lugar (provavelmente estrangeira); n pr
m
Abimael = “meu pai é El (Deus)”
1) filho de Joctã, descendente de Sem

040 ’ אבימלךAbiymelek

procedente de 1 e 4428; n pr m
Abimeleque = “Meleque é pai” ou “meu pai é rei”
1) rei de Gerar na época de Abraão
2) rei de Gate na época de Davi; talvez seja um título de reis filisteus
3) filho de Gideão com uma concubina
4) sacerdote, filho de Abiatar

041 ’ אבינדבAbiynadab

procedente de 1 e 5068; n pr m
Abinadabe = “meu pai é nobre” ou “meu pai está disposto”
1) homem de Gibeá que abrigou a arca do tabernáculo
2) segundo filho de Jessé, irmão mais velho de Davi
3) filho de Saul, morto pelos filisteus junto com seu pai

042 ’ אבינעםAbiyno ̀am

procedente de 1 e 5278; n pr m
Abinoão = “meu pai é gracioso”
1) pai de Baraque, descendente de Naftali

043 ’ אביסףEbyacaph

forma contrata procedente de 23; n pr m
Ebiasafe = “meu pai ajuntou”
1) filho ou descendente de Coré

044 ’ אביעזרAbiy e
̀ zer

procedente de 1 e 5829; n pr m
Abiezer = “meu pai é ajuda”
1) um manassita, chamado de “filho” de Gileade, também filho da irmã de Gileade
2) um benjamita, soldado de Davi

045 עלבון

’ אביAbiy- à lbown

procedente de 1 e duma raiz não usada e de derivação incerta; n pr m
Abi-Albom = “El (Deus) é meu pai”
1) um dos homens valentes (heróis) de Davi

046 ’ אבירabiyr

procedente de 82; DITAT - 13c; adj m
1) força, poder - usado somente para descrever Deus
2) o Poderoso - antigo nome para Deus (poético)

047 ’ אבירabbiyr

procedente de 46; DITAT - 13d; adj m
1) poderoso, valente
1a) referindo-se aos homens
1b) referindo-se aos anjos
1c) referindo-se aos animais
1d) (metáfora)
1d1) referindo-se aos inimigos
1d2) referindo-se aos príncipes
1d3) referindo-se aos objetos sacrificiais
1e) obstinado (fig.)

048 ’ אבירםAbiyram

procedente de 1 e 7311; n pr m
Abirão = “meu pai é exaltado” ou “(o) Exaltado é (meu) pai”
1) um rubenita, filho de Eliabe no êxodo
2) filho de Hiel, o betelita que trabalhou para reconstruir Jericó

049 ’ אבישגAbiyshag

procedente de 1 e 7686; n pr f
Abisague = “meu pai é um nômade”
1) A linda e jovem enfermeira de Davi

050 ’ אבישועAbiyshuwae

procedente de 1 e 7771; n pr m
Abisua = “meu pai é resgate (segurança)” ou “meu pai é opulência”
1) filho de Finéias, neto de Arão

051 ’ אבישורAbiyshuwr

procedente de 1 e 7791; n pr m
Abisur = “meu pai é uma muralha”
1) filho de Samai, descendente de Judá

052 ’ אבישיAbiyshay ou (reduzido) ’ אבשיAbshay

procedente de 1 e 7862; n pr m
Abisai = “meu pai é Jessé” ou “meu pai é um dom”
1) neto de Jessé, sobrinho de Davi através da sua irmã Zeruia, irmão de Joabe

053

’ אבישלוםAbiyshalowm

ou

(reduzido)

אבשלום

’Abshalowm

procedente de 1 e 7965; n pr m
Absalão = “meu pai é paz”
1) sogro de Roboão
2) terceiro filho de Davi, assassino do seu irmão mais velho Amnom, também líder de uma
revolta contra o seu pai - Davi

054 ’ אביתרEbyathar
forma contrata de 1 e 3498, Grego 8 Αβιαθαρ; n pr m
Abiatar = “meu pai é grande”
1) sacerdote, filho de Aitube (Aimeleque), fiel a Davi, porém mais tarde veio a rebelar-se
com Adonias

055 ’ אבךabak
uma raiz primitiva; DITAT - 5; v
1) rolar, virar
1a) (Hitpael) rolar, retornar, encapelar-se
Hitpael

Hitpael
1) Essa forma expressa basicamente uma ação “reflexiva” de Qal ou Piel
Ver para o Qal 8851
Ver para o Piel 8840
Qal Hitpael
ele trajava ele se vestiu
ele lavou ele se lavou
ele caiu ele preciptou-se, caiu caiu em cima, atacou
ele vendeu ele se vendeu, ele se devotou
2) Expressa uma ação recíproca.
eles olharam eles olharam um para o outro
eles sussurraram eles sussurraram um para o outro
3) Alguns verbos no Hitpael são traduzidos como uma ação simples. A ação
reflexiva fica subentendida.
ele orou, ele lamentou, ele ficou irado
Essa forma representa 1.4% dos verbos analisados.

056 ’ אבלabal
uma raiz primitiva; DITAT - 6; v
1) cobrir-se de luto, lamentar
1a) (Qal) cobrir-se de luto, lamentar
1a1) referindo-se a seres humanos
1a2) referindo-se a objetos inanimados (fig.)
1a2a) referindo-se aos portões
1a2b) referindo-se à terra
1b) (Hifil)
1b1) lamentar, levar a lamentar (fig.)
1c) (Hitpael)
1c1) lamentar
1c2) fazer o papel daquele que lamenta

057 ’ אבלabel

de 56; DITAT - 6b; adj
1) lamento
1a) por alguém morto
1b) por causa de calamidade
1c) referindo-se a ritos de lamentação
2) aquele que lamenta (substantivo)
2a) por um morto
2b) por alguma calamidade

058 ’ אבלabel

procedente de uma raiz não utiliza (significando ser coberto de grama), grego 9
Αβιληνη; DITAT - 7a; n f
1) riacho (do verbo - crescer verde, resistir)

059 ’ אבלAbel

procedente de 58; n pr loc
1) cidade do norte de Israel próximo a Bete-Maaca
2) lugar onde a arca permaneceu no campo de Josué em Bete-Semes

060 ’ אבלebel

procedente de 56; DITAT - 6a; n m
1) lamentação
1a) por um morto
1b) em rituais de lamentação (metáfora)
1c) vestimentas de luto
1d) período de luto

061 ’ אבלabal

aparentemente procedente de 56 através da idéia de negação; DITAT - 8; adv
1) deveras!, de fato!, com certeza!
2) mas, porém, no entanto
3) não!, ao contrário (neg.)

062 מעכה

’ אבל ביתAbel Beyth-Ma ̀akah

procedente de 58 e 1004 e 4601; n pr loc
Abel-Bete-Maaca = “prado da casa de Maaca”
1) cidade do norte de Israel próxima a Bete-Maaca

063 השטים

’ אבלAbel hash-Shittiym

procedente de 58 e o plural de 7848, com o acréscimo do artigo; n pr loc
Abel-Sitim = “prado de acácias”
1) lugar nas planícies de Moabe

064 כרמים

’ אבלAbel K ê ramiym

procedente de 58 e o plural de 3754; n pr loc
Abel-Queramim = “prado das vinhas”
1) um lugar em Amom

065 מחוהל

’ אבלAbel M ̂echowlah

procedente de 58 e 4246; n pr loc
Abel-Meolá = “prado de dança”
1) uma cidade de Issacar, terra natal de Eliseu

066 מים

’ אבלAbel Mayim

procedente de 58 e 4325; n pr loc
Abel-Maim = “prado de águas”
1) uma cidade no norte de Israel (talvez Abel-Bete-Maaca)

067 מצרים

’ אבלAbel Mitsrayim

procedente de 58 e 4714; n pr loc
Abel-Mizraim = “prado do Egito”
1) um lugar a leste do Jordão (talvez “tão fértil como o Egito”)

068 ’ אבןeben

procedente da raiz de 1129 com o significado de construir; DITAT - 9; n f
1) pedra (grande ou pequena)
1a) pedra comum (em estado natural)
1b) material rochoso
1b1) referindo-se a placas de pedra
1b2) mármore, pedras cortadas
1c) pedras preciosas, pedras de fogo
1d) pedras contendo metal (minério), ferramenta de trabalho ou arma
1e) peso
1f) chumbo(pedras de destruição) também feito de metal
1g) objetos semelhantes a pedras, ex. pedras de granizo, coração de pedra, gelo
1h) objeto sagrado, Samuel erigiu como memorial para indicar onde Deus ajudou Israel a
derrotar os filisteus
1i) (símile)
1i1) afundar em água, imóvel
1i2) força, firmeza, solidez
1i3) comum
1j) (metáfora)

1j1) petrificado de terror
1j2) perverso, coração duro

069 ’ אבןeben (aramaico)

correspondente a 68; DITAT - 2556; n f
1) pedra
1a) uma (a) pedra
1b) pedra, material utilizado para erigir ídolos e construções

070 ’ אבןoben

procedente da mesma raiz que 68; DITAT - 9a; n m
1) roda, disco
1a) roda de oleiro
1b) banquinho, banquinho de parteira

071 ’ אבנאAbanah

talvez procedente de 68; n
1) rio Abana, rio sírio que flui através de Damasco

072 העזר

’ אבןEben ha- ̀ezer

procedente de 68 e 5828 com acréscimo do artigo; n
Ebenézer = “pedra de ajuda”
1) pedra memorial erigida por Samuel para marcar o local onde Deus ajudou Israel a
derrotar os filisteus - norte de Jerusalém

073 ’ אבנטabnet

de derivação inserta; DITAT - 256a; n m
1) faixa, cinto
1a) de um sumo-sacerdote
1b) de outros sacerdotes
1c) de um alto funcionário

074 ’ אבנרAbner ou (forma completa) ’ אבינרAbiyner

procedente de 1 e 5216; n pr m
Abner = “meu pai é uma candeia”
1) primo de Saul e capitão do exército, morto traiçoeiramente por Joabe

075 ’ אבסabac

uma raiz primitiva; DITAT - 10; v
1) alimentar, engordar, cevar
1a) (Qal) engordado, cevado (particípio passivo)

076 ’ אבעבעחaba ̀bu a
̀ h

procedente (por reduplicação) de uma raiz não usada (significando vomitar, arrotar);
DITAT - 217a; n f
1) úlceras, bolhas (vindo da raiz inchar)

077 ’ אבץEbets

procedente de uma raiz não usada que provavelmente significa brilhar; n pr loc

Ebes = “Eu tornarei branco (ou lamacento)”
1) uma cidade em Issacar

078 ’ אבצןIbtsan

procedente da mesma raiz que 76; n pr m
Ibsã, “sua brancura (literalmente seu estanho — como branco)”
1) um juiz belemita da época dos juizes

079 ’ אבקabaq

uma raiz primitiva, provavelmente elevar-se (como vapor), mas usada somente como
denominativo procedente de 80; DITAT - 12; v
N
1) ( ifal) lutar

080 ’ אבקabaq
Nifal

Nifal
1) O Nifal é o “passivo” do Qal - ver 8851
Qal
ele viu
ele viu o anjo
ele enviou
ele criou isso
Nifal
ele foi visto, apareceu
o anjo foi visto
ele foi enviado
foi criado
1) O Nifal algumas vezes expressa uma ação “reflexiva”.
ele vigiou ele foi vigiado, também
ele se protegeu
1) Diversos verbos usam o Nifal, embora expressem ação simples
e são traduzidos na voz ativa. São exemplos comuns:
ele lutou, ele permaneceu, ele jurou, ele entrou
Essa forma representa 6.0% dos verbos analisados.

procedente da raiz de 79; DITAT - 11a; n m
1) pó, poeira, fuligem
1a) no chão
1b) nuvens (fig.)

081 ’ אבקהabaqah

f de 80; DITAT - 11b; n f
1) pó aromático, pó

082 ’ אברabar

uma raiz primitiva; DITAT - 13b; v
1) (Hifil) voar, elevar-se voando (movendo as asas)

083 ’ אברeber

procedente de 82; DITAT - 13a; n m
1) asa
1a) de pássaro (pomba, falcão)
1b) do rei da Babilônia (fig.)

084 ’ אברהebrah

f de 83; DITAT - 13a; n f
1) asa
1a) de pássaro (avestruz, águia, pomba)
1b) de Deus (metáfora)

085 ’ אברהםAbraham

forma contrata procedente de 1 com uma raiz não usada (provavelmente significando
ser populoso), grego 11 Αβρααμ; DITAT - 4b; n pr m
Abraão = “pai de uma multidão” ou “chefe de multidão”
1) amigo de Deus e fundador da nação dos hebreus através da aliança e eleição de Deus

086 ’ אברךabrek

provavelmente uma palavra egípcia significando ajoelhar-se; DITAT - 14; exclamação
1) (significado incerto) - grito usado para anunciar a carruagem de José
1a) ordem
1b) inclinar-se

087 ’ אברםAbram

forma contrata procedente de 48; n pr m
Abrão = “pai exaltado”
1) nome original de Abraão

088 ’ אבתoboth

plural de 178; n pr loc
Obote = “odres de água”
1) local indeterminado de um dos acampamentos israelitas no deserto (talvez na fronteira a
leste de Moabe)

089 ’ אגאAge’

de derivação incerta, compare com 90; n pr m
Agé = “Eu aumentarei”
1) pai de um soldado de Davi

090 ’ אגגAgag ’ אגגAgag

de derivação incerta, compare com 89; n pr m
Agague = “Eu superarei o topo”
1) rei de Amaleque, poupado por Saul porém morto por Samuel

091 ’ אגגיAgagiy

gentílico ou patronímico de 90; adj
Agagita = “Eu superarei o topo”
1) dito de Hamã, Hamã o agagita

092 ’ אגדהaguddah

particípio passivo f de uma raiz não usada (significando amarrar);
DITAT - 15a; n f
1) banda, faixa, presilha, laço, feixe, molho
1a) cordas, ataduras, correias (metafórico de escravidão)
1b) um molho de hissopo
1c) bando de homens, tropas
1d) abóbada (celeste), firmamento (ligando a terra aos céus)

093 ’ אגוזegowz

provavelmente de origem persa; DITAT - 16; n m coletivo
1) nozes

094 ’ אגורAguwr

particípio passivo de 103; n pr m
Agur = “ajuntado”
1) filho de Jaque, um autor ou compilador de Pv 30.1-33

095 ’ אגורהagowrah

procedente da mesma raiz que 94; DITAT - 23a; n f
1) pagamento, moeda

096 ’ אגלegel

procedente de uma raiz não usada (significando fluir para baixo ou em conjunto como
gotas);
DITAT - 17a; n m
1) gota, suprimento de reserva, coleções, depósitos

097 ’ אגליםEglayim

dual de 96; n pr loc
Eglaim = “duplo reservatório”
1) uma cidade em Moabe

098 ’ אגםagam

procedente de uma raiz não usada (significando coletar como água); DITAT - 18a; n m
1) lago, lago agitado
1a) lagos agitados ou lamacentos (sombrios), pântanos
1b) qualquer lago, pequeno
1c) juncos, juncos de pântanos, canas de junco

099 ’ אגםagem

provavelmente procedente da mesma raiz que 98 (no sentido de água parada); DITAT 18b; adj
1) poça estagnada

0100 ’ אגמוןagmown ag-mone’

procedente da mesma raiz que 98; DITAT - 19; n m
1) junco, cana de junco
1a) usada como corda ou linha (de juncos trançados ou fiado de fibra de junco)
1b) referindo-se ao humilde, insignificante (metáfora)
2) triste, alguém que desfalece
1a) referindo-se à fileira de canas de junco
1b) o curvar da cabeça (fig.)
1c) referindo-se ao humilde (metáfora)

0101 ’ אגןaggan ag-gawn’

provavelmente procedente de 5059; DITAT - 20a; n m
1) bacia, tigela, taças
1a) bacia usada em ritual
1b) corpo humano (metáfora), curvas do corpo (símile)
1c) da família de Eliaquim (metáfora)

0102 ’ אגףaggaph ag-gawf’

provavelmente procedente de 5062 (com a idéia de estar prestes a acontecer); DITAT 21a; n m
1) tropas (de um exército), bando, exército, hordas

0103 ’ אגרagar aw-gar’

uma raiz primitiva; DITAT - 22; v
1) ajuntar
1a) (Qal) ajuntar

0104 ’ אגראigg e
̂ ra’ (aramaico) ig-er-aw’

de origem persa, grego 29 αγγαρευω; DITAT - 2557; n f
1) carta, correspondência (palavra emprestada do aramaico usada nos últimos livros do AT)

0105 ’ אגרטלagartal ag-ar-tawl’

de derivação incerta; DITAT - 380a; n m
1) vaso, cesto, bolsa de couro, bacia

0106 ’ אגרוףegroph eg-rofe’

procedente de 1640 (no sentido de segurar com firmeza); DITAT - 385a; n m
1) punho

0107 ’ אגרתiggereth ig-eh’-reth
procedente de 104; DITAT - 23b; n f
1) carta

0108 ’ אדed ade

procedente da mesma raiz que 181; DITAT - 38d; n m
1) neblina, vapor

0109 ’ אדבadab aw-dab’

uma raiz primitiva; DITAT - 24; v
1) afligir, lamentar, causar aflição ou tristeza
1a) (Hifil) causar aflição, causar tristeza, entristecer

0110 ’ אדבאלAdb ̂e’el ad-beh-ale’

provavelmente procedente de 109 (no sentido de castigo) e de 410; n pr m
Adbeel = “castigado por Deus”
1) terceiro filho de Ismael e neto de Abraão

0111 ’ אדדAdad ad-ad’

provavelmente uma variação ortográfica de 2301; n pr m
Hadade = “Eu moverei suavemente: Eu amarei”
1) um inimigo edomita levantado por Deus para punir Salomão por seus pecados

0112 ’ אדוIddow id-do

de derivação incerta; DITAT - 26e, 26f; n pr m
Ido = “Eu o louvarei”
1) um chefe israelita durante o restabelecimento na terra após o cativeiro

0113

’ אדניadown

aw-done’ ou (forma contrata)

’ אדןadon

done’
procedente de uma raiz não usada (significando governar); DITAT - 27b; n m
1) firme, forte, senhor, chefe
1a) senhor, chefe, mestre
1a1) referindo-se aos homens
1a1a) superintendente dos negócios domésticos
1a1b) chefe, mestre
1a1c) rei
1a2) referindo-se a Deus
1a2a) o Senhor Deus
1a2b) Senhor de toda terra
1b) senhores, reis
1b1) referindo-se aos homens
1b1a) proprietário do monte de Samaria
1b1b) chefe, mestre
1b1c) marido
1b1d) profeta
1b1e) governador
1b1f) príncipe

aw-

1b1g) rei
1b2) referindo-se a Deus
1b2a) Senhor dos senhores (provavelmente = “o teu marido, Javé”)
1c) meu senhor, meu chefe, meu mestre
1c1) referindo-se aos homens
1c1a) chefe, mestre
1c1b) marido
1c1c) profeta
1c1d) príncipe
1c1e) rei
1c1f) pai
1c1g) Moisés
1c1h) sacerdote
1c1i) anjo teofânico
1c1j) capitão
1c1k) reconhecimento geral de superioridade
1c2) referindo-se a Deus
1c2a) meu Senhor, meu Senhor e meu Deus
1c2b) Adonai (paralelo com Javé)

0114 ’ אדוןAddown ad-done’

provavelmente forma intensivo de 113; adj
Adom = “poderoso”
1) um israelita?

0115 ’ אדוריםAdowrayim ad-o-rah’-yim

dual de 142 (no sentido de eminência); n pr loc
Adoraim = “glória dupla”
1) cidade em Judá fortificada por Roboão situada cerca de 5 milhas ou 8 km a sudoeste de
Hebrom

0116 ’ אדיןedayin (aramaico) ed-ah’-yin

de derivação incerta; DITAT - 2558; adv
1) então, depois, imediatamente, desde então

0117 ’ אדירaddiyr ad-deer’

procedente de 142; DITAT - 28b; adj
1) grande, majestoso
1a) referindo-se às águas do mar
1b) referindo-se a uma árvore
1c) referindo-se aos reis, nações, deuses, príncipes
2) grandioso, majestoso
2a) referindo-se aos nobres, chefes de tribos, servos

0118 ’ אדליהAdalya’ ad-al-yaw’

de derivação persa; n pr m
Adalia (significado incerto)
1) quinto filho de Hamã, executado junto com o pai

0119 ’ אדםadam aw-dam’

de derivação desconhecida; DITAT - 26b; v
1) ser vermelho, vermelho
1a) (Qal) ruivo (referindo-se aos nazaritas)
1b) (Pual)
1b1) corar
1b2) tingido de vermelho
1b3) avermelhado
1c) (Hifil)
1c1) fazer ficar vermelho
1c2) ofuscar
1c3) emitir (mostar) vermelhidão
1d) (Hitpael)
1d1) avermelhar
1d2) ficar vermelho
1d3) parecer vermelho

0120 ’ אדםadam aw-dawm’

procedente de 119; DITAT - 25a; n m
1) homem, humanidade (designação da espécie humana)
1a) homem, ser humano
1b) homem (como indivíduo), humanidade (sentido intencionado com muita freqüência no
AT)
1c) Adão, o primeiro homem
1d) cidade no vale do Jordão

0121 ’ אדםAdam aw-dawm’

o mesmo que 120, grego 76 Αδαμ; DITAT - 25a; n pr m
Adão = “vermelho”
1) o primeiro homem
2) cidade no vale do Jordão

0122 ’ אדםadom
Pual

Pual
Pual é o “passivo” do Piel - ver 8840
Piel
ele esmagou
ele contou
Essa forma representa 0,7% dos verbos analisados.
Pual
isso foi esmagado
isso foi contado

procedente de 119; DITAT - 26b; adj
1) vermelho, ruivo (referindo-se a homem, cavalo, novilha, roupa, água, lentilhas)

0123 ’ אדםEdom ed-ome’ ou (forma completa) ’ אדוםEdowm edome’

procedente de 122; DITAT - 26e, grego 2401 Ιδουμαια; n pr m
Edom = “vermelho”
1) Edom
2) Edomita, idumeu - descendentes de Esaú
3) terra de Edom, Iduméia - terra ao sul e sudeste da Palestina

0124 ’ אדםodem
procedente de 119; DITAT - 26c; n f
1) rubi, sárdio (vermelhidão)
1a) pedra preciosa

0125 ’ אדמדםadamdam
forma reduplicada procedente de 119; DITAT - 26g; adj
1) avermelhado, ser avermelhado

0126 ’ אדמהAdmah ad-maw’
forma contrata de 127; n pr loc
Admá = “terra vermelha”
1) cidade no vale de Sidim

0127 ’ אדמהadamah
procedente de 119; DITAT - 25b; n f
1) terra, solo
1a) solo (em geral, lavrada, produzindo sustento)
1b) pedaço de terra, uma porção específica de terra
1c) terra (para edificação e construção em geral)
1d) o solo como a superfície visível da terra
1e) terra, território, país
1f) toda terra habitada
1g) cidade em Naftali

0128 ’ אדמהAdamah
o mesmo que 127; n pr loc
Adamá = “a terra”
1) cidade em Naftali

0129 ’ אדמיAdamiy
procedente de 127; DITAT - 26f; n pr loc
Adami-Nequebe = “homem de Adar”
1) um desfiladeiro ou lugar fortificado em Naftali

0130 ’ אדמיEdomiy ’ אדומיEdowmiy
patronímico procedente de 123; adj
1) Edomita

0131 ’ אדמיםAdummiym
plural de 121; n pr loc
Adumim = “avermelhado: aquietados?”
1) passagem ou cordilheira de montanhas, a oeste de Gilgal

0132 ’ אדמניadmoniy ’ אדמוניadmowniy

procedente de 119; DITAT - 26h; adj
1) vermelho, ruivo (referindo-se a Esaú quando criança)

0133 ’ אדמתאAdmatha’

provavelmente de derivação persa; n pr m
Admata = “um testemunho para eles”
1) príncipe da Pérsia no reinado de Assuero (Xerxes)

0134 ’ אדןeden

procedente do mesmo que 113 (no sentido de força); DITAT - 27a; n m
1) base, pedestal, encaixe (forte, firme)
1a) pedestais de ouro nos quais pilares de mármore eram colocados
1b) pedestais da terra, fundação da terra
1c) pedestais, bases, ou encaixes nos quais era sustentado o tabernáculo

0135 ’ אדןAddan

intensivo procedente do mesmo que 134; n pr loc
Adã = “forte, firme”
1) lugar na Babilônia, de onde retornaram os exilados

0136 ’ אדניAdonay

uma forma enfática de 113; DITAT - 27b; n m
1) meu senhor, senhor
1a) referindo-se aos homens
1b) referindo-se a Deus
2) Senhor - título, usado para substituir Javé como expressão judaica de reverência

0137 בזק

’ אדניAdoniy-Bezeq

procedente de 113 e 966; n pr m
Adoni-Bezeque = “meu senhor é Bezeque”
1) rei da cidade da cidade cananita de Bezeque, morto por israelitas

0138

’ אדניהAdoniyah

original (forma mais extensa)

’Adoniyahuw

procedente de 113 e 3050; n pr m
Adonias = “meu senhor é Javé”
1) quarto filho de Davi e rival de Salomão na disputa pelo trono
2) Levita enviado por Josafá para ensinar a Lei
3) um chefe do povo que cooperou com Neemias

0139 צדק

’ אדניAdoniy-Tsedeq

procedente de 113 e 6664; n pr m

אדניהו

Adoni-Zedeque = “meu senhor é justo”
1) rei cananeu morto por Josué

0140 ’ אדניקםAdoniyqam

procedente de 113 e 6965; n pr m
Adonicão = “meu senhor levantou-se”
1) o cabeça de um clã israelita que retornou do exílio

0141 ’ אדנירםAdoniyram

procedente de 113 e 7311; n pr m
Adonirão = “meu senhor é exaltado”
1) um dos oficiais de Salomão

0142 ’ אדרadar

uma raiz primitiva; DITAT - 28; v
1) ser grande, ser majestoso, largo, nobre (poético)
1a) (Nifal) mafestoso, glorioso (particípio)
1b) (Hifil) tornar glorioso

0143 ’ אדרAdar

provavelmente de derivação estrangeira; n
Adar = “glorioso”
1) décimo-segundo mês, correspondendo atualmente a Março-Abril

0144 ’ אדרAdar (aramaico)

correspondente a 143; DITAT - 2559; n
Adar = “glorioso”
1) décimo-segundo mês, correspondendo atualmente a Março-Abril

0145 ’ אדרeder eh’-der

procedente de 142; DITAT - 28a; n
1) glória, magnificência
2) manto, capa (larga)

0146 ’ אדרAddar ad-dawr’

intensivo de 142; n pr m
Adar = “extremamente glorioso”
1) filho de Bela e neto de Benjamim
2) cidade em Judá próxima a Edom

0147 ’ אדרiddar (aramaico) id-dar’

forma intensiva, procedente de uma raiz correspondente a 142; DITAT - 2560; n f
1) eira

0148 ’ אדרגזריאadargazer (aramaico) ad-ar’’-gaw-zare’

procedente do mesmo que 147, e 1505; DITAT - 2561; n m
1) juiz (adivinho), conselheiro

0149 ’ אדרזדאadrazda’ (aramaico) ad-raz-daw’

provavelmente de origem Persa; DITAT - 2562; adv
1) corretamente, exatamente, diligentemente, zelosamente

0150 ’ אדרכוןadarkon

de origem persa; DITAT - 28.1; n m
1) dracma, dárico - unidade de peso e valor (de ouro, dinheiro) igual a 128 grãos ou 4,32
gramas

0151 ’ אדרםAdoram

forma abreviada de 141, Adoniram; n pr m
Adorão = “meu senhor é exaltado”
1) um oficial de Davi
2) um oficial de Roboão

0152 ’ אדרמלךAdrammelek

procedente de 142 e 4428; n pr m
Adrameleque = “honra do rei” ou “Adar é príncipe” ou “Adar é conselheiro, aquele que
decide”
1) um ídolo ou deus dos sefarvitas, introduzido em Israel por Salmaneser V
2) o filho e assassino de Senaqueribe

0153 ’ אדרעedra ̀ (aramaico)

uma variação ortográfica de 1872; DITAT - 2682b; n f
1) forte, força, arma, poder

0154 ’ אדרעיedre ̀iy

procedente do equivalente a 153; n pr loc
Edrei = “pasto vistoso”
1) uma das principais cidades de Basã, ao norte do rio Jaboque

0155 ’ אדרתaddereth

f de 117; DITAT - 28c; n f
1) glória, capa
1a) glória, esplendor, magnificência (de uma videira, pastores)
1b) manto, capa feita de pele seleta de animais ou de material fino
1b1) veste de profeta

0156 ’ אדשadash

uma raiz primitiva; DITAT - 419; v
1) (Qal) debulhar, pisar, pôr o pé, esmagar

0157 ’ אהבahab ou ’ אהבaheb

uma raiz primitiva; DITAT - 29; v
1) amar
1a) (Qal)
1a1) amor entre pessoas, isto inclui família e amor sexual
1a2) desejo humano por coisas tais como alimento, bebida, sono, sabedoria
1a3) amor humano por ou para Deus
1a4) atitude amigável

1a4a) amante (particípio)
1a4b) amigo (particípio)
1a5) o amor de Deus pelo homem
1a5a) pelo ser humano individual
1a5b) pelo povo de Israel
1a5c) pela justiça
1b) (Nifal)
1b1) encantador (particípio)
1b2) amável (particípio)
1c) (Piel)
1c1) amigos
1c2) amantes (fig. de adúlteros)
2) gostar

0158 ’ אהבahab

procedente de 157; DITAT - 29a; n m
1) amores (somente no plural) אהבים
2) (DITAT) amor

0159 ’ אהבohab
procedente de 156; DITAT - 29b; n m
1) objeto amado
2) (DITAT) amor

0160 ’ אהבהahabah
f de 158; DITAT - 29c; n f
1) amor
1a) amor humano por objeto humano
1a1) de uma pessoa em relação a outra pessoa, amizade
1a2) de alguém para si mesmo
1a3) entre homem e mulher
1a4) desejo sexual
2) o amor de Deus pelo seu povo

0161 ’ אהדOhad
procedente de uma raiz não utilizada significando ser unido; n pr m
Oade = “unido”
1) filho de Simeão e neto de Jacó

0162 ’ אההahahh
aparentemente uma palavra primitiva que expressa dor em forma de exclamação, Ai!;
DITAT - 30; interj
1) ai!, ah!, ui!

0163 ’ אהואAhava’
provavelmente de origem estrangeira; n pr loc
Aava = “Eu subsistirei”
1) cidade ou área na Babilônia

0164 ’ אהודEhuwd
procedente do mesmo que 161; n pr m
Eúde = “Eu agradecerei: Eu serei louvado” ou “completo, união” apenas em (1Cr 8.6)
1) juiz benjamita de Israel que libertou Israel da opressão de Moabe
2) outro benjamita, filho de Bilã (1Cr 8.6)

0165 ’ אהיehiy

aparentemente uma variação ortográfica de 346; DITAT - 31; adv
1) onde

0166 ’ אהלahal

uma raiz primitiva; DITAT - 33; v
1) (Hifil) ser claro, brilhar

0167 ’ אהלahal

forma denominativa procedente de 168; DITAT - 32; v
1) armar uma tenda, mover uma tenda
1a) (Qal) armar ou remover uma tenda
1a) (Piel) armar a tenda de alguém

0168 ’ אהלohel

procedente de 166; DITAT - 32a; n m
1) tenda
1a) tenda de nômade, veio a tornar-se símbolo da vida no deserto, transitoriedade
1b) casa, lar, habitação
1c) a tenda sagrada de Javé (o tabernáculo)

0169 ’ אהלOhel

o mesmo que 168; n pr m
Oel = “tenda”
1) filho de Zerubabel

0170 ’ אהלהOholah

na forma fem. de 168, mas na realidade ’ אהלהOholahh
procedente de 168; DITAT - 32b; n pr f
Oolá = “sua própria tenda”
1) Samaria na qualidade de adúltera com a Assíria (metáfora)

0171 ’ אהליאבOholiy’ab
procedente de 168 e 1; n pr m
Aoliabe = “tenda do pai”
1) principal auxiliar de Bezalel na construção do tabernáculo

0172 ’ אהליבהOholiybah
(semelhante a 170) forma usada para ’ אהליבהOholiybahh
procedente de 168; DITAT - 32c; n pr f
Oolibá = “mulher da tenda” ou “a tenda está nela”

1) (metáfora) Jerusalém na qualidade de esposa adúltera de Javé

0173 ’ אהליבמהOholiybamah

procedente de 168 e 1116; n
Oolibama = “tenda do lugar alto”
1) esposa de Esaú
2) um chefe da tribo dos edomitas

0174 ’ אהליםahaliym ou (fem.) ’ אהלותahalowth

de origem estrangeira, grego 250 αλοη; DITAT - 34; n m
1) aloés, árvore de aloés, sândalo
1a) arvore de aloés
1b) aloé, sândalo (perfume)

0175 ’ אהרןAharown

de derivação incerta, grego 2 Ααρων; DITAT - 35; n pr m
Arão = “aquele que traz luz”
1) irmão de Moisés, um levita e o primeiro sumo-sacerdote

0176 ’ אוow

presume-se que seja a forma construta ou genitiva de ’ אוav forma abreviada para 185;
DITAT - 36; conjunção
1) ou, em lugar de
1a) estabelecendo que a última opção é a preferida
1b) ou se, introduzindo um exemplo para ser visto a partir da ótica de um princípio
específico
1c) (em séries consecutivas) ou...ou, quer...quer
1d) se porventura
1e) exceto, ou então
2) porventura, não o mínimo (expressão), se, de outra forma, também, e, então

0177 ’ אואלUw’el
procedente de 176 e 410; n pr m
Uel = “desejo ou vontade de Deus”
1) um judeu que casou com uma mulher estrangeira durante o exílio

0178 ’ אובowb
procedente da mesma raiz que 1 (aparentemente com a idéia de alguém que balbucia um
nome de pai); DITAT - 37a; n m
1) odres
2) necromante
1b) necromante, pessoa que evoca os mortos
1c) fantasma, espírito de um falecido
1d) prática da necromancia
3) pessoa que tem um espírito familiar

0179 ’ אובילowbiyl
provavelmente procedente de 56; n pr m
Obil = “que monta camelos”

1) administrador dos camelos de Davi

0180 ’ אובלuwbal ou (forma contrata) ’ אבלubal

procedente de 2986 (no sentido de 2988); DITAT - 835g; n m
1) córrego, rio

0181 ’ אודuwd

procedente de uma raiz não utilizada significando juntar, amontoar; DITAT - 38a; n m
1) acha, tição, marca de fogo

0182 ’ אודותowdowth ou (forma contrata) ’ אדותodowth

procedente da mesma raiz que 181; DITAT - 38b; n f
1) causa
1a) causa, razão para
1b) a ocasião de

0183 ’ אוהavah

uma raiz primitiva; DITAT - 40; v
1) desejar, inclinar-se a, cobiçar, esperar pacientemente, querer, suspirar, ansiar, ambicionar,
aspirar, preferir
1a) (Piel) desejar, ansiar por (comida e bebida)
1b) (Hitpael) desejar, ansiar por, desejar com ardor (referindo-se aos desejos corporais)

0184 ’ אוהavah

uma raiz primitiva; DITAT - 41; v
1) assinalar, marcar, descrever com uma marca
1a) (Hitpael) medir, delimitar

0185 ’ אוהavvah

procedente de 183; DITAT - 40b; n f
1) desejo, anseio, vontade (não necessariamente má)

0186 ’ אוזיUwzay

talvez uma forma alternativa de 5813; n pr m
Uzai = “Eu terei meus borrifadores”
1) um judeu, um dos trabalharam na reconstrução dos muros de Jerusalém

0187 ’ אוזלUwzal

de derivação incerta; n pr m
Uzal = “Eu serei inundado”
1) sexto filho de Joctã

0188 ’ אויowy

provavelmente procedente de 183 (no sentido de clamar por); DITAT - 42; interj
1) ai! ui! ah!
1a) grito sentido de lamento ou desespero

0189 ’ אויEviy

provavelmente procedente de 183; n pr m

Evi = “meu desejo”
1) um dos cinco chefes de Midiã

0190 ’ אויהowyah

f de 188; interj
1) ai!

0191 ’ אוילeviyl

procedente de uma raiz não utilizada (significando ser perverso); DITAT - 44a; adj m
1) ser idiota, louco
1a) (substantivo)
1a1) referindo-se a alguém que despreza a sabedoria
1a2) referindo-se a alguém que fica zombaando quando é culpado
1a3) referindo-se a alguém briguento
1a4) referindo-se a alguém licencioso

0192 מרדך

’ אוילEviyl M ̂erodak

de derivação aramaica provavelmente significando soldado de Merodaque; n pr m
Evil-Merodaque = “homem de Merodaque”
1) filho e sucessor de Nabucodonosor, rei do império Neo-Babilônico, 562-560 a.C.

0193 ’ אולuwl

procedente de uma raiz não utilizada significando torcer, i.e. (por implicação) ser forte;
DITAT - 45a; n m
1) proeminência
1a) corpo, barriga (insolente)
1b) nobres, homens ricos

0194 ’ אוליuwlay ou (forma contrata) ’ אליulay

procedente de 176; DITAT - 46; adv
1) talvez, porventura
2) se porventura
3) a não ser que
4) supondo que

0195 ’ אוליUwlay

de derivação persa; n
Ulai = “meus líderes (poderosos)”
1) rio da regoão do Elão

0196 ’ אויליeviliy

procedente de 191; DITAT - 44b; adj
1) insensato

0197 ’ אולםuwlam ou (forma contrata) ’ אלםulam

procedente de 481(no sentido de amarrar); DITAT - 45c; n m
1) pórtico
1a) no templo de Salomão
a.C. antes de Cristo

1b) no palácio de Salomão
1c) no templo da visão de Ezequiel

0198 ’ אולםUwlam

aparentemente procedente de 481 (no sentido de mudez); n pr m
Ulão = “seu líder: vestíbulo”
1) um manassita
2) um benjamita da família de Saul

0199 ’ אולםuwlam

aparentemente procedente de 194; DITAT - 47; adv
1) mas, porém de fato (uma adversativa muito forte)
2) contudo, por outro lado

0200 ’ אולתivveleth

procedente da mesma raiz que 191; DITAT - 44c; n f
1) insensatez, loucura

0201 ’ אומרOwmar

procedente de 559; n pr m
Omar = “orador” ou “eloqüente”
1) neto de Esaú

0202 ’ אוןown

provavelmente procedente da mesma raiz que 205 (no sentido de esforço, porém com
sucesso); DITAT - 49a; n m
1) vigor, capacidade de gerar
2) saúde
3) força física (de homens e do hipopótamo)

0203 ’ אוןOwn

o mesmo que 202; n pr m
Om = “saúde” ou “vigor”
1) um príncipe da tribo de Rúbem

0204 ’ אוןOwn ou (forma contrata) ’ אןOn

de derivação egípcia; n pr loc
Om = “força ou vigor”
1) cidade no baixo Egíto, terra fronteira de Gósen, centro de adoração ao sol, residência de
Potífera (sacerdote de Om e sogro de José)

0205 ’ אוןaven

procedente de uma raiz não utilizada talvez significando apropriadamente, ofegar
(portanto, esforçar-se, geralmente em vão; DITAT - 48a; n m
1) problema, impiedade, sofrimento
1a) problema, sofrimento
1b) idolatria
1c) problema com iniqüidade, impiedade

0206 ’ אוןAven
o mesmo que 205; n pr loc
Áven = “vaidade”
1) um nome usado desdenhosamente para os seguintes lugares de culto idólatra
1a) uma cidade no Egito, possivelmente Om (Ez 30.17)
1b) Betel e a sua adoração ao bezerro (Os 10.8)
1c) Uma cidade ou região na Síria (Am 1.5)

0207 ’ אונוOwnow ou (forma contrata) ’ אנוOnow

forma alongada de 202; n pr loc
Ono = “vigoroso”
1) cidade em Benjamim
2) um vale (dos artífices)

0208 ’ אונםOwnam

uma variação de 209; n pr m
Onã = “vigoroso”
1) um príncipe dos horeus, neto de Seir
2) filho de Jerameel, um príncipe de Judá

0209 ’ אונםOwnan

uma variação de 207; n pr m
Onã = “forte”
1) segundo filho de Judá, morto por Deus por não cumprir a exigência do levirato de gerar
um filho com a esposa do irmão que faleceu sem filhos

0210 ’ אופזUwphaz

talvez uma corrupção de 211; n pr loc
Ufaz = “desejo de fino ouro”
1) um lugar famoso por seu ouro (localização desconhecida)

0211

’ אופירOwphiyr

ou (forma contrata)

’ אפירOphiyr

e

’ אופרOwphir
de derivação incerta; DITAT - 50; n pr m e loc
Ofir = “reduzindo a cinzas”
1) décimo-primeiro filho de Joctã
2) uma terra ou cidade na Arábia meridional na rota comercial de Salomão onde o ouro era
evidentemente comercializado em troca de mercadorias
3) característica de ouro fino
4) ouro fino

0212 ’ אופןowphan ou (reduzido) ’ אפןophan

procedente de uma raiz não utilizada significando revolver; DITAT - 146a; n m
1) roda
1a) roda de carroça
1b) roda na visão de Ezequiel
1c) rodas dos dez suportes sob as pias no templo de Salomão

0213 ’ אוץuwts
uma raiz primitiva; DITAT - 51; v
1) pressionar, ser pressionado, apressar, urgir, ter pressa, ser estreito
1a) (Qal)
1a1) pressionar, apressar
1a2) ser pressionado, confinado, estreito
1a3) ter pressa, apressar
1a4) ser estreito
1b) (Hifil)
1b1) instar, insistir
1b2) apressar

0214 ’ אוצרowtsar

procedente de 686; DITAT - 154a; n m
1) tesouro, depósito
1a) tesouro (ouro, prata, etc.)
1b) depósito, estoques de comida ou bebida
1c) casa do tesouro, tesouraria
1c1) casa do tesouro
1c2) depósito, loja
1c3) tesouraria
1c4) arsenal de armas (fig. do arsenal de Deus)
1c5) reservatórios (de Deus para chuva, neve, granizo, vento, mar)

0215 ’ אורowr

uma raiz primitiva; DITAT - 52; v
1) ser ou tornar-se claro, brilhar
1a) (Qal)
1a1) tornar claro (dia)
1a2) brilhar (referindo-se ao sol)
1a3) tornar brilhante
1b) (Nifal)
1b1) ser iluminado
1b2) tornar claro
1c) (Hifil)
1c1) luzir, brilhar (referindo-se ao sol, lua, e estrelas)
1c2) iluminar, aclarar, fazer luzir, resplandecer
1c3) pôr fogo a, acender (vela, lenha)
1c4) brilhar (referindo-se aos olhos, à sua lei, etc.)
1c5) fazer resplandecer (o rosto)

0216 ’ אורowr

procedente de 215; DITAT - 52a; n f
1) luz
1a) luz do dia
1b) luminosidade das luminárias celestes (lua, sol, estrelas)
1c) raiar do dia, alvorada, aurora
1d) luz do dia
1e) relâmpago

1f) luz de lâmparina
1g) luz da vida
1h) luz da prosperidade
1i) luz da instrução
1j) luz da face (fig.)
1k) Javé como a luz de Israel

0217 ’ אורuwr

procedente de 215; DITAT - 52d; n m
1) labareda, luz de fogo

0218 ’ אורUwr

o mesmo que 217; n pr loc
Ur = “labareda”
1) cidade ao sul da Babilônia, cidade dos caldeus, centro de adoração à lua, casa do pai de
Abraão, Terá, e ponto de partida da migração de Abraão para a Mesopotâmia e Canaã

0219 ’ אורהowrah

f de 216; DITAT - 52b; n f
1) luz
2) luz da alegria e felicidade (fig.)

0220 ’ אורהaverah

por transposição de 723; DITAT - 158b; n f
1) manjedoura, estábulo, berço

0221 ’ אוריUwriy

procedente de 217; n pr m
Uri = “ardente”
1) um príncipe de Judá, um filho de Hur que foi usado por Deus para preparar o tabernáculo
2) um oficial (ou o pai de um oficial) de Salomão em Gileade
3) um porteiro na época de Esdras que tomou uma mulher estrangeira como esposa

0222 ’ אוריאלUwriy’el

procedente de 217 e 410; n pr m
Uriel = “Deus (El) é a minha luz”
1) chefe da descendência levítica de Coate na época de Davi
2) avô materno de Abias

0223

’ אוריהUwriyah

ou

(forma

’Uwriyahuw

procedente de 217 e 3050, grego 3774 Ουριας; n pr m
Urias = “Javé é minha luz (chama)”
1) marido heteu de Bate-Seba
2) um sacerdote que construiu o altar pagão de Acaz
3) um sacerdote que reconstruiu o muro de Jerusalém
4) um profeta morto por Jeoaquim

0224 ’ אוריםUwriym

alongada)

אוריהו

plural de 217; n m
Urim = “luzes”
1) pedras mantidas em uma bolsa no peitoral do sumo-sacerdote, usadas para estabelecer a
decisão de Deus em certas questões e assuntos

0225 ’ אותuwth

uma raiz primitiva; DITAT - 53; v
1) (Nifal) consentir, concordar

0226 ’ אותowth

provavelmente procedente de 225 (no sentido de aparência); DITAT - 41a; n f
1) sinal
1a) uma marca distintiva
1b) bandeira
1c) lembrança
1d) prodígio
1e) presságio
1f) advertência
2) símbolo, insígnia, estandarte, milagre, prova

0227 ’ אזaz

um adv demonstrativo; DITAT - 54; adv
1) então, naquele tempo
1a) expressões temporais
1a1) então (passado)
1a2) então, se...então (futuro)
1a3) anteriormente
1b) expressões lógicas
1b1) nesse caso
1b2) assim que (sendo assim)

0228 ’ אזאaza’ (aramaico) ou ’ אזאהazah (aramaico)

derivação desconhecida; DITAT - 2563; v
1) (Peal) aquecer, calor

0229 ’ אזביEzbay

provavelmente procedente de 231; n pr m
Ezbai = “minhas humilhações”
1) pai de um dos heróis (homens valentes) de Davi

0230 ’ אזדazad (aramaico)

de derivação incerta; DITAT - 2564; v
1) (Peal) ir

0231 ’ אזובezowb

provavelmente de derivação estrangeira, grego 5301 υσσωπος; DITAT - 55; n m
1) hissopo, uma planta usada com propósitos medicinais e religiosos

0232 ’ אזורezowr

procedente de 246; DITAT - 59a; n m
1) cinta, a peça mais íntima do vestuário
1a) referindo-se ao poder de Deus sobre os reis (fig.)
1b) referindo-se à fidelidade (metáfora)
2) cinto

0233 ’ אזיazay

provavelmente procedente de 227; DITAT - 54; adv
1) então, nesse caso

0234 ’ אזכרהazkarah

procedente de 2142; DITAT - 551d; n f
1) a oferta memorial, a porção da oferta de alimentos que é queimada

0235 ’ אזלazal

uma raiz primitiva; DITAT - 56; v
1) ir, ir embora, ir de uma parte para outra
1a) (Qal)
1a1) ir embora
1a2) ir de uma parte para outra, andar ao redor
1a3) estar consumido, exausto, desaparecido, evaporado
1b) (Pual) ir de um lado para o outro

0236 ’ אזלazal (aramaico)

o mesmo que 235; DITAT - 2565; v
1) ir, partir
1a) (Peal) ir, partir

0237 ’ אזלezel

procedente de 235; n pr loc
Ezel = “partida”
1) uma pedra memorial entre Ramá e Nobe; cena da despedida final entre Davi e Jônatas

0238 ’ אזןazan

uma raiz primitiva; DITAT - 57; v
1) ouvir, escutar
1a) (Hifil)
1a1) ouvir, escutar, dar ouvidos
1a2) ser obediente, atento
1a3) ouvir ou escutar as orações (referindo-se a Deus)

0239 ’ אזןazan

uma raiz primitiva [bastante parecida com 238 com a idéia de balanças com dois
pratos]; DITAT - 58; v
1) (Piel) pesar, testar, provar, considerar

0240 ’ אזןazen

de 238; DITAT - 57b; n m
1) ferramentas, instrumentos, armamentos

0241 ’ אזןozen
procedente de 238; DITAT - 57a; n f
1) orelha, como parte do corpo
2) ouvido, como o órgão de audição
3) (subjetivo) abrir o ouvido para revelar; o receptor da revelação divina

0242 שארה

’ אזןUzzen She’erah

procedente de 238 e 7609; n pr loc
Uzém Seerá = “porção de Seerá”
1) cidade construída por Seerá, filha de Efraim

0243 תבור

’ אזנותAznowth Tabowr

procedente de 238 e 8396; n pr loc
Aznote-Tabor = “picos de Tabor”
1) duas colinas na fronteira de Naftali

0244 ’ אזניOzniy

procedente de 241; n pr m
Ozni ou Oznitas = “meu ouvido (audição)”
1) filho de Gade
2) pertencente a Ozni e seus descendentes

0245 ’ אזניהAzanyah

procedente de 238 e 3050; n pr m
Azanias = “Javé ouve”
1) o pai de Jesua, um levita

0246 ’ אזיקיםaziqqiym

uma variação para 2131; DITAT - 577b; n m
1) correntes, algemas

0247 ’ אזרazar

uma raiz primitiva; DITAT - 59; v
1) cingir, cercar, equipar, vestir
1a) (Qal) cingir (metáfora de força)
1b) (Nifal) ser cingido
1c) (Piel) segurar firme, apertar
1d) (Hitpael) cingir alguém (para guerra)

0248 ’ אזרועezrowa ̀

uma variação para 2220; DITAT - 583b; n f
1) braço

0249 ’ אזרחezrach

procedente de 2224 (no sentido de brotar); DITAT - 580b; n m
1) nativo (nascendo do solo)
1a) referindo-se a homens, israelitas nativos
1b) referindo-se a árvores, nativa (para Israel)

0250 ’ אזרחיEzrachiy
patronímico procedente de 2246; adj
Ezraíta = “um nativo (surgindo do solo)”
1) Ezraíta, da família de Zeraque

0251 ’ אחach

uma palavra primitiva; DITAT - 62a; n m
1) irmão
1a) irmão (mesmos pais)
1b) meio-irmão (mesmo pai)
1c) parente, parentesco, mesma tribo
1d) um em relação a outro (relacionamento recíproco)
1e) (fig.) referindo-se a semelhança

0252 ’ אחach (aramaico)

correspondendo a 251; DITAT - 2566; n m
1) irmão

0253 ’ אחach

uma variação para 162; DITAT - 60; interj
1) Ah!, Ai!, Ai de mim!

0254 ’ אחach

de derivação incerta; DITAT - 66a; n f
1) panela ou vaso que se leva ao fogo, braseiro

0255 ’ אחoach

provavelmente procedente de 253; DITAT - 65a; n m
1) animal de voz ululante, berrante
1a) chacal
1b) hiena

0256 ’ אחאבAch’ab

uma ocorrência (por contração) ’ אחבEchab (Jr 29.22)
procedente de 251 e 1; n pr m
Acabe = “irmão do pai”
1) rei de Israel, filho de Onri, marido de Jezabel
2) falso profeta executado por Nabucodonosor, na época de Jeremias

0257 ’ אחבןAchban
procedente de 251 e 995; n pr m
Abã = “irmão de alguém compreensivo (inteligente)”
1) filho de Abisur de Judá

0258 ’ אחדachad
talvez uma raiz primitiva; DITAT - 605; v
1) (Hitpael) ir numa direção ou noutro, ser afiado

0259 ’ אחדechad
um numeral procedente de 258; DITAT - 61; adj
1) um (número)
1a) um (número)
1b) cada, cada um
1c) um certo
1d) um (artigo indefinido)
1e) somente, uma vez, uma vez por todas
1f) um...outro, aquele...o outro, um depois do outro, um por um
1g) primeiro
1h) onze (em combinação), décimo-primeiro (ordinal)

0260 ’ אחוachuw

de derivação incerta (talvez egípcia); DITAT - 63; n m
1) juncos, plantas de pântano, canas de junco

0261 ’ אחודEchuwd

procedente de 258; n pr m
Eúde = “unido”
1) bisneto de Benjamim

0262 ’ אחוהachvah

procedente de 2331 (no sentido de 2324); DITAT - 618a; n f
1) declaração

0263 ’ אחוהachavah (Aramaico)

correspondente a 262; DITAT - 2722a; n f
1) declaração, anúncio

0264 ’ אחוהachavah

procedente de 251; DITAT - 62b; n m
1) fraternidade, irmandade

0265 ’ אחוחAchowach

por reduplicação de 251; n pr m
Aoá = “irmão da tranqüilidade”
1) um neto de Benjamim

0266 ’ אחוחיAchowchiy

patronímico procedente de 264; adj
Aoíta = “irmão da tranqüilidade”
1) pessoa da clã de Aoí

0267 ’ אחומיAchuwmay

talvez procedente de 251 e 4325; n pr m
Aumai = “um junco aquático: irmão de águas”
1) neto de Sobal, descendente de Judá

0268 ’ אחורachowr ou (forma contrata) ’ אחרachor
procedente de 299; DITAT - 68d; subst
1) o lado de trás, a retaguarda
1a) para trás
1b) daqui por diante (temporal)
1c) atrás

0269 ’ אחותachowth

f irregular de 251; DITAT - 62c; n f
1) irmã
1a) irmã (mesmos pais)
1b) meia-irmã (mesmo pai)
1c) parente
1c1) (metáfora) referindo-se ao relacionamento de Israel e Judá
1d) amada
1d1) noiva
1e) (fig.) referindo-se a uma ligação íntima
1f) outra

0270 ’ אחזachaz

uma raiz primitiva; DITAT - 64; v
1) agarrar, segurar com firmeza, pegar, tomar posse
1a) (Qal) agarrar, apoderar-se de
1b) (Nifal) ser apanhado, agarrado, ser estabelecido
1c) (Piel) cercar, revestir
1d) (Hofal) firmado

0271 ’ אחזAchaz

procedente de 270, grego 881 Αχαζ; n pr m
Acaz = “ele agarrou”
1) rei de Judá, filho de Jotão, pai de Ezequias
2) um benjamita, filho de Mica, e bisneto de Jônatas

0272 ’ אחזהachuzzah

procedente do particípio passivo de 270; DITAT - 64a; n f
1) possessão, propriedade
1a) terra
1b) possessão por herança

0273 ’ אחזיAchzay

procedente de 270; n pr m
Azai = “meu mantenedor, protetor”
1) um sacerdote pós-exílico, em Jerusalém

0274

’ אחזיהAchazyah

’Achazyahuw

procedente de 270 e 3050; n pr m
Acazias = “Javé (Yahu) mantêm (possui)”

ou

(forma

alongada)

אחזיהו

1) rei de Israel, filho de Acabe
2) rei de Judá, filho de Jeorão

0275 ’ אחזםAchuzzam

procedente de 270; n pr m
Auzão = “possuidor”
1) um descendente de Judá através de Calebe

0276 ’ אחזתAchuzzath

uma variação de 272; n pr m
Ausate = “possessão”
1) amigo de Abimeleque

0277 ’ אחיAchiy

procedente de 251; n pr m
Aí = “meu irmão”
1) um cabeça das famílias de Gade
2) um descendente de Aser

0278 ’ אחיEchiy

provavelmente o mesmo que 277; n pr m
Eí = “meu irmão”
1) filho de Benjamim

0279 ’ אחיאםAchiyam

procedente de 251 e 517; n pr m
Aião = “irmão da mãe”
1) um dos guerreiros (heróis) de Davi

0280 ’ אחידהachiydah (aramaico)

correspondente a 2420; DITAT - 2567; n f
1) enigma, adivinhação

0281 ’ אחיהAchiyah ou (prolongado) ’ אחיהוAchiyahuw

procedente de 251 e 3050; n pr m
Aías = “irmão de Javé (Yahu)”
1) neto de Finéias
2) escriba de Salomão
3) o profeta que predisse a revolta das tribos do Norte
4) pai de Baasa, que usurpou o trono do Norte
5) neto de Hezrom (ou mãe de 1-4 acima)
6) um benjamita, filho de Eúde
7) um dos guerreiros (heróis) de Davi
8) um levita durante a época de Davi
9) um líder sob a supervisão de Neemias

0282 ’ אחיהודAchiyhuwd
procedente de 251 e 1935; n pr m
Aiúde = “irmão da majestade”

1) um príncipe de Aser

0283 ’ אחיוAchyow

forma alongada procedente de 251; n pr m
Aiô = “fraternal”
1) filho de Abinadabe que abrigou a arca
2) um benjamita
3) outro benjamita dos antepassados de Saul

0284 ’ אחיחודAchiychud

procedente de 251 e 2330; n pr m
Aiúde = “irmão do mistério”
1) um benjamita, filho de Eúde

0285 ’ אחיטובAchiytuwb

procedente de 251 e 2898; n pr m
Aitube = “meu irmão é bom (bondade)”
1) um neto de Eli
2) o pai do sacerdote Zadoque

0286 ’ אחילודAchiyluwd

procedente de 251 e 3205; n pr m
Ailude = “irmão da criança”
1) pai de Josafá, cronista de Davi
2) pai de Baaná, um oficial de Salomão

0287 ’ אחימותAchiymowth

procedente de 251 e 4191; n pr m
Aimote = “irmão da morte” ou “meu irmão é morte”
1) um filho de Elcana, um levita

0288 ’ אחימלךAchiymelek

procedente de 251 e 4428; n pr m
Aimeleque = “meu irmão é rei” ou “irmão de Meleque”
1) um sacerdote assassinado por Doegue por ordem de Saul, por ter supostamente ajudado
Davi
2) um soldado heteu sob o comando de Davi

0289 ’ אחימןAchiyman ou ’ אחימוןAchiyman

procedente de 251 e 4480; n pr m
Aimã = “meu irmão é um dom”
1) um filho de Anaque
2) um servo levita no templo

0290 ’ אחימעץAchiyma ̀ats

procedente de 251 e o equivalente de 4619; n pr loc
Aimaás = “meu irmão é raiva (ira)”
1) sogro de Saul

2) filho de Zadoque que ajudou Davi durante a rebelião de Absalão
3) um oficial de Salomão encarregado dos suprimentos

0291 ’ אחיןAchyan

procedente de 251; n pr m
Aiã = “fraternal”
1) filho de Semida de Manassés

0292 ’ אחינדבAchiynadab

procedente de 251 e 5068; n pr m
Ainadabe = “meu irmão é liberal, ou, nobre”
1) um oficial de Salomão encarregado dos suprimentos

0293 ’ אחינעםAchiyno a
̀ m

procedente de 251 e 5278; n pr f
Ainoã = “meu irmão é encantador”
1) esposa de Saul, filha de Aimaás
2) esposa de Davi, mãe de Amnom, um jezreelita

0294 ’ אחיסמךAchiycamak

procedente de 251 e 5564; n pr m
Aisamaque = “meu irmão é apoio (tem sustentado)”
1) um danita, pai de Aoliabe, um trabalhador no tabernáculo

0295 ’ אחיעזרAchiy e
̀ zer

procedente de 251 e 5828; n pr m
Aiezer = “meu irmão é ajuda”
1) um príncipe danita que auxiliou Moisés
2) um chefe danita, um dos guerreiros (heróis) de Davi

0296 ’ אחיקםAchiyqam

procedente de 251 e 6965; n pr m
Aicão = “meu irmão levantou (elevou-se)”
1) filho de Safã, um oficial no reinado de Josias
2) protetor de Jeremias
3) pai de Gedalias

0297 ’ אחירםAchiyram

procedente de 251 e 7311; n pr m
Airão = “meu irmão é exaltado” ou “irmão ou (o) altivo”
1) um benjamita, filho de Benjamim

0298 ’ אחירמיAchiyramiy

patronímico procedente de 297; adj
Airamitas = “irmão de mãe”
1) pessoa da clã de Airão

0299 ’ אחירעAchiyra ̀

procedente de 251 e 7451; n pr m
Aira = “meu irmão é mau”
1) um príncipe de Naftali

0300 ’ אחישחרAchiyshachar

procedente de 251 e 7837; n pr m
Aisaar = “meu irmão é amanhecer” ou “irmão do amanhecer”
1) um benjamita

0301 ’ אחישרAchiyshar

procedente de 251 e 7891; n pr m
Aisar = “meu irmão cantou”
1) mordomo importante de Salomão

0302 ’ אחיתפלAchiythophel

procedente de 251 e 8602; n pr m
Aitofel = “meu irmão é insensato (insensatez)”
1) um conselheiro de Davi, avô de Bate-Seba (cf 2Sm 11.3; 23.34), que uniu-se a Absalão
na revolta contra Davi, e cometeu suicídio quando Absalão não fez caso do seu conselho

0303 ’ אחלבAchlab

procedente da mesma raiz que 2459; n pr loc
Alabe = “lugar fértil”
1) uma cidade designada para Aser, lugar atualmente desconhecido

0304 ’ אחליAchlay

o mesmo que 305; n pr m ou f
Alai = “Ó! Tomara!”
1) filho de Sesã
2) pai de um dos heróis de Davi (homens valentes, guerreiros)

0305 ’ אחליachalay ou ’ אחליachaley

provavelmente procedente de 253 e uma variação de 3863; DITAT - 67a; interj
1) Tomara! Quisera! A que...!

0306 ’ אחלמהachlamah

talvez procedente de 2492 (e, portanto, uma pedra do sonho); DITAT - 67b; n f
1) ametista, uma pedra preciosa na terceira fila do éfode, o peitoral de julgamento vestido
pelo sumo sacerdote. Transliteração da palavra da Septuaginta. A identificação não é
certa mas supõe-se que seja uma pedra púrpura, talvez um quartzo ou então uma pedra
de jaspe vermelha ou marrom.

0307 ’ אחמתאAchm ̂etha’ (aramaico)

de derivação persa; n pr loc
Acmetá = “Ecbatana”
1) capital da Média, conquistada por Ciro em 550 a.C. e que veio a ser residência de verão
dos reis persas

0308 ’ אחסביAchacbay

de derivação incerta; n pr f
Aasbai = “irmão dos que me cercam”
1) pai de Elifelete, um dos guerreiros (heróis) de Davi

0309 ’ אחרachar

uma raiz primitiva; DITAT - 68; v
1) atrasar, hesitar, demorar, pospor, ficar atrás
1a) (Qal)
1a1) atrasar, demorar (intensivo)
1a2) fazer com que alguém se atrase, impedir, manter atrás
1b) (Piel) atrasar, esperar, ficar para trás

0310 ’ אחרachar

procedente de 309; DITAT - 68b, 68c; adv prep conj subst
1) depois de, atrás (referindo-se a lugar), posterior,
depois (referindo-se ao tempo)
1a) como um advérbio
1a1) atrás (referindo-se a lugar)
1a2) depois (referindo-se a tempo)
1b) como uma preposição
1b1) atrás, depois (referindo-se a lugar)
1b2) depois (referindo-se ao tempo)
1b3) além de
1c) como uma conjunção
1c) depois disso
1d) como um substantivo
1d1) parte posterior
1e) com outras preposições
1e1) detrás
1e2) do que segue

0311 ’ אחרachar (aramaico)

correspondente a 310; DITAT - 2568; adv
1) depois

0312 ’ אחרacher

procedente de 309; DITAT - 68a; adj
1) um outro, outro, seguinte
1a) seguinte, mais adiante
1b) outro, diferente

0313 ’ אחרAcher

o mesmo que 312; n pr m
Aer = “seguinte”
1) um benjamita

0314 ’ אחרוןacharown ou (forma contrata) ’ אחרןacharon

procedente de 309; DITAT - 68e; adj
1) atrás, seguinte, subseqüente, ocidental

1a) atrás, extremidade posterior, ocidental (referindo-se a localização)
1b) mais tarde, subseqüente, o último, último (referindo-se a tempo)

0315 ’ אחרחAchrach

procedente de 310 e 251; n pr m
Aará = “o próximo irmão”
1) um filho de Benjamim

0316 ’ אחרחלAcharchel

procedente de 310 e 2426; n pr m
Aarel = “o próximo anfitrião”
1) um descendente de Judá através de Calebe

0317 ’ אחריochoriy (aramaico)

procedente de 311; DITAT - 2568a; adj
1) outro, um outro

0318

’ אחרוןochoreyn

(aramaico) ou (forma contrata)

’ochoren (aramaico)
procedente de 317; DITAT - 2568c; adv
1) fim, resultado
1a) parte oculta (referindo-se a vacas)
1b) fim (de tempo)
1c) remanescente, descendentes

0319 ’ אחריתachariyth
procedente de 310; DITAT - 68f; n f
1) parte posterior, fim
1a) fim, conclusão, evento
1b) últimos tempos (profético para tempo futuro)
1c) posteridade
1d) último, que fica mais atrás

0320 ’ אחריתachariyth (aramaico)
procedente de 311, o mesmo que 319; DITAT - 2568b; n f
1) fim, último

0321 ’ אחרןochoran (aramaico)
procedente de 311, o mesmo que 317; DITAT - 2568c; adj
1) outro, um outro

0322 ’ אחרניתachoranniyth
forma alongada procedente de 268; DITAT - 68d; adv
1) para trás, a parte de trás, retaguarda

0323 ’ אחשדרפןachashdarpan
de derivação persa; DITAT - 69; n m
1) sátrapa, um governador de uma província persa

0324 ’ אחשדרפןachashdarpan (aramaico)

אחרן

correspondente a 323; DITAT - 2569; n m
1) sátrapa, um governador de uma província persa

0325

’ אחשורושAchashverowsh

ou

(forma

contrata)

’ אחשרשAchashrosh (Et 10.1)
de origem persa; n pr m
Assuero = “Eu serei silencioso e pobre”
1) título do rei da Pérsia, provavelmente Xerxes

0326 ’ אחשתריachashtariy

provavelmente de derivação persa; n pr m
Haastari = “Eu observarei a busca com diligência”
1) um descendente de Asur de Judá

0327 ’ אחשתרןachastaran

de origem persa; DITAT - 70; adj
1) real (cavalos)

0328 ’ אטat

procedente de uma raiz não utilizada talvez significando mover-se suavemente; DITAT 72b; adv
1) brandura, suavidade
1a) gentilmente
1b) fluente
1c) suavemente
1d) encantador, necromante (substantivo)

0329 ’ אטתatad

procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando perfurar ou fazer
rápido; DITAT - 71a; n m
1) espinheiro, sarça, espinho
2) Atade, significando espinho, também chamada Abel-Mizraim e depois Bete-Hogla estava
localizada a oeste do Jordão, entre o Jordão e Jericó

0330 ’ אטוןetuwn

procedente de uma raiz não utilizada (provavelmente significando amarrar); DITAT 73b; n m
1) linho, fio, linha

0331 ’ אטםatam

uma raiz primitiva; DITAT - 73; v
1) fechar, calar, cerrar
1a) (Qal) fechar, tapar (referindo-se aos lábios)
1b) (Hifil) referindo-se aos perversos tapando os ouvidos (fig.)

0332 ’ אטרatar

uma raiz primitiva; DITAT - 74; v
1) (Qal) fechar
1a) calar, fechar, amarrar

1b) fechar a boca de alguém

0333 ’ אטרAter

procedente de 332; n pr m
Ater = “aquele que segura”
1) um descendente exilado de Ezequias
2) um porteiro levita exilado (talvez o mesmo que 1)
3) um chefe israelita que selou a aliança de Neemias

0334 ’ אטרitter

procedente de 332; DITAT - 74a; adj
1) amarrado, impedido (na sua direita, i.e. canhoto), fechado, calado

0335 ’ איay

talvez procedente de 370; DITAT - 75; adv. interrog
1) onde?, de onde?
2) qual?, como? (prefixado a outro advérbio)

0336 ’ איiy

provavelmente idêntico a 335 (com a idéia de uma pergunta); DITAT - 77; adv
1) não

0337 ’ איiy

forma contrata de 188; DITAT - 76; interj
1) ai!

0338 ’ איiy

provavelmente idêntico a 337 (com a idéia de um som melancólico); DITAT - 43a; n m
1) animal que uiva, chacal

0339 ’ איiy

procedente de 183; DITAT - 39a; n m
1) costa, ilha, litoral, região

0340 ’ איבayab

uma raiz primitiva; DITAT - 78; v
1) ser hostil, tornar-se inimigo
1a) (Qal)
1a1) ser hostil
1a2) tratar como um inimigo

0341 ’ איבoyeb ou (forma completa) ’ אויבowyeb

particípio ativo de 340; DITAT - 78; subst
1) (Qal) inimigo
1a) pessoal
1b) nacional

0342 ’ איבהeybah

procedente de 340; DITAT - 78a; n f
1) inimizade, ódio

0343 ’ אידeyd
procedente da mesma raiz que 181 (no sentido de curvar-se); DITAT - 38c; n m
1) aflição, peso, calamidade
1a) opressão (referindo-se ao justo)
1b) calamidade (referindo-se à nação)
1c) desastre (referindo-se ao perverso)
1d) dia de calamidade

0344 ’ איהayah

talvez procedente de 337; DITAT - 43b; n f
1) gavião, falcão

0345 ’ איהAyah

o mesmo que 344; n pr m
Aiá ou Aías = “falcão”
1) um horeu, filho de Zibeão
2) pai de Rispa, concubina de Saul

0346 ’ איהayeh

forma alongada procedente de 335; DITAT - 75a; inter adv
1) onde?
1a) referindo-se a pessoas, coisas
1b) retórico

0347 ’ איובIyowb

procedente de 340, grego 2492 Ιωβ; DITAT - 78b; n pr m
Jó = “odiado”
1) um patriarca, o tema do livro de Jó

0348 ’ איזבלIyzebel

procedente de 336 e 2083, grego 2403 Ιεζαβελ; n pr f
Jezabel = “Baal exalta” ou “Baal é marido de” ou “impuro”
1) rainha de Israel, esposa de Acabe, filha de Etbaal

0349 ’ איךeyk também ’ איכהeykah e ’ איככהeykakah

forma alongada procedente de 335; DITAT - 75
adv interrog
1) como? interj
2) como! (em lamentação)
3) expressão de satisfação

0350 כבוד

’ איIy-kabowd

procedente de 336 e 3519; n pr m
Icabô = “sem glória”
1) um filho de Finéias, assim chamado porque a Arca foi tomada pelos filisteus

0351 ’ איכהeykoh

provavelmente uma variação para 349, mas não como uma interrogativa; DITAT - 75d

1) Onde!

0352 ’ אילayil

procedente do mesmo que 193; DITAT - 45d,e,f,g; n m
1) carneiro
1a) carneiro (como alimento)
1b) carneiro (como sacrifício)
1c) carneiro (pele tingida de vermelho, para o tabernáculo)
2) pilares, verga, umbrais, pilastra
3) homem forte, líder, chefe
4) árvore grande, terebinto

0353 ’ אילeyal

uma variação de 352; DITAT - 79; n m
1) força
2) ajuda

0354 ’ אילayal

uma forma intensiva de 352 (no sentido de carneiro); DITAT - 45k; n m
1) veado, cervo, corço

0355 ’ אילהayalah

feminino de 354; DITAT - 45L; n f
1) corça, cerva, gazela

0356

’ אילוןEylown ou (forma contrata) ’ אלוןElown ou אילן

Eylon

procedente de 352; n pr m,loc
Elom = “terebinto, poderoso”
1) heteu, sogro de Esaú
2) segundo filho de Zebulom
3) juiz de Israel nascido em Zebulom
4) cidade em Dã

0357 ’ אילוןAyalown
procedente de 354; n pr loc
Aijalom = “campo de cervos”
1) cidade levítica em Dã, 14 milhas ou 25 km a noroeste de Jerusalém, mais tarde
governada pelos amorreus, depois pelos benjamitas de Judá, e então pelos filisteus
2) uma cidade de Zebulom, lugar desconhecido

0358 חנן

’ אילון ביתEylown Beyth Chanan

procedente de 356, 1004, e 2603; n pr loc
Elom Bete-Hanã = “carvalho da casa da graça”
1) uma cidade de Dã

0359 ’ אילותEylowth ou ’ אילתEylath
procedente de 352; n pr loc
Elate = “bosque de árvores altas”

1) um porto na extensão nordeste do Mar Vermelho

0360 ’ אילותeyaluwth

procedente de 353; DITAT - 79a; n f
1) força, meu socorro

0361

’ אילםeylam ou (forma contrata) ’ אלםelam ou (feminino)

’ אלמהelammah
provavelmente procedente de 352; DITAT - 45j; n m
1) átrio, vestíbulo, pórtico

0362 ’ אילםEylim

plural de 352; n pr loc
Elim = “ramos”
1) segundo acampamento dos israelitas após do êxodo

0363 ’ אילןiylan (aramaico)

correspondente a 356; DITAT - 2570; n m
1) árvore

0364 פארן

’ אילEyl Pa’ran

procedente de 352 e 6290; n pr loc
El-Parã = “ramo de Parã”
1) cidade e porto na extremidade do Golfo de Ácaba junto ao Mar Vermelho

0365 ’ אילתayeleth

o mesmo que 355; DITAT - 45L; n f
1) corça, cervo, gazela
2) “Aijeleth Shahar” ("corça da manhã”) é parte do título do Sl 22.1 e provavelmente
descreve ao músico a melodia com a qual o salmo deveria ser tocado

0366 ’ איםayom

procedente de uma raiz não utilizada (significando amedrontrar); DITAT - 80a; adj
1) terrível, temeroso

0367 ’ אימהeymah ou ’ אמהemah (forma contrata)

procedente do mesmo que 366; DITAT - 80b; n f
1) terror, pavor

0368 ’ אימיםEymiym

plural de 367; n pr m p
Emins = “terrores”
1) antigos habitantes de Moabe

0369 ’ איןayin

aparentemente procedente de uma raiz primitiva significando ser nada ou não existir;
DITAT - 81; subst n neg adv c/prep
1) nada, não n
1a) nada neg

1b) não
1c) não ter (referindo-se a posse) adv
1d) sem c/prep
1e) por falta de

0370 ’ איןaiyn

provavelmente idêntico a 369 no sentido de pergunta (compare com 336); DITAT - 75f;
inter adv
1) Onde?, Donde?

0371 ’ איןiyn

aparentemente uma forma reduzida de 369; DITAT - 81; interrog adv
1) Não há?, Não tem?

0372 ’ איעזרIy ̀ezer

procedente de 336 e 5828; n pr m
Jezer = “sem ajuda”
1) um descendente de Manassés

0373 ’ איעזריIy e
̀ zriy

patronímico procedente de 372; adj
Jezeritas = “sem ajuda”
1) uma pessoa da tribo de Jezer

0374 ’ איפהeyphah ou (reduzido) ’ אפהephah

de derivação egípcia; DITAT - 82; n f
1) efa
1a) uma medida de quantidade para secos igual a 3 seás ou 10 ômeres; o mesmo que a
medida para líqüidos denominada bato; (aproximadamente 9 galões britânicos 40l),
escritos rabínicos indicam a metade desta quantia)
1b) o receptáculo para medir ou guardar esta quantia

0375 ’ איפהeyphoh

procedente de 335 e 6311; DITAT - 75h; adv interrog
1) onde?
2) que tipo?

0376 ’ אישiysh

forma contrata para 582 [ou talvez procedente de uma raiz não utilizada significando ser
existente]; DITAT - 83a; n m
1) homem
1a) homem, macho (em contraste com mulher, fêmea)
1b) marido
1c) ser humano, pessoa (em contraste com Deus)
1d) servo
1e) criatura humana
1f) campeão
1g) homem grande
2) alguém
3) cada (adjetivo)

0377 ’ אישiysh
denominativo procedente de 376, grego 2469 Ισκαριωτης; DITAT - 83a; v
1) (Hitpalel) ser um homem, mostrar masculinidade, campeão, homem grande

0378 בשת

’ אישIysh-Bosheth

procedente de 376 e 1322; n pr m
Isbosete = “homem de vergonha”
1) filho de Saul, rei de Israel por 7 anos enquanto Davi era rei sobre Judá; foi sucedido por
Davi que uniu o reino

0379 ’ אישהודIyshhowd

procedente de 376 e 1935; n pr m
Isode = “homem de majestade”
1) um manassita do leste do Jordão

0380 ’ אישוןiyshown

diminutivo procedente de 376; DITAT - 83b; n m
1) pupila do olho
2) meio da noite (que é o período de maior escuridão)

0381 חיל

’ אישIysh-Chayil ’ איש חיIysh-Chay

procedente de 376 e 2428 ou 2416; n m
1) um homem poderoso, um homem valente

0382 טוב

’ אישIysh-Towb

procedente de 376 e 2897; n pr loc
Istobe = “homem de Tobe”
1) uma região além do Jordão, ao norte ou noroeste de Gileade

0383 ’ איתיiythay (aramaico)

correspondente a 3426; DITAT - 2572; subst
1) há, existem
2) partícula denotando existência

0384 ’ איתיאלIythiy’el

talvez procedente de 837 e 410; n pr m
Itiel = “Deus está comigo”
Hitpalel

Hitpalel
Essa forma hebraica é, quanto ao uso, equivalente ao Hitpael, e tem sentido
reflexivo/causativo. O modo distinto existe porque certas formas verbais
duplicam sua consoante final, modificando-se para uma raiz formada por
quatro letras em lugar da forma normal da raiz composta de três letras
(triliteral).
Ver Hitpael 8819

1) o discípulo que recebeu provérbios de Agur
2) um benjamita do tempo de Neemias

0385 ’ איתמרIythamar

procedente de 339 e 8558; n pr m
Itamar = “costa de ramos”
1) o quarto filho e o mais novo de Arão

0386 ’ איתןeythan ou (forma contrata) ’ אתןethan

procedente de uma raiz não utilizada (significando continuar); DITAT - 935a; adj
1) perpétuo, constante, perene, que flui
1a) fluente (referindo-se a rio ou ribeiro)
1b) permanência, permanente, duradouro (fig.)

0387 ’ איתןEythan

o mesmo que 386; n pr m
Etã = “duradouro”
1) um ezraíta conhecido por sua sabedoria
2) um neto de Judá, pai de Azarias
3) um coatita descendente de Levi
4) um merarita filho de Cusaías, descendente de Levi

0388 ’ איתניםEythaniym

plural de 386; n pr m
Etanim = “duradouro”
1) sétimo mês judeu, que atualmente corresponde ao período de outubro a novembro; assim
chamado em virtude dos rios permanentes continuarem fluindo neste período

0389 ’ אךak

relacionado com 403; DITAT - 84; adv
1) de fato, certamente (enfático)
2) no entanto, apenas, contudo, mas (restrito)

0390 ’ אכדAkkad

procedente de uma raiz não utilizada com o provável significado de fortalecer; n pr loc
Acade = “sutil”
1) uma cidade ao norte da Babilônia, e também o distrito ao seu redor

0391 ’ אכזבakzab

procedente de 3576; DITAT - 970b; adj
1) eganoso, traiçoeiro, decepção, mentira, decepcionante, desapontador

0392 ’ אבזיבAkziyb

procedente de 391; n pr loc
Aczibe = “engano”
1) uma cidade na planície do ocidente de Judá
2) uma cidade em Aser junto ao mar da Galiléia

0393 ’ אכזירakzar

procedente de uma raiz não utilizada (com o aparente significado de agir com rispidez);
DITAT - 971a; adj
1) cruel, feroz

0394 ’ אכזריakzariy

procedente de 393; DITAT - 971b; adj
1) cruel

0395 ’ אכזריותakz ̂eriyuwth

procedente de 394; DITAT - 971c; n f
1) crueldade, ferocidade, cruel

0396 ’ אכילהakiylah

procedente de 398; DITAT - 85c; n f
1) alimento, uma refeição, um bocado, carne

0397 ’ אכישAkiysh

de derivação incerta; n pr m
Aquis = “Eu denegrirei (ou aterrorizarei)” ou “somente um homem”
1) rei filisteu de Gate

0398 ’ אכלakal

uma raiz primitiva; DITAT - 85; v
1) comer, devorar, queimar, alimentar
1a) (Qal)
1a1) comer (tendo o ser humano como sujeito)
1a2) comer, devorar (referindo-se aos animais e pássaros)
1a3) devorar, consumir (referindo-se ao fogo)
1a4) devorar, matar (referindo-se à espada)
1a5) devorar, consumir, destruir (tendo coisas inanimadas como sujeito - ex., peste, seca)
1a6) devorar (referindo-se à opressão)
1b) (Nifal)
1b1) ser comido (por homens)
1b2) ser devorado, consumido (referindo-se ao fogo)
1b3) ser desperdiçado, destruído (referindo-se à carne)
1c) (Pual)
1c1) fazer comer, alimentar
1c2) levar a devorar
1d) (Hifil)
1d1) alimentar
1d2) dar de comer
1e) (Piel)
1e1) consumir

0399 ’ אכלakal (aramaico)

correspondente a 398; DITAT - 2573; v
1) comer, devorar
1a) (Peal)
1a1) comer (referindo-se aos animais)
1a2) devorar

1a3) comer os seus membros (uma expressão, ou seja, difamá-los)

0400 ’ אכלokel

procedente de 398; DITAT - 85a; n m
1) alimento
1a) cereal
1b) carne
2) mantimentos
3) refeição, jantar

0401 ’ אכלUkal ou ’ אכלUkkal

aparentemente procedente de 398; n pr m
Ucal = “consumido”
1) estudante ou discípulo de Agur

0402 ’ אכלהoklah

procedente de 401; DITAT - 85b; n f
1) alimento
1a) alimento, comida
1b) objeto a ser devorado, consumido
1b1) por animais selvagens (figurativo)
1b2) em fogo
1b3) referindo-se a julgamento (figurativo)

0403 ’ אכןaken

procedente de 3559 [compare com 3651]; DITAT - 86; adv
1) certamente, verdadeiramente, de fato
1a) na verdade, de fato (afirmativa forte)
1b) mas de fato, mas na verdade (enfatizando um contraste)

0404 ’ אכףakaph

uma raiz primitiva; DITAT - 87; v
1) pressionar, urgir, dobrar
1a) (Qal)
1a1) ansiar por

0405 ’ אכףekeph

procedente de 404; DITAT - 87a; n m
1) pressão, urgência, fardo

0406 ’ אכרikkar

procedente de uma raiz não usada significando cavar; DITAT - 88a; n m
1) lavrador, agricultor, fazendeiro
1a) aquele que trabalha na terra mas não a possui

0407 ’ אכשףAkshaph

procedente de 3784; n pr loc
Acsafe = “Eu serei enfeitiçado”
1) cidade no norte de Canaã ao pé do Monte Carmelo

0408 ’ אלal
uma partícula negativa [ligada a 3808]; DITAT - 90; adv neg
1) não, nem, nem mesmo, nada (como desejo ou preferência)
1a) não!, por favor não! (com um verbo)
1b) não deixe acontecer (com um verbo subentendido)
1c) não (com substantivo)
1d) nada (como substantivo)

0409 ’ אלal (aramaico)

correspondente a 408; DITAT - 2574; adv neg
1) não

0410 ’ אלel

forma contrata de 352, grego 2241 ηλι e 1664 ελιουδ; DITAT - 93a; n m
1) deus, semelhante a deus, poderoso
1a) homens poderosos, homens de posição, valentes poderosos
1b) anjos
1c) deus, deus falso, (demônios, imaginações)
1d) Deus, o único Deus verdadeiro, Javé
2) coisas poderosas na natureza
3) força, poder

0411 ’ אלel

uma partícula demonstrativa (somente no sentido plural); DITAT - 92; pron p demonstr
1) estes(as), esses(as), aqueles(as)

0412 ’ אלel (aramaico)
correspondente a 411; DITAT - 2575; pron p demonstr
1) estes(as)

0413 ’ אלel

(mas usado somente na forma construta reduzida) ’ אלel
partícula primitiva; DITAT - 91; prep
1) para, em direção a, para a (de movimento)
2) para dentro de (já atravessando o limite)
2a) no meio de
3) direção a (de direção, não necessariamente de movimento físico)
4) contra (movimento ou direção de caráter hostil)
5) em adição a, a
6) concernente, em relação a, em referência a, por causa de
7) de acordo com (regra ou padrão)
8) em, próximo, contra (referindo-se à presença de alguém)
9) no meio, dentro, para dentro, até (idéia de mover-se para)

0414 ’ אלאEla’
uma variação de 424; n pr m
Elá = “carvalho”
1) pai de um dos representantes de Salomão

0415 ישראל

’ אל אלהיEl ’elohey Yisra’el

procedente de 410 e 430 e 3478; n pr obj
El-elohe-Israel = “o poderoso Deus de Israel”
1) nome dado a um altar, a um lugar, por Jacó

0416 אל

’ אל ביתEl Beyth-’El

procedente de 410 e 1008; n pr loc
El-Betel = “O Deus da Casa de Deus”
1) o lugar onde Deus revelou-se a Jacó

0417 ’ אלגבישelgabiysh

procedente de 410 e 1378; DITAT - 89a; n m
1) granizo (lit. - pérolas de Deus)

0418 ’ אלגומיםalguwmmiym

por transposição para 484; DITAT - 89b; n m p
1) uma árvore (do Líbano), sândalo

0419 ’ אלדדEldad

procedente de 410 e 1730; n pr m
Eldade = “Deus amou”
1) um dos dois anciãos que profetizou no acampamento israelita

0420 ’ אלדעהElda a
̀ h

procedente de 410 e 3045; n pr m
Elda = “Deus conheceu”
1) um filho ou descendente de Midiã

0421 ’ אלהalah

uma raiz primitiva [um tanto parecida com 422 dentro da idéia de
invocação]; DITAT - 95; v
1) (Qal) lamentar, gemer

0422 ’ אלהalah

uma raiz primitiva; DITAT - 94; v
1) jurar, amaldiçoar
1a) (Qal)
1a1) jurar, fazer juramento (diante de Deus)
1a2) amaldiçoar
1b) (Hifil)
1b1) colocar sob juramento, imprecar
1b2) colocar sob maldição

0423 ’ אלהalah

procedente de 422; DITAT - 91a; n f
1) juramento
2) juramento de aliança
3) maldição

3a) de Deus
3b) de homens
4) execração

0424 ’ אלהelah

procedente de 352; DITAT - 45h; n f
1) terebinto
2) vale onde Davi matou Golias

0425 ’ אלהElah

o mesmo que 424; n pr m,loc
Elá = “Um carvalho”
1) um príncipe edomita
2) um rei de Israel por dois anos, filho de Baasa
3) o pai do rei Oséias de Israel
4) um filho de Calebe
5) filho de Uzias

0426 ’ אלהelahh (aramaico)

correspondente a 433, grego 1682 ελωι; DITAT - 2576; n m
1) deus, Deus
1a) deus, divindade pagã
1b) Deus (de Israel)

0427 ’ אלהallah

variação de 424; DITAT - 100a; n m
1) carvalho
2) terebinto

0428 לה

’ אלel-leh

forma alongada de 411; DITAT - 92; pron p demonstr
1) estes, estas
1a) usado antes do antecedente
1b) usado após o antecedente

0429 ’ אלהelleh (aramaico)

correspondente a 428; DITAT - 2577; pron p m,f
1) estes, estas

0430 ’ אלהיםelohiym

plural de 433; DITAT - 93c; n m p
1) (plural)
1a) governantes, juízes
1b) seres divinos
1c) anjos
1d) deuses
2) (plural intensivo - sentido singular)
2a) deus, deusa
2b) divino
2c) obras ou possessões especiais de Deus

2d) o (verdadeiro) Deus
2e) Deus

0431 ’ אלוaluw (aramaico)

provavelmente forma alongada de 412; DITAT - 2578; interj
1) eis!, eis que!

0432 ’ אלוilluw

provavelmente procedente de 408; DITAT - 96; conj
1) se, embora (contrário ao fato)

0433 ’ אלוהelowahh raramente (forma contrata) ’ אלהeloahh

provavelmente forma alongada (enfát.) de 410; DITAT - 93b; n m
1) Deus
2) deus falso

0434 ’ אלולeluwl

para 457; DITAT - 99a; adj
1) insignificante, algo insignificante, sem valor
2) deuses sem valor, ídolos

0435 ’ אלולEluwl

provavelmente de derivação estrangeira; DITAT - 97; n
Elul = “nada”
1) sexto mês judaico correspondente ao atual agoto ou setembro

0436 ’ אלוןelown

forma alongada de 352; DITAT - 45i; n m
1) árvore, árvore grande, terebinto
2) planície

0437 ’ אלוןallown

uma variação de 436; DITAT - 100b; n m
1) carvalho, árvore grande

0438 ’ אלוןAllown

o mesmo que 437; n pr loc, m
Alom = “árvore grande” ou “carvalho”
1) cidade em Naftali
2) um simeonita

0439 תחת

’ אלוןAllown Bakuwth

procedente de 437 e uma variação de 1068; n pr loc
Alom-Bacute = “carvalho de pranto”
1) lugar do túmulo de Débora (ama de Rebeca) próximo a Betel

0440 ’ אלוניElowniy ou melhor (forma contrata) ’ אלניEloniy
patron. procedente de 438; adj
Elonita = “força” ou “terebinto: uma planície”

1) pessoa da clã de Elom

0441 ’ אלוףalluwph ou (forma contrata) ’ אלףalluph

procedente de 502; DITAT - 109b; adj m
1) manso, dócil
2) amigo, íntimo
3) chefe

0442 ’ אלושAluwsh

de derivação incerta; n pr loc
Alus = “Eu amassarei (pão)”
1) um acampamento no deserto depois do êxodo

0443 ’ אלזבדElzabad

procedente de 410 e 2064; n pr m
Elzabade = “Deus tem dado”
1) um soldado gadita que apoiou Davi
2) um levita coraíta

0444 ’ אלחalach

uma raiz primitiva; DITAT - 98; v
1) (Nifal) ser moralmente corrupto, corrompido

0445 ’ אלחנןElchanan

procedente de 410 e 2603; n pr m
Elanã = “Deus tem sido gracioso”
1) filho de Jair que lutou contra os geteus
2) filho de Dodô que foi um dos chefes de Davi

0446 ’ אליאבEliy’ab

procedente de 410 e 1; n pr m
Eliabe = “meu Deus é pai” ou “Deus é pai”
1) filho de Helom, líder de Zebulom no deserto
2) um chefe rubenita, pai de Dotã e Abirão
3) o irmão mais velho de Davi
4) um músico levita
5) um soldado gadita de Davi
6) um coatita

0447 ’ אליאלEliy’el

procedente de 410 repetido; n pr m
Eliel = “meu Deus é Deus” ou “El é Deus”
1) um antepassado de Samuel
2) chefe no exército de Davi (pode referir-se a dois ou três homens diferentes)
3) um levita com Davi no transporte da arca
4) um líder de Manassés
5) dois líderes de Benjamim
6) um chefe coatita
7) um levita

0448

’ אליאתהEliy’athah

ou

(por

contração)

אליתה

’Eliyathah

procedente de 410 e 225; n pr m
Eliata = “Deus veio”
1) um músico da família de Hemã na corte de Davi

0449 ’ אלידדEliydad
procedente do mesmo que 419; n pr m
Elidade = “meu Deus amou”
1) um líder benjamita que ajudou a repartir a herança das tribos na terra prometida

0450 ’ אלידעElyada ̀
procedente de 410 e 3045; n pr m
Eliada = “Deus sabe”
1) um filho de Davi
2) um líder e soldado benjamita
3) um arameu, o pai de um inimigo de Salomão

0451 ’ אליהalyah
procedente de 422 (no sentido original de força); DITAT - 95a; n f
1) cauda, cauda gordurosa (de carneiros - uma iguaria oriental)

0452 ’ אליהEliyah ou forma alongada ’ אליהוEliyahuw
procedente de 410 e 3050, grego 2243 Ηλιας; n pr m
Elias = “meu Deus é Javé” ou “Yah(u) é Deus”
1) o grande profeta do reino de Acabe
2) filho benjamita de Jeroão
3) um filho de Elão com uma esposa estrangeira durante o exílio
4) um sacerdote e filho de Harim com esposa estrangeira durante o exílio

0453 ’ אליהואEliyhuw ou (forma completa) ’ אליהוEliyhuw’
procedente de 410 e 1931; n pr m
Eliú = “Ele é meu Deus”
1) o homem mais jovem que repreendeu Jó e seus três amigos
2) um efraimita, bisavô de Samuel
3) um soldado manassita e líder de Davi
4) filho de Semaías e porteiro dos coreítas
5) irmão de Davi

0454

’ אליהועיניEly

̂ ehow ̀ eynay ou (forma contrata)

’ אלועיניElyow ̀eynay

procedente de 413 e 3068 e 5869, grego 2069 Εσλι; n pr m
Elioenai = “os meus olhos são para Javé”
1) um porteiro coraíta do templo, filho de Meselemias
2) dois homens com esposas estrangeiras durante o exílio; um deles era sacerdote
3) um filho de Nearias
4) um simeonita

5) um benjamita, filho de Bequer

0455 ’ אליחבאElyachba’

procedente de 410 e 2244; n pr m
Eliaba = “Deus esconde”
1) um dos soldados valentes de Davi

0456 ’ אליחרףEliychoreph

procedente de 410 e 2779; n pr m
Eliorefe = “Deus do inverno (tempo da colheita)”
1) um escriba na corte de Salomão

0457 ’ אלילeliyl

aparentemente procedente de 408; DITAT - 99a; adj m
1) de nada, não serve para nada, sem valor
1a) referindo-se a médicos, pastor de ovelhas, adivinhação
1b) referindo-se a deuses falsos

0458 ’ אלימלךEliymelek

procedente de 410 e 4428; n pr m
Elimeleque = “meu Deus é rei”
1) marido de Noemi

0459 ’ אליןilleyn (aramaico) ou forma contrata ’ אלןillen

forma alongada de 412; DITAT - 2579; pron demonstr
1) estes, estas, aqueles, aquelas

0460 ’ אליסףElyacaph

procedente de 410 e 3254; n pr m
Eliasafe = “Deus adicionou”
1) um chefe gadita no censo no deserto
2) um dos principais líderes dos gersonitas

0461 ’ אליעזרEliy ̀ezer

procedente de 410 e 5828, grego 1663 ελιεζερ; n pr m
Eliézer = “Deus é socorro”
1) servo damasceno de Abraão
2) um filho de Moisés
3) um benjamita
4) um sacerdote que ajudou a mover a arca
5) um rubenita
6) um profeta que falou a Josafá
7) um chefe levita
8) filho de Harim
9) um sacerdote com esposa estrangeira

0462 ’ אליעיניEliy e
̀ ynay

provavelmente uma forma contrata de 454; n pr m
Elienai = “os meus olhos são para Deus”

1) um benjamita

0463 ’ אליעםEliy ̀am

procedente de 410 e 5971; n pr m
Eliã = “Deus do povo” ou “Deus é parente”
1) pai de Bate-Seba
2) um soldado gilonita de Davi

0464 ’ אליפזEliyphaz

procedente de 410 e 6337; n pr m
Elifaz = “meu Deus é ouro (de boa qualidade)”
1) filho de Esaú, pai de Temã
2) o amigo temanita de Jó

0465 ’ אליפלEliyphal

procedente de 410 e 6419; n pr m
Elifal = “meu Deus é súplica”
1) um dos soldados valentes de Davi

0466 ’ אליפלהוEliyph ̂elehuw

procedente de 410 e 6395; n pr m
Elifeleu = “meu Deus o separa” ou “meu Deus o distingue”
1) um porteiro levita e músico de Davi

0467 ’ אליפלטEliyphelet ou (reduzido) ’ אלפלטElpelet

procedente de 410 e 6405; n pr m
Elifelete = “Deus é libertação”
1) filho mais novo de Davi
2) um dos soldados valentes de Davi
3) um descendente benjamita de Jônatas
4) um líder do clã de Adonicão
5) descendente de Hasum

0468 ’ אליצורEleytsuwr

procedente de 410 e 6697; n pr m
Elizur = “meu Deus é uma rocha” ou “Rocha é Deus”
1) um príncipe de Rúbem no deserto

0469

’ אליצפןEliytsaphan

ou (forma contrata)

’Eltsaphan

procedente de 410 e 6845; n pr m
Elzafã = “meu Deus protegeu”
1) um príncipe coatita no deserto
2) um príncipe zebulonita
3) filho de Uziel, irmão de Misael na época de Moisés

0470 ’ אליקאEliyqa’
procedente de 410 e 6958; n pr m

אלצפן

Elica = “meu Deus rejeita”
1) um dos soldados valentes de Davi

0471 ’ אליקיםElyaqiym’

procedente de 410 e 6965, grego 1662 ελιακειμ; n pr m
Eliaquim = “Deus ergue” ou “Deus levanta”
1) o filho de Hilquias, administrador da casa e bens de Ezequias
2) filho de Josias, entronizado por faraó
3) um sacerdote que auxiliou Neemias

0472 ’ אלישבעEliysheba ̀

procedente de 410 e 7651 (no sentido de 7650), grego 1665 ελισαβετ; n pr f
Eliseba = “meu Deus jurou” ou “Deus é um juramento”
1) esposa de Arão

0473 ’ אלישהEliyshah

provavelmente de derivação estrangeira; n pr m
Elisá = “Deus daquele que está por vir”
1) descendente de Noé, filho de Javã; talvez um antepassado dos eólios

0474 ’ אלישועEliyshuwa ̀

procedente de 410 e 7769; n pr m
Elisua = “meu Deus é riqueza” ou “Deus é salvação”
1) um filho de Davi

0475 ’ אלישיבElyashiyb

procedente de 410 e 7725; n pr m
Eliasibe = “Deus restaura”
1) um sacerdote no reinado de Davi
2) um descendente de Davi
3) um sumo sacerdote na época de Neemias
4) um cantor do templo que casou-se com uma estrangeira
5) um descendente de Zatu
6) um descendente de Bani

0476 ’ אלישמעEliyshama ̀

procedente de 410 e 8085; n pr m
Elisama = “meu Deus ouviu”
1) um príncipe efraimita no deserto
2) um filho de Davi
3) secretário de Jeoaquim
4) um sacerdote que ensinou a lei
5) um homem de Judá

0477 ’ אלישעEliysha ̀

forma contrata para 474, grego 1666 ελισσαιος; n pr m
Eliseu = “Deus á salvação”
1) o grande profeta que sucedeu Elias

0478 ’ אלישפטEliyshaphat
procedente de 410 e 8199; n pr m
Elisafate = “meu Deus julgou”
1) um capitão do sumo sacerdote Joiada

0479 ’ אלךillek (aramaico)

forma alongada de 412; DITAT - 2580; pron demonstr pl
1) estes, estas, aqueles, aquelas

0480 ’ אלליal ̂elay

forma reduplicada procedente de 421; DITAT - 101; interj
1) ai!

0481 ’ אלםalam

uma raiz primitiva; DITAT - 102; v
1) atar
1a) (Nifal)
1a1) ser mudo
1a2) ser amarrado
1b) (Piel) atando (part.)

0482 ’ אלםelem

procedente de 481; DITAT - 102b; adj m
1) em silêncio, silencioso

0483 ’ אלםillem

procedente de 481; DITAT - 102c; adj
1) mudo, silencioso, quieto, incapaz de falar

0484 ’ אלמגיםalmuggiym

provavelmente de derivação estrangeira (usado somente no plural); DITAT - 89c; n m p
1) uma árvore do Líbano, sândalo?, madeira de sândalo

0485 ’ אלמהalummah ou (masculino) ’ אלםalum

particípio passivo de 481; DITAT - 102a; n f
1) feixe (como algo amarrado)
1a) referindo-se a Israel retornando do exílio (fig.)

0486 ’ אלמודדAlmowdad

provavelmente de derivação estrangeira, grego 1678 ελμωδαμ; n pr m
Almodá = “não medido”
1) um descendente de Sem

0487 ’ אלמלךAllammelek

procedente de 427 e 4428; n pr loc
Alameleque = “carvalho do rei”
1) uma cidade ou sítio em Aser

0488 ’ אלמןalman

forma alongada procedente de 481 no sentido de privação; DITAT - 103; adj
1) enviuvado, esquecido, abandonado como uma viúva

0489 ’ אלמןalmon

procedente de 481 como em 488; DITAT - 104; n m
1) viuvez

0490 ’ אלמנהalmanah

procedente de 488; uma viúva; DITAT - 105; n f
1) viúva

0491 ’ אלמנותalmanuwth

procedente de 488; DITAT - 106; n f
1) viuvez

0492 ’ אלמניalmoniy

procedente de 489 no sentido de ocultação; DITAT - 107; adj
1) alguém, uma certa pessoa (lugar, homem)

0493 ’ אלנעםElna a
̀ m

procedente de 410 e 5276; n pr m
Elnaão = “Deus é deleite” ou “Deus é agradável”
1) o pai de dois soldados valentes de Davi

0494 ’ אלנתןElnathan

procedente de 410 e 5414; n pr m
Elnatã = “Deus tem dado”
1) avô materno do rei Joaquim
2) três líderes na época de Esdras
3) filho de Acbor, um comandante militar sob Jeoaquim

0495 ’ אלסרEllacar

provavelmente de derivação estrangeira; n pr loc
Elasar = “Deus é purificador”
1) uma cidade na Babilônia, c. 28 milhas (50 km) a leste de Ur

0496 ’ אלעדEl ̀ad

procedente de 410 e 5749; n pr m
Eleade = “Deus testificou”
1) um descendente de Efraim

0497 ’ אלעדהEl ̀adah

procedente de 410 e 5710; n pr m
Eleada = “Deus adornou”
1) um descendente de Efraim

0498 ’ אלעוזיEl ̀uwzay
procedente de 410 e 5756 (no sentido de 5797); n pr m
Eluzai = “Deus é minha força”

1) um soldado benjamita que juntou-se a Davi

0499 ’ אלעזרEl ̀azar

procedente de 410 e 5826, grego 1648 ελεαζαρ e 2976 λαζαρος; n pr m
Eleazar = “Deus ajudou”
1) o sumo-sacerdote filho de Arão
2) o filho de Abinadabe que preocupou-se com a arca
3) o sacerdote que reconstruiu e dedicou os muros restaurados de Jerusalém no tempo de
Esdras
4) um dos soldados valentes de Davi
5) um levita
6) um descendente de Parós

0500 ’ אלעלאEl ̀ale’ ou (mais propriamente) ’ אלעלהEl ̀aleh

procedente de 410 e 5927; n pr loc
Eleale = “Deus está ascendendo”
1) uma vila rubenita próxima a Hesbom (em ruínas)

0501 ’ אלעשהEl ̀asah

procedente de 410 e 6213; n pr m
Elasa ou Eleasa = “Deus fez”
1) um descendente de Judá, filho de Heles
2) um sacerdote da descendência de Pasur com uma esposa estrangeira durante o período de
Esdras
3) filho de Safã, servo de Zedequias
4) um descendente de Benjamim, filho de Rafa, pai de Azel

0502 ’ אלףalph

uma raiz primitiva, associar com; DITAT - 108; v
1) aprender
1a) (Qal) aprender
1b) (Piel) ensinar

0503 ’ אלףalaph

denominativo de 505; DITAT - 109 v
1) ( LBL) fazer milhares, produzir milhares
2) (DITAT) (Hifil) produzindo milhares n m
3) (BDB) chefe, comandante de mil
C

0504 ’ אלףeleph

procedente de 502; DITAT - 108a; n m
1) gado, bois
1a) em uma fazenda
1b) como propriedade

0505 ’ אלףeleph
CLBL CLBL
BDB BDB

suporte, o mesmo que 504; DITAT - 109a; n m
1) mil
1a) como numeral
2) mil, conjunto
2a) como um conjunto de homens sob um líder, tropas

0506 ’ אלףalaph (aramaico) ou ’ אלףeleph (aramaico)

correspondente a 505; DITAT - 2581; n m
1) mil, 1000

0507 ’ אלףEleph

o mesmo que 505; n pr loc
Elefe = “mil”
1) uma cidade no território de Benjamim

0508 ’ אלפעלElpa ̀al

procedente de 410 e 6466; n pr m
Elpaal = “Deus é criador”
1) um benjamita

0509 ’ אלץalats

uma raiz primitiva; DITAT - 110; v
1) (Piel) urgir

0510 ’ אלקוםalquwm

provavelmente procedente de 408 e 6965; DITAT - 90; subst.?
1) (DITAT) (adv neg) não, nem, nem mesmo
2) (BDB) grupo de soldados
3) (CLBL) sem rebelião, sem insurreição (lit.)

0511 ’ אלקנהElqanah

procedente de 410 e 7069; n pr m
Elcana = “Deus possuiu” ou “Deus criou”
1) pai de Samuel
2) um governante em Jerusalém no período do rei Acaz
3) um dos soldados valentes de Davi
4) filho de Corá
5) diversos levitas

0512 ’ אלקשיElqoshiy

gentílico procedente de um nome de derivação incerta; adj
Elcosita = “Deus, o laçador”
1) um nativo eóu descendente de Elcós (localização desconhecida)

0513 ’ אלתולדEltowlad

provavelmente procedente de 410 e forma masculina de 8435 [compare com 8434]; n pr
loc
Eltolade = “gerações de Deus”
1) uma cidade ao sul de Judá

0514

’ אלתקאElt

̂ eqe ou (mais propriamente)

’ אלתקהElt
̂

eqeh

de derivação incerta; n pr loc
Elteque = “deixe Deus vomitá-los”
1) cidade levítica na tribo de Dã, entre Ecrom e Timna

0515 ’ אלתקוןElt ̂eqon
procedente de 410 e 8626; n pr loc
Eltecom = “Deus é correto”
1) uma cidade no território de Judá ao norte de Hebrom

0516 תשחת

’ אלAl tashcheth (aramaico)

procedente de 408 e 7843; n m
Al-taschith = “não destruas”
1) (Hifil) uma orientação para o músico chefe, ou talvez o título de uma melodia usada em
vários salmos

0517 ’ אםem
uma palavra primitiva; DITAT - 115a; n f
1) mãe
1a) referindo-se a seres humanos
1b) referindo-se ao relacionamento de Débora com o povo (fig.)
1c) referindo-se a animais
2) ponto de partida ou divisão

0518 ’ אםim
uma partícula primitiva; DITAT - 111; part condicional
1) se
1a) cláusula condicional
1a1) referindo-se a situações possíveis
1a2) referindo-se a situações impossíveis
1b) em juramentos
1b1) não
1c) se...se, se...ou, se..ou...ou
1d) quando, em qualquer tempo
1e) desde
1f) partícula interrogativa
1g) mas antes

0519 ’ אמהamah
aparentemente uma palavra primitiva; DITAT - 112; n f
1) serva, escrava, empregada, criada, concubina
1a) situação de humildade (fig.)

0520 ’ אמהammah
forma alongada procedente de 517; DITAT - 115c; n f
1) côvado - uma medida de distância (o antebraço), equivalente a cerca de 18 polegadas (ou
meio metro).

Há vários côvados usados no AT, o côvado de um homem ou o côvado comum (Dt
3.11), o côvado legal ou o côvado do santuário (Ez 40.5), e outros. Veja um Dicionário
da Bíblia para uma explicação mais completa.

0521 ’ אמהammah (aramaico)
correspondente a 520; DITAT - 2582; n f;
1) côvados - uma medida de distância (o antebraço), equivalente a cerca de 18 polegadas
(ou meio metro).

0522 ’ אמהAmmah

o mesmo que 520; n pr loc
Amá = “um côvado”
1) um monte próximo a Gibeão

0523 ’ אמהummah

procedente do mesmo que 517; DITAT - 115e; n f
1) povo, tribo, nação

0524 ’ אמהummah (aramaico)

correspondente a 523; DITAT - 2583; n f
1) povo, tribo, nação

0525 ’ אמוןamown

procedente de 539, provavelmente no sentido de treinar; DITAT - 116L; n m
1) artífice, arquiteto, trabalhador capacitado, trabalhador hábil

0526 ’ אמוןAmown

o mesmo que 525, grego 300 Αμων; n pr m
Amom = “trabalhador hábil” ou “trabalhador capacitado”
1) um rei de Judá, filho de Manassés
2) um governador de Samaria
3) um descendente de um servo de Salomão

0527 ’ אמוןamown

uma variação para 1995; DITAT - 116L; n m
1) artífice, arquiteto, trabalhador capacitado
2) (CLBL) aglomeração, multidão

0528 ’ אמוןAmown

de derivação egípcia; n pr m
Amom = “nutrir: ser fiel”
1) um deus egípcio, originalmente o deus local de Tebas, mais tarde um líder do panteão
egípcio

0529 ’ אמוןemuwn

procedente de 539; DITAT - 116d; n m
1) fidelidade, confiança
1a) fiel, confiável (as adj.)

0530 ’ אמונהemuwnah ou (forma contrata) ’ אמנהemunah
procedente de 529; DITAT - 116e; n f
1) firmeza, fidelidade, estabilidade

0531 ’ אמוץAmowts

procedente de 553, grego 301 Αμως; n pr m
Amoz = “forte”
1) pai de Isaías

0532 ’ אמיAmiy

uma abrev. de 526; n pr m
Ami = “servo escravo”
1) um descendente de Amom, servo de Salomão

0533 ’ אמיץammiyts ou (forma contrata) ’ אמץammits

procedente de 553; DITAT - 117d; adj
1) forte, poderoso

0534 ’ אמירamiyr

aparentemente procedente de 559 (sentido de auto-exaltação); DITAT - 118d; n m
1) topo, cume
1a) de árvore
1b) de montanha

0535 ’ אמלamal

uma raiz primitiva; DITAT - 114; v
1) ser fraco, desfalecer, esmorecer, estar exausto
1a) (Qal) particípio pass (referindo-se ao coração)
1a1) estar fraco
1a2) desfalecer
1b) (Pulal)
1b1) ser ou tornar-se frágil
1b2) esmorecer

0536 ’ אמללumlal

procedente de 535; DITAT - 114b; adj
1) fraco, frágil

0537 ’ אמללamelal

procedente de 535; DITAT - 114a; adj
Pulal

Pulal
Esta forma duplica a sílaba final da raiz e, exceto por isso, equivale ao Pual
normal.
Ver Pual 8849

1) fraco, frágil

0538 ’ אמםAmam

procedente de 517; n pr loc
Amã = “a mãe deles”
1) uma cidade ao sul de Judá

0539 ’ אמןaman

uma raiz primitiva; DITAT - 116; v
1) apoiar, confirmar, ser fiel
1a) (Qal)
1a1) apoiar, confirmar, ser fiel, manter, nutrir
1a1a) pai adotivo (substantivo)
1a1b) mãe adotiva, enfermeira
1a1c) pilares, suportes da porta
1b) (Nifal)
1b1) ser estável, ser fiel, ser carregado, firmar
1b1a) ser carregado por uma enfermeira
1b1b) firmado, certificado, duradouro
1b1c) confirmado, estável, seguro
1b1d) verificado, confirmado
1b1e) digno de confiança, fiel, confiável
1c) (Hifil)
1c1) permanecer firme, confiar, ter certeza, acreditar
1c1a) permanecer firme
1c1b) confiar, crer

0540 ’ אמןaman (aramaico)

correspondente a 539; DITAT - 2584; v
1) confiar, apoiar
1a) (Afel)
1a1) crer em
1a2) confiar
1a3) confiável (particípio pass)

0541 ’ אמןaman

denominativo procedente de 3225; DITAT - 872; v
1) (Hifil) tomar a mão direita, virar à direita, optar pela direita, ir para a direita, usar a mão
direita

0542 ’ אמןaman

procedente de 539 (no sentido de treinamento); DITAT - 116c; n m
1) trabalhador capacitado, artista, pessoa capacitada, artesão

0543 ’ אמןamen

procedente de 539, grego 281 αμην; DITAT - 116b; advérbio
1) em verdade, verdadeiramente, amém, assim seja

0544 ’ אמןomen

procedente de 539; DITAT - 116a; n m

1) fidelidade

0545 ’ אמנהomnah

procedente de 544 (no sentido específico de treinamento) AT - 116f; n f
1) criar, nutrir, criar, treinamento, prover para (como um pai)

0546 ’ אמנהomnah

forma feminina de 544 (no seu sentido usual); DITAT - 116g; adv
1) em verdade, verdadeiramente, de fato

0547 ’ אמנהom ̂enah

particípio ativo de 544 (no sentido original de suporte)
DITAT - 116; n f
1) pilar, suportes da porta
2) confirmar, suportar, sustentar

0548 ’ אמנהamanah

procedente de 543; DITAT - 116h; n f
1) fé, apoio, segurança, certeza
1a) referindo-se a uma aliança
1b) referindo-se a apoio financeiro

0549 ’ אמנהAmanah

o mesmo que 548; n pr loc
Amana = “suporte”
1) um rio que deságua na planície de Damasco procedente do Antilíbano
2) área montanhosa da origem do rio

0550 ’ אמנוןAmnown ou ’ אמינוןAmiynown

procedente de 539; n m
Amnom = “fiel”
1) filho mais velho de Davi, estuprador de Tamar, morto por Absalão
2) um filho de Simão (do clã de Calebe)

0551 ’ אמנםomnam

procedente de 544; DITAT - 116j; adv
1) em verdade, verdadeiramente, certamente

0552 ’ אמנםumnam

uma variação ortográfica de 551; DITAT - 116i; adv
1) em verdade, verdadeiramente, de fato

0553 ’ אמץamats

uma raiz primitiva; DITAT - 117; v
1) ser forte, alerta, corajoso, bravo, resoluto, audacioso, sólido, duro
1a) (Qal) ser forte, bravo, audacioso
1b) (Piel) fortalecer, assegurar (para si mesmo), endurecer (coração), tornar firme, tornar
obstinado, assegurar

1c) (Hitpael) ser determinado, tornar-se alerta, fortalecer-se, confirmar-se, persistir, mostrarse superior a
1d) (Hifil) mostrar força, ser forte, sentir-se forte

0554 ’ אמץamots

provavelmente procedente de 553; DITAT - 117c; adj
1) forte
2) baio, sarapintado, malhado (de cor)

0555 ’ אמץomets

procedente de 553; DITAT - 117a; n m
1) força

0556 ’ אמצהamtsah

procedente de 553; DITAT - 117b; n f
1) força

0557 ’ אמציAmtsiy

procedente de 553; n pr m
Anzi = “minha força”
1) um levita
2) o antepassado na linha sacerdotal de um exilado que voltou do exílio

0558 ’ אמציהAmatsyah ou ’ אמציהוAmatsyahuw

procedente de 553 e 3050; n pr m
Amazias = “Javé é poderoso”
1) um rei de Judá, filho de Joás, pai de Azarias
2) um sacerdote de Betel durante o reinado de Jeroboão II
3) pai de Josa, da tribo de Simeão
4) um cantor levita do tabernáculo nos dias de Davi

0559 ’ אמרamar

uma raiz primitiva; DITAT - 118; v
1) dizer, falar, proferir
1a) (Qal) dizer, responder, fala ao coração, pensar, ordenar, prometer, intencionar
1b) (Nifal) ser falado, ser dito, ser chamado
1c) (Hitpael) vangloriar-se, agir orgulhosamente
1d) (Hifil) declarar, afirmar

0560 ’ אמרamar (aramaico)

correspondente a 559; DITAT - 2585; v
1) (Peal) dizer, falar, ordenar, contar, relatar

0561 ’ אמרemer

procedente de 559; DITAT - 118a; n m
1) declaração, discurso, palavra, dito, promessa, ordem

0562 ’ אמרomer

o mesmo que 561; DITAT - 118a; n m

1) declaração, discurso, palavra, dito, promessa, ordem

0563 ’ אמרimmar (aramaico)

talvez de 560 (no sentido de dar à luz); DITAT - 2585?; n m
1) cordeiro

0564 ’ אמרImmer

procedente de 559; n pr m
Imer = “ele tem dito”
1) um sacerdote na época de Davi
2) um sacerdote na época de Jeremias
3) o pai de Zadoque, o sacerdote
4) um antepassado de um sacerdote

0565 ’ אמרהimrah ou ’ אמרהemrah

procedente de 561; DITAT - 118b; n f
1) declaração, discurso, palavra
1a) palavra de Deus, a Torá

0566 ’ אמריImriy

procedente de 564; n pr m
Inri = “eloqüente”
1) um homem de Judá
2) um antepassado de um dos ajudantes de Neemias

0567 ’ אמריEmoriy

provavelmente um patronímico de um nome não usado derivado de 559 no sentido de
publicidade, i.e. proeminência; DITAT - 119; n m col
Amorreu = “aquele que fala”
1) um dos povos da Canaã oriental além do Jordão, desalojado pela invasão dos israelitas
procedentes do Egito

0568

’ אמריהAmaryah

ou

forma

alongada

’Amaryahuw

procedente de 559 e 3050; n pr m
Amarias = “Javé fala” ou “Yah(u) tem prometido”
1) avô de Zadoque
2) filho de um dos principais sacerdotes na época de Salomão
3) um dos principais sacerdotes no tempo de Josafá
4) filho de Ezequias, bisavô de Sofonias
5) um levita na época de Esdras
6) um levita do tempo de Ezequias
7) um sacerdote na época de Neemias

0569 ’ אמרפלAmraphel
de derivação incerta (talvez estrangeira); n pr m
Anrafel = “aquele que anuncia a escuridão: queda do que anuncia”
1) o rei de Sinar (Babilônia) (talvez Hamurabi c 2100 a.C.)

אמריהו

0570 ’ אמשemesh
derivação desconhecida; DITAT - 120; adv
1) ontem, na noite passada
2) recentemente (fig.)

0571 ’ אמתemeth

forma contrata de 539; DITAT - 116k n f
1) firmeza, fidelidade, verdade
1a) certeza, credibilidade
1b) estabilidade, constância
1c) fidelidade, confiabilidade
1d) verdade
1d1) referindo-se ao que foi dito
1d2) referindo-se a testemunho e julgamento
1d3) referindo-se a instrução divina
1d4) verdade como um corpo de conhecimento ético ou religioso
1d5) doutrina verdadeira adv
2) em verdade, verdadeiramente

0572 ’ אמתחתamtachath

procedente de 4969; DITAT - 1265a; n f
1) saco, recipiente flexível (para grãos)
2) (DITAT 1265) estender

0573 ’ אמתיAmittay

procedente de 571; n pr m
Amitai = “minha verdade”
1) o pai do profeta Jonas

0574 ’ אמתניemtaniy (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente àquela de 4975; DITAT - 2571; adj
1) terrível

0575 ’ אןan ou ’ אנהanah

forma contrata de 370; DITAT - 75g; adv
1) onde?, para onde? (referindo-se a lugar)
2) quando?, até quando?, quanto tempo? (referindo-se a tempo)

0576 ’ אנאana’ (aramaico) ou ’ אנהanah (aramaico)

correspondente a 589; DITAT - 2586; pron pess
1) Eu (pronome primeira pess. sing. - normalmente usado para ênfase)

0577 ’ אנאanna’ ou ’ אנהannah

aparentemente uma forma contrata de 160 e 4994; DITAT - 122; interj
1) ah! eu te suplico! nós te suplicamos! Por favor! (particípio de tratamento normalmente
seguido pelo verbo no imperativo)

0578 ’ אנהanah

uma raiz primitiva; DITAT - 124; v

1) (Qal) lamentar

0579 ’ אנהanah

uma raiz primitiva [talvez semelhante a 578 com a idéia
de contração em angústia]; DITAT - 126; v
1) ter um encontro, encontrar, aproximar, ser oportuno
1a) (Piel) permitir o encontro, levar a encontrar
1b) (Pual) ser enviado, ser permitido a encontrar
1c) (Hitpael) procurar uma oportunidade (briga), levar a encontrar

0580 ’ אנוanuw

forma contrata para 587; DITAT - 128; pron pess
1) nós (primeira pess. pl. - normalmente usado para ênfase)

0581

’ אנוןinnuwn

(aramaico) ou (feminino)

’ אניןinniyn

(aramaico)
correspondente a 1992; DITAT - 2587; pron demonstr
1) estes, estas, aqueles, aquelas, eles, elas

0582 ’ אנושenowsh
procedente de 605; DITAT - 136a; n m
1) homem, homem mortal, pessoa, humanidade
1a) referindo-se a um indivíduo
1b) homens (coletivo)
1c) homem, humanidade

0583 ’ אנושEnowsh
o mesmo que 582, grego 1800 Ενως; n pr m
Enos = “homem”
1) filho de Sete

0584 ’ אנחanach
uma raiz primitiva; DITAT - 127; v
1) (Nifal) suspirar, gemer (em dor ou sofrimento), ofegar
1a) gemido (de gado)

0585 ’ אנחהanachah
procedente de 584; DITAT - 127a; n f
1) suspiro, gemido (expressão de sofrimento ou dor física)

0586

’ אנחנאanachna’

(aramaico) ou

(aramaico)
correspondente a 587; DITAT - 2588; pron pess;
1) nós (primeira pess. pl.)

0587 ’ אנחנוanachnuw

aparentemente procedente de 595; DITAT - 128; pron pess
1) nós (primeira pess. pl. - normalmente usada para ênfase)

0588 ’ אנחרתAnacharath

’ אנחנהanachnah

provavelmente procedente da mesma raiz que 5170; n pr loc
Anacarate = “o gemido de medo”
1) (BDB) cidade em Naftali
2) (CLBL) cidade em Issacar

0589 ’ אניaniy

forma contrata de 595; DITAT - 129; pron pess
1) eu (primeira pess. sing. - normalmente usado para ênfase)

0590 ’ אניoniy

provavelmente procedente de 579 (no sentido de transporte); DITAT - 125a,b; n m,f col
1) frota, navios

0591 ’ אניהoniyah

procedente de 590; DITAT - 125b; n f
1) navio
1a) homens de navios, marinheiros

0592 ’ אניהaniyah

procedente de 578; DITAT - 124a; n f
1) luto, lamento

0593 ’ אניעםAniy ̀am

procedente de 578 e 5971; n pr m
Anião = “Eu sou o povo” ou “lamento do povo”
1) um homem de Manassés

0594 ’ אנךanak

provavelmente procedente de uma raiz não utilizada que significa ser estreito; DITAT 129.1; n m
1) prumo, peso, chumbo

0595 ’ אנכיanokiy

um pronome primitivo; DITAT - 130; pron pess
1) eu (primeira pess. sing.)

0596 ’ אנןanan

uma raiz primitiva; DITAT - 131; v
1) (Hitpael) queixar, murmurar

0597 ’ אנסanac

derivação desconhecida; DITAT - 132; v
1) (Qal) compelir, coagir

0598 ’ אנסanac (aramaico)

correspondente a 597; DITAT - 2589; v
1) (Peal) oprimir, compelir, coagir

0599 ’ אנףanaph

uma raiz primitiva; DITAT - 133; v
1) estar irado, estar descontente, respirar de forma ofegante
1a) (Qal) estar irado (referindo-se a Deus)
1b) (Hitpael) estar irado (sempre referindo-se a Deus)

0600 ’ אנףanaph (aramaico)

correspondente a 639 (somente no pl. como um sing.); DITAT - 2590; n m
1) face, nariz

0601 ’ אנפהanaphah

procedente de 599; DITAT - 133a; n f
1) um pássaro impuro
1a) talvez uma garça

0602 ’ אנקanaq

uma raiz primitiva; DITAT - 134; v
1) chorar, gemer
1a) (Qal) chorar, lamentar
1b) (Nifal) fazer lamentação

0603 ’ אנקהanaqah

procedente de 602; DITAT - 134a; n f
1) choro, gemido, lamentação

0604 ’ אנקהanaqah

o mesmo que 603; DITAT - 134b; n f
1) um animal impuro, furão, musaranho, geco
1a) talvez um animal extinto, o significado exato é desconhecido

0605 ’ אנשanash

uma raiz primitiva; DITAT - 135; v
1) estar fraco, doente, frágil
1a) (Qal)
1a1) ser incurável
1a2) estar doente
1a3) desesperado, incurável, desesperadamente perverso, doloroso, muito doente (particípio
pass) (metáfora)
1b) (Nifal) adoecer

0606 ’ אנשenash (aramaico) ou ’ אנשenash (aramaico)

correspondente a 582; DITAT - 2591; n m
1) homem, ser humano
2) humanidade (coletivo)

0607 ’ אנתהantah (aramaico)

correspondente a 859; DITAT - 2592; pron. pess.
1) tu, você (segunda pess. sing.)

0608 ’ אנתוןantuwn (aramaico)
plural de 607; DITAT - 2593; pron. pess.

1) vós, vocês (segunda pess. pl.)

0609 ’ אסאAca’

de derivação incerta, grego 760 Ασα; n pr m
Asa = “curador: nocivo (?)”
1) rei de Judá, filho de Abias, pai de Josafá
2) um levita

0610 ’ אסוךacuwk

procedente de 5480; DITAT - 1474a; n m
1) frasco, pequena botija para azeite

0611 ’ אסוןacown

de derivação incerta; DITAT - 138a; n m
1) mal, dano, prejuízo, ferimento

0612 ’ אסורecuwr

procedente de 631; DITAT - 141a; n m
1) faixa, grilhões
2) casa de grilhões, prisão (figurativo)

0613 ’ אסורecuwr (aramaico)

correspondente a 612; DITAT - 2595a; n m
1) faixa, grilhões, aprisionamento

0614 ’ אסיףaciyph ou ’ אסףaciph

procedente de 622; DITAT - 140b; n m
1) recolhimento, colheita

0615 ’ אסירaciyr

procedente de 631; DITAT - 141b; n m
1) prisioneiro, cativo, preso

0616 ’ אסירacciyr

para 615; DITAT - 141c; n m
1) prisioneiros (coletivo)
2) (CLBL) prisioneiro, cativo

0617 ’ אסירAcciyr

o mesmo que 616; n pr m
Assir = “prisioneiro”
1) um filho de Corá
2) um filho de Ebiasafe
3) um filho de Jeconias

0618 ’ אסםacam
? O ponto de interrogação, precedido de um espaço e colocado após a
significação de um nome, indica que essa significação é duvidosa. Uma data
duvidosa é indicada da mesma forma.

procedente de uma raiz não utilizada significando amontoar, um depósito (somente no
plural)  ;אסמיםDITAT - 139a; n m
1) depósito, celeiros

0619 ’ אסנאAcnah
de derivação incerta; n pr m
Asná = “Eu serei odiado: ela fez provisões”
1) um servo do templo que retornou do exílio

0620 ’ אסנפרOcnappar
de derivação estrangeira; n pr m
Osnapar = “touro com chifres: espinho abolido”
1) um rei assírio que deportou outros povos para Samaria - provavelmente o rei
Assurbanípal

0621 ’ אסנתAc ̂enath
de derivação egípcia; n pr f
Asenate = “pertencente a deusa Nate”
1) a esposa de José

0622 ’ אסףacaph
uma raiz primitiva; DITAT - 140; v
1) reunir, receber, remover, ajuntar
1a) (Qal)
1a1) reunir, coletar
1a2) reunir (um indivíduo na companhia de outros)
1a3) fechar a marcha
1a4) juntar e levar, remover, retirar
1b) (Nifal)
1b1) montar, juntar
1b2) (pass do Qal 1a2)
1b2a) juntar-se aos pais
1b2b) ser trazido a (associação com outros)
1b3) (pass do Qal 1a4)
1b3a) ser levado, removido, perecer
1c) (Piel)
1c1) juntar (colheita)
1c2) tomar, receber
1c3) retaguarda (substantivo)
1d) (Pual) ser reunido
1e) (Hitpael) reunir-se

0623 ’ אסףAcaph
procedente de 622; n pr m
Asafe = “ajuntador”
1) o pai do escrivão de Ezequias
2) um filho de Berequias, levita e músico líder no tempo de Davi
3) um oficial persa que administrava a floresta real

0624 ’ אסףacuph
particípio passivo de 622; DITAT - 140c; n m
1) o que é ajuntado, guardado, estocado, depósitos
2) (CLBL) limiar (metonímia)

0625 ’ אסףoceph

procedente de 622; DITAT - 140a; n m
1) ajuntamento, ato de coletar, colheita

0626 ’ אספהacephah

procedente de 622; DITAT - 140d; n f
1) ato de coletar, ajuntamento

0627 ’ אספהacuppah

procedente de 624; DITAT - 140e; n f
1) coleção

0628 ’ אספסףacp ̂ecuph

por reduplicação procedente de 624; DITAT - 140f; n m
1) coleção, populacho, multidão ajuntada

0629 ’ אספרנאocparna’ (aramaico)

de derivação persa; DITAT - 2594; adv
1) completamente
2) (CLBL) ardentemente, diligentemente

0630 ’ אספתאAcpatha’

de derivação persa; n pr m
Aspata = “o atraído reunido”
1) o terceiro filho de Hamã

0631 ’ אסרacar

uma raiz primitiva; DITAT - 141; v
1) amarrar, atar, prender
1a) (Qal)
1a1) amarrar, atar
1a2) amarrar, arrear
1a3) amarrar (com cordas)
1a4) cingir (raro e posterior)
1a5) começar a batalha, fazer o ataque
1a6) referindo-se ao compromisso do juramento (figurativo)
1b) (Nifal) ser aprisionado, agrilhoado
1c) (Pual) ser tomado como prisioneiro

0632 ’ אסרecar ou ’ אסרiccar

procedente de 631; DITAT - 141d; n m
1) vínculo, obrigação que compromete, obrigação

0633 ’ אסרecar (aramaico)

correspondente a 632 num sentido legal; DITAT - 2595b; n m
1) interdição, decreto, decreto de restrição

0634 חדון

’ אסרEcar-Chaddown

de derivação estrangeira; n pr m
Esar-Hadom = “Asur entregou um irmão”
1) rei da Assíria no sétimo século a.C.

0635 ’ אסתרEcter

de derivação persa; n pr f
Ester = “estrela”
1) a rainha da Pérsia, heroína do livro de Ester - filha de Abiail, prima e filha adotiva de
Mordecai, da tribo de Benjamim, foi feita rainha pelo rei Assuero para substituir a
rainha Vasti da qual havia divorciado.

0636 ’ אעa ̀ (aramaico)

correspondente a 6086; DITAT - 2596; n m
1) madeira, viga, tora

0637 ’ אףaph

uma partícula primitiva; DITAT - 142
conj (denotando adição, esp de alguma coisa maior)
1) também, ainda, embora, e muito mais adv
2) ainda mais, de fato

0638 ’ אףaph (aramaico)

correspondente a 637; DITAT - 2597; conj
1) também, ainda

0639 ’ אףaph

procedente de 599; DITAT - 133a; n m
1) narina, nariz, face
2) ira

0640 ’ אפדaphad

uma raiz primitiva [talvez um denominativo procedente de 646]; DITAT - 142.1; v
denom
1) (Qal) amarrar, cingir
1a) cingir (estola sacerdotal)
1b) (DITAT) estola

0641 ’ אפדEphod

o mesmo que 646 reduzido; n pr m
Éfode = “uma estola (especial)”
1) o pai de um príncipe de Manassés

0642 ’ אפדהephuddah

procedente de 646; DITAT - 142.1b?; n f
1) estola sacerdotal

1a) veste sacerdotal, manto ou capa sobre os ombros, veste externa
1a1) usada pelo sacerdote e confeccionada de material branco
1a2) usada pelo sumo sacerdote - mais cara, tecida de ouro, azul, púrpura, escarlate, e fios
de linho acompanhados de umbrais e um peitoral feito do mesmo material, ornamentado
com pedras preciosas e ouro
1b) uma cobertura metálica para ídolos, revestimento

0643 ’ אפדןappeden

aparentemente de derivação estrangeira; DITAT - 142.2; n m; Persa
1) palácio

0644 ’ אפהaphah

uma raiz primitiva; DITAT - 143; v
1) assar
1a) (Qal)
1a1) assar
1a2) (substantivo) padeiro
1b) (Nifal) ser assado, cozido

0645 ’ אפוephow ou ’ אפואephow’

procedente de 6311; DITAT - 144; partícula demonstr.
1) então, agora, assim
1a) (quem) então, (o que) então (com interrog)
1b) então (com imperativo - i.e. sabe então)
1c) se...então (com adv)

0646 ’ אפודephowd raramente ’ אפדephod

provavelmente de derivação estrangeira; DITAT - 142.1a; n m
1) estola sacerdotal
1a) veste sacerdotal, manto ou capa sobre os ombros, veste externa
1a1) usada pelo sacerdote e confeccionada de material branco
1a2) usada pelo sumo sacerdote - mais cara, tecida de ouro, azul, púrpura, escarlate, e fios
de linho acompanhados de umbrais e um peitoral feito com o mesmo material,
ornamentado com pedras preciosas e ouro

0647 ’ אפיחAphiyach

talvez procedente de 6315; n pr m
Afias = “Eu farei respirar”
1) um antepassado de Saul

0648 ’ אפילaphiyl

do mesmo que 651 (no sentido de fraqueza); DITAT - 145d; adj
1) tardio, maduro

0649 ’ אפיםAppayim

dual de 639; n pr m
Apaim = “narinas”
1) um filho de Nadabe

0650 ’ אפיקaphiyq

procedente de 622; DITAT - 149a; n m
1) canal, leito
2) ravina
3) referindo-se a ossos ocos (fig.)

0651 ’ אפלaphel

procedente de uma raiz não utilizada significando pôr-se como o sol; DITAT - 145b; adj
1) sombrio, escuro

0652 ’ אפלophel

procedente da mesma raiz que 651; DITAT - 145a; n m
1) escuridão, trevas
2) falta de receptividade espiritual, calamidade (fig.)

0653 ’ אפלהaphelah

procedente de 651; DITAT - 145c; n f
1) escuridão, trevas, calamidade
2) impiedade (fig.)

0654 ’ אפללEphlal

procedente de 6419; n p m
Eflal = “intercessor”
1) um descendente de Perez

0655 ’ אפןophen

procedente de uma raiz não utilizada significando revolver; DITAT - 146b; n m
1) circunstância, condição, oportuno

0656 ’ אפסaphec

uma raiz primitiva; DITAT - 147; v
1) (Qal) terminar, parar, chegar ao fim

0657 ’ אפסephec

procedente de 656; DITAT - 147a; n m
1) término, fim, finalidade

0658 דמים

’ אפסEphec Dammiym

procedente de 657 e o plural de 1818; n pr loc
Efes-Damim = “cerca de sangue”
1) um lugar aproximadamente a 25 km (16 milhas) a sudoeste de Jerusalém

0659 ’ אפעepha ̀

procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando respirar; DITAT 1791a; adj
1) de nada, sem valor

0660 ’ אפעהeph e
̀ h

procedente de 659 (no sentido de assobiar); DITAT - 1791b; n m
1) uma víbora, serpente

0661 ’ אפףaphaph
uma raiz primitiva; DITAT - 148; v
1) circundar, cercar
1a) (Qal) cercar

0662 ’ אפקaphaq

uma raiz primitiva; DITAT - 149; v
1) segurar, ser forte, restringir, reter
1a) (Hitpael)
1a1) restringir-se, impedir
1a2) forçar, compelir

0663 ’ אפקApheq ou ’ אפיקAphiyq

procedente de 662 (no sentido de força); n pr loc
Afeca = “área cercada”
1) uma cidade cananéia próxima a Jezreel
2) uma cidade no território de Aser
3) uma cidade ao nordeste de Beirute na Transjordânia

0664 ’ אפקהApheqah

feminino de 663; n pr loc
Afeca = “área cercada”
1) uma cidade próxima a Hebrom em Judá
2) (BDB) possivelmente um grupo de cidades incluindo Hebrom

0665 ’ אפרepher

procedente de uma raiz não utilizada significando espalhar; DITAT - 150a; n m
1) cinzas
2) (CLBL) sem valor (fig.)

0666 ’ אפרapher

do mesmo que 665 (no sentido de revestimento); DITAT - 151a; n m
1) revestimento, atadura

0667 ’ אפרחephroach

procedente de 6524 (no sentido de romper a casca); DITAT - 1813c; n m
1) novo, filhote (referindo-se a pássaros)
2) passarinhos

0668 ’ אפריוןappiryown

provavelmente de derivação egípcia; DITAT - 151b; n m
1) cadeira, liteira, palanquim
2) (CLBL) carruagem

0669 ’ אפריםEphrayim

dual de 672, grego 2187 Εφραιμ; n pr m
Efraim = “duplo monte de cinzas: Eu serei duplamente frutífero”

1) segundo filho de José, abençoado por ele e tendo preferência sobre o primogênito
Manassés
2) a tribo, Efraim
3) o território montanhoso de Efraim
4) algumas vezes usado para nomear o reino do norte (Oséias ou Isaías)
5) uma cidade próxima a Baal-Hazor
6) uma porta principal de Jerusalém

0670 ’ אפרסכיאAphar ̂ecay (aramaico)

de origem estrangeira (somente no plural); DITAT - 2598; n pr m pl; persa
Afarsitas = “causadores de divisão (?)”
1) (CLBL) um cargo desconhecido
2) (BDB) secretários
3) (DITAT) talvez um título de um oficial

0671

’ אפרסתכיApharc

̂ ekay (aramaico) ou

אפרסתכי

’Apharcathkay (aramaico)
de origem estrangeira; DITAT - 2599,2600; n pr m pl; persa
Afarsaquitas = “como causadores de divisão (?)”
Afarsaquitas = “Eu dividirei os enganadores (?)”
1) (CLBL) um cargo desconhecido
2) (BDB) talvez um cargo ou um oficial
3) (DITAT)
3a) um povo
3b) talvez o título de um oficial

0672 ’ אפרתEphraath ou ’ אפרתהEphrathah
procedente de 6509;
Efrata = “monte de cinzas: lugar frutífero” n pr loc
1) um lugar próximo a Betel onde Raquel morreu e foi sepultada
2) outro nome para Belém n pr f
3) esposa de Calebe

0673 ’ אפרתיEphrathiy
gentílico procedente de 672; adj pr
Efrateu = “cinzento: frutífero”
1) um habitante ou descendente de Efraim
2) um habitante de Belém

0674 ’ אפתםapp ̂ethom (aramaico)
de origem persa; DITAT - 2601; n m
1) tesouro, tesouros
2) (CLBL) rendimento

0675 ’ אצבוןEtsbown ou ’ אצבןEtsbon
de derivação incerta; n pr m
Esbom = “rápido para discernir: Eu serei ampliado”
1) um filho de Gade
2) neto de Benjamim

0676 ’ אצבעetsba ̀
do mesmo que 6648 (no sentido de segurar); DITAT - 1873a; n f
1) dedo, dedo do pé

0677 ’ אצבעetsba ̀ (aramaico)

correspondente a 676; DITAT - 2602; n f
1) dedo, dedo do pé

0678 ’ אצילatsiyl

procedente de 680 (no sentido secundário de separação); DITAT - 153b; n m
1) lateral, canto, principal
2) (CLBL) nobres (fig.)

0679 ’ אצילatstsiyl

procedente de 680 (no sentido primário de unir); DITAT - 153c; n f
1) união, junta (como do cotovelo etc)

0680 ’ אצלatsal

uma raiz primitiva; DITAT - 153; v denom
1) separar, reservar, retirar, reter
1a) (Qal) reservar, separar, reter
1b) (Nifal) ser retirado
1c) (Hifil) retirar

0681 ’ אצלetsel

procedente de 680 (no sentido de união); DITAT - 153a n m
1) ao lado, próximo, perto, junto, proximidade subst
2) (BDB)
2a) conjunção, proximidade
2b) ao lado, nas proximidades, contíguo a, do lado

0682 ’ אצלAtsel

procedente de 680;
Azel = “proximidade: ele tem reservado” n pr loc
1) um lugar próximo a Jerusalém, localização atualmente desconhecida
Azel = “reservado” n pr m
2) (CLBL) um descendente benjamita de Saul e Jônatas

0683 ’ אצליהוAtsalyahuw

procedente de 680 e 3050 prolongado; n pr m
Azalias = “Javé tem reservado (separado)”
1) o pai do escrivão Safã

0684 ’ אצםOtsem

procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando ser forte; n pr m
Ozém = “Eu os apressarei”
1) irmão mais velho de Davi
2) um descendente de Judá

0685 ’ אצעדהets ̀adah
uma variação procedente de 6807; DITAT - 1943e; n f
1) pulseira, bracelete, tornozeleira

0686 ’ אצרatsar

uma raiz primitiva; DITAT - 154; v
1) guardar, poupar, acumular
1a) (Qal) guardar, acumular um tesouro
1b) (Nifal) entesourado

0687 ’ אצרEtser

procedente de 686; n pr m
Eser = “tesouro”
1) um príncipe dos horeus

0688 ’ אקדחeqdach

procedente de 6916; DITAT - 1987b; n m
1) brilho de fogo, faiscar
2) (CLBL) o nome de uma pedra preciosa - carbúnculo

0689 ’ אקוaqqow

provavelmente procedente de 602; DITAT - 155; n m
1) cabrito montês

0690 ’ אראara’

provavelmente procedente de 738; n pr m
Ara = “leão”
1) um descendente de Aser

0691 ’ אראלer’el

provavelmente procedente de 739; DITAT - 159a; n m
1) (CLBL) herói, pessoa valente
2) (BDB) forma e significado dúbios
3) (DITAT) Ariel ou lareira

0692 ’ אראליAr’eliy

procedente de 691; n pr m
Areli = “leão de Deus”
1) um filho de Gade
2) pessoas da família de Areli (adj pater - arelitas)

0693 ’ ארבarab

uma raiz primitiva; DITAT - 156; v
1) pôr-se em espreita, emboscada, tocaia
1a) (Qal)
1a1) estar de tocaia
1a2) emboscada (particípio como subst)
1b) (Piel) aqueles que fazem emboscada, aqueles que fazem tocaia (particípio pl.)

1c) (Hifil) pôr emboscadas

0694 ’ ארבArab

procedente de 693; n pr loc
Arabe = “emboscada”
1) uma cidade próxima a Hebrom

0695 ’ ארבereb

procedente de 693; DITAT - 156a; n m
1) uma emboscada
2) esconderijo, toca, covil

0696 ’ ארבoreb

o mesmo que 695; DITAT - 156b; n m
1) cilada, esconderijo
2) traição, desonestidade (fig.)

0697 ’ ארבהarbeh

procedente de 7235; DITAT - 2103a; n m
1) um tipo de gafanhotos, enxame de gafanhotos (col)
2) (CLBL)
2a) desaparecimento súbito (fig.)
2b) insignificância (fig.)
2c) atividade (fig.)

0698 ’ ארבהorobah

procedente de 696 (somente no plural); DITAT - 156c; n f
1) artifício, engano, truque

0699 ’ ארבהarubbah

particípio passivo de 693 (semelhante a esconder); DITAT - 156d; n f
1) treliça, janela, comporta
2) (CLBL) chaminé (uma abertura para a saída da fumaça)

0700 ’ ארבותArubbowth

plural de 699; n pr loc
Arubote = “janelas”
1) um distrito demarcado por Salomão com o propósito de cobrar impostos

0701 ’ ארביArbiy

gentílico procedente de 694; adj
Arbita = “uma emboscada”
1) um nativo da Arábia

0702 ’ ארבעarba ̀ masculino ’ ארבעהarba ̀ah

procedente de 7251; DITAT - 2106a; n, adj m, f
1) quatro

0703 ’ ארבעarba ̀ (aramaico)

correspondente a 702; DITAT - 2986a; n, adj m,f
1) quatro

0704 ’ ארבעArba ̀

o mesmo que 702; n pr m
Arba = “quarto”
1) o pai de Anaque e o maior dos gigantes (Anaquim)
2) ver 7153 se for traduzido como “cidade de Arba”

0705 ’ ארבעיםarba ̀iym

múltiplo de 702; DITAT - 2106b; n, adj pl
1) quarenta

0706 ’ ארבעתיםarba ̀tayim

dual de 702; DITAT - 2106a; adv
1) quádruplo

0707 ’ ארגarag

uma raiz primitiva; DITAT - 157; v
1) tecer
1a) (Qal)
1a1) tecer (roupa)
1a2) entrançar (o cabelo de Sansão)
1a3) tecelão (substantivo)
1a4) intriga (fig.)

0708 ’ ארגereg

procedente de 707; DITAT - 157a; n m
1) tear, lançadeira (peça de tear)

0709 ’ ארגבArgob

procedente do mesmo que 7263;
Argobe = “pilha de torrões” n pr loc
1) um distrito ou uma área em Basã n pr m
2) um dos oficiais do rei Peca

0710 ’ ארגוןarg e
̂ van

uma variação para 713; DITAT - 157b; n m
1) púrpura

0711 ’ ארגוןarg ̂evan (aramaico)

correspondente a 710; DITAT - 2603; n m
1) púrpura, vermelho-púrpura

0712 ’ ארגזargaz

talvez procedente de 7264 (no sentido de estar suspenso); DITAT - 2112d; n m
1) caixa, baú, cofre

0713 ’ ארגמןargaman

de origem estrangeira; DITAT - 157b; n m
1) púrpura, vermelho-púrpura

0714 ̀ ארדArd

procedente de uma raíz não utilizada provavelmente significando vaguear; n pr m
Arde = “Eu dominarei”
1) filho de Benjamim
2) neto de Benjamim

0715 ’ ארדוןArdown

procedente do mesmo que 714; n pr m
Ardom = “dominador: fugitivo”
1) um filho de Calebe

0716 ’ ארדיArdiy

patronímico procedente de 714; adj subst
Arditas = “Eu dominarei”
1) os descendentes de Arde

0717 ’ ארהarah

uma raiz primitiva; DITAT - 158; v
1) colher, juntar
1a) (Qal) colher (uvas)

0718 ’ ארוaruw (aramaico)

provavelmente da mesma família de 431; DITAT - 2604; interj
1) eis, eis que

0719 ’ ארודArvad

provavelmente procedente de 7300; n pr loc
Arvade = “Eu libertarei”
1) uma cidade próxima a Sidom situada numa ilha

0720 ’ ארודArowd

uma variação ortográfica de 719; n pr m
Arodi = “Eu dominarei: Eu vaguearei”
1) um filho de Gade

0721 ’ ארודיArvadiy

gentílico procedente de 719; adj
Arvadeus = “Eu libertarei”
1) os descendentes de Arvade, um filho de Canaã

0722 ’ ארודיArowdiy

patronímico de 721; adj
Arodi ou Aroditas = “Eu dominarei: Eu vaguearei”
1) descendentes de Arodi

0723 ’ ארוהurvah ou ’ אריהarayah

procedente de 717 (no sentido de alimentar); DITAT - 158b; n f
1) manjedoura, berço, estábulo (para animais)

0724 ’ ארוכהaruwkah ou ’ ארכהarukah

particípio passivo de 748 (no sentido de restaurar a saúde);
DITAT - 162d; n f
1) cura, restauração

0725 ’ ארומהAruwmah

uma variação de 7316; n pr loc
Arumá = “Eu serei exaltado”
1) um lugar próximo a Siquém, casa de Abimeleque

0726 ’ ארומיArowmiy

um erro relativo à grafia de 130; adj
1) arameu, sírio (Ketib), edomita

0727 ’ ארוןarown ou ’ ארןaron

procedente de 717 (no sentido de ajuntar); DITAT - 166a; n m
1) baú, arca
1a) baú de dinheiro
1b) arca da aliança
2) (DITAT) caixão

0728

’ ארונהAravnah ou (por transposição) ’ אורנהOwrnah

ou ’ ארניהArniyah
todos são variação ortográfica de 771; n pr m
Araúna = “Eu gritarei de alegria”
ou “farei você brilhar” (2Sa 24.16)”
ou “alegre grito de Jah (2Sa 24.18)”
1) um jebuseu que vendeu a Davi um local para um altar

0729 ’ ארוזaraz

uma raiz primitiva; DITAT - 160c v
1) (CLBL) ser firme
2) (CLBL) feito firme (part. pass) adj
3) (BDB/DITAT) firme, forte

0730 ’ ארזerez

procedente de 729; DITAT - 160a; n m
1) cedro
1a) árvore do cedro
1b) toras de cedro, madeira de cedro (em construção)
1c) madeira de cedro (em purificações)

0731 ’ ארזהarzah

procedente de 730; DITAT - 160b; n f col
1) lambris de cedro, trabalho em cedro

0732 ’ ארחarach
uma raiz primitiva; DITAT - 161; v
1) vaguear, viajar, ir, acompanhar
1a) (Qal)
1a1) viajar, ir
1a2) (part.)
1a2a) aquele que vagueia, caminhante, viandante
1a3) (substantivo)
1a3a) caminhante, viandante, viajante

0733 ’ ארחArach

procedente de 732; n pr m
Ará = “viajante”
1) um homem de Aser
2) o líder proeminente duma família de exilados que retornaram
3) outro exilado que retornou

0734 ’ ארחorach

procedente de 732; DITAT - 161a; n m
1) caminho, trajetória
1a) trilha, rua
1b) a trilha, o caminho, a vereda da vida (fig.)
1c) modo de viver (fig.)
1d) viajante, caminhante (meton)

0735 ’ ארחorach (aramaico)

correspondente a 734; DITAT - 2605; n m
1) caminho, trilha, curso da vida

0736 ’ ארחהor e
̂ chah

particípio ativo de 732; DITAT - 161c; n f
1) caravana, grupo de viajantes

0737 ’ ארחהaruchah

particípio passivo de 732 (no sentido de designar); DITAT - 161b; n f
1) refeição, subsistência, ração
1a) alimento
1b) dieta

0738 ’ אריariy ou (forma alongada) ̀ אריהaryeh

procedente de 717 (no sentido de violência); DITAT - 158a; n m
1) leão
1a) figuras ou imagens de leões

0739 ’ אריאלariy’el ou ’ אראלari’el

procedente de 738 e 410; DITAT - 159a; n m
1) significado incerto
1a) (CLBL) possivelmente semelhante ao leão
1b) (BDB) possivelmente dois filhos de Ariel de Moabe

0740 ’ אריאלAri’el
o mesmo que 739; n pr m, f
Ariel = “leão de Deus” ou “leoa de Deus”
1) um nome aplicado a Jerusalém
2) o nome de um líder dos exilados que retornavam

0741 ’ הראלari’eyl

ou por transposição de 739 ou, o mais provável, uma variação ortográfica de 2025;
DITAT - 159a; n m
1) lareira, lareira do altar, altar

0742 ’ ארידיAriyday

de origem persa; n pr m
Aridai = “o leão é suficiente”
1) um filho de Hamã

0743 ’ ארידתאAriydatha’

de origem persa; n pr m
Aridata = “o leão do decreto”
1) um filho de Hamã

0744 ’ אריהaryeh (aramaico)

correspondente a 738; DITAT - 2606; n m
1) leão

0745 ’ אריהAryeh

o mesmo que 738; n pr m
Arié = “leão”
1) um oficial do rei Peca

0746 ’ אריוךAryowk

de origem estrangeira; n pr m
Arioque = “semelhante a um leão”
1) o antigo rei de Elasar, aliado de Quedorlaomer
2) o chefe dos executores sob o comando de Nabucodonosor

0747 ’ אריסיAriycay

de origem persa; n pr m
Arisai = “leão dos meus estandartes (?)”
1) um filho de Hamã

0748 ’ ארךarak

uma raiz primitiva; DITAT - 162; v
1) ser longo, prolongar
1a) (Qal) ser longo
1b) (Hifil)
1b1) prolongar (os dias)
1b2) estender (cordas da tenda)

1b3) alongar, continuar longo

0749 ’ ארךarak (aramaico)

propriamente, correspondente a 748, porém usado somente no sentido de alcançar um
ponto determinado; DITAT - 2607 v
1) (CLBL) (Peal) ser longo, alcançar, encontrar adj v
2) (BDB/DITAT) adequado, próprio

0750 ’ ארךarek

procedente de 748; DITAT - 162b; adj
1) comprido (plumagem)
2) paciente, tardio em irar-se

0751 ’ ארךErek

procedente de 748; n pr loc
Ereque = “longo”
1) uma cidade 64 km (40 milhas) a noroeste de Ur indo em direção à Babilônia pela
margem esquerda do rio Eufrates

0752 ’ ארךarok

procedente de 748; DITAT - 162c; adj
1) longo
1a) referindo-se ao tempo
1b) referindo-se à sabedoria de Deus (fig.)

0753 ’ ארךorek

procedente de 748; DITAT - 162a; n m
1) comprimento, extensão
1a) comprimento físico
1b) de tempo
2) abstenção, auto-controle (de paciência)

0754 ’ ארכאarka’ (aramaico) ou ’ ארכהarkah (aramaico)

procedente de 749; DITAT - 2609; n f
1) prolongação, extensão, prolongar

0755 ’ ארכובהarkubah (aramaico)

procedente de uma raiz não utilizada correspondente a 7392 (no sentido de dobrar o
joelho); DITAT - 2608; n f
1) joelho

0756 ’ ארכויArk e
̂ vay (aramaico)

gentílico procedente de 751; n pr gent
Arquevitas = “estenso”
1) um nativo da cidade de Ereque

0757 ’ ארכיArkiy

gentílico procedente de outro lugar (na Palestina) de nome semelhante a 751; adj
gentílico

Arquita ou Arquitas = “estenso”
1) referente a cidade natal de Husai

0758 ’ ארםAram

procedente do mesmo que 759; DITAT - 163
Arã ou arameus = “exaltado” n pr m
1) a nação Arã ou Síria
2) o povo siro ou arameu
Arã = “exaltado” n m
3) quinto filho de Sem
4) um neto de Naor
5) um descendente de Aser

0759 ’ ארמוןarmown

procedente de uma raiz não utilizada (significando ser elevado); DITAT - 164a; n m
1) cidadela, palácio, fortaleza

0760 צבה

’ ארםAram Tsobah

procedente de 758 e 6678; n pr loc
Aram-Zobá = “lugar exaltado: conflito exaltado”
1) provavelmente a terra ao nordeste de Damasco

0761 ’ ארמיArammiy

gentílico procedente de 758; adj
Siro ou Arameu = “exaltado”
1) um objeto ou uma pessoa da Síria ou de Arã

0762 ’ ארמיתAramiyth

feminino de 761; adv
Aramaico = “língua”
1) a língua de Arã, aramaico

0763 נהרים

’ ארםAram Naharayim

procedente de 758 e o dual de 5104; n pr loc
Mesopotâmia = “Arã dos dois rios”
1) Mesopotâmia

0764 ’ ארמניArmoniy

procedente de 759; n pr m
Armoni = “alguém do palácio”
1) um filho de Saul

0765 ’ ארןAran

procedente de 7442; n pr m
Arã = “alegre”
1) um descendente de Esaú

0766 ’ ארןoren

procedente do mesmo que 765 (no sentido de força); DITAT - 165a; n m
1) cipreste, cedro

0767 ’ ארןOren

o mesmo que 766; n pr m
Orém = “cedro”
1) um descendente de Judá

0768 ’ ארנבתarnebeth

de derivação incerta; DITAT - 123a; n f
1) lebre
1a) provavelmente um animal extinto porque nenhuma lebre conhecida rumina, o
significado exato é desconhecido, e será melhor deixar sem tradução como “arnebete”

0769 ’ ארנוןArnown ou ’ ארנןArnon

procedente de 7442; n pr loc
Arnom = “riacho veloz”
1) um rio e vale que o circunda no sul da Palestina, forma a fronteira entre Moabe e os
amorreus

0770 ’ ארנןArnan

provavelmente procedente do mesmo que 769; n pr m
Arnã = “leão da perpetuidade: ou um bode selvagem: Eu gritarei de alegria”
1) um descendente de Davi

0771 ’ ארנןOrnan

provavelmente procedente de 766; n pr m
Ornã = “a luz foi perpetuada: seus ciprestes”
1) um jebuseu que vendeu a Davi uma eira para um altar

0772 ’ ארעara ̀ (aramaico)

correspondente a 776; DITAT - 2610; n m
1) terra, mundo, chão

0773 ’ ארעיתar ̀iyth (aramaico)

de 772; DITAT - 2611; n f
1) fundo

0774 ’ ארפדArpad

procedente de 7502; n pr loc
Arpade = “Eu serei estendido (ou suportado)”
1) uma cidade no norte da Síria citada como um exemplo da conquista dos assírios

0775 ’ ארפכשדArpakshad

provavelmente de origem estrangeira, grego 742 Αρφαξαδ; n pr m
Arfaxade = “Eu falharei como o peito: ele amaldiçoou a mamadeira”
1) terceiro filho de Sem

0776 ’ ארץerets

de uma raiz não utilizada provavelmente significando ser firme; DITAT - 167; n f
1) terra
1a) terra
1a1) toda terra (em oposição a uma parte)
1a2) terra (como o contrário de céu)
1a3) terra (habitantes)
1b) terra
1b1) país, território
1b2) distrito, região
1b3) território tribal
1b4) porção de terra
1b5) terra de Canaã, Israel
1b6) habitantes da terra
1b7) Sheol, terra sem retorno, mundo (subterrâneo)
1b8) cidade (-estado)
1c) solo, superfície da terra
1c1) chão
1c2) solo
1d) (em expressões)
1d1) o povo da terra
1d2) espaço ou distância do país (em medida de distância)
1d3) planície ou superfície plana
1d4) terra dos viventes
1d5) limite(s) da terra
1e) (quase totalmente fora de uso)
1e1) terras, países
1e1a) freqüentemente em contraste com Canaã

0777 ’ ארצאartsa’

de 776; n pr m
Arsa = “terrestre”
1) mordomo de Elá, rei de Israel

0778 ’ ארקאaraq (aramaico)

por transmutação de 772; DITAT - 2612; n f
1) terra, a terra

0779 ’ אררarar

uma raiz primitiva; DITAT - 168; v
1) amaldiçoar
1a) (Qal)
1a1) amaldiçoar
1a2) maldito seja (particípio usado em maldições)
1b) (Nifal) ser amaldiçoado, amaldiçoado
1c) (Piel) amaldiçoar, estar sob maldição, rogar maldição sobre
1d) (Hofal) ser tornado uma maldição, ser amaldiçoado

0780 ’ אררטArarat

de origem estrangeira; DITAT - 169; n pr loc
Ararate = “a maldição invertida: precipitação da maldição”

1) uma região montanhosa no leste da Armênia, entre os lagos Vã e Urmia, o lugar onde a
arca de Noé aportou
2) (DITAT) a montanha onde a arca de Noé aportou

0781 ’ ארשaras

uma raiz primitiva; DITAT - 170; v
1) noivar, comprometer-se
1a) (Piel) comprometer-se (homem ou mulher)
1b) (Pual) ser comprometido

0782 ’ ארשתaresheth

procedente de 781 (no sentido de querer possuir); DITAT - 171a; n f
1) desejo, pedido

0783

’ ארתחששתאArtachshashta’ ou ארתחששתא

’Artachshasht’
’Artachshact’

ou

por

permutação

ארתחשסתא

de origem estrangeira; n pr m
Artaxerxes = “Eu ferverei os aniqüilados: Eu me alvoroçarei (no) inverno”
1) filho e sucessor de Xerxes como imperador da Pérsia, 465-424 a.C.

0784 ’ אשesh
uma palavra primitiva; DITAT - 172; n f
1) fogo
1a) fogo, chamas
1b) fogo sobrenatural (junto com teofania)
1c) fogo (para cozinhar, assar, crestar)
1d) fogo do altar
1e) a ira de Deus (fig.)

0785 ’ אשesh (aramaico)
correspondente a 784; DITAT - 2614; n f
1) fogo

0786 ’ אשish
idêntico (em origem e formação) com 784; DITAT - 173; adv subst
1) há, hão

0787 ’ אשosh (aramaico)
correspondente (por transposição e abrev.) a 803; DITAT - 2613; n m
1) fundação

0788 ’ אשבלAshbel
provavelmente do mesmo que 7640; n pr m
Asbel = “um homem em Deus: um homem de Baal: fogo de Bel: Eu farei um caminho”
1) segundo filho de Benjamim

0789 ’ אשבליAshbeliy
patronímico procedente de 788; adj

Asbelitas = “um homem em Deus: um homem de Baal: fogo de Bel: Eu farei um
caminho”
1) descendentes de Asbel

0790 ’ אשבןEshban

provavelmente procedente do mesmo que 7644; n pr m
Esbã = “fogo de discernimento”
1) um líder de Edom

0791 ’ אשבעAshbea ̀

procedente de 7650; n pr m
Asbéia = “Eu farei jurar”
1) o patriarca de uma família de Judá

0792 ’ אשבעלEshba ̀al

procedente de 376 e 1168; n pr m
Esbaal = “um homem de Baal”
1) o quarto filho de Saul, também chamado de Isbosete

0793 ’ אשדeshed

procedente de uma raiz não utilizada significando derramar; DITAT - 174a; n m
1) fundo, declive, fundação, parte inferior

0794 ’ אשדהashedah

procedente de 793; DITAT - 174b; n f
1) fundação, declive

0795 ’ אשדודAshdowd

procedente de 7703, grego 108 Αζωτος; n pr loc
Asdode = “poderoso”
1) uma importante cidade dos filisteus junto ao Mar Mediterrâneo a oeste de Jerusalém,
atual Esdud.

0796 ’ אשדודיAshdowdiy

gentílico procedente de 795; adj
Asdodita = “Eu despojarei”
1) um habitante de Asdode

0797 ’ אשדודיתAshdowdiyth

feminino de 796; adv
Asdodita = “Eu despojarei”
1) linguagem de Asdode

0798 הפסגה

’ אשדותAshdowth hap-Picgah

procedente do plural de 794 e 6449 com o artigo interposto; n pr loc
Asdote-Pisga = “declives de Pisga”
1) as montanhas de Pisga, que incluem o Monte Nebo

0799 ’ אשדתeshdath

procedente de 784 e 1881; DITAT - 174b?; n f
1) lei ardente, fogo de uma lei, fogo era uma lei (sentido incerto)

0800 ’ אשהeshshah

procedente de 784; DITAT - 172; n f
1) fogo

0801 ’ אשהishshah
o mesmo que 800, mas usado no sentido litúrgico; DITAT - 172a; n m
1) oferta queimada, oferta feita com fogo, oferta de fogo

0802 ’ אשהishshah

procedente de 376 ou 582; DITAT - 137a; n f
1) mulher, esposa, fêmea
1a) mulher (contrário de homem)
1b) esposa (mulher casada com um homem)
1c) fêmea (de animais)
1d) cada, cada uma (pronome)

0803 ’ אשויאashuwyah

particípio passivo de uma raiz não utilizada significando fundar; DITAT - 175a; n f
1) escora, suporte

0804 ’ אשורAshshuwr ou ’ אשרAshshur

aparentemente procedente de 833 (no sentido de bem sucedido); DITAT - 176
Assur ou Assíria = “um passo” n pr m
1) o segundo filho de Sem, suposto ancestral dos assírios
2) o povo da Assíria n pr loc
3) a nação, Assíria
4) a terra, Assíria ou Assur

0805 ’ אשוריAshuwriy ou ’ אשוריAshshuwriy

procedente de uma palavra gentílico da mesma forma que 804;
Assuritas = “guiado: abençoado” adj
1) uma tribo que habitava na planície de Esdrelom
Assurim = “passos” n pr m
2) uma tribo descendente de Abraão e Quetura

0806 ’ אשחורAshchuwr

provavelmente procedente de 7835; n pr m
Asur = “preto”
1) filho de Perez
DITAT DITAT corresponde à obra de R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr. e
Bruce K. Waltke, Dicionário Internacional de Teologia do Antigo
Testamento (publicado pelas Edições Vida Nova, www.vidanova.com.br). O
número que aparece ao lado da sigla DITAT corresponde ao verbete deste
dicionário, que pode ser consultado para maior aprofundamento.

0807 ’ אשימאAshiyma’
de origem estrangeira; n pr m
Asima = “culpabilidade: Eu tornarei desolado”
1) um deus de Hamate

0808 ’ אשישashiysh

procedente do mesmo que 784 (compare 803); DITAT - 185a; n f
1) com o sentido de pressionar para baixo, fundação

0809 ’ אשישהashiyshah

procedente de 808; DITAT - 185a; n f
1) bolo de uva seca, usado em cerimônias sacrificiais

0810 ’ אשךeshek

procedente de uma raiz não utilizada (provavelmente significando agrupar); DITAT 177; n m
1) testículo
2) (CLBL) pedra

0811 ’ אשכולeshkowl ou ’ אשכלeshkol

provavelmente forma alongada de 810; DITAT - 178; n m
1) cacho
1a) de uvas
1b) de flores (metáfora de amante)

0812 ’ אשכלEshkol

o mesmo que 811; n pr loc,m
Escol = “cacho”
1) uma área de Hebrom, o vale de Escol
2) um amorreu, o irmão de Manre, habitando em Hebrom

0813 ’ אשכנזAshk e
̂ naz

de origem estrangeira; n pr m
Asquenaz = “um homem salpicado: fogo espalhado”
1) um descendente de Jafé
2) um povo setentrional, talvez da Bitínia

0814 ’ אשכרeshkar

em lugar de 7939; n m
1) presente

0815 ’ אשלeshel

procedente de uma raiz de significado incerto; DITAT - 179a; n m
1) pé de tamarisco

0816 ’ אשםasham ou ’ אשםashem
uma raiz primitiva; DITAT - 180; v
CLBL CLBL

1) ofender, ser culpado, pecar
1a) (Qal)
1a1) errar, ofender, pecar, cometer uma ofensa, causar dano
1a2) ser ou tornar-se culpado
1a3) ser mantido culpado
1a4) ser incriminado
1b) (Nifal) sofrer punição
1c) (Hifil) declarar culpado
2) (DITAT) estar desolado, reconhecer a ofensa

0817 ’ אשםasham
Qal

Qal
Qal é o paradigma verbal mais freqüentemente empregado. Expressa a
ação “simples” ou “causal” da raiz na voz ativa.
Exemplos:
ele sentou, ele comeu, ele foi, ele disse, ele levantou, ele comprou
Esta forma representa 66.7% dos verbos analisados.
Nifal

Nifal
1) O Nifal é o “passivo” do Qal - ver 8851
Qal
ele viu
ele viu o anjo
ele enviou
ele criou isso
Nifal
ele foi visto, apareceu
o anjo foi visto
ele foi enviado
foi criado
1) O Nifal algumas vezes expressa uma ação “reflexiva”.
ele vigiou ele foi vigiado, também

procedente de 816; DITAT - 180b; n m
1) culpa, ofensa, pecado, culpabilidade
1a) ofensa, pecado, transgressão, falta
1b) culpa, culpabilidade
1c) compensacão (pela ofensa)
1d) oferta pelo pecado ou transgressão

0818 ’ אשםashem

procedente de 816; DITAT - 180a; adj
1) culpado, faltoso (e obrigado a fazer uma oferta pela culpa)

0819 ’ אשמהashmah

procedente de 817; DITAT - 180c; n f
1) culpabilidade, culpa, ofensa, pecado, erro
1a) errando, cometendo uma transgressão ou ofensa
ele se protegeu
1) Diversos verbos usam o Nifal, embora expressem ação simples
e são traduzidos na voz ativa. São exemplos comuns:
ele lutou, ele permaneceu, ele jurou, ele entrou
Essa forma representa 6.0% dos verbos analisados.
Hifil

Hifil
1) O Hifil em geral expressa a ação “causativa” do Qal - ver 8851
Qal Hifil
ele comeu ele fez comer, alimentou
ele veio ele fez vir, trouxe
ele reinou ele fez rei, coroou
2) O Hifil é geralmente empregado para formar verbos a partir de substantivos
e de adjetivos.
Substantivo ou Adjetivo Hifil
ouvido ouvir (dar ouvidos)
distante afastar-se, colocar longe de
3) Alguns verbos “simples” acham-se no Hifil.
lançar, destruir, levantar cedo, explicar, contar
Essa forma representa 13.3% dos verbos analisados.

1b) tornando-se culpado, culpa
1c) trazendo uma oferta pela culpa

0820 ’ אשמןashman

provavelmente procedente de 8081; DITAT - 2410d; n m
1) robusto, entre os fortes
2) (CLBL) o desolado, como morto

0821

’ אשמרהashmurah

ou

’ אשמורהashmuwrah

ou

’ אשמרתashmoreth
procedente de 8104; DITAT - 2414e; n f
1) vigília (um período de tempo), vigília noturna

0822 ’ אשנבeshnab

aparentemente procedente de uma raiz não utilizada (provavelmente significando deixar
pequenos espaços); DITAT - 2418a; n m
1) treliça

0823 ’ אשנהAshnah

provavelmente uma variação para 3466; n pr loc
Asná = “Eu causarei mudança”
1) uma cidade perto de Dã
2) uma cidade em Judá

0824 ’ אשעןEsh ̀an

procedente de 8172; n pr loc
Esã = “suporte”
1) uma cidade em Judá

0825 ’ אשףashshaph

procedente de uma raiz não utilizada (provavelmente significando cecear, i.e. praticar
encantamento); DITAT - 181; n m
1) necromante, conjurador
2) (DITAT) astrólogo, encantador, exorcista

0826 ’ אשףashshaph (aramaico)

correspondente a 825; DITAT - 2615; n m
1) conjurador, encantador, (CLBL) necromante

0827 ’ אשפהashpah

talvez procedente da mesma raiz que 825 (no sentido de cobrir); DITAT - 182a; n f
1) aljava (para flechas)
1a) de casa, dos instrumentos de Deus (fig.)

0828 ’ אשפנזAshp ̂enaz

de origem estrangeira; n pr m
Aspenaz = “Eu tornarei proeminente o salpicado”
fig. Figuradamente

1) oficial eunuco de Nabucodonosor

0829 ’ אשפרeshpar

de derivação incerta; DITAT - 182.1; n m
1) pedaço de carne, porção medida, bolo de tâmara (significado obscuro)

0830

’ אשפתashpoth

ou

’ אשפותashpowth

ou (por

contração)  שפתsh ̂ephoth
plural de um substantivo da mesma forma que 827, procedente de 8192 (no sentido
de raspar); DITAT - 2441b; n m
1) monte de cinzas, monte de refugo, pilha de estrume

0831 ’ אשקלוןAshq ̂elown

provavelmente procedente de 8254 no sentido de lugar em que se pesa (i.e. mercado); n
pr loc
Asquelom = “o fogo da infâmia: Eu serei pesado”
1) uma cidade marítima dos filisteus, a sudoeste de Jerusalém

0832 ’ אשקלוניEshq e
̂ lowniy

gentílico procedente de 831; adj
Asquelonita = “o fogo da infâmia: Eu serei pesado”
1) um habitante de Asquelom

0833 ’ אשרashar ou ’ אשרasher

uma raiz primitiva; DITAT - 183; v
1) ir direto, andar, ir em frente, avançar, progredir
1a) (Qal) seguir diretamente, progredir
1b) (Piel)
1b1) ir direto para, avançar
Piel

Piel
1) O Piel normalmente expressa uma ação “intensiva” ou “intencional”.
Qal
ele quebrou
ele enviou
Piel
ele quebrou em pedaços, ele esmagou
ele mandou embora, expulsou
2) Algumas vezes o Piel introduz um novo sentido à forma Qal.
ele contou ele relatou, contou

1b2) conduzir (causativo)
1b3) endireitar, corrigir
1b4) declarar feliz, chamar bem-aventurado
1c) (Pual)
1c1) ser dirigido, ser guiado
1c2) ser feito feliz, ser bem-aventurado

0834 ’ אשרaher

um pronome relativo primitivo (de cada gênero e número); DITAT - 184
1) (part. relativa)
1a) o qual, a qual, os quais, as quais, quem
1b) aquilo que
2) (conj)
2a) que (em orações objetivas)
2b) quando
2c) desde que
2d) como
2e) se (condicional)

0835 ’ אשרesher

ele completou ele pagou, recompensou
ele aprendeu ele ensinou
3) O Piel expressa uma ação “repetida” ou “prolongada”.
ele pulou ele saltou, saltitou
4) Alguns verbos intransitivos no Qal tornam-se transitivos no Piel.
ser forte fortalecer, fortificar
tornar-se grande engrandecer
Pual

Pual
Pual é o “passivo” do Piel - ver 8840
Piel
ele esmagou
ele contou
Essa forma representa 0,7% dos verbos analisados.
Pual
isso foi esmagado
isso foi contado

procedente de 833; DITAT - 183a; n m
1) felicidade, bem-aventurança
1a) freqüentemente usado como interjeição
1b) bem-aventurados são

0836 ’ אשרAsher

procedente de 833, grego 768 Ασηρ; n pr m, loc
Aser = “feliz”
1) filho de Jacó e Zilpa
2) a tribo descendente de Aser
3) uma cidade a leste de Siquém em Manassés

0837 ’ אשרosher

procedente de 833; DITAT - 183b; n m
1) felicidade

0838 ’ אשורashur ou  אשרashshur

procedente de 833 no sentido de ir; DITAT - 183d; n f
1) passo, ato de ir

0839 ’ אשרashur

contraído para 8391; DITAT - 183e; n f
1) pessoa da tribo de Aser

0840 ’ אשראלAsar’el

por variação ortográfica de 833 e 410; n pr m
Asareel = “Deus mantém”
1) um descendente de Judá através de Calebe

0841 ’ אשראלהAsar’elah

procedente do mesmo que 840; n pr m
Asarela = “Deus mantém”
1) um filho de Asafe, músico do santuário indicado por Davi

0842 ’ אשרהasherah ou ’ אשירהasheyrah

procedente de 833; DITAT - 183h; n pr f
Aserá = “bosque (para adoração de ídolos)”
1) uma deusa babilônica (Astarte) e cananéia (da fortuna e felicidade), a suposta esposa de
Baal, representações desta deusa
1a) a deusa, deusas
1b) representações desta deusa
1c) árvores sagradas ou postes erigidos próximos a um altar

0843 ’ אשריAsheriy

patronímico procedente de 836; adj
Aseritas = “feliz”
1) os descendentes de Aser

0844 ’ אשריאלAsriy’el

uma variação ortográfica de 840; n pr m
Asriel = “Eu serei príncipe de Deus”
1) um bisneto de Manassés e filho de Gileade
2) um filho de Manassés

0845 ’ אשראליAsri’eliy

patronímico procedente de 844; adj
Asrielitas = “Eu serei príncipe de Deus”
1) o clã descendente de Asriel

0846 ’ אשרנאushsharna’ (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 833; DITAT - 2616; n m
1) muro, lambris, vigas, estrutura (o sentido e a derivação exata são incertos)

0847 ’ אשתאלEshta’ol ou ’ אשתאולEshta’owl

provavelmente procedente de 7592; n pr loc
Estaol = “súplica”
1) uma cidade de Dã localizada em Judá

0848 ’ אשתאוליEshta’uliy

gentílico procedente de 847; adj
Estaoleus = “Eu serei implorado”
1) os habitantes de Estaol

0849 ’ אשתדורeshtadduwr (aramaico)

procedente de 7712 (num mau sentido); DITAT - 3021a; n m
1) revolta, sedição

0850 ’ אשתוןEshtown

provavelmente procedente do mesmo que 7764; n pr m
Estom = “afeminado”
1) um descendente de Calebe da tribo de Judá

0851 ’ אשתמעEsht ̂emoa ̀ ou ’ אשתמועEsht ̂emowa ̀ ou

’ אשתמהEsht ̂emoh
procedente de 8085 (no sentido de obediência); n pr m, loc
Estemoa = “Eu farei com que me ouçam”
Estemo = “Eu causarei a minha própria ruína: fogo de espanto: Eu voarei para muito
alto”
1) uma cidade levítica em Judá
2) um homem de Judá

0852 ’ אתath (aramaico)

correspondente a 226; DITAT - 2617; n f
1) sinal, sinais milagrosos, maravilhas

0853 ’ אתeth

aparentemente uma forma contrata de 226 no sentido demonstrativo de

entidade; DITAT - 186; partícula não traduzida
1) sinal do objeto direto definido, não traduzido em português mas geralmente precedendo e
indicando o acusativo

0854 ’ אתeth

provavelmente procedente de 579; DITAT - 187; prep
1) com, próximo a, junto com
1a) com, junto com
1b) com (referindo-se a relacionamento)
1c) próximo (referindo-se a lugar)
1d) com (poss.)
1e) de...com, de (com outra prep)

0855 ’ אתeth

de derivação incerta; DITAT - 192a; n m
1) relha de arado

0856 ’ אתבעלEthba ̀al

procedente de 854 e 1168; n pr m
Etbaal = “com Baal”
1) rei de Sidom, pai de Jezabel

0857 ’ אתהathah ou ’ אתאatha’

uma raiz primitiva [colateral com 225 por contração]; DITAT - 188; v
1) vir, chegar
1a) (Qal) vir (referindo-se a homens, tempo, animais, calamidade)
1b) (Hifil) trazer

0858 ’ אתהathah (aramaico) ou ’ אתאatha’ (aramaico)

correspondente a 857; DITAT - 2618; v
1) vir, chegar
1a) (Peal) vir
1b) (Afel) trazer

Peal

Peal
No aramaico (caldeu), essa forma representa o tronco básico do verbo e
equivale ao tronco Qal no hebraico.
Ver Qal 8851
Afel

Afel
No aramaico bíblico (caldeu), o Afel é uma conjugação causativa como o
Hifil no hebraico, mas com a letra Alef substituída pelo He inicial.

1c) (Hofal) ser trazido
2) usado no NT na frase “maranata” - “Vem Senhor”

0859

’ אתהattah

ou (forma contrata)

’ אתatta

ou

’ אתath

’ אתיattiy plural masculino
’ אתןatten ou ’ אתנהattenah ou

feminino (irregular) algumas vezes

’ אתםattem feminino
’ אתנהattennah

um pronome primitivo da segunda pessoa; DITAT - 189; pron pess
1) tu (segunda pess. sing. masc.)

0860 ’ אתוןathown

provavelmente procedente do mesmo que 386 (sentido de paciência); DITAT - 190a; n f
1) mula, jumenta

0861 ’ אתוןattuwn (aramaico)

provavelmente do correspondente a 784; DITAT - 2619; n m
1) fornalha

0862 ’ אתוקattuwq ou ’ אתיקattiyq

procedente de 5423 no sentido de decrescer; DITAT - 191a; n m
1) galeria, pórtico

0863 ’ אתיIttay ou ’ איתיIythay
procedente de 854; n pr m
Itai = “comigo”

Exceto por outras mudanças ortográficas que também ocorrem, o verbo
funciona de modo semelhante ao Hifil no hebraico, expressando ação
causativa.
Ver Hifil 8818
Hofal

Hofal
Hofal é o “passivo” do Hifil - ver 8818
Hifil
ele contou
ele arremessou
Hofal
foi-lhe contado (contaram-lhe)
ele foi arremessado
Essa forma representa 0.6% dos verbos analisados.

1) um comandante geteu procedente de Gate no exército de Davi
2) um dos 30 guerreiros valentes de Davi, um benjamita

0864 ’ אתםEtham

de derivação egípcia; n pr loc
Etã = “com eles: a relha de arado deles”
1) um lugar de parada para Israel durante o êxodo

0865

’ אתמולethmowl

ou

’ אתמולithmowl

ou

אתמול

’ethmuwl

provavelmente procedente de 853 ou 854 e 4136; DITAT - 2521; adv subst e ac
1) ontem, recentemente, antigamente
1a) ontem
1b) antigamente (fig.)
1c) de ontem, já (em expressões)
2) (DITAT +) antes, antes daquela época, antes do tempo, daqui para a frente, ultimamente,
antigamente, estes dias, tempos atrás

0866 ’ אתנהethnah
procedente de 8566; DITAT - 2524a; n f
1) pagamento, preço (de uma prostituta)
2) (DITAT) recompensa

0867 ’ אתניEthniy
talvez procedente de 866; n pr m
Etni = “meu salário”
1) um antepassado de Asafe

0868 ’ אתנןethnan
o mesmo que 866; DITAT - 2529a; n m
1) pagamento de prostituta, preço
1a) paga (de prostituta)
1b) referente a idolatria de Israel, Jerusalém, Tiro (fig.)

0869 ’ אתנןEthnan
o mesmo que 868 no sentido de 867; n pr m
Etnã = “preço da incastidade”
1) um neto de Asur

0870 ’ אתרathar (aramaico)
procedente de uma raiz correspondente àquela de 871; DITAT - 2620; n m
1) rastro, lugar

0871 ’ אתריםAthariym
plural de uma raiz não utilizada (provavelmente significando pisar); n pr loc
1) significado incerto - talvez uma passagem na montanha ou uma rota de caravana

0872  באהb e
̂ ’ah
procedente de 935; DITAT - 212a; n f

1) entrada, acesso, entrada (do templo)
1a) entrada
1b) ingresso (ato de entrar)

0873  באושbi’uwsh (aramaico)

procedente de 888; DITAT - 2622a; n f
1) mal, malvado, ser mau

0874  בארba’ar

uma raiz primitiva; DITAT - 194; v
1) (Piel)
1a) tornar evidente, distinto
1b) tornar claro
1c) declarar
1d) letras sobre uma tábua

0875 ̂ בארe’er

procedente de 874; DITAT - 194a; n f
1) poço, cova, nascente

0876  בארB ̂e’er

o mesmo que 875; n pr loc
Beer = “poço”
1) um descanso no oásis no deserto durante o êxodo
2) uma cidade no oeste de Hebrom

0877  בארbo’r

procedente de 874; DITAT - 194d; n m
1) cisterna, cova, poço

0878  באראB ̂e’era’

procedente de 875; n pr m
Beera = “um poço”
1) um homem de Aser

0879 אלים

 בארB ̂e’er ’Eliym

procedente de 875 e o plural de 410; n pr loc
Beer-Elim = “poço de Deus”
1) um poço no sul de Moabe

0880  בארהB ̂e’erah

o mesmo que 878; n pr m
Beera = “poço”
1) um chefe rubenita exilado na Assíria

0881  בארותB ̂e’erowth

fem. pl. de 875; n pr loc
Beerote = “poços”
1) uma cidade gibeonita alocada para Benjamim

0882  באריB ̂e’eriy
procedente de 875; n pr m
Beeri = “meu poço”
1) o sogro heteu de Esaú
2) pai de Oséias

0883 ראי

 באר לחיB ê ’er la-Chay Ro’iy

procedente de 875 e 2416 (com prefixo) e 7203; n pr loc
Beer-Laai-Roi = “poço daquele que Vive e me vê”
1) um poço a oeste de Cades, sul de Israel

0884 שבע

 בארB ̂e’er Sheba ̀

procedente de 875 e 7651 (no sentido de 7650); n pr loc
Berseba = “poço dos sete juramentos”
1) uma cidade no extremo sul de Israel

0885 יעקן

 בארת בניB ̂eeroth B ̂eney-Ya à qan

procedente do fem. pl. de 875, e a contração pl. de 1121, e 3292; n pr loc
Beerote-Benê-Jaacã ou Beerote = “poços” ou “poços dos filhos de Jaacã”
1) um acampamento de Israel no deserto provavelmente no território dos horeus

0886  בארתיB ̂e’erothiy

gentílico procedente de 881; adj
Beerotita = “poços”
1) um habitante de Beerote (em Benjamim)

0887  באשba’ash

uma raiz primitiva; DITAT - 195; v
1) ter um cheiro ruim, feder, cheirar mal
1a) (Qal) feder, cheirar mal
1b) (Nifal)
1b1) tornar-se odioso
1b2) fazer alguém odioso
1c) (Hifil)
1c1) feder, emitir um odor fedorento
1c2) fazer cheirar mal
1c3) referindo-se a fraqueza (fig.)
1d) (Hitpael) fazer alguém odioso
2) (DITAT) aborrecer
Hitpael

Hitpael
1) Essa forma expressa basicamente uma ação “reflexiva” de Qal ou Piel
Ver para o Qal 8851
Ver para o Piel 8840

0888  באשb ̂e’esh (aramaico)
correspondente a 887; DITAT - 2622; v
1) (Peal) ser mau, ser maldoso, ser desagradável

0889  באשb ̂e’osh

procedente de 877; DITAT - 195a; n m
1) mau cheiro, odor repulsivo

0890  באשהbo’shah

procedente de 889; DITAT - 195b; n f
1) coisas malcheirosas, inço malcheiroso ou nocivo, erva daninha

0891  באשיםb e
̂ ’ushiym

procedente de 889; DITAT - 195c; n m pl
1) coisas malcheirosas ou sem valor, uvas bravas

0892  בבהbabah

particípio ativo de uma raiz não utilizada significando escavar; DITAT - 196; n f
1) a menina (pupila) do olho

0893  בביBebay

provavelmente de origem estrangeira; n pr m
Bebai = “minhas cavidades”
1) um líder dos exílados que retornaram

0894  בבלBabel

procedente de 1101, grego 897 Βαβυλων; DITAT - 197; n pr loc
Babel ou Babilônia = “confusão (por mistura)”
Qal Hitpael
ele trajava ele se vestiu
ele lavou ele se lavou
ele caiu ele preciptou-se, caiu caiu em cima, atacou
ele vendeu ele se vendeu, ele se devotou
2) Expressa uma ação recíproca.
eles olharam eles olharam um para o outro
eles sussurraram eles sussurraram um para o outro
3) Alguns verbos no Hitpael são traduzidos como uma ação simples. A ação
reflexiva fica subentendida.
ele orou, ele lamentou, ele ficou irado
Essa forma representa 1.4% dos verbos analisados.

1) Babel ou Babilônia, o antigo lugar eóu capital da Babilônia (atual Hillah) situado junto
ao Eufrates

0895  בבלBabel (aramaico)

correspondente a 894; DITAT - 197; n pr loc
Babel ou Babilônia = “confusão (por mistura)”
1) Babel ou Babilônia, o antigo lugar eóu capital da Babilônia (atual Hillah) situado junto
ao Eufrates

0896  בבליBabliy (aramaico)

gentílico procedente de 895; adj subst pl enfático
Babilônico = “confusão (por mistura)”
1) babilônico

0897  בגbag

uma palavra persa; DITAT - 225a; n m
1) despojo, saque

0898  בגדbagad

uma raiz primitiva; DITAT - 198; v
1) agir deslealmente, enganosamente, tratar deslealmente
1a) (Qal) agir ou tratar deslealmente, infielmente, enganosamente, ofender

0899  בגדbeged

procedente de 898; DITAT - 198a; n m
1) desonestidade, engano
2) (CLBL) vestido, vestes (usada indiscriminadamente)

0900  בגדותbog ̂edowth

particípio ativo plural de 898; DITAT - 198b; n f
1) traiçoeiro, deslealdade, homem de comportamento traiçoeiro

0901  בגודbagowd

procedente de 898; DITAT - 198c; adj
1) traiçoeiro, enganoso

0902  בגויBigvay

provavelmente de origem estrangeira; n pr m
Bigvai = “nos meus corpos”
1) um exilado que retornou sob a liderança de Zorobabel, talvez o cabeça de uma família

0903  בגתאBigtha’

de derivação persa; n pr m
Bigtá = “no lagar”
1) um eunuco na corte do rei Assuero (Xerxes)

0904  בגתןBigthan ou  בגתנאBigthana’
de derivação similar a 903; n pr m
Bigtã = “no lagar deles”

1) um eunuco na corte do rei Assuero (Xerxes)

0905  בדbad

procedente de 909; DITAT - 201a; n m
1) só, por si mesmo, além de, à parte, em separado, estar só
1a) em separado, só, por si mesmo
1a1) somente (adv)
1a2) à parte de, além de (prep)
1b) parte
1c) partes (ex. membros, brotos), barras

0906  בדbad

talvez procedente de 909 (no sentido de fibras divididas); DITAT - 199; n m
1) linho, linho branco

0907  בדbad

procedente de 908; DITAT - 202a; n m
1) gabarolices, palavreado, mentiroso, mentira

0908  בדאbada’

uma raiz primitiva; DITAT - 200; v
1) imaginar, tramar, inventar (mau sentido)
1a) (Qal)
1a1) imaginar, inventar
1a2) tramar

0909  בדדbadad

uma raiz primitiva; DITAT - 201; v
1) retirar-se, estar separado, estar isolado
1a) (Qal) pessoa que se afasta do exército (part.)
1a1) referindo-se a Efraim (metáfora)
2) (DITAT) solitário

0910  בדדbadad

procedente de 909; DITAT - 201b n m
1) isolamento, afastamento, separação
1a) uma cidade isolada adv
2) solitário
2a) seguridade (fig.)

0911  בדדB ̂edad

procedente de 909; n pr m
Bedade = “solitário”
1) o pai de um líder edomita

0912  בדיהBed ̂eyeah

provavelmente uma forma contrata de 5662; n pr m
Bedias = “servo de Javé”
1) um exilado israelita que casou com uma mulher estrangeira

0913  בדילb ̂ediyl
procedente de 914; DITAT - 203c; n m
1) mistura, estanho, impureza
1a) referindo-se a Israel (metáfora)

0914  בדלbadal

uma raiz primitiva; DITAT - 203; v
1) dividir, separar
1a) (Hifil)
1a1) dividir, separar, cortar
1a2) separar, colocar de lado
1a3) fazer distinção, diferenciar
1a4) dividir em partes
1b) (Nifal)
1b1) separar-se de (reflexivo de 1a2)
1b2) retirar-se de
1b3) separar alguém para
1b4) ser separado
1b5) ser excluído
1b6) ser colocado de lado

0915  בדלbadal

procedente de 914; DITAT - 203a; n m
1) um pedaço, um pedaço cortado, um pedaço (de uma orelha)

0916  בדלחb e
̂ dolach

provavelmente procedente de 914; DITAT - 203d; n m
1) bdélio (i.e. resina de cola)

0917  בדןB ̂edan

provavelmente forma contrata de 5658; n pr m
Bedã ou Baraque = “em julgamento”
1) um juiz que seguiu Gideão
2) um manassita

0918  בדקbadaq

uma raiz primitiva; DITAT - 204; v
1) (Qal) consertar, reparar (uma construção)

0919  בדקbedeq

procedente de 918; DITAT - 204a; n m
1) fissura, rachadura, fenda, vazamento (em uma construção)

0920  בדקרBidqar

provavelmente procedente de 1856 com um prefixo preposicional; n pr m
Bidcar = “com uma punhalada”
1) um capitão de Jeú

0921  בדרb ̂edar (aramaico)

correspondente (por transposição) a 6504; DITAT - 2623; v
1) ( ael) espalhar
P

0922  בהוbohuw

procedente de uma raiz não utilizada (significando estar vazio); DITAT - 205a; n m
1) vazio, nulo, ermo
Para uma discussão sobre a teoria do intervalo, veja tópico 8756.

0923  בהטbehat
procedente de uma raiz não utilizada (provavelmente significando brilhar); DITAT 206; n m
1) uma pedra cara (talvez pórfiro), mármore vermelho

0924  בהילוb e
̂ hiyluw (aramaico)

procedente de 927; DITAT - 2624a; adv
1) pressa, apressadamente

0925  בהירbahiyr

procedente de uma raiz não utilizada (significando ser brilhante); DITAT - 211b; adj
1) brilho, brilhante (de luz)

0926  בהלbahal

uma raiz primitiva; DITAT - 207; v
1) perturbar, alarmar, aterrorizar, apressar, estar perturbado, estar ansioso, estar com medo,
estar apressado, estar nervoso
1a) (Nifal)
1a1) ser perturbado, assustado, aterrorizado, ansioso
1a2) estar com pressa, ser apressado
1b) (Piel)
1b1) apressar, agir apressadamente, estar com pressa, estar apressado
1b2) assustar, assombrar
1c) (Pual)
1c1) apressar
1c2) apressado, ganho rapidamente (part.)
1d) (Hifil)
1d1) apressar, adiantar
1d2) assustar, assombrar

0927  בהלb e
̂ hal (aramaico)

correspondente a 926; DITAT - 2624; v
1) (Pual) amedrontar, alarmar, assustar
Pael

Pael
No aramaico (caldeu), essa é a forma intensiva do verbo, equivalente ao
Piel no hebraico.
Ver Piel 8840

2) (Itpaal) adiantar, apressar
3) (Itpaal) alarmado (part.)

0928  בהלהbehalah

procedente de 926; DITAT - 207a; n f
1) pavor, terror ou ruína súbita, alarme

0929  בהמהb e
̂ hemah

procedente de uma raiz não utilizada (provavelmente significando ser mudo); DITAT 208a; n f
1) fera, gado, animal
1a) animais (col de todos os animais)
1b) gado, criação (referindo-se a animais domésticos)
1c) animais selvagens

0930  בהנותb ̂ehemowth

na forma de um plural ou 929, mas de fato um singular de derivação
egípcia; DITAT - 208b; n m
1) talvez um dinossauro extinto
1a) um Diplódoco ou Braquiosauro, significado exato desconhecido
Alguns traduzem como um elefante ou um hipopótamo mas, com base na descrição
contida em Jó 40.15-24, isso é evidentemente um absurdo.

0931  בהןbohen
procedente de uma raiz não utilizada aparentemente significando ser grosso; DITAT 209a; n f
1) polegar, polegares dos pés (sempre mencionados em conjunto)

0932  בהןBohan

uma variação ortográfica de 931; n pr m
Boã = “polegar”
1) um rubenita que demarcou o limite entre Judá e Benjamim com uma pedra
2) (BDB) um piquete que indica a divisão entre Judá e Benjamim

0933  בהקbohaq

procedente de uma raiz não utilizada significando ser pálido; DITAT - 210a; n m
1) um inchaço inofensivo na pele, mancha na pele

0934  בהרתbohereth

particípio ativo do mesmo que 925; DITAT - 211a; n f
1) mancha branca na pele, brancura, mancha branca (na pele)
2) (CLBL) ponto branco, cicatriz, bolha, furúnculo
2a) causado por fogo
2b) causado por inflamação da pele
2c) possível sinal de lepra

0935  בואbow’

uma raiz primitiva; DITAT - 212; v
BDB BDB

1) ir para dentro, entrar, chegar, ir, vir para dentro
1a) (Qal)
1a1) entrar, vir para dentro
1a2) vir
1a2a) vir com
1a2b) vir sobre, cair sobre, atacar (inimigo)
1a2c) suceder
1a3) alcançar
1a4) ser enumerado
1a5) ir
1b) (Hifil)
1b1) guiar
1b2) carregar
1b3) trazer, fazer vir, juntar, causar vir, aproximar, trazer contra, trazer sobre
1b4) fazer suceder
1c) (Hofal)
1c1) ser trazido, trazido para dentro
1c2) ser introduzido, ser colocado

0936  בוזbuwz

uma raiz primitiva; DITAT - 213; v
1) desprezar, menosprezar, considerar insignificante
1a) (Qal) desprezar, mostrar desprezo para com

0937  בוזbuwz

procedente de 936; DITAT - 213a; n m
1) desprezo
1a) resultante do mal
1b) resultante da prosperidade
1c) resultante do julgamento

0938  בוזBuwz

o mesmo que 937; n pr m
Buz = “desprezo”
1) segundo filho de Naor, sobrinho de Abraão
2) um gadita

0939  בוזהbuwzah

part. passivo de 936; DITAT - 213b; n f
1) desprezo

0940  בוזיBuwziy

patronímico procedente de 938; adj
Buzita = “desprezo”
1) um dos antepassados de Eliú

0941  בוזיBuwziy
o mesmo que 940; n pr m
Buzi = “meu desprezo”

1) pai de Ezequiel (ou antepassado)

0942  בויBavvay

provavelmente de origem persa; n pr m
Bavai = “minhas idas”
1) um reconstrutor dos muros de Jerusalém na época de Neemias

0943  בוךbuwk

uma raiz primitiva; DITAT - 214; v
1) deixar perplexo, confundir, estar confuso
1a) (Nifal) estar confuso, estar em confusão

0944  בולbuwl

em lugar de 2981; DITAT - 835d; n m
1) produto, crescimento

0945  בולBuwl

o mesmo que 944 (no sentido de chuva); DITAT - 215; n m
Bul = “crescimento: produto”
1) o oitavo mês hebreu, correspondendo atualmente a outubro-novembro

0946  בונהBuwnah

procedente de 995; n pr m
Buna = “inteligência”
1) um filho de Jerameel, um judaíta

0947  בוסbuwc

uma raiz primitiva; DITAT - 216; v
1) esmagar, rejeitar, pisar
1a) (Qal)
1a1) pisotear, esmagar (referindo-se a guerreiros)
1a2) referindo-se a rejeição (fig.)
1b) (Polel)
1b1) pisotear (no mau sentido)
1b2) profanar
1c) (Hitpolel)
1c1) pisar
1c2) chutar
Polel

Polel
Essa forma duplica a letra final da raiz, mas funciona como o Piel normal.
Ver Piel 8840
Hitpolel

Hitpolel

1c2a) referindo-se aos movimentos cegos de crianças
1c2b) referindo-se a Jerusalém (fig.)
1d) (Hofal) ser pisoteado

0948  בוץbuwts

procedente de uma raiz não utilizada (da mesma forma) significando branquear, i.e.
(intransitivo) ser branco, grego 1040 βυσσος; DITAT - 219; n m
1) um tecido de linho branco caro e de boa qualidade feito no Egito

0949  בוצץBowtsets

procedente do mesmo que 948; n pr loc
Bozez = “excessivamente branco: reluzindo”
1) uma formação rochosa próxima a Micmás deonde Jônatas atacou a tropa dos filisteus

0950  בוקהbuwqah

part. passivo de uma raiz não utilizada (significando ser oco, vazio); DITAT - 220a; n f
1) vazio

0951  בוקרbowker

part. ativo procedente de 1239 como um denominativo de 1241; DITAT - 274b; n m
1) boiadeiro, vaqueiro

0952  בורbuwr

uma raiz primitiva; DITAT - 221; v
1) (Qal)
1a) tornar claro, clarificar, explicar, provar
1b) (CLBL) entediar
1c) (DITAT) declarar (?)

0953  בורbowr

procedente de 952 (no sentido de 877); DITAT - 194e; n m
1) cova, poço, cisterna

0954  בושbuwsh

uma raiz primitiva; DITAT - 222; v
1) envergonhar, ser envergonhado, ficar embaraçado, ficar desapontado
1a) (Qal)
Essa forma hebraica, quanto ao uso, equivale ao Hitpael, e tem setido
reflexivo/causativo. O modo distinto se dá por causa de certas formas
verbais que duplicam sua última consoante e se modificam para uma raiz
composta de quatro letras ao invés da forma triliteral (com 3 letras) normal
da raiz. Essa forma, adicionalmente, alonga a vogal inicial na primeira
consoante.
Ver Hitpael 8819
? O ponto de interrogação, precedido de um espaço e colocado após a
significação de um nome, indica que essa significação é duvidosa. Uma data
duvidosa é indicada da mesma forma.

1a1) sentir vergonha
1a2) ser envergonhado, embaraçado, desapontado (em virtude de)
1b) (Piel) demorar (em vergonha)
1c) (Hifil)
1c1) envergonhar
1c2) agir vergonhosamente
1c3) estar envergonhado
1d) (Hitpolel) envergonhar-se um do outro

0955  בושהbuwshah

particípio passivo de 954; DITAT - 222a; n f
1) vergonha

0956  בותbuwth (aramaico)

aparentemente um denominativo procedente de 1005; DITAT - 2629; v
1) (Peal) passar a noite, alojar-se

0957  בזbaz

procedente de 962; DITAT - 225a; n m
1) despojo, saque, pilhagem, presa

0958  בזאbaza’

uma raiz primitiva; DITAT - 223; v
1) (Qal) dividir, separar, atravessar

0959  בזהbazah

uma raiz primitiva; DITAT - 224; v
1) desprezar, menosprezar, desdém
1a) (Qal) desprezar, tratar com desprezo
1b) (Nifal)
1b1) ser desprezado
1b2) ser desprezível
1b3) ser vil, inútil
1c) (Hifil) tornar desprezível

0960  בזהbazoh

procedente de 959; DITAT - 224b(?); adj
1) escarnecido, desprezado

0961  בזהbizzah

procedente de 957; DITAT - 225(?) 225b; n f
1) despojo, presa

0962  בזזbazaz

uma raiz primitiva; DITAT - 225; v
1) despojar, saquear, pilhar, apreender
1a) (Qal) despojar, saquear, roubar
1b) (Nifal) ser despojado, saqueado
1c) (Pual) ser tomado como despojo

0963  בזיוןbizzayown
procedente de 959; DITAT - 224a; n m
1) desprezo

0964  בזיותיהbizyowth ̂eyah

procedente de 959 e 3050; n pr loc
Biziotiá = “desprezo de Javé”
1) uma cidade no sul de Judá próxima a Berseba

0965  בזקbazaq

procedente de uma raiz não utilizada significando relampejar; DITAT - 226a; n m
1) relâmpago, raio

0966  בזקBezeq

procedente de 965; n pr loc
Bezeque = “relâmpago”
1) a terra de Adoni-Bezeque, o lugar onde Israel ajuntou-se sob a liderança de Saul

0967  בזרbazar

uma raiz primitiva; DITAT - 227; v
1) espalhar, dispersar
1a) (Qal) espalhar
1b) (Piel) dispersar

0968  בזתאBiztha’

de origem persa; n pr m
Bizta = “saque”
1) um dos eunucos de Assuero (Xerxes)

0969  בחוןbachown’

procedente de 974; DITAT - 230d; n m
1) acrisolador (um inspetor e avaliador de metais)

0970  בחורbachuwr ou  בחרbachur

particípio passivo de 977; DITAT - 231a; n m
1) jovem, homem jovem

0971  בחיןbachiyn

outra forma de 975; DITAT - 230c; n m
1) torre para o cerco na guerra, torre de vigia

0972  בכרbachiyr

procedente de 977; DITAT - 231c; n m
1) escolhido, selecionado, eleito (por Deus)

0973  בחלbachal

uma raiz primitiva; DITAT - 229; v
1) repugnar, abominar, sentir repugnância

1a) (Qal)
1a1) repugnar
1a2) ganhar por meio da ganância, ganhar rapidamente
1b) (Pual) obtido por ganância

0974  בחןbachan

uma raiz primitiva; DITAT - 230; v
1) examinar, testar, provar
1a) (Qal)
1a1) examinar, examinar minuciosamente
1a2) examinar, provar, testar (ouro, metais, pessoas, o coração, homem de Deus)
1b) (Nifal) ser testado, provado
1c) (Pual) fazer um teste

0975  בחןbachan

procedente de 974 (no sentido de manter vigilância); DITAT - 230b; n m
1) torre de vigia

0976  בחןbochan

procedente de 974; DITAT - 230a; n m (usado como adj)
1) teste, testado, provado

0977  בחרbachar

uma raiz primitiva; DITAT - 231; v
1) escolher, eleger, decidir-se por
1a) (Qal) escolher
1b) (Nifal) ser escolhido
1c) (Pual) ser escolhido, selecionado

0978  בחרומיBacharuwmiy

gentílico procedente de 980 (por transposição); adj
Baarumita = “jovens selecionados”
1) um habitante ou descendente de Baurim

0979  בחרותb ̂echurowth ou  בחורותb ̂echuwrowth

procedente de 970; DITAT - 231b; n f pl
1) mocidade

0980  בחריםBachuriym ou  בחוריםBachuwriym

plural masculino de 970; n pr loc
Baurim = “vila dos jovens”
1) uma cidade em Benjamim entre Jerusalém e Jericó além do Monte das Oliveiras no
caminho de Jericó

0981  בטאbata’ ou  בטהbatah

uma raiz primitiva; DITAT - 232; v
1) falar duramente ou com raiva, falar irrefletidamente
1a) (Qal) pessoa que tagarela, que fala duramente (part.)
1b) (Piel) falar duramente, imprudentemente

0982  בטחbatach
uma raiz primitiva; DITAT - 233; v
1) confiar
1a) (Qal)
1a1) confiar, confiar em
1a2) ter confiança, estar confiante
1a3) ser ousado
1a4) estar seguro
1b) (Hifil)
1b1) fazer confiar, tornar seguro
2) (DITAT) sentir-se seguro, estar despreocupado

0983  בטחbetach

procedente de 982; DITAT - 233a n m
1) seguridade, segurança adv
2) seguro

0984  בטחBetach

o mesmo que 983; n pr loc
Betá = “segurança”
1) a capital de Zobá durante o reinado de Hadadezer

0985  בטחהbitchah

procedente de 984; DITAT - 233b; n f
1) ato de acreditar, confiança

0986  בטחוןbittachown

procedente de 982; DITAT - 233c; n m
1) ato de acreditar, confiança, esperança

0987  בטחותbattuchowth

procedente de 982; DITAT - 233d; n f pl
1) seguridade, segurança

0988  בטלbatel

uma raiz primitiva; DITAT - 235; v
1) cessar
1a) (Qal) cessar

0989  בטלb e
̂ tel (aramaico)

correspondente a 988; DITAT - 2625; v
1) (Peal) cessar
1a) cessar
1b) fazer cessar

0990  בטןbeten

procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando ser oco, vazio; DITAT
- 236a; n f
1) ventre, útero, corpo

1a) ventre, abdômem
1a1) como lugar da fome
1a2) como lugar das faculdades mentais
1a3) referindo-se à profundidade do Sheol (fig.)
1b) útero

0991  בטןBeten

o mesmo que 990; n pr loc
Béten = “ventre”
1) uma cidade em Aser

0992  בטןboten ou (plural) בטנים

procedente de 990; DITAT - 237a; n m pl
1) nozes de pistachio - iguaria dada por Jacó a José através de seus filhos

0993  בטניםBtoniym

provavelmente o plural de 992; n pr loc
Betonim = “nozes de pistachio”
1) uma cidade a leste do Jordão no território de Gade

0994  ביbiy

talvez procedente de 1158 (sentido de pedir); DITAT - 238a; componente da súplica
1) se possível, por favor, ai!, com licença por favor
1a) usado para introduzir uma súplica ou pedido

0995  ביןbiyn

uma raiz primitiva; DITAT - 239; v
1) discernir, compreender, considerar
1a) (Qal)
1a1) perceber, discernir
1a2) compreender, saber (com a mente)
1a3) observar, marcar, atentar, distinguir, considerar
1a4) ter discernimento, percepção, compreensão
1b) (Nifal) ter discernimento, ser inteligente, discreto, ter compreensão
1c) (Hifil)
1c1) compreender
1c2) fazer compreender, dar compreensão, ensinar
1d) (Hitpolel) mostrar-se com discernimento ou atento, considerar diligentemente
1e) (Polel) ensinar, instruir
2) (DITAT) prudência, consideração

0996  ביןbeyn

(algumas vezes no pl. masc. ou fem.) de fato, a forma construta de um outro substantivo
não utilizada procedente de 995; DITAT - 239a; subst m (sempre usado como prep)
1) entre, entre vários, no meio de (com outras preps), dentre

0997  ביןbeyn (aramaico)

correspondente a 996; DITAT - 2626; prep
1) entre

0998  בינתbiynah ou (plural) בינות
procedente de 995; DITAT - 239b; n f
1) compreensão, discernimento
1a) ato
1b) faculdade
1c) objeto
1d) personificado

0999  בינהbiynah (aramaico)

correspondente a 998; DITAT - 2627; n f
1) compreensão, discernimento

01000  ביצהbeytsah ou (plural) ביצים

procedente do mesmo que 948; DITAT - 218a; n f
1) ovo

01001  בירהbiyra’ (aramaico)

correspondente a 1002; DITAT - 2628; n f
1) castelo, cidadela, palácio

01002  בירהbiyrah

de origem estrangeira; DITAT - 240; n f
1) palácio, castelo
2) templo

01003  בירניתbiyraniyth

procedente de 1002; DITAT - 240; n f
1) fortaleza, lugar fortificado

01004  ביתbayith

provavelmente procedente de 1129 abreviado; DITAT - 241 n m
1) casa
1a) casa, moradia, habitação
1b) abrigo ou moradia de animais
1c) corpos humanos (fig.)
1d) referindo-se ao Sheol
1e) referindo-se ao lugar de luz e escuridão
1f) referindo-se á terra de Efraim
2) lugar
3) recipiente
4) lar, casa no sentido de lugar que abriga uma família
5) membros de uma casa, família
5a) aqueles que pertencem à mesma casa
5b) família de descendentes, descendentes como corpo organizado
6) negócios domésticos
7) interior (metáfora)
8) (DITAT) templo adv
9) no lado de dentro prep
10) dentro de

01005  ניתbayith (aramaico)
correspondente a 1004; DITAT - 2629a; n m
1) casa (de homens)
2) casa (de Deus)

01006  ביתBayith

o mesmo que 1004; n pr loc
Bait = “casa”
1) um lugar na Palestina

01007 און

 ביתBeyth ’Aven

procedente de 1004 e 205; n pr loc
Bete-Áven = “casa de vaidade”
1) uma cidade a leste de Betel, lugar desconhecido

01008 אל

 ביתBeyth-’El

procedente de 1004 e 410; DITAT - 241a; n pr loc
Betel = “casa de Deus”
1) lugar antigo e centro de adoração em Efraim junto à fronteira de Benjamim, identificado
com Luz (nome antigo)
2) um lugar no território sul de Judá, não muito distante de Berseba e Ziclague

01009 ארבאל

 ביתBeyth ’Arbe’l

procedente de 1004 e 695 e 410; n pr loc
Bete-Arbel = “casa da emboscada de Deus”
1) um lugar na Palestina, talvez Gileade ou Galiléia

01010

 בית בעל מעוןBeyth

contrata) מעון

Ba ̀ al M ̂ e ̀ own ou (forma

 ביתBeyth M ̂e’own

procedente de 1004 e 1168 e 4583; n pr loc
Bete-Baal-Meom = “casa de Baal”
1) uma cidade do território de Rúbem

01011 בראי

 ביתBeyth Bir ̀iy

procedente de 1004 e 1254; n pr loc
Bete-Biri = “casa de alguém criativo”
1) um lugar no território de Simeão

01012 ברה

 ביתBeyth Barah

provavelmente procedente de 1004 e 5679; n pr loc
Bete-Bara = “casa de (do) vau”
1) um lugar junto ao Jordão

01013 גדר

 ביתBeyth-Gader

procedente de 1004 e 1447; n pr loc
Bete-Gader = “casa da muralha”
1) um lugar em Judá

01014 גמול

 ביתBeyth Gamuwl

procedente de 1004 e o particípio passivo de 1576; n pr loc
Bete-Gamul = “casa da recompensa”
1) um lugar em Moabe

01015 דבלתים

 ביתBeyth Diblathayim

procedente de 1004 e o dual de 1690; n pr loc
Bete-Diblataim = “casa dos dois bolos de figo”
1) um lugar em Moabe

01016 דגון

 ביתBeyth-Dagown

procedente de 1004 e 1712; n pr loc
Bete-Dagom = “casa de Dagom”
1) o templo de Dagom em Judá
2) o templo de Dagom em Aser

01017 האלי

 ביתBeyth ha-’Eliy

gentílico procedente de 1008 com a interposição do artigo; adj
Betelita = “casa de Deus”
1) um habitante de Betel

01018 האצל

 ביתBeyth ha-’etsel

procedente de 1004 e 681 com a interposição do artigo; n pr loc
Bete-Ezel = “casa do estreitamento”
1) um lugar em Judá

01019 הגלגל

 בתיBeyth hag-Gllgal

procedente de 1004 e 1537 com a interposição do artigo; n pr loc
Bete-Gilgal = “a casa da roda”
1) um lugar na Palestina

01020 הישמות

 ביתBeyth ha-Y ̂eshiy-mowth

procedente de 1004 e o plural de 3451 com a interposição do artigo; n pr loc
Bete-Jesimote = “casa da desolação”
1) um lugar em Moabe dado à tribo de Rúbem

01021 הכרם

 ביתBeyth hak-Kerem

de 1004 e 3754 com a interposição do artigo; n pr loc
Bete-Haquerém = “casa da vinha”
1) um lugar em Judá

01022 הלחמי

 ביתBeyth hal-Lachmiy

gentílico procedente de 1035 com a insercão do artigo; adj
Belemita = “casa de pão”
1) um habitante de Belém

01023 המרחק

 ביתBeyth ham-Merchaq

procedente de 1004 e 4801 com a interposição do artigo; n pr loc
Bete Hamerchaq = “casa distante”
1) casa ou estabelecimento junto à margem do Cedrom

01024

 בית המרכבותBeyth

(forma contrata) מרכבות

ham-Markabowth ou

 ביתBeyth Markabowth

procedente de 1004 e o pl. de 4818 (com ou sem a interposição do artigo); n pr loc
Bete-Marcabote = “casa das carruagens”
1) um lugar em Simeão

01025 העמק

 ביתBeyth ha- ̀Emeq

de 1004 e 6010 com a interposição do artigo; n pr loc
Bete-Emeque = “casa do vale”
1) um lugar na fronteira de Aser

01026 הערבה

 ביתBeyth ha- ̀Arabah

procedente de 1004 e 6160 com a interposição do artigo; n pr loc
Bete-Arabá = “casa do vale desértico” ou “lugar da depressão”
1) um lugar em Judá ou em Benjamim, localização desconhecida

01027 הרם

 ביתBeyth ha-Ram

procedente de 1004 e 7311 com a interposição do artigo; n pr loc
Bete-Arã = “lugar da elevação”
1) um lugar em Gade

01028 הרן

 ביתBeyth ha-Ran

provavelmente em lugar de 1027; n pr loc
Bete-Harã = “casa do monte deles: casa daquele que brada de alegria”
1) um lugar em Gade, possivelmente Bete-Harrã, distante uma hora a leste do Jordão, no
lado oposto a Jericó

01029 השטת

 ביתBeyth hash-Shittah

procedente de 1004 e 7848 com a interposição do artigo; n pr loc
Bete-Sita = “casa da árvore de acácia” ou “lugar da acácia”
1) uma localização desconhecida, talvez um bosque de acácias

01030 השמשי

 ביתBeyth hash-Shimshiy

gentílico procedente de 1053 com a interposição do artigo; adj
Bete-semita = “casa do sol”
1) um habitante de Bete-Semes

01031 חגלה

 ביתBeyth Choglah

procedente de 1004 e o mesmo que 2295; n pr loc
Bete-Hogla = “casa da perdiz” ou “lugar da perdiz”
1) um lugar em Benjamim junto à fronteira com Judá

01032 חורון

 ביתBeyth Chowrown

procedente de 1004 e 2356; n pr loc

Bete-Horom = “casa do vazio”
1) duas cidades em Efraim
1a) Bete-Horom de cima - cidade nas montanhas de Efraim
1b) Bete-Horom de baixo - cidade localizada a 245 m (800 pés) abaixo da Bete-Horom de
cima

01033 כר

 ביתBeyth Kar

procedente de 1004 e 3733; n pr loc
Bete-Car = “casa do carneiro” ou “lugar do cordeiro”
1) um lugar aparentemente pertencente aos filisteus

01034 לבאות

 ביתBeyth L ̂eba’owth

procedente de 1004 e o pl. de 3833, compare 3822; n pr loc
Bete-Lebaote = “casa das leoas”
1) um lugar em Simeão

01035 לחם

 ביתBeyth Lechem

procedente de 1004 e 3899, grego 965 βηθλεεμ; DITAT - 241b; n pr loc
Belém = “casa do pão (alimento)”
1) uma cidade em Judá, cidade natal de Davi
2) um lugar em Zebulom

01036 לעפרה

 ביתBeyth l ̂e- ̀Aphrah

procedente de 1004 e o fem. de 6083 (com a interposição da preposição); n pr loc
Bete-Leafra = “casa pertencente a Afra” ou “casa para (i.e. de) pó”
1) uma cidade dos filisteus

01037
Millo’

 בית מלואBeyth

Millow’ ou

 בית מלאBeyth

procedente de 1004 e 4407; n pr loc
Bete-Milo = “casa de Milo” ou “casa do baluarte”
1) um lugar próximo a Siquém, localização desconhecida
2) uma cidadela em Jerusalém

01038 מעכה

 ביתBeyth Ma ̀akah

procedente de 1004 e 4601; n pr loc
Bete-Maaca = “casa de pressão”
1) um lugar no reino do norte

01039 נמרה

 ביתBeyth Nimrah

procedente de 1004 e o fem. de 5246, compare 5247; n pr loc
Bete-Ninra = “casa do leopardo”
1) um lugar a leste do Jordão em Gade

01040 עדן

 ביתBeyth ̀Eden

procedente de 1004 e 5730; n pr loc
Bete-Éden = “casa do deleite”
1) uma cidade na Síria, atual Juseih (cuneiforme = Bit Adini)

01041 עזמות

 ביתBeyth ̀Azmaveth

procedente de 1004 e 5820. Compare 5820; n pr loc
Bete-Azmavete = “casa da força da morte”
1) um lugar próximo a Jerusalém

01042 ענות

 ביתBeyth ̀Anowth

procedente de 1004 e o plural de 6030; n pr loc
Bete-Anote = “casa de respostas (ou aflições)”
1) um lugar em Judá

01043 ענת

 ביתBeyth ̀Anath

uma variação ortográfica para 1042; n pr loc
Bete-Anate = “casa da resposta (ou aflição)”
1) um lugar em Naftali

01044 עקד

 ביתBeyth ̀Eqed

procedente de 1004 e um derivado de 6123; n pr loc
Bete-Equede = “casa de amarrar” i.e. “casa de tosquia”
1) um lugar no reino do norte

01045 עשתרות

 ביתBeyth ̀Ashtarowth

procedente de 1004 e 6252, compare 1203, 6252; n pr loc
Astarote = “casa de Astarote”
1) um templo filisteu

01046 פלט

 ביתBeyth Pelet

procedente de 1004 e 6412; n pr loc
Bete-Palete = “casa de fuga” ou “lugar de fuga”
1) um lugar no sul de Judá

01047 פעור

 ביתBeyth P ̂e ̀owr

procedente de 1004 e 6465; n pr loc
Bete-Peor = “casa de Peor”
1) um lugar a leste do Jordão, na terra dos amorreus, alocado para a tribo de Rúbem

01048 פצץ

 ביתBeyth Patstsets

procedente de 1004 e uma forma derivada de 6327; n pr loc
Bete-Pasês = “casa da dispersão”
1) um lugar em Issacar

01049 צור

 ביתBeyth Tsuwr

procedente de 1004 e 6697; n
Bete-Zur = “casa da rocha” n pr loc
1) um lugar em Judá n pr m
2) o filho de Maom

01050 רחוב

 ביתBeyth R ̂echowb

procedente de 1004 e 7339; n pr loc
Bete-Reobe = “casa da rua”
1) um lugar em Dã junto ao caminho para Hamate

01051 רפא

 ביתBeyth Rapha’

procedente de 1004 e 7497; n pr m
Bete-Rafa = “casa da cura”
1) o filho de Estom

01052 שאן

 ביתBeyth Sh ̂e’an ou  בית שןBeyth Shan

procedente de 1004 e 7599; n pr loc
Bete-Seã = “casa da comodidade”
1) um lugar em Manassés, a oeste do Jordão

01053 שמש

 ביתBeyth Shemesh

procedente de 1004 e 8121; n pr loc
Bete-Semes = “casa do sol” ou “templo do sol”
1) uma cidade no sudoeste de Judá
2) uma cidade em Naftali
3) uma cidade em Issacar
4) uma cidade no Egito

01054 תפוח

 ביתBeth Tappuwach

procedente de 1004 e 8598; n pr loc
Bete-Tapua = “casa da maçã” ou “lugar de maçãs”
1) uma cidade em Judá

01055  ביתןbiythan

provavelmente procedente de 1004; DITAT - 241c; n m
1) casa, palácio

01056  בכאBaka’

procedente de 1058; n pr loc
Baca = “choro”
1) um vale na Palestina

01057  בכאbaka’

o mesmo que 1056; DITAT - 242; n m
1) bálsamo - um arbusto que goteja seiva quando é cortado

01058  בכהbakah

uma raiz primitiva; DITAT - 243; v
1) chorar, lamentar, prantear, derramar lágrimas
1a) (Qal)
1a1) prantear (em sofrimento, humilhação, ou alegria)
1a2) chorar amargamente (com ac. cognato)
1a3) chorar por (abraçar e chorar)
1a4) lamentar

1b) (Piel) particípio
1b1) lamentar
1b2) prantear

01059  בכהbekeh

procedente de 1058; DITAT - 243a; n m
1) choro

01060  בכורb ̂ekowr

procedente de 1069; DITAT - 244a; n m
1) primogênito, primeiro filho
1a) de homens e mulheres
1b) de animais
1c) substantivo de relação (fig.)

01061  בכורbikkuwr

procedente de 1069; DITAT - 244e; n m pl
1) primeiros frutos
1a) as primícias da colheita e das frutas maduras eram colhidas e oferecidas a Deus de
acordo com o ritual do Pentecoste
1b) o pão feito dos grãos novos de trigo oferecidos no Pentecoste
1c) o dia das primícias (Pentecoste)

01062  בכורהb ̂ekowrah ou (reduzido)  בכרהb ̂ekorah

procedente de 1060; DITAT - 244c; n f
1) direito do primogênito, primogenitura, direito do primeiro filho

01063  בכורהbikkuwrah

procedente de 1061; DITAT - 244f; n f
1) primícias da figueira, figo temporão
2) (DITAT) primeiros frutos

01064  בכרתB e
̂ kowrath

fem. de 1062; n pr m
Becorate = “primogênito”
1) um antepassado benjamita de Saul

01065  בכיB ̂ekiy

procedente de 1058; DITAT - 243b; n m
1) um choro, pranto

01066  בכיםBokiym

particípio ativo pl. de 1058; n pr loc
Boquim = “choro”
1) um lugar próximo a Gilgal (ou Betel), onde os filhos de Israel prantearam

01067  בכירהbekiyrah

procedente de 1069; DITAT - 244d; n f
1) filha primogênita, primeira filha (dentre as mulheres)

1a) sempre com referência a mulheres

01068  בכיתb e
̂ kiyth

procedente de 1058; DITAT - 243d; n f
1) choro

01069  בכרbakar

uma raiz primitiva; DITAT - 244; v
1) nascer primeiro
1a) (Piel)
1a1) carregar os primeiros frutos cedo
1a2) dar o direito de primogenitura
1a2a) fazer como primogênito
1a2b) constituir como primogênito
1b) (Pual)
1b1) ser nascido como primícia
1b2) ser feito primícia
1c) (Hifil) alguém que dá à luz o primeiro filho

01070  בכרbeker

procedente de 1069; DITAT - 244b; n m
1) camelo novo, dromedário

01071  בכרBeker

o mesmo que 1070; n pr m
Bequer = “camelo novo”
1) um filho de Efraim
2) um filho de Benjamim

01072  בכרהbikrah

procedente de 1070; DITAT - 244b; n f
1) fêmea nova de camelo, camelo novo, dromedário

01073  בכרהbakkurah

por uma variação ortográfica de 1063; DITAT - 244f; n f
1) primícias da figueira, figo temporão
2) (DITAT) primeiros frutos

01074  בכרוBok e
̂ ruw

procedente de 1069; n pr m
Bocru = “primogênito”
1) um benjamita

01075  בכריBikriy

procedente de 1069;
Bicri = “vigoroso” n pr m
1) um benjamita, pai de Seba adj
2) (BDB) os bicritas

01076  בכריBakriy

patronimicamente procedente de 1071; adj
Bequeritas = “um dromedário: primogênito”
1) pessoa da família de Bequer

01077  בלbal

procedente de 1086; DITAT - 246d; adv
1) não, dificilmente, outro

01078  בלBel

por contração de 1168; n pr m
Bel = “senhor”
1) uma das principais divindades babilônicas

01079  בלbal (aramaico)

procedente de 1080; DITAT - 2630; n m
1) mente, coração

01080  בלאb ̂ela’ (aramaico)

correspondente a 1086 (usado somente num sentido mental); DITAT - 2631; v
1) (Pael) gastar, consumir
1a) importunar constantemente (fig.)

01081  בלאדןBal’adan

procedente de 1078 e 113 (forma contrata); n pr m
Baladã = “Bel (é seu) senhor)”
1) o pai de Merodaque-Baladã a quem Ezequias mostrou as riquezas dos seus tesouros

01082  בלגbalag

uma raiz primitiva; DITAT - 245; v
1) brilhar, sorrir
1a) (Hifil) somente
1a1) mostrar um sorriso, ter aparência agradável
1a2) fazer estourar

01083  בלגהBilgah

procedente de 1082; n pr m
Bilga = “alegria”
1) um sacerdote do décimo quinto turno, na época de Davi
2) um sacerdote que acompanhou Zerubabel

01084  בלגיBilgay

procedente de 1082; n pr m
Bilgai = “minha alegria”
1) um sacerdote que fez aliança com Neemias

01085  בלדדBildad

de derivação incerta; n pr m
Bildade = “amor confuso (por mistura)”

1) o segundo amigo de Jó

01086  בלהbalah

uma raiz primitiva; DITAT - 246; v
1) gastar, ficar velho
1a) (Qal) gastar
1b) (Piel)
1b1) gastar
1b2) gastar pelo uso, consumir completamente
1b3) usufruir, aproveitar ao máximo

01087  בלהbaleh

procedente de 1086; DITAT - 246a; adj
1) gasto, velho

01088  בלהBalah

feminino de 1087; n pr loc
Balá = “encerado antigo”
1) um lugar em Simeão

01089  בלהbalahh

uma raiz primitiva [mais precisamente por transposição para 926]; DITAT - 247; v
1) (Piel) atemorizar

01090  בלההBilhah

procedente de 1089;
Bila = “atemorizado” n pr f
1) a ama de Raquel a qual foi dada a Jacó como concubina, mãe de dois dos filhos de Jacó,
Dã e Naftali n pr loc
2) uma cidade em Simeão

01091  בלההballahah

procedente de 1089; DITAT - 247a; n f
1) terror, destruição, calamidade, fato assustador

01092  בלהןBilhan

procedente de 1089; n pr m
Bilã = “a decrepitude deles”
1) um descendente de Esaú
2) um benjamita

01093  בלוb ̂elow (aramaico)

de uma raiz correspondente a 1086; DITAT - 2632; n m
1) tributo

01094  בלוb ̂elow’ ou (forma completa)  בלויb ̂elowy

procedente de 1086; DITAT - 246b; n m
1) coisas gastas, trapos

01095  בלטשאצרBelt ̂esha’tstsar

de derivação estrangeira; n pr m
Beltessazar = “senhor do tesouro confinado”
1) o quarto dos profetas maiores, tomado como refém na primeira deportação para a
Babilônia; por causa do dom de Deus para interpretar sonhos, tornou-se o segundo no
comando do império babilônico e permaneceu até o fim do império babilônico e mesmo
no império persa. Suas profecias são a chave para a compreensão dos acontecimentos
dos tempos do fim. Segundo um profeta contemporâneo, Ezequiel, a sua pureza e
piedade eram dignas de nota.
1a) também, ’Daniel’ (1840 ou 1841)

01096  בלטשאצרBelt ̂esha’tstsar (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 1095; n pr m
Beltessazar = “senhor do tesouro confinado”
1) o quarto dos profetas maiores, tomado como refém na primeira deportação para a
Babilônia; por causa do dom de Deus para interpretar sonhos, tornou-se o segundo no
comando do império babilônico e permaneceu até o fim do império babilônico e mesmo
no império persa. Suas profecias são a chave para a compreensão dos acontecimentos
dos tempos do fim. Segundo um profeta contemporâneo, Ezequiel, a sua pureza e
piedade eram dignas de nota.
1a) também, ’Daniel’ (1840 ou 1841)

01097  בליb ̂eliy

procedente de 1086; DITAT - 246e subst
1) gastando adv de negação
2) sem, não

01098  בלילb e
̂ liyl

procedente de 1101; DITAT - 248a; n m
1) forragem

01099  בלימהb ̂eliymah

procedente de 1097 e 4100; DITAT - 246f; n m
1) nada

01100  בליעלb ̂eliya ̀al

procedente de 1097 e 3276, grego 955 βελιαλ; DITAT - 246g; n m
1) imprestável
1a) imprestável, bom para nada, não proveitoso, companheiro vil
1b) ímpio
1c) ruína, destruição (construção)

01101  בללbalal

uma raiz primitiva; DITAT - 248; v
1) misturar, mesclar, confundir
1a) (Qal)
1a1) mesclar, confundir
1a2) misturar
1a3) dar alimento, alimentar (animais)

1b) (Hitpoel) misturar-se (entre outros)
1c) (Hifil) sumir aos poucos

01102  בלםbalam

uma raiz primitiva; DITAT - 249; v
1) (Qal) reprimir, segurar, restringir

01103  בלסbalac

uma raiz primitiva; DITAT - 250; v
1) (Qal) colher figos, cultivar sicômoros

01104  בלעbala ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 251; v
1) engolir, deglutir, tragar, comer tudo
1a) (Qal)
1a1) engolir
1a2) deglutir, tragar
1b) (Nifal) ser engolido
1c) (Piel)
1c1) engolir
1c2) deglutir, tragar
1c3) desperdiçar (fig.)
1d) (Pual) ser engolido
1e) (Hitpael) ser terminado

01105  בלעbela ̀

procedente de 1104; DITAT - 251a; n m
1) ato de engolir, de devorar (fig. para ruína)
2) uma coisa engolida

01106  בלעBela ̀

o mesmo que 1105;
Bela ou Belá = “destruição” n pr m
1) um rei de Edom
2) primeiro filho de Benjamim
3) um filho de Azaz, um rubenita n pr loc
4) uma das cinco cidades da planície a qual foi poupada em virtude da intercessão de Ló, e
recebeu o nome de Zoar

01107  בלעדיbil a
̀ dey ou  בלעדיbal ̀adey
construto pl. procedente de 1077 e 5703; DITAT - 246h; part
Hitpoel

Hitpoel
Um tema hebraico reflexivo intensivo, ocasionado pelo alongamento da
última vogal na segunda sílaba da raiz triliteral (composta de 3 letras). Essa
forma funciona de modo semelhante ao Hitpael.
Ver Hitpael 8819

1) afora, exceto, sem, senão, além de

01108  בלעיBal ì y

patronimicamente procedente de 1106; adj
Belaítas = “engolir”
1) descendentes de Belá

01109  בלעםBil ̀am

provavelmente procedente de 1077 e 5971, grego 903 Βαλααμ; DITAT - 251b
Balaão = “não do povo” n pr m
1) o filho de Beor, um homem dotado com o dom da profecia n pr loc
2) uma cidade em Manassés

01110  בלקbalaq

uma raiz primitiva; DITAT - 252; v
1) desolar, deixar deserto, devastar
1a) (Poel) tornar devastado
1b) (Pual) devastado (particípio)

01111  בלקBalaq

de 1110, grego 904 Βαλακ; n pr m
Balaque = “devastador”
1) um rei de Moabe que contratou Balaão para amaldiçoar Israel

01112

 בלשאצרBelsha’tstsar

ou

בלאשצר

Bel’shatstsar

de origem estrangeira (compare 1095); n pr m
Belsazar = “Bel proteja o rei”
1) rei da Babilônia na época da sua queda; foi para ele que Daniel interpretou o escrito na
parede

01113  בלשאצרBelsha’tstsar (aramaico)
correspondente a 1112; n pr m
Belsazar = “Bel proteja o rei”
1) rei da Babilônia na época da sua queda; foi para ele que Daniel interpretou o escrito na
parede

01114  בלשןBilshan
de derivação incerta; n pr m
Bilsã = “em calúnia”
Poel

Poel
Essa forma funciona de maneira muito semelhante ao Piel normal, e ocorre
somente devido a certas mudanças internas de vogal.
Ver Piel 8840

1) um exilado que retornou com Zorobabel

01115  בלתיbiltiy

construto fem. de 1086 (equivalente a 1097); DITAT - 246i subst
1) não, exceto adv
2) não
3) exceto (depois de preceder uma negação) conj
4) exceto (depois de uma negação implícita ou expressa) com prep
5) assim que não, a fim de que não
6) não por causa de, porque...não
7) até que não

01116  במהbamah

de uma raiz não usada (significando ser alto); DITAT - 253; n f
1) lugar alto, colina, elevação, alto (nome técnico para um local cúltica)
1a) lugar alto, montanha
1b) lugares altos, campos de batalha
1c) lugares altos (como lugares de adoração)
1d) sepultura?

01117  במהBamah

o mesmo que 1116, Veja também 1120; n pr loc
1) um lugar na Palestina (referindo-se a lugares de adoração idólatra)

01118  במהלBimhal

provavelmente procedente de 4107 com prefixo preposicional; n pr m
Bimal = “em circuncisão: em fraqueza (por mistura)”
1) um descendente de Aser

01119  במוb ̂emow

forma alongada por prefixo preposicional; DITAT - 193; prep (forma poética)
1) em, junto a

01120  במותBamowth

plural de 1116; n pr loc
Bamote = “lugares altos” ou “grande lugar alto”
1) uma cidade junto ao rio Arnom em Moabe

01121  בןben

procedente de 1129; DITAT - 254; n m
1) filho, neto, criança, membro de um grupo
1a) filho, menino
1b) neto
1c) crianças (pl. - masculino e feminino)
1d) mocidade, jovens (pl.)
1e) novo (referindo-se a animais)
1f) filhos (como caracterização, i.e. filhos da injustiça [para homens injustos] ou filhos de
Deus [para anjos]
1g) povo (de uma nação) (pl.)
1h) referindo-se a coisas sem vida, i.e. faíscas, estrelas, flechas (fig.)

1i) um membro de uma associação, ordem, classe

01122  בןBen

o mesmo que 1121; n pr m
Bene = “filho”
1) um levita, um dos funcionários indicados por Davi para a arca

01123  בןben (aramaico)

correspondente a 1121, grego 993 βοανεργες; DITAT - 2639; n m
1) filho, criança

01124  בנאb e
̂ na’ (aramaico) ou  בנהb ̂enah (aramaico)

correspondente a 1129; DITAT - 2633; v
1) construir
1a) (Peal) construir
1b) (Itpeil) ser construído

01125 אבינדב

 בןBen-’Abiynadab

procedente de 1121 e 40; n pr m
Ben-Abinadabe = “filho de Abinadabe”
1) um oficial de Salomão

01126 אוני

 בןBen-’Owniy

procedente de 1121 e 205; n pr m
Benoni = “filho do meu sofrimento”
1) o nome dado a Benjamim por Raquel

01127 גבר

 בןBen-Geber

procedente de 1121 e 1397; n pr m
Ben-Geber = “o filho de Geber” ou “o filho de um homem”
1) um oficial de Salomão

01128 דקר

 בןBen-Deqer

procedente de 1121 e um derivado de 1856; n pr m
Ben-Dequer = “filho de punhalada” ou “filho de Dequer”
1) um oficial de Salomão
Itpeil

Itpeil
Em aramaico (caldeu), essa forma é semelhante ao Hitpael no hebraico,
com sua forma modificada devido a um Alef inicial. Contudo, essa forma
apenas reflete o reflexivo intensivo passivo, e funciona como o Hitpael e o
Hofal combinados.
Ver Hitpael 8819
Ver Hofal 8825

01129  בנהbanah
uma raiz primitiva; DITAT - 255; v
1) construir, reconstruir, estabelecer, fazer continuar
1a) (Qal)
1a1) construir, reconstruir
1a2) construir uma casa (i.e., estabelecer uma família)
1b) (Nifal)
1b1) ser construído
1b2) ser reconstruído
1b3) estabelecido (referindo-se a exilados restaurados) (fig.)
1b4) estabelecido (tornado permanente)
1b5) ser constituído (de esposa sem filhos tornando-se a mãe de uma família através dos
filhos de uma concubina)

01130 הדד

 בןBen-Hadad

procedente de 1121 e 1908; n pr m
Ben-Hadade = “filho de [do falso deus] Hadade”
1) o rei da Síria, contemporâneo de Asa de Judá
2) o filho de Hazael, também rei da Síria

01131  בנויBinnuwy

procedente de 1129; n pr m
Binui = “construído”
1) um exilado que retornou com Zorobabel, filho de Henadade, que auxiliou na reparação
do muro de Jerusalém, sob a liderança de Neemias
2) um levita na época de Esdras, pai de Noadias
3) outro levita na época de Esdras, que casou com uma esposa estrangeira
4) ainda outro levita na época de Esdras, que casou com uma esposa estrangeira

01132 זוחת

 בןBen-Zowcheth

procedente de 1121 e 2105; n pr m
Ben-Zoete = “filho de Zoete”
1) pessoa da tribo de Judá

01133 חור

 בןBen-Chuwr

procedente de 1121 e 2354; n pr m
Ben-Hur = “filho da brancura” ou “filho de Hur”
1) um homem que foi oficial intendente de Salomão no Monte Efraim

01134 חיל

 בןBen-Chayil

procedente de 1121 e 2428; n pr m
Ben-Hail = “filho da força” ou “filho (homem) de poder”
1) um governante (príncipe) sob Josafá

01135 חנן

 בןBen-Chanan

procedente de 1121 e 2605; n pr m
Ben-Hanã = “filho do favor”
1) pessoa da tribo de Judá

01136 חסד

 בןBen-Checed

procedente de 1121 e 2617; n pr m
Ben-Hesede = “filho da misericórdia”
1) um oficial de Salomão

01137  בניBaniy

procedente de 1129; n pr m
Bani = “construído”
1) um gadita, um dos soldados das tropas de elite de Davi
2) um levita da linhagem de Merari, e um antepassado de Etã
3) um homem de Judá da linhagem de Perez
4) “filhos de Bani” retornaram do cativeiro com Zorobabel
5) um ou até três levitas na época de Neemias

01138  בניBunniy ou (forma mais completa)  בוניBuwniy

procedente de 1129; n pr m
Buni = “construído”
1) um levita da época de Neemias
2) outro levita de data anterior

01139 ברק

 בניB ê ney-B ̂eraq

procedente do construto plural de 1121 e 1300; n pr loc
Benê-Beraque = “filhos do relâmpago”
1) uma cidade em Dã

01140  בניהbinyah

procedente de 1129; DITAT - 255a; n f
1) estrutura, construção

01141  בניהB e
̂ nayah ou (forma alongada)  בניהוB ̂enayahuw

procedente de 1129 e 3050; n pr m
Benaia = “Javé construiu” ou “Javé edificou”
1) um dos soldados das tropas de elite de Davi, filho de Joiada, o sumo sacerdote, um levita,
posto por Davi como seu segurança, que, mais tarde, por ter permanecido fiel a Salomão
durante a tentativa de Adonias de conquistar a coroa, foi promovido para o lugar de
Joabe como comandante chefe do exército
2) o piratonita, um efraimita, um dos trinta soldados da tropa de elite de Davi, e o capitão do
undécimo turno mensal
3) um simeonita, um príncipe das famílias de Simei
4) um levita na época de Davi que tocava com o saltério em voz de soprano
5) um sacerdote na época de Davi indicado para tocar a trombeta diante da arca
6) um levita dos filhos de Asafe
7) um levita na época de Ezequias
8) quatro israelitas na época de Esdras que casaram com esposas estrangeiras
9) o pai de Pelatias

01142 יעקן

 בניB ê ney Ya ̀aqan

procedente do plural de 1121 e 3292; n pr loc

Benê-Jaacã = “filhos da distorção”
1) um lugar de acampamento israelita no deserto (mesmo que 885)

01143  בניםbenayim

dual de 996; DITAT - 239a; subst
1) entre, distância entre dois exércitos
1a) homem que se acha entre dois exércitos, i.e. campeão (referindo-se a Golias) (meton)

01144  בנימיןBinyamiyn

procedente de 1121 e 3225, grego 958 βενιαμιν; DITAT - 254a; n pr m
Benjamim = “filho da mão direita”
1) filho mais novo de Raquel e Jacó, irmão legítimo de José
2) filho de Bilã, bisneto de Benjamim
3) um benjamita, um dos filhos de Harim, na época de Esdras que casara com esposa
estrangeira
4) a tribo descendente de Benjamim, o filho de Jacó

01145 ימיני

 בןBen-y ̂emiyniy

algumas vezes (com inserção do artigo)
inserido (1Sm 9.1) ימיני

 בן הימיניBen-ha-y

̂ eminiy com 376

 בן אישBen-’Iysh Ŷmiyniy;

filho de um homem de Jemini; ou forma contrata (1Sm 9.4; Et 2.5)
Ŷmiyniy;

’ איש ימיניIysh

um homem de Jemini, ou (2Sm 20.1) simplesmente  ימיניŶmiyniy;
benjamita; (plur.  בני ימיניB ̂eniy Y ̂emiyniy
patron. procedente de 1144; adj
Benjamita = “um filho da mão direita”
1) pessoa da tribo de Benjamim

01146  בניןbinyan

procedente de 1129; DITAT - 255a; n m
1) estrutura, construção

01147  בניןbinyan (aramaico)

correspondente a 1146; DITAT - 2633a; n m
1) uma construção, uma estrutura

01148  בנינוB e
̂ niynuw

provavelmente procedente de 1121 com pron. suf.; n pr m
Beninu = “nosso filho”
1) um levita que retornou do exílio e selou a aliança com Neemias

01149  בנסb ̂enac (aramaico)

de afinidade incerta; DITAT - 2634; v
1) (Peal) estar irado

01150  בנעאBin ̀a’ ou  בנעהBin ̀ah
derivação incerta; n pr m

Bineá = “fonte”
1) um descendente de Jônatas

01151 עמי

 בןBen- ̀Ammiy

procedente de 1121 e 5971 com sufixo pronominal; n pr m
Ben-Ami = “filho do meu povo”
1) filho de Ló, nascido da sua segunda filha, progenitor dos amonitas

01152  בסודיהB e
̂ cowd ̂eyah

procedente de 5475 e 3050 com prefixo preposicional; n pr m
Besodias = “com o conselho de Javé” ou “no segredo do Senhor”
1) pai de um dos reparadores do muro de Jerusalém na época de Neemias

01153  בסיB ̂ecay

procedente de 947; n pr m
Besai = “meu caminhar”
1) um escravo do templo (ou grupo de escravos) que retornou com Zorobabel

01154  בסרbecer

procedente de uma raiz não utilizada significando ser azedo; DITAT - 257; n m col
1) uvas não maduras ou azedas

01155  בסרbocer

procedente do mesmo que 1154; DITAT - 257a; n m col
1) uvas não maduras, uvas azedas

01156  בעאb ̂e a
̀ ’ (aramaico)
ou  בעהb ̂e ̀ah (aramaico)

correspondente a 1158; DITAT - 2635; v
1) perguntar, buscar, pedir, desejar, dirigir uma prece, fazer petição
1a) (Peal)
1a1) perguntar, pedir
1a2) buscar (um favor)

01157  בעדb ̂e a
̀ d

procedente de 5704 com prefixo preposicional; DITAT - 258a; prep
1) atrás, através de, em torno de, em favor de, longe de, sobre
1a) através (referindo-se a ação)
1b) atrás (com verbos denotando a idéia de fechar)
1c) sobre (com verbos denotando a idéia de cercar)
1d) em favor de (metáf. especialmente com o Hitpael)

01158  בעהba a
̀ h

uma raiz primitiva; DITAT - 259; v
1) pesquisar, inchar, fazer inchar, ferver, interrogar
1a) (Qal)
1a1) procurar, interrogar
1a2) fazer ferver

1b) (Nifal)
1b1) ser rebuscado
1b2) estar inchando, formando saliência, inchar

01159  בעוba u
̀ w (aramaico)

procedente de 1152; DITAT - 2635a; n f
1) petição, pedido
2) oração (sempre na liturgia judia)

01160  בעורB e
̂ ̀owr

procedente de 1197 (no sentido de queimar), grego 1007 βοσορ; n pr m
Beor = “queimando”
1) pai de Balaão
2) pai de Belá, rei de Edom

01161  בעותיםbi u
̀ wthiym

procedente de 1204; DITAT - 265b; n m pl
1) terrores, alarmes (ocasionados por Deus)

01162  בעזBo a
̀ z

procedente de uma raiz não utilizada de significado incerto, grego 1003 βοος; n pr m
Boaz = “rapidez”
1) antepassado de Davi, parente resgatador de Rute, nora de Noemi
2) nome da coluna esquerda das duas colunas de 18 côvados de altura erguidas no pórtico
do templo de Salomão

01163  בעטba ̀at

uma raiz primitiva; DITAT - 261; v
1) chutar, dar pontapé em
1a) (Qal)
1a1) chutar
1a2) dar pontapé em
1a3) desejar (fig.)

01164  בעיb ̂e ì y

procedente de 1158; DITAT - 1577d; n m
1) ruína, monte de ruínas

01165  בעירb ̂e ì yr

procedente de 1197 (no sentido de comer); DITAT - 264a; n m col
1) animais, gado

01166  בעלba ̀al

uma raiz primitiva; DITAT - 262; v
1) casar, dominar sobre, possuir, ser proprietário
1a) (Qal)
1a1) casar, ser senhor (marido) de
1a2) dominar sobre
1b) (Nifal) ser casado

01167  בעלba ̀al
procedente de 1166; DITAT - 262a; n m
1) proprietário, marido, senhor
1a) proprietário
1b) um marido
1c) cidadãos, habitantes
1d) governantes, senhores
1e) (substantivo de relação usado para caracterizar - ie, mestre dos sonhos)
1f) senhor (usado para deuses estrangeiros)

01168  בעלBa a
̀ l

o mesmo que 1167, Grego 896 Βααλ; DITAT - 262a
Baal = “senhor” n pr m
1) divindade masculina suprema dos cananeus ou fenícios
2) um rubenita
3) o filho de Jeiel e e avô de Saul n pr loc
4) uma cidade de Simeão, provavelmente idêntica a Baalate-Beer

01169  בעלb e
̂ ̀el (aramaico)

correspondente a 1167; DITAT - 2636; n m
1) proprietário, senhor

01170 ברית

 בעלBa à l B ̂eriyth

procedente de 1168 e 1285; n pr m
Baal-Berite = “senhor da aliança”
1) um deus dos filisteus

01171 גד

 בעלBa ̀al Gad

procedente de 1168 e 1409; n pr loc
Baal-Gade = “senhor da fortuna”
1) uma cidade destacada pela adoração a Baal, localizada no extremo norte ou noroeste até
onde alcançaram as vitórias de Josué

01172  בעלהba ̀alah

procedente de 1167; DITAT - 262b; n f
1) senhora, proprietária
2) feiticeira, necromante (substantivo de relação)

01173  בעלהBa a
̀ lah

o mesmo que 1172; n pr loc
Baalá = “senhora”
1) outro nome para Quiriate-Jearim ou Quiriate-Baal; atual Kuriet el Enab
2) uma cidade no sul de Judá, também denominada Balá e Bila

01174 המון

 בעלBa ̀al Hamown

procedente de 1167 e 1995; n pr loc
Baal-Hamom = “senhor (possuidor) de abundância”
1) o lugar da vinha de Salomão

01175  בעלותB ̂e a
̀ lowth
plural de 1172; n pr loc
Bealote = “senhoras”
1) uma cidade no sul de Judá

01176 זבוב

 בעלBa à l Z ̂ebuwb

procedente de 1168 e 2070, grego 954 βεελζεβουλ; n pr m
Baal-Zebube = “senhor do inseto”
1) uma divindade dos filisteus adorada em Ecrom

01177 חנן

 בעלBa à l Chanan

procedente de 1167 e 2603; n pr m
Baal-Hanã = “Baal é misericordioso”
1) um antigo rei de Edom
2) um dos oficiais de Davi, um gederita, que tinha a superintendência das suas plantações de
sicômoros e dos seus olivais

01178 חצור

 בעלBa ̀al Chatsowr

procedente de 1167 e uma modificação de 2691; n pr loc
Baal-Hazor = “senhor da vila”
1) uma cidade na fronteira entre Efraim e Benjamim, aparentemente o local de uma fazenda
de carneiros de Absalão e o local do assassinato de Amnom

01179 חרמון

 בעלBa ̀al Chermown

procedente de 1167 e 2768; n pr loc
Baal-Hermom = “senhor da destruição”
1) uma cidade próxima ou sobre o monte Hermom, assim nomeada por ser um centro de
adoração a Baal

01180  בעליBa a
̀ liy

procedente de 1167 com pron. suf.; n m
Baali = “meu senhor”
1) uma divindade no reino do norte, variação do nome ’Baal’

01181 במות

 בעליBa ̀aley Bamowth

procedente do pl. de 1168 e do pl. de 1116; n m
Baale-Bamote = “senhores dos lugares altos”
1) o povo de Arnom, a leste do Jordão

01182  בעלידעB e
̂ ̀elyada ̀

procedente de 1168 e 3045; n pr m
Beeliada = “o senhor sabe”
1) um filho de Davi, nascido em Jerusalém, também chamado de ’Eliada’

01183  בעליהB ̂e a
̀ lyah
procedente de 1167 e 3050; n pr m
Bealias = “Javé é mestre”

1) um benjamita que foi até Davi em Ziclague e veio a ser um dos soldados das tropas de
elite de Davi

01184 יהודה

 בעליBa à ley Y ̂ehuwdah

procedente do pl. de 1167 e 3063; n pr loc
Baale Judá = “os senhores de Judá”
1) um lugar em Judá chamado assim por causa dos baalins, também conhecida por QuiriateJearim, Quiriate-Baal; atual Kuriet el Enab

01185  בעליסBa ̀alic

provavelmente procedente de um derivado de 5965 com prefixo preposicional; n pr m
Baalis = “senhor do estandarte: motivo de alegria”
1) rei dos amonitas na época da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor

01186 מעון

 בעלBa à l M ̂e o
̀ wn

procedente de 1168 e 4583; n pr loc
Baal-Meom = “senhor da habitação”
1) uma cidade no teritório de Rúbem, mencionada em conexão com Nebo, e na época de
Ezequiel, uma cidade moabita

01187 פעור

 בעלBa ̀al P ̂e ̀owr

procedente de 1168 e 6465; n pr m
Baal-Peor = “senhor da lacuna”
1) a divindade adorada em Peor provavelmente com ritos lascivos

01188 פרצים

 בעלBa à l P ̂e ̀ratsiym

procedente de 1167 e o pl. de 6556; n pr loc
Baal-Perazim = “senhor das quebras”
1) o lugar de uma vitória de Davi sobre os filisteus, e de uma grande destruição das suas
imagens; também chamado ’Monte Perazim’

01189 צפון

 בעלBa à l Ts ê phown

procedente de 1168 e 6828; n pr loc
Baal-Zefom = “senhor do norte”
1) um lugar no Egito próximo ao Mar Vermelho onde o faraó e o seu exército foram
destruídos durante o êxodo

01190 שלשה

 בעלBa à l Shalishah

procedente de 1168 e 8031; n pr loc
Baal-Salisa = “senhor três vezes grande”
1) um lugar em Efraim próximo a Gilgal

01191  בעלתBa ̀alath

uma modificação de 1172; n pr loc
Baalate = “senhora”
1) uma cidade em Dã

01192 באר

 בעלתBa à lath B ̂e ̀er

procedente de 1172 e 875; n pr loc
Baalate-Ber = “senhora do poço”
1) uma cidade na região sul de Judá, dada a Simeão, que era também denominada ’Ramá do
Neguebe’

01193 תמר

 בעלBa ̀al Tamar

procedente de 1167 e 8558; n pr loc
Baal-Tamar = “senhor das palmeiras”
1) um lugar próximo a Gibeá em Benjamim

01194  בעןB e
̂ ̀on

provavelmente uma forma contrata de 1010; n pr loc
Beom = “na habitação: residência”
1) um lugar ou cidade no território de Rúbem

01195  בענאBa ̀ana’

o mesmo que 1196; n pr m
Baaná = “na aflição”
1) o filho de Ailude, oficial intendente de Salomão em Jezreel e no norte do vale do Jordão
2) um outro oficial de Salomão
3) pai de Zadoque que ajudou na reconstrucão da muralha de Jerusalém sob a liderança de
Neemias

01196  בענהBa a
̀ nah

procedente de um derivado de 6031 com prefixo preposicional; n pr m
Baaná = “em aflição”
1) um benjamita, filho de Rimom, que junto com o seu irmão Recabe assassinou Isbosete.
Por causa disso, foram mortos por Davi e seus corpos mutilados foram pendurados
sobre o açude em Hebrom
2) um netofatita, pai de Helebe ou Helede, um dos soldados das tropas de elite de Davi
3) o cabeça de uma família de exilados que retornou com Zorobabel
4) um líder do povo

01197  בערba a
̀ r

uma raiz primitiva; DITAT - 263; v
1) queimar, consumir, acender, ser acendido
1a) (Qal)
1a1) começar a queimar, ser acendido, começar a queimar
1a2) queimar, estar queimando
1a3) queimar, consumir
1a4) a ira de Javé, a ira humana (fig.)
1b) (Piel)
1b1) acender, queimar
1b2) consumir, remover (referindo-se a culpa) (fig.)
1c) (Hifil)
1c1) acender
1c2) queimar
1c3) consumir (destruir)
1d) (Pual) queimar v denom

2) ser estúpido, ignorante, selvagem
2a) (Qal) ser estúpido, de coração insensível, não receptivo
2b) (Nifal) ser estúpido, de coração insensível
2c) (Piel) alimentar, pastar
2d) (Hifil) fazer com que seja pastado

01198  בערba a
̀ r

procedente de 1197; DITAT - 264b; n m
1) ignorância, estupidez, embrutecido (pessoa)

01199  בעראBa ̀ara’

procedente de 1198; n pr f
Baara = “bruto”
1) uma das esposas de Saaraim, um benjamita

01200  בערהb e
̂ ̀erah

procedente de 1197; DITAT - 263a; n f
1) ardente, fogo

01201  בעשהBa ̀sha’

procedente de uma raiz não utilizada significando cheirar mal; n pr m
Baasa = “ímpio”
1) terceiro rei do reino de Israel, no norte, e o fundador da segunda dinastia daquele reino
depois de ter matado o segundo rei, Nadabe

01202  בעשיהBa a
̀ seyah

procedente de 6213 e 3050 com prefixo preposicional; n pr m
Baaséias = “a serviço de Javé”
1) um levita gersonita, um dos antepassados de Asafe, o cantor

01203  בעשתרהB e
̂ ̀esht e
̂ rah

procedente de 6251 (como sing. de 6252) com prefixo preposicional; n pr loc
Beesterá = “com aumento”
1) uma cidade levítica em Manassés, a leste do Jordão; provavelmente idêntica a ’Astarote’

01204  בעתba a
̀ th

uma raiz primitiva; DITAT - 265; v
1) aterrorizar, espantar, cair sobre, desalentar, ser tomado de súbito terror
1a) (Nifal) ser atemorizado
1b) (Piel)
1b1) cair sobre, esmagar
1b2) aterrorizar

01205  בעתהb ̂e a
̀ thah

procedente de 1204; DITAT - 265a; n f
1) terror, desalento

01206  בץbots

provavelmente o mesmo que 948; DITAT - 268a; n m

1) lama

01207  בצהbitstsah

forma intensiva procedente de 1206; DITAT - 268b; n f
1) pântano, charco

01208  בצורbatsowr’ ou בציר

de 1219; DITAT - 270f; n m
1) vindima
2) (CLBL) inacessível

01209  בציBetsay

talvez o mesmo que 1153; n pr m
Besai = “conquistador”
1) um chefe dos exilados que retornaram na época de Esdras

01210  בצירbatsiyr

procedente de 1219; DITAT - 270f; n m
1) vindima

01211  בילb e
̂ tsel ou (plural) בצלים

procedente de uma raiz não utilizada aparentemente significando descascar; DITAT 266a; n m
1) cebola

01212  בצלאלB e
̂ tsal’el

provavelmente procedente de 6738 e 410 com um prefixo preposicional; n pr m
Bezalel = “à sombra (i.e. proteção) de Deus”
1) filho de Uri e neto de Hur; um artesão de Judá hábil em todas as obras de metal, madeira
e pedra e um dos arquitetos do tabernáculo
2) um israelita, um dos filhos de Paate-Moabe, na época de Esdras, o qual havia casado com
uma esposa estrangeira

01213  בצלותBatsluwth ou  בצליתBatsliyth

procedente da mesma raiz que 1211; n pr m
Bazlite ou Baslute = “pergunta”
1) um líder dum família de exilados que retornou com Zorobabel

01214  בצעbatsa ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 267; v
1) cortar, quebrar, adquirir por meio de violência injusta, pegar, terminar, ser cobiçoso, ser
ganancioso
1a) (Qal)
1a1) cortar
1a2) parar
1a3) ganhar incorretamente ou através de violência
1b) (Piel)
1b1) cortar fora, romper
1b2) terminar, completar, alcançar

1b3) ter lucro por meio violento

01215  בצעbetsa ̀

procedente de 1214; DITAT - 267a; n m
1) lucro, ganho injusto, ganho (lucro) adquirido por meio de violência

01216  בצקbatseq

uma raiz primitiva; DITAT - 269; v
1) (Qal) inchar, empolar

01217  בצקbatseq

procedente de 1216; DITAT - 269a; n m
1) massa (não levedada)

01218  בצקתBotsqath

procedente de 1216; n pr loc
Bozcate ou Boscate = “monte rochoso”
1) uma cidade em Judá nas terras baixas em direção aos filisteus, cidade natal da mãe de
Josias

01219  בצרbatsar

uma raiz primitiva; DITAT - 270; v
1) juntar, restringir, cercar, fortificar, tornar inacessível, murar
1a) (Qal)
1a1) cortar
1a2) fortalecer, cortar, tornado inacessível (particípio pass)
1a3) segredos, mistérios, coisas inacessíveis (substantivo)
1b) (Nifal) ser retido
1c) (Piel) fortalecer

01220  בצרbetser

procedente de 1219; DITAT - 270a; n m
1) ouro, minério precioso, anel de ouro

01221  בצרBetser

o mesmo que 1220;
Bezer = “minério de ouro” ou “fortaleza remota” n pr m
1) filho de Zofa, um dos líderes das casas de Aser n pr loc
2) uma cidade de refúgio em Rúbem nos lugares baixos a leste do Jordão

01222  בצרb e
̂ tsar

outra forma para 1220; DITAT - 270a; n m
1) minério precioso, ouro, anel de ouro

01223  בצרהbotsrah

procedente de 1219; DITAT - 270b; n f
1) área cercada, curral, abrigo de ovelhas

01224  בצרהBotsrah
o mesmo que 1223; n pr loc

Bozra = “curral de ovelhas” ou “fortaleza”
1) uma cidade em Edom
2) uma cidade em Moabe

01225  בצרוןbitstsarown

forma intensiva procedente de 1219; DITAT - 270c; n m
1) fortaleza

01226  בצרותbatstsoreth

forma intensiva procedente de 1219; DITAT - 270d; n f
1) escassez, seca, miséria

01227  בקבוקBaqbuwq

o mesmo que 1228; n pr m
Baquebuque = “recipiente”
1) um líder de uma família de escravos do templo que retornaram do exílio com Zorobabel

01228  בקבקbaqbuk

procedente de 1238; DITAT - 273a; n m
1) frasco, botija

01229  בקבכיהBaqbukyah

procedente de 1228 e 3050; n pr m
Baquebuquias = “desperdício de Javé”
1) um levita da época de Neemias

01230  בקבקרBaqbaqqar

forma reduplicada de 1239; n pr m
Baquebacar = “aquele de busca”
1) um levita, aparentemente um descendente de Asafe

01231  בקיBuqqiy

procedente de 1238; n pr m
Buqui = “desperdício”
1) filho de Abisua e pai de Uzi, quinto a partir de Arão na linha dos sumo-sacerdotes
2) filho de Jogli, príncipe da tribo de Dã, um dos dez homens escolhidos para repartir a terra
de Canaã entre as tribos

01232  בקיהBuqqiyah

procedente de 1238 e 3050; n pr m
Buquias = “Javé esvaziou”
1) um levita coatita, dos filhos de Hemã, um dos músicos no templo

01233  בקיעb ̂eqiya ̀

procedente de 1234; DITAT - 271c; n m
1) fissura, brecha, fenda

01234  בקעbaqa ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 271; v

1) rachar, fender, abrir em dois, dividir, partir, romper, quebrar, rasgar
1a) (Qal)
1a1) fender, abrir em dois
1a2) partir, rachar
1b) (Nifal)
1b1) fender-se, rasgar-se, romper-se
1b2) irromper
1c) (Piel)
1c1) fender, despedaçar, estraçalhar
1c2) rasgar, quebrar
1d) (Pual)
1d1) ser rasgado
1d2) ser rompido
1d3) ser despedaçado
1e) (Hifil)
1e1) arrombar
1e2) romper
1f) (Hofal) ser arrombado
1g) (Hitpael) arrebentar-se, fender totalmente

01235  בקעbeqa ̀

procedente de 1234; DITAT - 271a; n m
1) meio, parte também chamada de “siclo do santuário” ou “siclo santo”
2) metade de um siclo. Aparentemente há pelo menos três siclos diferentes, de prata, ouro e
cobre. Consulte um Dicionário da Bíblia para uma explicação mais abrangente do
assunto.

01236  בקעהbiq ̀a’ (aramaico)

correspondente a 1237; DITAT - 2637; n f
1) planície

01237  בקעהbiq ̀ah

procedente de 1234; DITAT - 271b; n f
1) vale
2) planície, vale aplainado

01238  בקקbaqaq

uma raiz primitiva; DITAT - 273; v
1) esvaziar
1a) (Qal)
1a1) esvaziar, devastar
1a2) tornar nulo (fig.)
1b) (Nifal) ser esvaziado
1c) (Polel) esvaziar, devastar

01239  בקרbaqar

uma raiz primitiva; DITAT - 274; v
1) buscar, perguntar, considerar
1a) (Piel)
1a1) buscar, procurar

1a2) considerar, refletir

01240  בקרb e
̂ qar (aramaico)

correspondente a 1239; DITAT - 2638; v
1) procurar, inquirir
1a) (Pael) inquirir
1b) (Itpael) permitir que se faça inspeção

01241  בקרbaqar

procedente de 1239; DITAT - 274a; n m
1) gado, rebanho, boi
1a) gado (pl. genérico de forma sing. - col)
1b) rebanho (um em particular)
1c) cabeça de gado (individualmente)

01242  בקרboqer

procedente de 1239; DITAT - 274c; n m
1) manhã, romper do dia
1a) manhã
1a1) referindo-se ao fim da noite
1a2) referindo-se à chegada da aurora
1a3) referindo-se ao início do nascer do sol
1a4) referindo-se ai início do dia
1a5) referindo-se a grande alegria depois de uma noite de sofrimento (fig.)
1b) amanhã, próximo dia, próxima manhã

01243  בקרהbaqqarah

forma intensiva de 1239; DITAT - 274d; n f
1) uma busca, um cuidado, preocupação

01244  בקרתbiqqoreth

procedente de 1239; DITAT - 274e; n f
1) punição (apo/s investigação judicial), compensação

01245  בקשbaqash

uma raiz primitiva; DITAT - 276; v
1) buscar, requerer, desejar, exigir, requisitar
1a) (Piel)
1a1) procurar para encontrar
1a2) procurar para assegurar
Itpael

Itpael
Essa forma, no aramaico (caldeu), é similar ao Hitpael no hebraico, com sua
forma alterada por causa de um Alef inicial. Essa forma verbal reflete
apenas o causativo intensivo, e ocorre apenas raramente com verbos que
apresentam qualidades ortográficas peculiares.
Ver Hitpael 8819

1a3) procurar a face
1a4) desejar, demandar
1a5) requerer, exigir
1a6) perguntar, pedir
1b) (Pual) ser procurado

01246  בקשהbaqqashah

procedente de 1245; DITAT - 276a; n m
1) pedido, súplica, petição

01247  ברbar (aramaico)

correspondente a 1121; DITAT - 2639; n m
1) filho

01248  ברbar

emprestado (como um título) de 1247; DITAT - 277; n m
1) filho, herdeiro

01249  ברbar

procedente de 1305 (nos seus vários sentidos); DITAT - 288a adj
1) puro, claro, sincero
2) limpo, vazio adv
3) puramente

01250  ברbar ou  ברbar

procedente de 1305 (no sentido de peneirar); DITAT - 288b; n m
1) milho, cereal

01251  ברbar (aramaico)

correspondente a 1250; DITAT - 2640; n m
1) campo

01252  ברbor

procedente de 1305; DITAT - 288d; n m
1) limpeza, pureza

01253  ברbor

o mesmo que 1252; DITAT - 288c; n m
1) lixívia, potassa, um sal cáustico usado na fundição de metais

01254  בראbara’

uma raiz primitiva; DITAT - 278; v
1) criar, moldar, formar
1a) (Qal) moldar, dar forma a, criar (sempre tendo Deus com sujeito)
1a1) referindo-se ao céu e à terra
1a2) referindo-se ao homem individualmente
1a3) referindo-se a novas condições e circunstâncias
1a4) referindo-se a transformações
1b) (Nifal) ser criado
1b1) referindo-se ao céu e à terra

1b2) referindo-se a nascimento
1b3) referindo-se a algo novo
1b4) referindo-se milagres
1c) (Piel)
1c1) cortar
1c2) recortar
2) ser gordo
2a) (Hifil) engordar

01255 בלאדן

 בראדךB ̂ero’dak Bal’adan

uma variação de 4757; n pr m
Merodaque-Baladã = “adorador de Baal”
1) rei da Babilônia nos dias de Ezequias

01256  בראיהB e
̂ ra’yah

procedente de 1254 e 8050; n pr m
Beraías = “Javé criou”
1) filho de Simei, um líder de Benjamim

01257  ברברbarbur ou (plural) ברברים

forma reduplicada referindo-se de 1250; DITAT - 288g; n m pl
1) (CLBL) ave, pássaro
2) (BDB/DITAT) aves engordadas para as refeições de Salomão

01258  ברדbarad

uma raiz primitiva; DITAT - 280; v denom
1) (Qal) chover granizo

01259  ברדbarad

procedente de 1258; DITAT - 280a; n m
1) granizo
1a) referindo-se ao julgamento de Deus (fig.)

01260  ברדBered

procedente de 1258;
Berede = “granizo” n pr m
1) um filho ou descendente de Efraim n pr loc
2) um lugar no sul da Palestina, próximo a Cades, perto do poço Beer-Laai-Roi

01261  ברדbarod

procedente de 1258; DITAT - 280b; adj
1) malhados, pintados

01262  ברהbarah

uma raiz primitiva; DITAT - 281; v
1) comer, consumir
1a) (Qal) comer
1b) (Piel) para comer, devorar
1c) (Hifil) fazer comer

01263  ברוךBaruwk
particípio pass. de 1288; n pr m
Baruque = “abençoado”
1) amigo, escrivão e fiel assistente de Jeremias
2) um sacerdote, o filho de Zabai que auxiliou a Neemias na reconstrucão das muralhas de
Jerusalém
3) um sacerdote, ou uma família de sacerdotes, que assinaram a aliança com Neemias
4) filho de Col-Hozé, um descendente de Perez, o filho de Judá

01264  ברוםb e
̂ rowm ou (plural) ברומים

provavelmente de origem estrangeira; DITAT - 286a; n m
1) tecidos de diversas cores, adamascado

01265  ברושb e
̂ rowsh

de derivação incerta; DITAT - 289a; n m
1) cipreste, abeto, junípero, pinheiro
1a) uma árvore nobre (lit.)
1b) referindo-se a magestade (fig.)
1c) material para o templo

01266  ברותb ̂erowth

uma variação de 1265; DITAT - 289a; n m pl
1) cipreste, abeto, junípero, pinheiro

01267  ברותbaruwth

procedente de 1262; DITAT - 281b; n f
1) alimento

01268  ברותהBerowthah ou  ברתיBerothay

provavelmente procedente de 1266; n pr loc
Berota ou Berotai = “bosque de ciprestes”
1) um lugar próximo a Hamate
2) uma cidade pertencente a Hadadezer

01269  ברזותBirzowth ou ברזית

provavelmente fem. pl. procedente de uma raiz não utilizada; n pr f
Birzavite = “em inclinação: oliveira seleta”
1) um descendente de Aser

01270  ברזלbarzel

talvez procedente da raiz de 1269; DITAT - 283a; n m
1) ferro
1a) ferro
1a1) minério de ferro
1a2) como material de mobília, utensílios, implementos
2) ferramenta de ferro
3) aspereza, força, opressão (fig.)

01271  ברזליBarzillay

procedente de 1270; n pr m
Barzilai = “meu ferro”
1) um líder gileadita que ajudou Davi a derrotar a rebelião de Absalão
2) um sacerdote, genro de Barzilai, o gileadita
3) um israelita natural de Maalate cujo filho Adriel casou-se com Mical, filha de Saul

01272  ברחbarach

uma raiz primitiva; DITAT - 284; v
1) atravessar, fugir, escapar, perseguir, afugentar, pôr em fuga, alcançar, disparar (estender),
apressar
1a) (Qal)
1a1) ir, atravessar
1a2) fugir
1a3) apressar, chegar rapidamente
1b) (Hifil)
1b1) atravessar
1b2) fazer fugir, pôr em fuga
1b3) afugentar

01273  ברחמיBarchumiy

por transposição de 978; adj
Barumita = “filho do maculado: no tempo do desprezo”
1) uma pessoa de Baurim, uma vila aparentemente junto ou próxima à estrada que leva do
vale do Jordão a Jerusalém, e próxima à fronteira sul de Benjamim

01274  בריb e
̂ riy

procedente de 1262; DITAT - 279a; adj subst
1) gordo
2) (DITAT) gordo, mais gordo, alimentado, firme, farto, abundante

01275  בריBeriy

provavelmente por contração de 882; n pr m
Beri = “um poço”
1) filho de Zofa, da tribo de Aser

01276  בריBeriy

de derivação incerta; adj
Beritas = “meu poço: do poço”
1) uma tribo que foi nomeada com Abel e Bete-Maaca, e que estavam sem dúvida situada ao
norte da Palestina

01277  בריאbariy’

procedente de 1254 (no sentido de 1262); DITAT - 279a; adj
1) gordo
2) (DITAT) gordo, mais gordo, alimentado, firme, farto, abundante

01278  בריאהb ̂eriy’ah

procedente de 1254; DITAT - 278a; n f
1) uma criação, algo criado, algo novo, maravilha

01279  בריהbiryah
procedente de 1262; DITAT - 281a; n f
1) comida

01280  בריחb e
̂ riyach

procedente de 1272; DITAT - 284b; n m
1) tranca
1a) de madeira
1b) dos portões das cidades
2) referindo-se a tribulação, uma fortaleza, referindo-se à terra como uma prisão (fig.)

01281  בריחbariyach ou (forma contrata)  ברחbariach

procedente de 1272; DITAT - 284a adj
1) algo ou alguém que foge subst
2) fugitivo

01282  בריחBariyach

o mesmo que 1281; n pr m
Barias = “algo ou alguém que foge” ou “fugitivo”
1) filho de Semaías e descendente da família real de Judá

01283  בריעהB ̂eriy ̀ah

aparentemente procedente do fem. de 7451 com um prefixo preposicional; n pr m
Berias = “com um amigo”
1) um filho de Aser
2) um filho de Efraim
3) um benjamita
4) um levita

01284  בריעיB e
̂ riy ì y

patronímico procedente de 1283; adj
Beriaítas = “no mal”
1) pessoa da família de Berias

01285  בריתb ̂eriyth

procedente de 1262 (no sentido de cortar [como 1254]); DITAT - 282a; n f
1) acordo, aliança, compromisso
1a) entre homens
1a1) tratado, aliança, associação (homem a homem)
1a2) constituição, ordenança (do monarca para os súditos)
1a3) acordo, compromisso (de homem para homem)
1a4) aliança (referindo-se à amizade)
1a5) aliança (referindo-se ao casamento)
1b) entre Deus e o homem
1b1) aliança (referindo-se à amizade)
1b2) aliança (ordenação divina com sinais ou promessas)
2) (expressões)
2a) fazer uma aliança

2b) manter a aliança
2c) violação da aliança

01286  בריתB e
̂ riyth

o mesmo que 1285; n pr m
El-Berite = “aliança”
1) uma divindade estrangeira adorada em Siquém com o nome de Baal-Berite

01287  בריתboriyth

procedente de 1253; DITAT - 288e; n f
1) lixívia, potassa, sabão, sal alcalino (usado para lavar)

01288  ברךbarak

uma raiz primitiva; DITAT - 285; v
1) abençoar, ajoelhar
1a) (Qal)
1a1) ajoelhar
1a2) abençoar
1b) (Nifal) ser abençoado, abençoar-se
1c) (Piel) abençoar
1d) (Pual) ser abençoado, ser adorado
1e) (Hifil) fazer ajoelhar
1f) (Hitpael) abençoar-se
2) (DITAT) louvar, saudar, amaldiçoar

01289  ברךb ̂erak (aramaico)

correspondente a 1288; DITAT - 2641; v
1) abençoar, ajoelhar
1a) (Peal)
1a1) ajoelhando (particípio)
1a2) ser abençoado
1b) (Pael) abençoar, louvar

01290  ברךberek

procedente de 1288; DITAT - 285a; n f
1) joelho
2) fraqueza causado pelo medo (fig.)

01291  ברךberek (aramaico)

correspondente a 1290; DITAT - 2641a; n f
1) joelho

01292  ברכאלBarak’el

procedente de 1288 e 410; n pr m
Baraquel = “Deus abençoa”
1) pai de Eliú

01293  בכרהB ̂erakah

procedente de 1288; n f
1) bênção

2) (fonte de) bênção
3) bênção, prosperidade
4) bênção, louvor de Deus
5) um dom, presente
6) acordo de paz

01294  בכרהB ̂erakah

o mesmo que 1293;
Beraca = “Bênção” n pr m
1) um benjamita, um dos soldados de Davi n pr loc
2) um vale no deserto próximo a Tecoa onde Josafá e o seu povo se reuniram para louvar a
Javé depois da derrota dos exércitos dos moabitas

01295  ברכהb e
̂ rekah

procedente de 1288; DITAT - 285c; n f
1) lago, poça d’água

01296  ברכיהBerekyah ou  ברכיהוBerekyahuw

procedente de 1290 e 3050, grego 914 βαραχιας; n pr m
Berequias ou Baraquias = “Javé abençoa”
1) um filho de Zorobabel
2) um levita que retornou para o exílio
3) pai de Mesulão, um dos líderes de Neemias que auxiliou na reconstrução dos muros de
Jerusalém
4) pai de Zacarias
5) um levita gersonita, o pai de Asafe, o cantor, porteiro da arca
6) um líder efraimita na época de Acaz

01297  ברםb ̂eram (aramaico)

talvez procedente de 7313 com um prefixo preposicional; DITAT - 2642; adv
1) somente, todavia, mas

01298  ברעBera ̀

de derivação incerta; n pr m
Bera = “filho do mal”
1) um rei de Sodoma

01299  ברקbaraq

uma raiz primitiva; DITAT - 287; v
1) (Qal) relampejar, desferir (relâmpagos)

01300  ברקbaraq

procedente de 1299; DITAT - 287a; n m
1) relâmpago
1a) relâmpagos, raios
1b) referindo-se à uma espada reluzente (fig.)

01301  ברקBaraq

o mesmo que 1300, grego 913 βαρακ; n pr m

Baraque = “relâmpago” ou “raio”
1) filho de Abinoão, de Quedes, que, incitado por Débora, uma profetiza de Efraim, libertou
os israelitas do jugo de Jabim ao derrotar os cananeus na planície de Jezreel

01302  ברקוסBarqowc

de derivação incerta; n pr m
Barcos = “o filho cortou fora”
1) líder de uma família de servidores do templo que retornou do exílio com Zorobabel

01303  ברקןbarqan ou (plural) ברקנים

procedente de 1300; DITAT - 287e; n m pl
1) abrolhos, sarças

01304  ברקתbareqeth ou  ברכתbar ̂ekath

procedente de 1300; DITAT - 287d; n f
1) uma jóia, pedra preciosa, esmeralda (Josefo)

01305  בררbarar

uma raiz primitiva; DITAT - 288; v
1) purificar, selecionar, polir, escolher, depurar, limpar ou tornar brilhante testar ou provar
1a) (Qal)
1a1) depurar, purificar
1a2) escolher, selecionar
1a3) limpar, deixar brilhante, polir
1a4) testar, provar
1b) (Nifal) purificar-se
1c) (Piel) purificar
1d) (Hifil)
1d1) purificar
1d2) polir flechas
1e) (Hitpael)
1e1) purificar-se
1e2) mostrar-se puro, justo, bondoso

01306  ברשעBirsha ̀

provavelmente procedente de 7562 com um prefixo preposicional; n pr m
Birsa = “com iniqüidade”
1) um rei de Gomorra

01307  ברתיBerothiy

gentílico procedente de 1268; adj
Beerotita = “meus poços”
1) um habitante de Berota ou Berotai

01308  בשורB ̂esowr

procedente de 1319; n pr
Besor = “animado”
1) um ribeiro, um leito de torrente, ou um vau no extremo sul de Judá, na Filístia, que
deságua no mar Mediterrâneo

01309

 בשורהb

̂ esowrah ou (forma contrata)

 בשרהb

esorah

procedente de 1319; DITAT - 291b; n f
1) notícias, boas notícias, novidades, recompensa por boas novas
1a) boas novas
1b) novidades, notícias
1c) recompensa por boas novas

01310  בשלbashal
uma raiz primitiva; DITAT - 292; v
1) cozinhar, coser, assar, grelhar, amadurecer, tornar-se maduro
1a) (Qal)
1a1) ferver, cozinhar
1a2) tornar-se maduro, amadurecer
1b) (Piel)
1b1) ferver
1b2) cozinhar
1c) (Pual)
1c1) ser cozido
1c2) ser fervido
1d) (Hifil)
1d1) amadurecer
1d2) maduro, fazer amadurecer

01311  בשלbashel
procedente de 1310; DITAT - 292a; adj
1) cozido, fervido

01312  בשלםBishlam
de derivação estrangeira; n pr m
Bislão = “em paz”
1) um oficial persa na Palestina na época de Esdras

01313  בשםbasam
procedente de uma raiz não utilizada significando ser perfumado; DITAT - 290a; n m
1) especiaria, bálsamo
2) (DITAT) doce, cheiro doce, odor agradável

01314  בשםbesem ou  בשםbosem
procedente do mesmo que 1313; DITAT - 290a; n m
1) especiaria, bálsamo, árvore de bálsamo, perfume
2) (DITAT) doce, cheiro doce, odor agradável

01315  בשמתBosmath
procedente de 1314 (a segunda forma); fragrância; n pr f
Basemate = “especiaria”
1) esposa hitita de Esaú, filha de Ismael, irmã de Nebaiote
2) filha de Salomão, esposa de Aimaás, um dos intendentes de Salomão

̂

01316  בשןBashan
de derivação incerta; n pr loc
Basã = “frutífero”
1) um distrito a leste do Jordão conhecido por sua fertilidade e que foi dado à meia tribo de
Manassés

01317  בשנהboshnah

procedente de 954; DITAT - 222b; n m
1) vergonha
1a) vergonha
1b) coisa vergonhosa

01318  בשסbashac

uma raiz primitiva; DITAT - 294; v
1) esmagar com os pés, pisotear
1a) (Poel) pisoteando

01319  בשרbasar

uma raiz primitiva; DITAT - 291; v
1) trazer novas, dar notícia, publicar, pregar, anunciar
1a) (Piel)
1a1) alegrar-se com boas-novas
1a2) trazer novidades
1a3) anunciar (salvação) como boas-novas, pregar
1b) (Hitpael) receber boas novas

01320  בשרbasar

procedente de 1319; DITAT - 291a; n m
1) carne
1a) referindo-se ao corpo
1a1) de seres humanos
1a2) de animais
1b) o próprio corpo
1c) órgão sexual masculino (eufemismo)
1d) parentesco, relações familiares
1e) carne como algo frágil ou errante (homem em oposição a Deus)
1f) todos os seres viventes
1g) animais
1h) humanidade

01321  בשרb ̂esar (aramaico)

correspondente a 1320; DITAT - 2643; n f
1) carne

01322  בשתbosheth

procedente de 954; DITAT - 222b; n f
1) vergonha
1a) vergonha
1b) coisa vergonhosa

01323  בתbath
procedente de 1129 e 1121; DITAT - 254b n f
1) filha
1a) filha, menina, filha adotiva, nora, irmã, netas, prima, criança do sexo feminino
1a1) como forma educada de referir-se a alguém n pr f
1a2) como designação de mulheres de um determinado lugar
2) moças, mulheres
1a3) referindo-se a personificação
1a4) vilas (como filhas procedentes de cidades)
1a5) descrição de caráter

01324  בתbath

provavelmente procedente do mesmo que 1327, grego 943 βατος; DITAT - 298a; n m or
f
1) bato, uma unidade de medida líquida, igual ao efa, medida de quantidade para secos
(contendo cerca de 9 galões imperiais ou 40 litros, escritos rabínicos sugerem metade
desta quantidade)

01325  בתbath (aramaico)

correspondente a 1324; DITAT - 2644; n m
1) bato, uma unidade de medida para líquidos, com cerca de 40 litros, igual ao efa que é a
medida de quantidade para secos
2) (DITAT) uma medida líquida, com cerca de 22 litros

01326  בתהbathah

provavelmente um variação ortográfica para 1327; DITAT - 298c; n f
1) fim, destruição

01327  בתהbattah

procedente de uma raiz não utilizada (significando quebrar em pedaços); DITAT - 298b;
nf
1) penhasco, precipício, íngreme

01328  בתואלB e
̂ thuw’el

aparentemente procedente do mesmo que 1326 e 410;
Betuel = “Deus destrói” ou “homem de Deus” ou “aquele que habita em Deus” n pr m
1) sobrinho de Abraão, filho de Naor atrvés Milca, pai de Rebeca n pr loc
2) uma cidade de Simeão no sul

01329  בתולB ̂ethuwl

em lugar de 1328; n pr loc
Betul = “Deus destrói” ou “homem de Deus” ou “aquele que habita em Deus”
1) uma cidade de Simeão no sul (também grafada como ’Betuel’)

01330  בתולהb e
̂ thuwlah

particípio pass. de uma raiz não utilizada significando separar; DITAT - 295a; n f
1) virgem

01331  בתוליםb ̂ethuwliym

plural masculino do mesmo termo que 1330; DITAT - 295b; n f
1) virgindade

01332  בתיהBithyah

procedente de 1323 e 3050; n pr f
Bitia = “filha de Javé”
1) uma filha de um faraó e esposa de Merede de Judá

01333  בתקbathaq

uma raiz primitiva; DITAT - 296; v
1) (Piel) cortar (também no sentido de cortar em pedaços, separar, derrubar)

01334  בתרbathar

uma raiz primitiva; DITAT - 297; v
1) cortar em dois
1a) (Qal) cortar em dois
1b) (Piel) cortar em dois

01335  בתרbether

procedente de 1334; DITAT - 297a; n m
1) parte, pedaço
1a) referindo-se às partes de um animal cortado ao meio para um sacrifício

01336  בתרBether

o mesmo que 1335; n pr m
Beter = “fenda”
1) uma região montanhosa na Palestina, localização desconhecida

01337 רבים

 בתBath Rabbiym

procedente de 1323 e o masc. pl. de 7227; n pr loc
Bate-Rabim = “filha de multidões”
1) a cidade de Hesbom ou um de seus portões

01338  בתרוןBithrown

procedente de 1334; n pr loc
Bitrom = “divisão” ou “fenda” ou “ravina”
1) um território ou distrito no vale do Jordão no lado leste do rio

01339 שבע

 בתBath-Sheba ̀

procedente de 1323 e 7651 (no sentido de 7650); n pr f
Bate-Seba = “filha de um juramento”
1) a esposa de Urias, o qual Davi assassinou, depois de ter relações adúlteras com ela;
depois veio a ser a esposa de Davi e mãe de Salomão, Siméia, Sobabe, e Natã

01340 שוע

 בתBath-Shuwa ̀

procedente de 1323 e 7771; n pr f
Bate-Sua = “filha da riqueza”

1) a esposa de Urias, o qual Davi assassinou, depois de ter relações adúlteras com ela;
depois veio a ser a esposa de Davi e mãe de Salomão, Siméia, Sobabe, e Natã (grafia
alternativa para ’Bate-Seba’)
2) esposa de Judá

01341  גאge’

em lugar de 1343; DITAT - 299a; adj
1) orgulhoso

01342  גאהga’ah

uma raiz primitiva; DITAT - 299; v
1) levantar, crescer, ser exaltado em triunfo
1a) (Qal)
1a1) levantar
1a2) crescer
1a3) ser erguido, ser elevado, ser exaltado

01343  גאהge’eh

de 1342; DITAT - 299b; adj
1) orgulhoso

01344  גאהge’ah

procedente de 1342; DITAT - 299c; n f
1) orgulho

01345  גאואלG ̂e’uw’el

procedente de 1342 e 410; n pr m
Geuel = “majestade de Deus”
1) o gadita escolhido para espiar a terra, filho de Maqui

01346  גאוהga ̀avah

procedente de 1342; DITAT - 299d; n f
1) orgulho, majestade, altivez
1a) o ato de elevar-se, avolumar-se (referindo-se ao mar)
1b) majestade (de Israel)
1c) orgulho, arrogância

01347  גאוןga’own

procedente de 1342; DITAT - 299e; n m
1) exaltação, majestade, orgulho
1a) majestade, exaltação, excelência
1a1) referindo-se às nações
1a2) referindo-se a Deus
1a3) referindo-se ao Jordão
1b) orgulho, arrogância (mau sentido)

01348  גאותge’uwth

procedente de 1342; DITAT - 299f; n f
1) majestade
1a) o ato de elevar-se (referindo-se à coluna de fumaça)

1b) o ato de avolumar-se (referindo-se ao mar)
1c) majestade (de Deus)
1d) orgulho

01349  גאיוןga’ayown

procedente de 1342; DITAT - 299g; adj
1) orgulho

01350  גאלga’al

uma raiz primitiva; DITAT - 300; v
1) redimir, agir como parente resgatador, vingar, reivindicar, resgatar, fazer a parte de um
parente
1a) (Qal)
1a1) agir como parente, cumprir a parte de parente mais próximo, agir como parente
resgatador
1a1a) casando com a viúva do irmão a fim de lhe conceber um filho para ele, redimir da
escravidão, resgatar terra, realizar vingança
1a2) redimir (através de pagamento)
1a3) redimir (tendo Deus como sujeito)
1a3a) indivíduos da morte
1a3b) Israel da escravidão egípcia
1a3c) Israel do exílio
1b) (Nifal)
1b1) redimir-se
1b2) ser remido

01351  גאלga’al

uma raiz primitiva; DITAT - 301; v
1) sujar, poluir, profanar
1a) (Nifal) ser impuro, ser poluído
1b) (Piel) poluir, profanar
1c) (Pual) ser profanado (referindo-se à remoção da função sacerdotal)
1d) (Hifil) poluir, macular
1e) (Hitpael) tornar-se impuro

01352  גאלgo’el

procedente de 1351; DITAT - 301a; n m
1) contaminação, impureza

01353  גאלהg ̂eullah

particípio pass. de 1350; DITAT - 300b; n f
1) parentesco, redenção, direito de redenção, preço de redenção
1a) parente, parentesco
1b) redenção
1c) direito de redenção
1d) preço de redenção

01354  גבgab

procedente de uma raiz não usada; DITAT - 303a; n m/f
1) superfície convexa, costas

1a) costas (de homem)
1b) elevação (para adoração ilícita)
1c) algo arcado (projeção convexa do escudo)
1d) baluartes, trincheiras (de argumentos - fig.)
1e) sobrancelha
1f) aro (de rodas)

01355  גבgab (aramaico)

correspondente a 1354, grego 1042 γαββαθα; DITAT - 2645; n m
1) costas ou lado

01356  גבgeb

procedente de 1461; DITAT - 323a,b; n m
1) cova, vala, buraco, viga, barrote
1a) cova, vala
1b) viga, barrote

01357  גבgeb

provavelmente procedente de 1461 [compare 1462]; DITAT - 304a; n m
1) gafanhoto

01358  גבgob (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 1461; n m
1) cova, covil (de leões)

01359  גבGob ou (forma completa)  גובGowb

procedente de 1461; n pr loc
Gobe = “cisterna”
1) local que foi o cenário de dois confrontos entre os soldados de Davi e os filisteus
(também ’Gezer’)

01360  גבאgebe

procedente de uma raiz não usada; DITAT - 302a; n m
1) cisterna, fonte
1a) cisterna
1b) fonte, charco

01361  גבהgabahh

uma raiz primitiva; DITAT - 305; v
1) ser alto, ser exaltado
1a) (Qal)
1a1) ser alto, elevado, alto (tamanho)
1a2) ser exaltado
1a3) ser elevado
1a3a) ser elevado (referindo-se aos caminhos de Javé - no bom sentido)
1a3b) ser soberbo, ser arrogante (mau sentido)
1b) (Hifil) tornar alto, exaltar

01362  גבהgabahh

procedente de 1361; DITAT - 305a; adj

1) alto, orgulhoso
1a) alto, elevado, alto (tamanho)
1b) exaltado em posição
1c) arrogante, orgulhoso

01363  גבהgobahh

procedente de 1361; DITAT - 305b; n m
1) altura, exaltação
1a) altura
1b) exaltação, grandeza
1c) soberba

01364  גבהgaboahh ou (forma completa)  גבוהgabowahh

procedente de 1361; DITAT - 305a adj
1) alto, exaltado
1a) alto, alto (tamanho)
1b) alto (em posição)
1c) orgulhoso, arrogante n m
2) soberba

01365  גבהותgabhuwth

procedente de 1361; DITAT - 305c; n m
1) arrogância

01366  גבולg ̂ebuwl ou (forma contrata)  גבלg ̂ebul

procedente de 1379; DITAT - 307a; n m
1) fronteira, território
1a) fronteira
1b) território (porção de terra contida dentro dos limites)
1c) região, território (da escuridão) (fig.)

01367  גבולהg ̂ebuwlah ou (forma contrata)  גבלהg ̂ebulah

procedente de 1366; DITAT - 307b; n f
1) fronteira, limite

01368  גבורgibbowr ou (forma contrata)  גברgibbor

forma intensiva procedente de 1396; DITAT - 310b adj
1) forte, valente n m
2) homem forte, homem corajoso, homem valente

01369  גבורהg e
̂ buwrah

particípio pass. procedente da mesma raiz que 1368; DITAT - 310c; n f
1) força, poder
1a) força
1b) poder, valentia, bravura
1c) poder, atos poderosos (de Deus)

01370  גבורהg e
̂ buwrah (aramaico)

correspondente a 1369; DITAT - 2647b; n f
1) poder, força

01371  גבחgibbeach
de uma raiz não utilizada; DITAT - 306a; adj
1) ser alto, calvo (na parte frontal da cabeça), ter a testa calva

01372  גבחתgabbachath

procedente do mesmo que 1371; DITAT - 306b; n f
1) parte frontal calva, calvo, um local descoberto

01373  גביGabbay

procedente do mesmo que 1354; n pr m
Gabai = “minhas costas”
1) o líder de uma importante família benjamita que vivia em Jerusalém na época de
Neemias

01374  גביםGebiym

plural de 1356; n pr loc
Gebim = “cisternas”
1) uma vila ao norte de Jerusalém aparentemente entre Anatote (atual Anata) e a encosta na
qual localizava-se Nobe

01375  גביעg e
̂ biya ̀

procedente de uma raiz não utilizada; DITAT - 309b; n m
1) copo, tigela

01376  גבירg e
̂ biyr

procedente de 1396; DITAT - 310d; n m
1) senhor, governante

01377  גבירהg e
̂ biyrah

procedente de 1376; DITAT - 310d; n f
1) rainha, dama
2) rainha mãe

01378  גבישgabiysh

procedente de uma raiz não utilizada; DITAT - 311a; n m
1) cristal

01379  גבלgabal

uma raiz primitiva; DITAT - 307; v denom
1) demarcar, limitar
1a) (Qal) demarcar, limitar
1b) (Hifil) estabelecer limites, colocar limites para

01380  גבלG ̂ebal

procedente de 1379 (no sentido duma cadeia de montanhas); n pr loc
Gebal = “montanha”
1) uma cidade marítima da Fenícia próxima a Tiro (atual ’Jebeil’) conhecida pelos gregos
como ’Biblos’

01381  גבלG ̂ebal
o mesmo que 1380; n pr loc
Gebal = “uma fronteira”
1) uma área montanhosa ao sul do mar Morto

01382  גבליGibliy

gentílico procedente de 1380; adj
Giblitas ou gibleus = “uma fronteira”
1) habitantes de Gebal

01383  גבלתgabluth

procedente de 1379; DITAT - 307c; n f
1) uma contorção

01384  גבןgibben

procedente de uma raiz não utilizada significando ser arqueado ou contraído; DITAT 308a; adj
1) corcunda, de costas tortas

01385  גבנהg ̂ebinah

procedente do mesmo que 1384; DITAT - 308b; n f
1) queijo, coalho

01386  גבנןgabnon ou (plural) גבננים

procedente do mesmo que 1384; DITAT - 308c; n m
1) pico, topo arredondado, o pico duma montanha

01387  גבעGeba ̀

procedente do mesmo que 1375; n pr loc
Gaba ou Geba ou Gibeá = “monte”
1) uma cidade em Benjamim (atual ’Jeba’) que se encontra no topo de um monte íngreme e
aplainado, distando dez quilômetros (ou seis milhas) ao nordeste de Jerusalém e cinco
quilômetros (ou três milhas) de Gibeá, à beira do Wadi Suweinit no lado norte em
direção à antiga vila de Micmás, atual ’Mukhmas’

01388  גבעאGib ̀a’

por permuta de 1389; pr n m
Gibeá = “monte”
1) um filho de Calebe

01389  גבעהgib ̀ah

procedente do mesmo que 1387; DITAT - 309a; n f
1) monte
1a) monte (mais baixo que uma montanha)
1b) como lugar de adoração ilícita
1c) forma poética para montanha
1d) usado em nomes de lugares

01390  גבעהGib ̀ah
o mesmo que 1389; n pr loc
Gibeá = “monte”
1) uma cidade no distrito montanhoso de Judá
2) uma cidade de Benjamim, terra natal do rei Saul
3) uma cidade em Quiriate-Jearim de Efraim

01391  גבעוןGib ̀own

procedente do mesmo que 1387; n pr loc
Gibeão = “cidade no monte”
1) uma cidade levítica de Benjamim, atual ’El-Jib’, que se localiza a 8 quilômentros (ou 5
milhas) de Jerusalém

01392  גבעלgib ̀ol

forma alongada de 1375; DITAT - 309d; n m
1) botão de flor

01393  גבעניGib ̀oniy

gentílico procedente de 1391; adj
Gibeonita = “pequeno monte: montanhoso”
1) um habitante de Gibeão

01394  גבעתGib ̀ath

procedente do mesmo que 1375; n pr loc
Gibeá = “monte”
1) uma cidade de Benjamim

01395  גבעתיGib ̀athiy

gentílico procedente de 1390; adj
Gibeatita = “montanhoso”
1) um habitante de Gibeá

01396  גברgabar

uma raiz primitiva; DITAT - 310; v
1) prevalecer, ter força, ser forte, ser poderoso, ser valente, ser grande
1a) (Qal)
1a1) ser forte, valente
1a2) prevalecer
1b) (Piel) tornar forte, fortalecer
1c) (Hifil)
1c1) confirmar, dar força
1c2) confirmar (uma aliança)
1d) (Hitpael)
1d1) mostrar-se valente
1d2) agir orgulhosamentre (diante de Deus)

01397  גברgeber

procedente de 1396; DITAT - 310a; n m

1) homem, homem forte, guerreiro (enfatizando força ou habilidade para lutar)

01398  גברGeber

o mesmo que 1397; n pr m
Geber = “soldado”
1) o filho de Uri, um oficial de Salomão, intendente de Gileade

01399  גברg ̂ebar

procedente de 1396; DITAT - 310a; n m
1) homem, homem (referindo-se a integridade)

01400  גברg ̂ebar (aramaico)

correspondente a 1399; DITAT - 2647a; n m
1) um homem, uma certa (pessoa)

01401  גברgibbar (aramaico)

intensivo de 1400; DITAT - 2647b; n m
1) poderoso, poder

01402  גברGibbar

intensivo de 1399; n pr
Gibar = “o valente”
1) um líder de uma família de exilados que retornaram sob Zorobabel

01403  גבריאלGabriy’el

procedente de 1397 e 410, grego 1043 γαβριηλ; n pr m
Gabriel = “guerreiro de Deus” ou “homem de Deus”
1) um arcanjo; o anjo que Deus usou para enviar mensagens de grande importância para a
humanidade; enviado a Daniel, a Zacarias, e a Maria

01404  גברתg e
̂ bereth

procedente de 1376; DITAT - 310e; n f
1) senhora, rainha
2) senhora (de servos)

01405  גבתוןGibb e
̂ thown

intensivo procedente de 1389; n pr loc
Gibetom = “monte”
1) uma cidade dos filisteus em Dã distribuída para os levitas coatitas

01406  גגgag

provavelmente por reduplicação de 1342; DITAT - 312; n m
1) telhado, topo, terraço
1a) telhado (da casa)
1b) topo (do altar do incenso)

01407  גדgad

procedente de 1413 (no sentido de cortar); DITAT - 313c; n m
1) coentro - uma planta cuja semente assemelha-se ao maná

01408  גדGad
uma variação de 1409; DITAT - 313e; n pr m
Fortuna = “deus da fortuna”
1) uma divindade babilônica

01409  גדgad

procedente de 1464 (no sentido de distribuição); DITAT - 313d; n m
1) fortuna, boa fortuna

01410  גדGad

procedente de 1464, grego 1045 γαδ; n pr m
Gade = “tropa”
1) sétimo filho de Jacó através de Zilpa, serva de Lia, e irmão legítimo de Aser
2) a tribo descendente de Gade
3) um profeta durante a época de Davi; parece ter-se unido a Davi quando este se achava
sob pressão; reaparece quando Davi recebe o castigo por realizar um censo; também
auxiliou na preparação da adoração musical da “casa de Deus”

01411  גדברg e
̂ dabar (aramaico)

correspondente a 1489; DITAT - 2653; n m
1) tesoureiros

01412  גדגדהGudgodah

por reduplicação de 1413 (no sentido de cortar); n pr loc
Gudgoda = “o lugar cortante”
1) um acampamento ou lugar onde Israel faz uma parada durante a peregrinação pelo
deserto

01413  גדדgadad

uma raiz primitiva [compare 1464]; DITAT - 313; v
1) penetrar, cortar, atacar, invadir
1a) (Qal) penetrar, cortar
1b) (Hitpoel)
1b1) cortar-se
1b2) juntar em tropas ou multidões

01414  גדדg ̂edad (aramaico)

correspondente a 1413; DITAT - 2649; v
1) cortar, talhar

01415  גדהgadah

procedente de uma raiz não utilizada (significando cortar); DITAT - 314a; n f
1) leito de um rio

01416  גדודg e
̂ duwd

procedente de 1413; DITAT - 313a; n m
1) um bando, tropa, bando de salteadores
1a) bando de salteadores, uma quadrilha de ataque

1b) tropa, bando (referindo-se a divisões do exército)
1c) saque, ataque

01417  גדודg e
̂ duwd ou (fem.)  גדדהg ̂edudah

procedente de 1413; DITAT - 313b; n m/f
1) alguma coisa cortada, sulco, corte
1a) um sulco
1b) cortes (como um sinal de luto)

01418  גדודהg e
̂ duwdah

particípio pass. de 1413; DITAT - 313b; n m/f
1) sulco, corte
1a) um sulco
1b) cortes (como um sinal de luto)

01419  גדולgadowl ou (forma contrata)  גדלgadol

procedente de 1431; DITAT - 315d; adj
1) grande
1a) grande (em magnitude e extensão)
1b) em número
1c) em intensidade
1d) alto (em som)
1e) mais velho (em idade)
1f) em importância
1f1) coisas importantes
1f2) grande, distinto (referindo-se aos homens)
1f3) o próprio Deus (referindo-se a Deus) subst
1g) coisas grandes
1h) coisas arrogantes
1i) grandeza n pr m
1j) (CLBL) Gedolim, o grande homem?, pai de Zabdiel

01420

 גדולהg ̂eduwlah ou (forma contrata)  גדלהg ̂edullah

ou (menos preciso)  גדולהg ̂eduwllah
procedente de 1419; DITAT - 315e; n f
1) grandeza
1a) referindo-se ao homem
1b) referindo-se à grandeza de Deus (como um atributo)

01421

 גדוףgidduwph

ou (forma contrata)

 גדףgidduph

(fem.)  גדופהgidduphah ou  גדפהgidduphah
procedente de 1422; DITAT - 317b; n m pl
1) injúrias, palavras infames

01422  גדופהg e
̂ duwphah

particípio pass. de 1442; DITAT - 317g; n f
1) um escárnio

01423  גדיg e
̂ diy

e

procedente do mesmo que 1415; DITAT - 314b; n m
1) cabrito, filhote de cabrito

01424  גדיGadiy

procedente de 1409; n pr m
Gadi = “minha fortuna”
1) o pai gadita de Menaém, um rei de Israel

01425  גדיGadiy

patronimicamente procedente de 1410; adj
Gadita = “um invasor; uma tropa: fortuna”
1) pessoa da tribo descendente de Gade

01426  גדיGaddiy

intensivo para 1424; n pr m
Gadi = “minha fortuna”
1) o filho de Susi, espião da tribo de Manassés enviado por Moisés para espiar a terra de
Canaã

01427  גדיאלGaddiy’el

de 1409 e 410; n pr m
Gadiel = “Deus é minha fortuna”
1) o espião da tribo de Zebulom enviado por Moisés para espiar a terra de Canaã

01428  גדיהgidyah ou  גדיהgadyah

o mesmo que 1415; DITAT - 314a; n f
1) margem do rio, praia

01429  גדיהg e
̂ diyah

procedente de 1423; DITAT - 314c; n f pl
1) cabritas, filhotes femininos de cabritos

01430  גדישgadiysh

procedente de uma raiz não utilizada (significando empilhar); DITAT - 319a, 320a; n m
1) monte, pilha
2) túmulo

01431  גדלgadal

uma raiz primitiva; DITAT - 315; v
1) crescer, tornar-se grande ou importante, promover, tornar poderoso, louvar, magnificar,
realizar coisas grandes
1a) (Qal)
1a1) crescer
1a2) tornar-se grande
1a3) ser magnificado
1b) (Piel)
1b1) fazer crescer
1b2) tornar grande, poderoso
1b3) magnificar

1c) (Pual) ser educado
1d) (Hifil)
1d1) tornar grande
1d2) magnificar
1d3) fazer grandes coisas
1e) (Hitpael) magnificar-se

01432  גדלgadel

procedente de 1431; DITAT - 315a; adj / part m
1) tornando-se grande, crescendo

01433  גדלgodel

procedente de 1431; DITAT - 315b; n m
1) grandeza
1a) grandeza, magnitude
1b) magnificência
1c) orgulho, insolência (mau sentido)

01434  גדלg e
̂ dil

procedente de 1431 (no sentido de torcer) - DITAT - 315c; n m
1) linhas trançadas, borlas, grinaldas
1a) borlas (em roupas)
1b) grinaldas (nos capitéis das colunas)

01435  גדלGiddel

procedente de 1431; n pr m
Gidel = “muito grande”
1) o líder de uma família de servidores do templo que retornou do exílio com Zorobabel
2) o líder dos descendentes dos servos de Salomão que retornaram do exílio com Zorobabel

01436

 גדליהG

̂ edalyah ou (forma alongada)

edalyahuw

procedente de 1431 e 3050; n pr m
Gedalias = “Javé é grande”
1) um filho de Jedutum na época de Davi
2) filho de Aicão, o governador da Judéia nomeado por Nabucodonosor
3) filho de Pasur, um dos líderes de Jerusalém na época de Jeremias
4) filho de Amarias e neto de Ezequias
5) um sacerdote dos filhos de Jesua na época de Esdras

01437  גדלתיGiddaltiy
procedente de 1431; n pr m
Gidalti = “Eu torno grande”
1) um dos filhos de Hemã, o vidente do rei

01438  גדעgada ̀
uma raiz primitiva; DITAT - 316; v
1) cortar, talhar, picar, derrubar, separar, cortar em dois, raspar
1a) (Qal) talhar, cortar em dois

 גדליהוG
̂

1b) (Nifal) ser despedaçado, ser talhado
1c) (Piel) cortar ou dividir em dois, talhar em dois pedaços
1d) (Pual) picar, talhar

01439  גדעוןGid ̀own

procedente de 1438, grego 1066 γεδεων; DITAT - 316a; n pr m
Gideão = “talhador”
1) filho mais novo de Joás dos abiezritas, quinto juiz de Israel que liderou os israelitas
contra os midianitas

01440  גדעםGid ̀om

procedente de 1438; n pr loc
Gidom = “uma derrubada”
1) o lugar onde os israelitas pararam de perseguir a Benjamim, aparentemente situado entre
Gibeá e os penhascos de Rimom

01441  גדעניGid ̀oniy

procedente de 1438; n pr m
Gideoni = “meu talhador”
1) um benjamita, pai de Abidã

01442  גדףgadaph

uma raiz primitiva; DITAT - 317; v
1) insultar homens, blasfemar contra Deus
1a) (Piel)
1a1) insultar (entre homens)
1a2) blasfemar (a Deus)

01443  גדרgadar

uma raiz primitiva; DITAT - 318; v
1) levantar um muro, cercar, fechar, construir um muro
1a) (Qal)
1a1) levantar um muro, tapar
1a2) pedreiros (particípio)

01444  גדרgeder

procedente de 1443; DITAT - 318a; n m
1) muro, cerca

01445  גדרGeder

o mesmo que 1444; n pr loc
Geder = “muro”
1) uma das cidades cananitas capturadas na terra prometida por Josué e os israelitas

01446  גדרG e
̂ dor ou (forma completa)  גדורG ̂edowr

procedente de 1443;
Gedor = “muro” n pr m
1) um filho de Penuel
2) um filho de Jerede

3) um benjamita de Gibeão n pr loc
4) uma cidade na região montanhosa de Judá a poucos quilômetros ao norte de Hebrom

01447  גדרgader

procedente de 1443; DITAT - 318a; n m
1) cerca, muro

01448  גדרהg ̂ederah

procedente de 1447; DITAT - 318b; n f
1) muro, cerca
2) curral de ovelhas

01449  גדרהG e
̂ derah

o mesmo que 1448; DITAT - 318b; n pr loc
Gedera = “muro”
1) uma cidade de Judá na parte baixa do seu território

01450  גדרותG e
̂ derowth

plural de 1448; n pr loc
Gederote = “muros”
1) uma cidade no território baixo de Judá

01451  גדריG ̂ederiy

gentílico procedente de 1445; adj
Gederita = “um muro”
1) um habitante de Geder

01452  גדרתיG e
̂ derathiy

gentílico procedente de 1449; adj
Gederatita = “um muro”
1) um habitante de Gedera

01453  גדרותיםG ̂ederothayim

dual de 1448; n pr loc
Gederotaim = “dois muros”
1) uma cidade no território baixo de Judá

01454  גהgeh

provavelmente um erro relativo à grafia de 2088; DITAT - 528; pron demon
1) este, tal

01455  גההgahah

uma raiz primitiva; DITAT - 321; v
1) (Qal) partir
1a) ser curado, sarado (meton)

01456  גההgehah

procedente de 1455; DITAT - 321a; n f
1) uma cura, um restabelecimento

01457  גהרgahar
uma raiz primitiva; DITAT - 322; v
1) (Qal) curvar, agachar

01458  גוgav

outra forma para 1460; DITAT - 326a; n m
1) as costas

01459  גוgav (aramaico)

correspondente a 1460; DITAT - 2650; n m
1) meio, o interior

01460  גוgev

de 1342 [correspondente a 1354]; DITAT - 326b; n m
1) as costas, costas, meio

01461  גובguwb

uma raiz primitiva; DITAT - 323; v
1) cavar
1a) (Qal) cavadores, lavradores (particípio)

01462  גובgowb

procedente de 1461; DITAT - 304b; n m col
1) gafanhotos

01463  גוגGowg

de derivação incerta, grego 1136 γωγ; DITAT - 324; n pr m
Gogue = “montanha”
1) um rubenita, filho de Semaías
2) o príncipe profético de Rôs, Meseque e Tubal, e Magogue

01464  גודguwd

uma raiz primitiva [da mesma família que 1413]; DITAT - 325; v
1) invadir, atacar
1a) (Qal) atacar

01465  גוהgevah

procedente de 1460; DITAT - 326c n f
1) as costas adv
2) (CLBL) atrás

01466  גוהgevah

o mesmo que 1465; DITAT - 299h; n f
1) orgulho, ação de levantar

01467  גוהgevah (aramaico)

correspondente a 1466; DITAT - 2651; n f
1) orgulho

01468  גוזguwz
uma raiz primitiva [compare com 1494]; DITAT - 327; v
1) passar por cima, passar (desta vida, no sentido de falecer)
1a) (Qal) passar (destida)
2) (DITAT) trazer, cortar fora

01469  גוזלgowzal ou (forma contrata)  גזלgozal

procedente de 1497; DITAT - 337c; n m
1) filhote de passarainho, passaro novo

01470  גוזןGowzan

provavelmente procedente de 1468; n pr loc
Gozã = “um ato de cortar”
1) a cidade mesopotâmica junto ou próxima do ponto médio do Eufrates onde se
estabeleceram os exilados israelitas

01471  גויgowy raramente (forma contrata)  גיgoy

aparentemente procedente da mesma raiz que 1465; DITAT - 326e n m
1) nação, povo
1a) nação, povo
1a1) noralmente referindo-se a não judeus
1a2) referindo-se aos descendentes de Abraão
1a3) referindo-se a Israel
1b) referindo-se a um enxame de gafanhotos, outros animais (fig.) n pr m
1c) Goim? = “nações”

01472  גויהg e
̂ viyah

forma alongada de 1465; DITAT - 326d; n f
1) um corpo (referindo-se a seres viventes)
2) um cadáver, uma carcassa, um corpo morto

01473  גולהgowlah ou (forma contrata)  גלהgolah

particípio ativo de 1540; DITAT - 350a; n f
1) exilados, exílio, cativeiro
1a) exilados (col)
1b) exílio, cativeiro (sentido abtrato)

01474  גולןGowlan

procedente de 1473; n pr loc
Golã = “o cativeiro deles: a alegria deles”
1) uma cidade de Manassés no planalto de Basã a leste do Jordão; uma cidade de refúgio

01475  גומץguwmmats

de derivação incerta; DITAT - 362a; n m
1) cova

01476  גוניGuwniy

provavelmente procedente de 1598; n pr m

Guni = “meu defensor (?)”
1) um filho de Naftali e fundador da família dos gunitas
2) um descendente de Gade

01477  גוניGuwniy

patronimicamente procedente de 1476; adj
Gunitas = “meu defensor (?)”
1) um membro da família de Guni, filho de Naftali

01478  גועgava ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 328; v
1) expirar, morrer, perecer, entregar ou conceder o espírito, estar morto, estar pronto para
morrer
1a) (Qal) expirar, morrer, estar prestes a morrer

01479  גוףguwph

uma raiz primitiva; DITAT - 329; v
1) fechar, trancar
1a) (Hifil) fechar

01480  גופהguwphah

procedente de 1479; DITAT - 329a; n f
1) corpo, cadáver

01481  גורguwr

uma raiz primitiva; DITAT - 330,332; v
1) residir temporariamente, permanecer, habitar, residir com, ficar, habitar, ser um
forasteiro, estar continuamente, certamente
1a) (Qal)
1a1) residir temporariamente, habitar por um tempo
1a2) permanecer, ficar, habitar temporariamente
1b) (Hitpolel)
1b1) buscar hospitalidade com
1b2) agrupar-se
2) incitar problema, lutar, discutir, reunir-se
2a) (Qal)
2a1) incitar conflito
2a2) discutir
2b) (Hitpolel) excitar-se
3) ter muito medo, temer, ficar pasmado, estar com medo
3a) (Qal)
3a1) temer, estar com medo
3a2) estar atônito, ficar pasmado

01482  גורguwr ou (forma contrata)  גרgur

talvez procedente de 1481; DITAT - 331b; n m
1) filhote de animal selvagem, cria, filhote

01483  גורGuwr

o mesmo que 1482; n pr loc

Gur = “peregrinação”
1) o lugar onde Acazias foi morto

01484  גורgowr ou (fem.)  גרהgorah

uma variação de 1482; DITAT - 331a; n m
1) filhote

01485 בעל

 גורGuwr-Ba ̀al

procedente de 1481 e 1168; n pr loc
Gur-Baal = “habitação de Baal”
1) um lugar no qual habitaram árabes; provavelmente localizado entre a Palestina e a
península árabe

01486  גורלgowral ou (forma contrata)  גרלgoral

procedente de uma raiz não utilizada significando ser áspero (como pedra); DITAT 381a; n m
1) sorte
1a) sorte - pedras usadas regularmente para tomar decisões
2) porção
2a) sorte, porção (algum objeto utilizado para lançar sortes)
2b) recompensa, retribuição

01487  גושguwsh ou antes (por permuta)  גישgiysh

de derivação incerta; DITAT - 333a; n m
1) torrão, crosta

01488  גזgez

procedente de 1494; DITAT - 336a; n m
1) uma tosquia, tosa
1a) tosquia, que foi tosado
1b) uma tosa, cortar grama

01489  גזברgizbar

de derivação estrangeira; DITAT - 334; n m
1) tesoureiro

01490  גזברgizbar (aramaico)

correspondente a 1489; DITAT - 2653; n m
1) tesoureiro

01491  גזהgazah

uma raiz primitiva [da mesma família que 1468]; DITAT - 335; v
1) cortar, cortar fora, dividir
1a) (Qal) aquele que separou (particípio)

01492  גזהgazzah

procedente de 1494; DITAT - 336b; n f
1) lã

01493  גזוניGizowniy

gentílico procedente de um nome de lugar não utilizado; adj
Gizonita = “tosquiador: pedreiro”
1) um descendente ou habitante de Gizom (localização desconhecida)

01494  גזזgazaz

uma raiz primitiva [da mesma família que 1468]; DITAT - 336; v
1) tosquiar, cortar
1a) (Qal)
1a1) tosquiar
1a2) tosquiador (particípio)
1b) (Nifal) ser cortado fora, ser destruído

01495  גזזGazez

procedente de 1494; n pr m
Gazez = “tosquiador”
1) um filho de Calebe com a sua concubina Efá
2) um filho de Harã, o filho de Calebe com a sua concubina Efá (?)

01496  גזיתgaziyth

procedente de 1491; DITAT - 335a; n f
1) um corte, um talho

01497  גזלgazal

uma raiz primitiva; DITAT - 337; v
1) arrancar, agarrar, saquear, rasgar, puxar fora, roubar, tomar à força
1a) (Qal)
1a1) arrancar, roubar
1a2) saquear, tomar (com ac cognato)
1b) (Nifal)
1b1) ser roubado
1b2) ser levado embora

01498  גזלgazel

procedente de 1497; DITAT - 337a; n m
1) roubo, algo pilhado

01499  גזלgezel

procedente de 1497; n m
1) roubo, saque

01500  גזלהg e
̂ zelah

procedente de 1498; DITAT - 337b; n f
1) saque, despojo, roubo

01501  גזםgazam

procedente de uma raiz não utilizada significando devorar; DITAT - 338a; n m col
1) gafanhotos

01502  גזםGazzam

procedente do mesmo que 1501; n pr m
Gazão = “devorador”
1) o líder de uma família de servos do templo que retornou do exílio com Zorobabel

01503  גזעgeza’

procedente de uma raiz não utilizada significando derrubar (árvores); DITAT - 339a; n
m
1) caule, tronco, cepo (de árvores)

01504  גזרgazar
uma raiz primitiva; DITAT - 340; v
1) cortar, dividir, derrubar, cortar fora, cortar em dois, arrebatar, decretar
1a) (Qal)
1a1) cortar em dois, dividir
1a2) derrubar
1a3) cortar fora, destruir, exterminar
1a4) decretar
1b) (Nifal)
1b1) ser cortado fora, separado, excluído
DITAT DITAT corresponde à obra de R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr. e
Bruce K. Waltke, Dicionário Internacional de Teologia do Antigo
Testamento (publicado pelas Edições Vida Nova, www.vidanova.com.br). O
número que aparece ao lado da sigla DITAT corresponde ao verbete deste
dicionário, que pode ser consultado para maior aprofundamento.
Qal

Qal
Qal é o paradigma verbal mais freqüentemente empregado. Expressa a
ação “simples” ou “causal” da raiz na voz ativa.
Exemplos:
ele sentou, ele comeu, ele foi, ele disse, ele levantou, ele comprou
Esta forma representa 66.7% dos verbos analisados.
Nifal

Nifal
1) O Nifal é o “passivo” do Qal - ver 8851
Qal
ele viu
ele viu o anjo

1b2) ser destruído, cortado fora
1b3) ser decretado

01505  גזרg ̂ezar (aramaico)

correspondente a 1504; DITAT - 2654; v
1) cortar, determinar
1a) (Peal) determinador (particípio)
1b) (Itpeal) ser cortado fora

01506  גזרgezer
ele enviou
ele criou isso
Nifal
ele foi visto, apareceu
o anjo foi visto
ele foi enviado
foi criado

1) O Nifal algumas vezes expressa uma ação “reflexiva”.
ele vigiou ele foi vigiado, também
ele se protegeu
1) Diversos verbos usam o Nifal, embora expressem ação simples
e são traduzidos na voz ativa. São exemplos comuns:
ele lutou, ele permaneceu, ele jurou, ele entrou
Essa forma representa 6.0% dos verbos analisados.
Peal

Peal
No aramaico (caldeu), essa forma representa o tronco básico do verbo e
equivale ao tronco Qal no hebraico.
Ver Qal 8851
Itpeal

Itpeal
No aramaico (caldeu), essa forma corersponde ao Hitpael no hebraico, com
sua forma alterada devido a um Alef inicial. Contudo, essa forma apenas

procedente de 1504; DITAT - 340a; n m pl
1) parte

01507  גזרGezer

o mesmo que 1506; n pr loc
Gezer = “porção”
1) uma cidade levítica na fronteira de Efraim

01508  גזרהgizrah

procedente de 1506; DITAT - 340c; n f
1) corte, polimento, separação
1a) corte, polimento
1b) separação, lugar separado

01509  גזרהg ̂ezerah

procedente de 1504; DITAT - 340b; n f
1) uma separação, um lugar separado

01510  גזרהg ̂ezerah (aramaico)

procedente de 1505 (como 1504); DITAT - 2654a; n f
1) decreto

01511  גזריGizriy (à marg.) ou (como no texto)  גרזיGirziy

gentílico procedente de 1507; adj
Gersitas ou girzitas = “um pedaço: uma porção (como cortado fora)”
1) habitantes de Gezer
Gerizitas = “os cortadores”
2) habitantes do Mt. Gerizim?

01512  גחוןgachown

provavelmente procedente de 1518; DITAT - 342a; n m
1) ventre (de répteis)

01513  גחלgechel ou (fem.)  גחלתgacheleth

procedente de uma raiz não utilizada; DITAT - 341a; n f
1) carvão, brasa, brasas de fogo, brasas quentes

01514  גחםGacham

procedente de uma raiz não utilizada significando queimar; n pr m
Gaã = “queimando”
1) um filho de Naor, irmão de Abraão, com a sua concubina Reumá
reflete o reflexivo intensivo do tronco comum (Peal = Qal hebraico).
Essa forma ocorre apenas raramente com verbos que apresentam
qualidades ortográficas peculiares.
Ver Hitpael 8819
Ver Qal 8851

01515  גחרGachar
procedente de uma raiz não utilizada significando esconder; n pr m
Gaar = “esconderijo”
1) o líder de uma família de servos do templo que retornou do exílio com Zorobabel

01516  גיאgay’ ou (forma contrata)  גיgay

provavelmente procedente da mesma raiz que 1466 (abreviado), grego 1067 γεεννα;
DITAT - 343; n m/f
1) vale, depressão, desfiladeiro

01517  גידgiyd

provavelmente procedente de 1464; DITAT - 344a; n m
1) tendão

01518  גיחgiyach ou (forma contrata)  גחgoach

uma raiz primitiva; DITAT - 345; v
1) irromper
1a) (Qal)
1a1) irromper
1a2) prorromper
1a3) dar à luz
1b) (Hifil) agitar
Hifil

Hifil
1) O Hifil em geral expressa a ação “causativa” do Qal - ver 8851
Qal Hifil
ele comeu ele fez comer, alimentou
ele veio ele fez vir, trouxe
ele reinou ele fez rei, coroou
2) O Hifil é geralmente empregado para formar verbos a partir de substantivos
e de adjetivos.
Substantivo ou Adjetivo Hifil
ouvido ouvir (dar ouvidos)
distante afastar-se, colocar longe de
3) Alguns verbos “simples” acham-se no Hifil.
lançar, destruir, levantar cedo, explicar, contar
Essa forma representa 13.3% dos verbos analisados.

01519

 גיחgiyach

(aramaico) ou (forma contrata)

 גוחguwach

(aramaico)
correspondente a 1518; DITAT - 345 v
1) ( fel) agitar
A

01520  גיחGiyach
procedente de 1518; n pr loc
Giá = “agitar”
1) um lugar próximo a Gibeão em Benjamim

01521  גיחוןGiychown ou (forma contrata)  גחוןGichown
procedente de 1518; DITAT - 345a; n pr m
Giom = “irrompendo”
1) um dos quatro rios do Jardim do Éden
2) uma fonte próxima a Jerusalém onde se deu a unção e a proclamação de Salomão como
rei

01522  גיחזיGeychaziy ou  גחזיGechaziy
aparentemente procedente de 1516 e 2372; n pr m
Geazi = “vale da visão”
1) o servo de Eliseu

01523  גילgiyl ou (por permuta)  גולguwl
uma raiz primitiva; DITAT - 346; v
1) alegrar, exultar, estar contente
1a) (Qal)
1a1) alegrar
1a2) tremer (de medo)

01524  גילgiyl
procedente de 1523; DITAT - 346a,b; n m
1) um júbilo
2) um círculo, idade

01525  גילהgiylah ou  גילתgiylath
procedente de 1524; DITAT - 346c; n f
Afel

Afel
No aramaico bíblico (caldeu), o Afel é uma conjugação causativa como o
Hifil no hebraico, mas com a letra Alef substituída pelo He inicial.
Exceto por outras mudanças ortográficas que também ocorrem, o verbo
funciona de modo semelhante ao Hifil no hebraico, expressando ação
causativa.
Ver Hifil 8818

1) júbilo

01526  גילניGiyloniy

gentílico procedente de 1542; adj
Gilonita = “de precedência gentílica”
1) um habitante de Gilo

01527  גינתGiynath

de derivação incerta; n pr m
Ginate = “proteção”
1) pai de Tibni

01528  גירgiyr (aramaico)

correspondente a 1615; DITAT - 2655; n m
1) giz, gesso

01529  גישןGeyshan

procedente da mesma raiz que 1487; n pr m
Gesã = “protuberância”
1) um dos filhos de Jadai, na genealogia de Judá, pertencente à família de Calebe

01530  גלgal

procedente de 1556; DITAT - 353a; n m
1) monte, fonte, onda, vaga
1a) monte (de pedras)
1a1) sobre um cadáver
1a2) isolado
1a3) utilizado na ratificação de uma aliança
1b) ondas (fig. do castigo de Javé)
1c) fonte

01531  גלgol

procedente de 1556; DITAT - 353c; n m
1) recipiente arredondado, bacia
1a) bacia
1b) recipiente arredondado
1b1) referindo-se a um candeeiro
1b2) referindo-se às partes de formato arredondado dos capitéis dos dois pilares do templo

01532  גלבgallab

procedente de uma raiz não utilizada significando barbear; DITAT - 348; n m
1) barbeiro

01533  גלבעGilboa ̀

procedente de 1530 e 1158; n pr loc
Gilboa = “monte inchado”
1) uma cordilheira de montanhas no extremo sudeste da planície de Jezreel, local da morte
de Saul e Jônatas

01534  גלגלgalgal
por reduplicação de 1556; DITAT - 353i; n m
1) roda, remoinho, redemoinho, girar
1a) roda
1b) remoinho (de pó, de restos)

01535  גלגלgalgal (aramaico)

correspondente a 1534; DITAT - 2657a; n m
1) roda

01536  גלגלgilgal

uma variação de 1534; DITAT - 353j; n m
1) roda

01537  גלגלGilgal

o mesmo que 1536; n pr loc
Gilgal = “uma roda, rolo”
1) o primeiro local de um acampamento israelita a oeste do Jordão, também a leste de
Jericó, ali Samuel tornou-se juiz e Saul foi proclamado rei; mais tarde o local foi usado
para adoração ilícita
2) local de habitação de profetas em Israel, no norte, a aproximadamente sete quilômetros
(quatro milhas) de Siló e Betel
3) uma região conquistada por Josué, localização incerta

01538  גלגלתgulgoleth

por reduplicação de 1556, grego 1115 γολγοθα; DITAT - 353L; n f
1) cabeça, eleição, crânio
1a) crânio
1b) cabeça, eleição (referindo-se a um censo)

01539  גלדgeled

procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando polir; DITAT - 349; n
m
1) pele (humana)

01540  גלהgalah

uma raiz primitiva; DITAT - 350; v
1) descobrir, remover
1a) (Qal)
1a1) descobrir
1a2) remover, partir
1a3) ir para exílio
1b) (Nifal)
1b1) (reflexivo)
1b1a) descobrir-se
1b1b) descobrir-se ou mostrar-se
1b1c) revelar-se (referindo-se a Deus)
1b2) (passivo)
1b2a) ser ou estar descoberto

1b2b) ser ou estar exposto, ser ou estar descoberto
1b2c) ser revelado
1b3) ser removido
1c) (Piel)
1c1) descobrir (nudez)
1c1a) nudez
1c1b) em geral
1c2) expor, descobrir, estar descoberto
1c3) tornar conhecido, mostrar, revelar
1d) (Pual) ser ou estar descoberto
Piel

Piel
1) O Piel normalmente expressa uma ação “intensiva” ou “intencional”.
Qal
ele quebrou
ele enviou
Piel
ele quebrou em pedaços, ele esmagou
ele mandou embora, expulsou
2) Algumas vezes o Piel introduz um novo sentido à forma Qal.
ele contou ele relatou, contou
ele completou ele pagou, recompensou
ele aprendeu ele ensinou
3) O Piel expressa uma ação “repetida” ou “prolongada”.
ele pulou ele saltou, saltitou
4) Alguns verbos intransitivos no Qal tornam-se transitivos no Piel.
ser forte fortalecer, fortificar
tornar-se grande engrandecer
Pual

Pual
Pual é o “passivo” do Piel - ver 8840
Piel

1e) (Hifil) levar para o exílio, exilar
1f) (Hofal) ser levado para o exílio
1g) (Hitpael)
1g1) ser descoberto
1g2) revelar-se

01541  גלהg e
̂ lah (aramaico) ou  גלאg ̂ela’ (aramaico)

correspondente a 1540; DITAT - 2656; v
1) revelar
1a) (Peal) revelar (segredos), ser revelado
ele esmagou
ele contou
Essa forma representa 0,7% dos verbos analisados.
Pual
isso foi esmagado
isso foi contado
Hofal

Hofal
Hofal é o “passivo” do Hifil - ver 8818
Hifil
ele contou
ele arremessou
Hofal
foi-lhe contado (contaram-lhe)
ele foi arremessado
Essa forma representa 0.6% dos verbos analisados.
Hitpael

Hitpael
1) Essa forma expressa basicamente uma ação “reflexiva” de Qal ou Piel
Ver para o Qal 8851
Ver para o Piel 8840
Qal Hitpael

1b) (Afel) levar para o exílio

01542  גלהGiloh ou (forma completa)  גילהGiyloh

procedente de 1540; n pr loc
Gilo = “exílio”
1) uma cidade nas montanhas de Judá, cidade natal de Aitofel

01543  גלהgullah

procedente de 1556; DITAT - 353c; n f
1) recipiente arredondado, fonte, bacia
1a) bacia
1b) recipiente arredondado
1b1) referindo-se a uma candeia
1b2) referindo-se às partes de formato arredondado dos capitéis dos dois pilares do templo

01544  גלולgilluwl ou (forma contrata)  גללgillul

procedente de 1556; DITAT - 353h; n m pl
1) ídolos

01545  גלוןg ̂elowm

procedente de 1563; DITAT - 354a; n m
1) capa, manto

01546  גלותgaluwth

procedente de 1540; DITAT - 350b; n f
1) exílio, exilados
2) (DITAT) cativeiro

01547  גלותgaluwth (aramaico)

correspondente a 1546; DITAT - 2656a; n f
1) exílio
ele trajava ele se vestiu
ele lavou ele se lavou
ele caiu ele preciptou-se, caiu caiu em cima, atacou
ele vendeu ele se vendeu, ele se devotou
2) Expressa uma ação recíproca.
eles olharam eles olharam um para o outro
eles sussurraram eles sussurraram um para o outro
3) Alguns verbos no Hitpael são traduzidos como uma ação simples. A ação
reflexiva fica subentendida.
ele orou, ele lamentou, ele ficou irado
Essa forma representa 1.4% dos verbos analisados.

01548  גלחgalach
uma raiz primitiva; DITAT - 351; v
1) tosquiar, barbear, raspar, ser careca
1a) (Piel)
1a1) barbear, raspar
1a2) raspar
1a3) (fig. de devastação)
1b) (Pual) ser barbeado, raspado
1c) (Hitpael) raspar-se

01549  גליוןgillayown ou  גליוןgilyown

procedente de 1540; DITAT - 350c; n m
1) mesa, placa, espelho, ornamento plano e brilhante

01550  גלילgaliyl

procedente de 1556; DITAT - 353f adj
1) rolante, dobradiça (de portas) n m
2) cilindro, barra
3) circuito, distrito (na fronteira norte em Naftali)

01551  גלילGaliyl ou (forma alongada)  גלילהGaliylah

o mesmo que 1550, grego 1056 γαλιλαια; n pr loc
Galiléia = “circuito, distrito”
1) um território em Naftali amplamente ocupado por gentios; um grupo de cidades ao redor
de Quedes-Naftali, no qual estavam situadas as 20 cidades que Salomão deu a Hirão, rei
de Tiro, como pagamento pelo seu trabalho de fornecer madeira do Líbano para
Jerusalém

01552  גלילהg e
̂ liylah

procedente de 1550; DITAT - 353g n f
1) circuito, fronteira, território
Galiléia = “circuito, distrito” n pr loc
2) um território em Naftali amplamente ocupado por gentios; um grupo de cidades ao redor
de Quedes-Naftali, no qual estavam situadas as 20 cidades que Salomão deu a Hirão, rei
de Tiro, como pagamento pelo seu trabalho de fornecer madeira do Líbano para
Jerusalém

01553  גלילותG ̂eliylowth

plural procedente de 1552; DITAT - 353g; n pr loc
Gelilote = “circuitos”
1) um lugar em Judá junto a fronteira de Benjamim

01554  גליםGalliym

plural de 1530; n pr loc
Galim = “mananciais”
1) um lugar ao norte de Jerusalém, cidade natal do homem a quem Mical, filha de Saul,
esposa de Davi, foi dada como esposa por Saul mesmo estando casada com Davi
fig. Figuradamente

01555  גליתGolyath
talvez procedente de 1540; n pr m
Golias = “esplendor”
1) o gigante filisteu de Gate morto por Davi com sua funda

01556  גללgalal

uma raiz primitiva; DITAT - 353; v
1) rolar, rolar embora, rolar para baixo, enrolar
1a) (Qal) rolar
1b) (Nifal)
1b1) enrolar
1b2) fluir
1c) (Pilpel) rolar
1d) (Poal) ser enrolado
1e) (Hitpoel) rolar-se
1f) (Hitpalpel) rolar-se
Pilpel

Pilpel
Essa forma equivale à forma intensiva Piel, e ocorre devido à duplicação da
sílaba final da raiz.
Ver Piel 8840
Poal

Poal
Essa forma é o passivo do Poel, e funciona de maneira muito semelhante ao
Pual normal.
Ver Pual 8849
Ver Poel 8845
Hitpoel

Hitpoel
Um tema hebraico reflexivo intensivo, ocasionado pelo alongamento da
última vogal na segunda sílaba da raiz triliteral (composta de 3 letras). Essa
forma funciona de modo semelhante ao Hitpael.
Ver Hitpael 8819
Hitpalpel

Hitpalpel

1g) (Hifil) rolar embora

01557  גללgalal

procedente de 1556; DITAT - 353d; n m
1) esterco

01558  גללgalal

procedente de 1556; DITAT - 352; n m constr (com prep)
1) por causa de, devido a

01559  גללGalal

procedente de 1556; n pr m
Galal = “influente”
1) um levita, um dos filhos de Asafe
2) um terceiro levita, filho de Jedutum

01560  גללg ̂elal (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 1556; DITAT - 2657; adj
1) rolante

01561  גללgelel

uma variação de 1557; DITAT - 353d; n m
1) esterco, bola de esterco

01562  גלליGilalay

procedente de 1561; n pr m
Gilalai “pesado”
1) um músico levítico, um dos filhos do sacerdote na consagração do muro de Jerusalém

01563  גלםgalam

uma raiz primitiva; DITAT - 354; v
1) (Qal) enrolar, dobrar, juntar

01564  גלםgolem

procedente de 1563; DITAT - 354b; n m
1) embrião, feto

01565  גלמודgalmuwd

provavelmente por prolongamento de 1563; DITAT - 354c; adj
1) duro, estéril, ríspido, frio
1a) ríspido, frio (referindo-se a uma companhia de homens perversos)
1b) estéril (referindo-se a mulheres)

01566  גלעgala ̀

Essa forma hebraica é, quanto ao uso, equivalente ao Hitpael, e tem sentido
reflexivo/causativo. O modo distinto ocorre por que certas formas verbais
duplicam suas sílabas finais (as duas letras finais da raiz) e alteram a forma
normal triliteral da raiz, que passa a conter duas letras repetidas.
Ver Hitpael 8819

uma raiz primitiva; DITAT - 355; v
1) expor, estar descoberto
1a) (Hitpael)
1a1) revelar-se, irromper
1a2) irromper (em contentação)

01567  גלעדGal ̀ed

procedente de 1530 e 5707; n pr loc
Galeede = “monte do testemunho”
1) uma memorial de pedras empilhadas por Jacó e Labão a fim de certificar a sua aliança;
localizada no monte Gileade

01568  גלעדGil a
̀ d

provavelmente procedente de 1567; DITAT - 356 n pr loc
Gileade ou gileaditas = “região rochosa”
1) uma região montanhosa limitada a oeste pelo Jordão, ao norte por Basã, ao leste pelo
planalto árabe, e ao sul por Moabe e Amom; algumas vezes chamado de ’monte
Gileade’ ou ’terra de Gileade’ ou somente ’Gileade’. Dividida em Gileade do norte e do
sul
2) uma cidade (com o prefixo ’Jabes’)
3) o povo da região n pr m
4) filho de Maquir e neto de Manassés
5) pai de Jefté
6) um gadita

01569  גלעדיGil a
̀ diy

patronímico procedente de 1568; DITAT - 356a; adj
Gileadita = “região rochosa”
1) um habitante de Gileade
2) uma ramificação da tribo de Manassés, descendente de Gileade
3) referindo-se a Jefté como filho de Gileade

01570  גלשgalash

uma raiz primitiva; DITAT - 357; v
1) sentar, saltar, (possívelmente também) reclinar
1a) (Qal)
1a1) referindo-se ao rebanho de cabras
1a2) referindo-se ao cabelo de uma mulher (símile)

01571  גםgam

por contração de uma raiz não utilizada; DITAT - 361a; adv
1) também, ainda que, de fato, ainda mais, pois
1a) também, ainda mais (dando ênfase)
1b) nem, nem...nem (sentido negativo)
1c) até mesmo (dando ênfase)
1d) de fato, realmente (introduzindo o clímax)
1e) também (de correspondência ou retribuição)
1f) mas, ainda, embora (adversativo)
1g) mesmo, realmente, mesmo se (com ’quando’ em caso hipotético)

2) (DITAT) novamente, igualmente

01572  גמאgama’

uma raiz primitiva; DITAT - 358; v
1) engolir (líquidos)
1a) (Piel) engolir
1b) (Hifil) beber

01573  גמאgome’

procedente de 1572; DITAT - 358a; n m
1) caniço, junco, papiro

01574  גמדgomed

procedente de uma raiz não utilizada aparentemente significando agarrar; DITAT - 359a;
nm
1) côvado
2) (CLBL) meio-côvado - a medida entre um côvado e um palmo - 20 cm (9 in)

01575  גמדgammad ou (plural) גמדים

procedente do mesmo que 1574; n m pl
1) homens corajosos, guerreiros, homens valentes

01576  גמולg ̂emuwl

procedente de 1580; DITAT - 360a; n m
1) porção, recompensa, benefício
1a) porção (referindo-se à mão de alguém)
1b) recompensa
1c) benefício

01577  גמולgamuwl

particípio pass. de 1580; n pr m
Gamul = “desmamado”
1) um sacerdote, o líder do vigésimo segundo turno no serviço do santuário

01578  גמולהg ̂emuwlah

procedente de 1576; DITAT - 360b; n f
1) porção, recompensa

01579  גמזוGimzow

de derivação incerta; n pr loc
Ginzo = “fértil em sicômoros”
1) uma cidade em Judá ao sul do caminho entre Jerusalém e Jope a qual foi tomada pelos
filisteus juntamente com suas aldeias no reinado de Acaz

01580  גמלgamal

uma raiz primitiva; DITAT - 360; v
1) resolver completamente, recompensar
1a) (Qal)
CLBL CLBL

1a1) repartir, fazer algo para alguém
1a2) agir generosamente com
1a3) recompensar, devolver, retribuir
2) (Qal) desmamar uma criança (Nifal) ser desmamado
3) (Qal) amadurecer, estar maduro (amêndoas)

01581  גמלgamal

aparentemente procedente de 1580, grego 2574 καμηλος; DITAT - 360d; n m/f
1) camelo
1a) como propriedade, como animal de carga, para transporte, proibido como alimento

01582  גמליG e
̂ malliy

provavelmente procedente de 1581; n pr m
Gemali = “condutor de camelo”
1) o pai de Amiel, o espião da tribo de Dã

01583  גמליאלGamliy’el

de 1580 e 410, grego 1059 γαμαλιηλ; n pr m
Gamaliel = “recompensa de Deus”
1) filho de Pedazur e o líder da tribo de Manassés no deserto

01584  גמרgamar

uma raiz primitiva; DITAT - 363; v
1) terminar, chegar ao fim, completar, cessar
1a) (Qal)
1a1) chegar ao fim, deixar de existir
1a2) terminar, completar
2) (DITAT) fracassar, completar, realizar

01585  גמרg ̂emar (aramaico)

correspondente a 1584; DITAT - 2658; v
1) completar
1a) (Peal) terminado (particípio pass)

01586  גמרGomer

procedente de 1584; DITAT - 363a
Gomer = “completo” n pr m
1) o filho mais velho de Jafé e neto de Noé; o progenitor dos antigos cimerianos e outros
ramos da família céltica n pr f
2) a esposa infiel do profeta Oséias; o relacionamento de Oséias com ela era um simbolismo
do relacionamento de Deus com a desobediente Israel

01587  גמריהG ̂emaryah ou  גמריהוG ̂emaryahuw

procedente de 1584 e 3050; n pr m
Gemarias = “Javé realizou”
1) o filho de Safã, o escriba e pai de Micaías; um dos nobres de Judá que tinha uma câmara
no templo de onde Baruque leu a profecia alarmante de Jeremias para todo o povo
2) o filho de Hilquias que trouxe a carta de Jeremias aos judeus cativos

01588  גןgan
procedente de 1598; DITAT - 367a n m/f
1) jardim, área cercada
1a) jardim cercado
1a1) (fig. de uma noiva)
1b) jardim (de plantas) n pr loc
1c) Jardim do Éden

01589  גנבganab

uma raiz primitiva; DITAT - 364; v
1) roubar, furtar, levar embora
1a) (Qal) roubar
1b) (Nifal) ser roubado
1c) (Piel) furtar
1d) (Pual) ser furtado, vir furtivamente
1e) (Hitpael) ir furtivamente, levar embora

01590  גנבgannab

procedente de 1589; DITAT - 364b; n m
1) ladrão

01591  גנבהg ̂enebah

procedente de 1589; DITAT - 364a; n f
1) coisa roubada, roubo

01592  גנבתG ̂enubath

procedente de 1589; n pr m
Genubate = “roubo”
1) filho de Hadade, um edomita da família real, com uma princesa egípcia, a irmã de Tafnes,
a rainha do faraó que governou o Egito na parte final do reinado de Davi

01593  גנהgannah

procedente de 1588; DITAT - 367b; n f
1) jardim, pomar

01594  גנהginnah

outra forma para 1593; DITAT - 367b; n f
1) jardim

01595  גנזgenez

procedente de uma raiz não utilizada significando guardar; DITAT - 365a; n m
1) tesouro, cofres?
1a) arcas (de diversos tecidos) (significado incerto)
1b) tesouro

01596  גנזg ̂enaz (aramaico)

correspondente a 1595; DITAT - 2659; n m
1) tesouro

01597  גנזךginzak
forma alongada de 1595; DITAT - 366; n m
1) tesouro

01598  גנןganan

uma raiz primitiva; DITAT - 367; v
1) defender, cobrir, cercar
1a) (Qal) defender
1b) (Hifil) defender

01599  גנתוןGinn ̂ethown ou  גנתוGinn ̂ethow

procedente de 1598; n pr m
Ginetoi ou Ginetom = “jardineiro”
1) um sacerdote dentre os exilados que retornaram com Zorobabel que entrou em aliança
com Neemias

01600  גיהga ̀ah

uma raiz primitiva; DITAT - 368; v
1) (Qal) mugir, urrar (de gado)

01601  געהGo ̀ah

particípio fem. ativo de 1600; n pr loc
Goa = “mugido”
1) um lugar próximo a Jerusalém, local desconhecido

01602  געלga ̀al

uma raiz primitiva; DITAT - 369; v
1) detestar, abominar, ser horrivelmente lançado fora, cair
1a) (Qal) detestar, abominar
1b) (Nifal) ser corrompido
1c) (Hifil) rejeitar como abominação, mostrar aversão

01603  געלGa a
̀ l

procedente de 1602; n pr m
Gaal = “aversão”
1) filho de Ebede que ajudou os siquemitas em sua rebelião contra Abimeleque

01604  געלgo a
̀ l

procedente de 1602; DITAT - 369a; n m
1) aversão

01605  גערga a
̀ r

uma raiz primitiva; DITAT - 370; v
1) (Qal) repreender, reprovar, corromper

01606  גערהg e
̂ ̀arah

procedente de 1605; DITAT - 370a; n f
1) repreensão, reprovação

01607  געשga a
̀ sh
uma raiz primitiva; DITAT - 371; v
1) balançar, tremer
1a) (Qal) balançar
1b) (Pual) ser balançado, convulsionado
1c) (Hitpael) agitar para frente e para trás, atirar ou girar para trás e para frente
1d) (Hitpoel) atirar para trás e para frente

01608  געשGa ̀ash

procedente de 1607; n pr loc
Gaás = “tremor”
1) uma montanha de Efraim onde Josué foi enterrado

01609  געתםGa ̀tam

de derivação incerta; n pr m
Gaetã = “um vale queimado”
1) quarto filho de Elifaz e neto de Esaú e um dos nobres de Elifaz

01610  גףgaph

procedente de uma raiz não utilizada significando arquear; DITAT - 373a; n m
1) corpo, a própria pessoa (somente em expressões, por ex.: por si mesmo)
2) altura, elevação

01611  גףgaph (aramaico)

correspondente a 1610; DITAT - 2660; n f
1) asa (de pássaro)

01612  גפןgephen

procedente de uma raiz não utilizada significando curvar; DITAT - 372a; n m
1) vide, videira
1a) referindo-se a Israel (fig.)
1b) referindo-se a estrelas desvanecendo no julgamento de Javé (metáfora)
1c) referindo-se à prosperidade

01613  גפרgopher

procedente de uma raiz não utilizada, provavelmente significando abrigar; DITAT - 374;
nm
1) cipreste?, madeira de cipreste
1a) madeira com a qual a arca foi construída
1b) sentido e tipo exato desconhecidos

01614  גפריתgophriyth

provavelmente procedente de 1613; DITAT - 375; n f
1) enxofre
1a) referindo-se ao julgamento (fig.)
1b) referindo-se ao sopro de Javé (fig.)

01615  גרgir

talvez procedente de 3564; DITAT - 347a; n m

1) giz, cal

01616  גרger ou (forma completa)  גירgeyr (gare)

procedente de 1481; DITAT - 330a; n m
1) residente temorário
1a) um habitante temporário, alguém recém-chegado a quem faltam direitos herdados
1b) referindo-se a peregrinos em Israel, embora tenham recebido direitos

01617  גראGera’

talvez procedente de 1626; n pr m
Gera = “um grão”
1) um filho de Benjamim
2) um filho de Bela e neto de Benjamim
3) qualquer membro da família de Gera da tribo de Benjamim

01618  גרבgarab

procedente de uma raiz não utilizada significando arranhar; DITAT - 376a; n m
1) coceira, casca

01619  גרבGareb

procedente da mesma raiz que 1618;
Garebe = “cascudo” n pr m
1) um dos heróis do exército de Davi n pr loc
2) um monte próximo a Jerusalém, aparentemente ao sudoeste

01620  גרגרgargar

reduplicação de 1641; DITAT - 386c; n m
1) grão, azeitona

01621  גרגרותgarg ̂erowth

plural de 1641; DITAT - 386d; n f
1) pescoço (sempre fig.)

01622  גרגשיGirgashiy

gentílico procedente de um nome não utilizado [de derivação incerta], grego 1086
γεργησηνος; adj
Girgaseu = “que habita em solo barrento”
1) descendentes de Canaã e uma das nações que vivia ao leste do mar da Galiléia quando os
israelitas entraram na terra prometida

01623  גדרgarad

uma raiz primitiva; DITAT - 377; v
1) raspar, arranhar
1a) (Hitpael) raspar-se

01624  גרהgarah

uma raiz primitiva; DITAT - 378; v
1) causar conflito, incitar, contender, interferir, lutar, ser incitado
1a) (Piel) incitar conflito, provocar conflito

1b) (Hitpael)
1b1) incitar alguém contra, entrar em conflito
1b2) incitar alguém (contra um inimigo), empreender guerra

01625  גרהgerah

procedente de 1641; DITAT - 386a; n f
1) ruminante

01626  גרהgerah

procedente de 1641 (como em 1625); DITAT - 386b; n f
1) gera, um peso, a vigésima parte de um siclo, igual ao peso de 16 grãos de cevada ou 4 a 5
favas

01627  גרוןgarown ou (forma contrata)  גרןgaron

procedente de 1641; DITAT - 378a; n m
1) pescoço, garganta
1a) pescoço
1b) garganta
1b1) referindo-se ao sepulcro aberto (fig.)

01628  גרותgeruwth

procedente de 1481; DITAT - 330b; n f
1) alojamento

01629  גרזgaraz

uma raiz primitiva; DITAT - 379; v
1) cortar, cortar fora
1a) (Nifal) ser cortado (destruído)

01630  גרזיםG ̂eriziym

plural de um substantivo não utilizado procedente de 1629; n pr loc
Gerizim = “cortes”
1) uma montanha do norte de Israel, em Efraim, próxima a Siquém, da qual foram lidas as
bênçãos para os israelitas ao entrarem em Canaã; local do templo samaritano construído
depois do cativeiro

01631  גרזןgarzen

procedente de 1629; DITAT - 379a; n m
1) machado

01632  גרלgarol

procedente da mesma raiz que 1486; DITAT - 381a; adj
1) áspero, grosseiro
2) (DITAT) sorte, quinhão

01633  גרםgaram

uma raiz primitiva; DITAT - 382b; v
1) cortar, reservar, pôr de lado, deixar, preservar
1a) (Qal) reservar
2) (Piel) quebrar ossos, roer ossos, quebrar

01634  גרםgerem
procedente de 1633; DITAT - 382a; n m
1) osso, força, descoberto?, pessoa?
1a) osso
1b) força, ossos fortes
1c) pessoa?, vazio? (referindo-se a escadas)

01635  גרםgerem (aramaico)

correspondente a 1634; DITAT - 2661; n m
1) osso

01636  גרמיGarmiy

procedente de 1634; adj
Garmita = “ossudo”
1) um descendente de Gerem de Judá

01637  גרןgoren

procedente de uma raiz não utilizada significando suavizar; DITAT - 383a; n m
1) eira
2) (DITAT) celeiro, chão de celeiro, local de debulha, lugar vazio

01638  גרסgarac

uma raiz primitiva; DITAT - 387; v
1) ser esmagado, ser quebrado
1a) (Qal) ser esmagado
1b) (Hifil) esmagar, quebrar (os dentes)

01639  גרעgara ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 384; v
1) diminuir, restringir, retirar, abater, manter atrás, acabar, tomar de, aparar
1a) (Qal)
1a1) diminuir
1a2) restringir
1a3) retirar
1b) (Nifal)
1b1) ser retirado
1b2) ser restringido
1c) (Piel) retirar, puxar

01640  גרףgaraph

uma raiz primitiva; DITAT - 385; v
1) (Qal) varrer embora, varrer

01641  גררgarar

uma raiz primitiva; DITAT - 386; v
1) arrastar, arrastar embora
1a) (Qal) arrastar embora
1b) (Nifal) ruminar
1c) (Poal) serrado (particípio)

1d) (Hitpoel) rugido (particípio)

01642  גררG e
̂ rar

provavelmente procedente de 1641; n pr loc
Gerar = “alojamento”
1) uma cidade dos filisteus ao sul de Gaza, moderna ’Umm’

01643  גרשgeres

procedente de uma raiz não utilizada significando descascar; DITAT - 387a; n m
1) esmagado (aquilo que foi esmagado), grão, areia, trigo

01644  גרשgarash

uma raiz primitiva; DITAT - 388; v
1) lançar fora, expulsar, atirar fora, mandar embora, divorciar, pôr fora, jogar fora, perturbar
1a) (Qal) jogar fora, atirar fora
1b) (Nifal) ser lançado fora, ser atirado
1c) (Piel) expulsar, atirar fora
1d) (Pual) ser impelido para fora

01645  גרשgeresh

procedente de 1644; DITAT - 388a; n m
1) algo produzido, renda, produção, algo posto para fora

01646  גרשהg ̂erushah

particípio pass. de 1644; DITAT - 388b; n f
1) expulsão, violência, desapropriação, ato de expulsão

01647  גרשםGer e
̂ shom

em lugar de 1648; n pr m
Gérson = “estrangeiro”
1) primeiro filho de Moisés e Zípora
2) primeiro filho de Levi
3) um filho da família sacerdotal de Finéias que retornou do exílio com Esdras

01648  גרשוןGer ̂eshown ou  גרשוםGer ̂eshowm

procedente de 1644; n pr m
Gérson = “exilado”
1) primogênito de Levi nascido antes da família de Jacó ir para o Egito

01649  גרשניGer e
̂ shunniy

patronímico procedente de 1648; adj
Gersonita = veja Gesur
1) um descendente de Gérson, primogênito de Levi

01650  גשורG e
̂ shuwr

procedente de uma raiz não utilizada (significando juntar); n pr m
Gesur = “observador orgulhoso”
1) um povo
2) uma terra na Transjordânia do norte

01651  גשוריG ̂eshuwriy
gentílico procedente de 1650; adj
Gesuritas = ver Gesur
1) habitantes de Gesur
2) uma tribo no sul da Palestina ou próxima aos filisteus

01652  גשםgasham

uma raiz primitiva; DITAT - 389; v
1) chover
1a) (Pual) ter chovido sobre
1b) (Hifil) causar chuva, enviar chuva

01653  גשםgeshem

procedente de 1652; DITAT - 389a; n m
1) chuva, aguaceiro

01654  גשםGeshem ou (forma alongada)  גשמוGashmuw

o mesmo que 1653; n pr m
Gesém = “chuva”
1) um inimigo árabe de Neemias

01655  גשםgeshem (aramaico)

aparentemente o mesmo que 1653; DITAT - 2662; n m
1) corpo

01656  גשםgoshem

procedente de 1652; DITAT - 389 v
1) (Pual) ter chovido sobre n m
2) chuva

01657  גשןGoshen

provavelmente de origem egípcia; DITAT - 390; n pr loc
Gósen = “aproximando-se”
1) uma região no norte do Egito, a leste do baixo Nilo, onde os filhos de Israel viveram
desde o tempo de José até a época de Moisés
2) um distrito ao sul da Palestina entre Gaza e Gibeão
3) uma cidade nas montanhas de Judá provavelmente no distrito de Gósen

01658  גשפאGishpa’

de derivação incerta; n pr m
Gispa = “carinho”
1) um oficial dos servidores do templo que retornaram do exílio com Neemias

01659  גששgashash

uma raiz primitiva; DITAT - 391; v
1) sentir com a mão, apalpar, acariciar, sentir
1a) (Piel) apalpar, tatear por, sentir com a mão

01660  גתgath
provavelmente procedente de 5059 (sentido de esmagar uvascom os pés), grego 1068
γεθσημανι; DITAT - 841a; n f
1) lagar, tonel de vinho

01661  גתGath

o mesmo que 1660; n pr loc
Gate = “lagar”
1) uma das cinco cidades reais ou principais dos filisteus bem como a cidade natal de Golias

01662

 גת החפרGath-ha-Chepher

ou (forma condensada)

 גתה חפרGittah-Chepher
procedente de 1660 e 2658 com a inserção do artigo; n pr loc
Gate-Hefer = “o lagar da escavação”
1) cidade natal de Jonas na fronteira de Zebulom

01663  גתיGittiy

gentílico procedente de 1661; adj
Geteu = “pertencente a Gate”
1) um habitante de Gate

01664  גתיםGittayim

dual de 1660; n pr loc
Gitaim = “dois lagares”
1) um lugar em Judá, localização desconhecida

01665  גתיתGittiyth

procedente de 1663; n f
Gitite = “os lagares”
1) um instrumento musical? procedente de Gate? e usado em três títulos de Salmos - Sl 8.1;
81.1; 84.1; título de um cântico usado para a Festa das Tabernáculos

01666  גתרGether

de derivação incerta; n pr m
Geter = “temor”
1) o terceiro na ordem dos filhos de Arão

01667 רמון

 גתGath-Rimmown

procedente de 1660 e 7416; n pr loc
Gate-Rimom = “lagar da romã”
1) uma cidade dada pela tribo de Dã para os levitas, situada na planície da Filístia,
aparentemente não longe de Jope
2) uma cidade da meia tribo de Manassés localizada no lado ocidental do Jordão, designada
aos levitas

01668  דאda’ (aramaico)

correspondente a 2088; DITAT - 2663; pron demonstr

1) isto, um ... para ... o outro

01669  דאבda’ab

uma raiz primitiva; DITAT - 392; v
1) (Qal) desfalecer, enfraquecer

01670  דאבהd e
̂ ’abah

procedente de 1669; DITAT - 392a; n f
1) fraqueza, desalento, falência da energia mental

01671  דאבוןd ̂e’abown

procedente de 1669; DITAT - 392b; n m
1) fraco, desfalecimento, desalento, fraqueza

01672  דאגda’ag

uma raiz primitiva; DITAT - 393; v
1) temer, estar ansioso, estar preocupado, estar com medo, ser cuidadoso
1a) (Qal)
1a1) estar ansioso, estar preocupado
1a2) temer, ter pavor

01673  דאגDo’eg ou (forma completa)  דואגDow’eg

particípio ativo de 1672; n pr m
Doegue = “temor”
1) um edomita, líder dos boiadeiros de Saul, que matou todos os sacerdotes

01674  דאגהd e
̂ ’agah

procedente de 1672; DITAT - 393a; n f
1) ansiedade, preocupação, cuidado

01675  דאהda’ah

uma raiz primitiva; DITAT - 394; v
1) voar rápido, voar velozmente, arremessar-se através do ar
1a) (Qal) voar velozmente, arremessar-se

01676  דאהda’ah

procedente de 1675; DITAT - 394a; n f
1) ave de rapina de vôo rápido (milhano?), ave de rapina

01677  דבdob ou (forma completa)  דובdowb

procedente de 1680; DITAT - 396a; n m/f
1) urso

01678  דבdob (aramaico)

correspondente a 1677; DITAT - 2664; n m
1) urso

01679  דבאdobe’

procedente de uma raiz não utilizada (veja 1680); DITAT - 395a; n m
1) força?, descanso? (sentido obscuro)

01680  דבבdabab
uma raiz primitiva (veja 1679); DITAT - 396; v
1) mover-se suavemente, deslizar, deslizar sobre
1a) (Qal) deslizar sobre (particípio)

01681  דבהdibbah

procedente de 1680 (no sentido de movimento furtivo); DITAT - 396b; n f
1) murmúrio, difamação, relato maldoso
1a) murmúrio
1b) difamação
1c) relato maldoso, dito desfavorável

01682

 דבורהd

̂ ebowrah ou (forma contrata)

 דברהd
̂

eborah

procedente de 1696 (no sentido de movimento ordenado); DITAT - 399f; n f
1) abelha

01683

 דבורהD

̂ ebowrah ou (forma contrata)

 דברהD
̂

eborah

o mesmo que 1682; n pr f
Débora = “abelha”
1) a ama de Rebeca que a acompanhou desde a casa de Betuel
2) uma profetiza que julgou sobre Israel

01684  דבחd ̂ebach (aramaico)

correspondente a 2076; DITAT - 2665; v
1) (Peal) sacrificar

01685  דבחd ̂ebach (aramaico)

procedente de 1684; DITAT - 2665a; n m
1) sacrifício

01686

 דביוןdibyown

à margem para a leitura textual,

חריון

cheryown

ambos (somente no pl. e) de derivação incerta; DITAT - ?; n m
1) esterco de pombas

01687  דבירd e
̂ biyr ou (forma contrata)  דברd ̂ebir
de 1696 (aparentemente no sentido de oráculo); DITAT - 399g; n m
1) o santo dos santos, a parte mais interna do templo ou tabernáculo
1a) a última câmara, a parte mais interna do templo de Salomão, o lugar mais santo, o santo
dos santos
2) (DITAT) oráculo

01688

 דבירD

̂ ebiyr ou (forma contrata)

[mas veja 3810])
o mesmo que 1687;
Debir = “santuário” n pr m

 דברD

̂ ebir (Js 13.26

1) o rei de Eglom, um dos cinco reis enforcados por Josué n pr loc
2) uma cidade nas montanhas de Judá a oeste de Hebrom dada aos sacerdotes, e também
uma cidade de refúgio
3) um lugar na fronteira norte de Judá
4) uma cidade no território de Gade

01689  דבלהDiblah

provavelmente um erro ortográfico de 7247; n pr loc
Ribla = “lugar do bolo de figo”
1) um lugar próximo ao deserto

01690  דבלהd e
̂ belah

procedente de uma raiz não utilizada (ligada a 2082); DITAT - 397a; n f
1) bolo de figo, uma quantidade de figos amassados

01691  דבליםDiblayim

dual de 1690; n pr m
Diblaim = “dois bolos”
1) o pai de Gômer, a esposa de Oséias

01692  דבקdabaq

uma raiz primitiva; DITAT - 398; v
1) grudar-se a, colar, permanecer junto, unir-se, manter-se próximo, juntar-se a, permanecer
com, seguir de perto, juntar-se a, alcançar, pegar
1a) (Qal)
1a1) grudar-se a, unir-se a
1a2) permanecer com
1b) (Pual) ser reunido
1c) (Hifil)
1c1) levar a unir-se a
1c2) perseguir de perto
1c3) alcançar
1d) (Hofal) ser levado a unir-se

01693  דבקd e
̂ baq (aramaico)

correspondente a 1692; DITAT - 2666; v
1) (Peal) juntar-se

01694  דבקdebeq

procedente de 1692; DITAT - 398a; n m
1) juntas, soldadura, ligadura, apêndice
1a) ligação, soldadura, fechadura
1b) apêndice, ligaduras abertas de um peitoral

01695  דבקdabeq

procedente de 1692; DITAT - 398?; adj
1) achegado, próximo a

01696  דברdabar

uma raiz primitiva; DITAT - 399; v

1) falar, declarar, conversar, comandar, prometer, avisar, ameaçar, cantar
1a) (Qal) falar
1b) (Nifal) falar um com o outro, conversar
1c) (Piel)
1c1) falar
1c2) prometer
1d) (Pual) ser falado
1e) (Hitpael) falar
1f) (Hifil) levar embora, colocar em fuga

01697  דברdabar

procedente de 1696; DITAT - 399a; n m
1) discurso, palavra, fala, coisa
1a) discurso
1b) dito, declaração
1c) palavra, palavras
1d) negócio, ocupação, atos, assunto, caso, algo, maneira (por extensão)

01698  דברdeber

procedente de 1696 (no sentido de destruir); DITAT - 399b; n m
1) peste, praga
2) peste dos animais, doença do gado, praga do gado

01699  דברdober ou  דברdibber

procedente de 1696 (no seu sentido original) ou em lugar de 1697; DITAT - 399c; n m
1) pastagem
2) palavra, fala

01700  דברהdibrah

fem. de 1697; DITAT - 399e; n m
1) causa, maneira, razão

01701  דברהdibrah (aramaico)

correspondente a 1700; DITAT - 2667; n f
1) causa, razão

01702  דברהdob ̂erah ou (plural) דברות

particípio ativo de 1696; DITAT - 399d; n f
1) bóias, balsas

01703  דברהdabbarah

intensivo de 1696; DITAT - 399j; n f
1) palavra, palavras

01704  דבריDibriy

procedente de 1697; n pr m
Dibri = “minha palavra”
1) uma pessoa da tribo de Dã, pai de Selomite na época do êxodo

01705  דברתDab e
̂ rath

procedente de 1697 (talvez no sentido de 1699); n pr loc
Daberate = “palavra”
1) uma cidade levita, atual ’Debarieh’, situada na base ocidental do monte Tabor

01706  דבשd ̂ebash

procedente de uma raiz não utilizada significando ser grudento; DITAT - 400a; n m
1) mel

01707  דבשתdabbesheth

intensivo procedente da mesma raiz que 1706; DITAT - 400b; n f
1) corcova (de camelo)

01708  דבשתDabbesheth

o mesmo que 1707; n pr loc
Dabesete = “um lugar montanhoso”
1) uma cidade na fronteira de Zebulom

01709  דגdag ou (forma plena)  דאגda’g (Ne 13.16)

procedente de 1711; DITAT - 401a; n m
1) peixe

01710  דגהdagah

procedente de 1709; DITAT - 401b; n f
1) peixe

01711  דגהdagah

uma raiz primitiva; DITAT - 401; v
1) (Qal) multiplicar, aumentar

01712  דגוןDagown

procedente de 1709; n pr m
Dagom = “um peixe”
1) um deus filisteu da fertilidade; representado com a rosto e as mãos de um homem e a
cauda de um peixe

01713  דגלdagal

uma raiz primitiva; DITAT - 402b; v
1) olhar, ver
1a) (Qal) visto, notado (particípio)
2) carregar uma bandeira ou estandarte, erguer uma bandeira ou estandarte
2a) (Qal) erguer o estandarte (em combate)
2b) (Nifal) suprido com bandeiras, enbandeirado

01714  דגלdegel

procedente de 1713; DITAT - 402a; n m
1) bandeira, estandarte

01715  דגןdagan

procedente de 1711; DITAT - 403a; n m

1) trigo, cereal, grão, milho

01716  דגרdagar

uma raiz primitiva; DITAT - 404; v
1) (Qal) reunir como ninhada, prole

01717  דדdad

aparentemente procedente da mesma raiz que 1730; DITAT - 405; n m
1) seios, mamilo, mama

01718  דדהdadah

uma raiz duvidosa; DITAT - 406; v
1) mover-se lentamente
1a) (Hitpael) andar deliberadamente

01719

 דדןD

̂ edan ou (forma alongada)

 דדנהD

̂ edaneh (Ez

25.13)
de derivação incerta;
Dedã = “território baixo” n pr m
1) o filho de Raamá e neto de Cuxe
2) um filho de Jocsã e neto de Quetura n pr loc
3) um lugar ao sul da Arábia

01720  דדניםD e
̂ daniym
plural de 1719 (como gentílico); adj
Dedanitas = “território baixo”
1) descendentes ou habitantes de Dedã

01721

 דדניםDodaniym

ou (por erro ortográfico)

Rodaniym (1Cr 1.7)
um plural de derivação incerta; n pr m
Dodanim ou Rodanim = “líderes”
1) filhos ou descendentes de Javã

01722  דהבd ̂ehab (aramaico)

correspondente a 2091; DITAT - 2668; n m
1) ouro

01723  דהואDahava ̀ (aramaico)

de derivação incerta; n pr
Deavitas = “o doentio”
1) o nome de um povo ou
2) isto é, isto quer dizer (partículas simples)

01724  דהםdaham

uma raiz primitiva (veja 1740); DITAT - 407; v
1) espantar, surpreender
1a) (Nifal) estar espantado (particípio)

רדנים

01725  דהרdahar
uma raiz primitiva; DITAT - 408; v
1) correr, disparar, galopar (um cavalo)

01726  דההרdahahar

por reduplicação de 1725; DITAT - 408a; n f
1) disparo, corrida, galope

01727  דובduwb

uma raiz primitiva; DITAT - 409; v
1) definhar, falecer
1a) (Hifil) fazer definhar

01728  דוגdavvag

uma variação ortográfica de 1709 como um denominativo [1771]; DITAT - 401d; n m
1) pescador, aquele que pesca

01729  דוגהduwgah

procedente da mesma raiz que 1728; DITAT - 401e; n f
1) pesca, pescaria

01730  דודdowd ou (forma contrata)  דדdod

procedente de uma raiz não utilizada significando, primeiramente, ferver; DITAT 410a; n m
1) amado, amor, tio
1a) amado, querido
1b) tio
1c) amor (pl. abstrato)

01731  דודduwd

procedente da mesma raiz que 1730; DITAT - 410e; n m
1) pote, jarro, cesta, chaleira
1a) pote, chaleira
1b) cesta, jarro

01732  דודDavid raramente (forma plena)  דוידDaviyd

procedente do mesmo que 1730, grego 1138 δαβιδ; DITAT - 410c; n pr m
Davi = “amado”
1) filho mais novo de Jessé e segundo rei de Israel

01733  דודהdowdah

procedente de 1730; DITAT - 410b; n f
1) tia

01734  דודוDowdow

procedente de 1730; n pr m
Dodô = “seu amado”
1) um homem da tribo de Issacar

2) um homem de Belém, pai de Elanã que foi um dos 30 capitães de Davi
3) um aoíta, pai de Eleazar, o segundo dos 3 guerreiros que supervisionavam os 30

01735  דודוהוDowdavahuw

procedente de 1730 e 3050; n pr m
Dodavá = “amado de Javé”
1) um homem de Maressa em Judá, o pai de Eliezer, que denunciou a aliança de Josafá com
Acazias

01736  דודיduwday ou (plural) דודים

procedente de 1731; DITAT - 410d; n m
1) mandrágora, fruta do amor
1a) como excitante do desejo sexual, e favorecendo a procriação

01737  דודיDowday

formado como 1736; n pr m
Dodai = “amável” ou “amoroso”
1) um aoíta que comandava o turno do segundo mês; provavelmente o mesmo que ’Dodô’

01738  דוהdavah

uma raiz primitiva; DITAT - 411; v
1) (Qal) estar doente, estar indisposto
2) (DITAT) enfermidade

01739  דוהdaveh

procedente de 1738; DITAT - 411b; adj
1) fraco, indisposto
1a) fraco, frágil
1b) indisposta, menstruada

01740  דוחduwach

uma raiz primitiva; DITAT - 412; v
1) enxaguar, limpar enxaguando, lançar fora, purificar, lavar
1a) (Hifil)
1a1) enxaguar
1a2) limpar (lavando)(fig.)

01741  דויd e
̂ vay

procedente de 1739; DITAT - 411a; n m
1) doença, indisposição

01742  דויdavvay

procedente de 1739; DITAT - 411d; adj
1) desfalecido (de coração)

01743  דוךduwk

uma raiz primitiva; DITAT - 413; v
1) (Qal) golpear, bater (em argamassa)

01744  דוכיפתduwkiyphath

de derivação incerta; DITAT - 414; n f
1) pássaro impuro (provavelmente uma poupa)

01745  דומהduwmah

procedente de uma raiz não utilizada significando ser mudo (compare 1820); DITAT 415a; n f
1) silêncio

01746  דומהDuwmah

o mesmo que 1745;
Dumá = “silêncio” n pr m
1) filho de Ismael e, mais provavelmente, o fundador da tribo ismaelita da Arábia n pr loc
2) uma cidade no distrito montanhoso de Judá, próximo a Hebrom
3) um nome místico de Edom indicando morte e ruína

01747  דומיהduwmiyah

procedente de 1820; DITAT - 415b; n f
1) silêncio, calma, repouso, espera calma

01748  דומםduwmam

procedente de 1826; DITAT - 415c n m
1) silêncio adv
2) em silêncio, silenciosamente

01749  דונגdownag

de derivação incerta; DITAT - 444a; n m
1) cera (sempre como figurativo de ’derreter’)

01750  דוץduwts

uma raiz primitiva; DITAT - 416; v
1) (Qal) saltar, dançar, pular

01751  דוקduwq (aramaico)

correspondente a 1854; DITAT - 2681; v
1) ser esmiuçado, despedaçar
1a) (Peal) quebrar em pedaços

01752  דורduwr

uma raiz primitiva; DITAT - 418; v
1) amontoar, empilhar
2) habitar
2a) (Qal)
2a1) habitar
2a2) empilhar (imp.)

01753  דורduwr (aramaico)

correspondente a 1752; DITAT - 2669; v
1) (Peal) habitar

01754  דורduwr

procedente de 1752; DITAT - 418a; n m
1) bola, círculo
1a) círculo
1b) bola

01755  דורdowr ou (forma contrata)  דרdor

procedente de 1752; DITAT - 418b; n m
1) período, geração, habitação, moradia
1a) período, idade, geração (período de tempo)
1b) geração (aqueles que vivem em um determinado período)
1c) geração (caracterizada por qualidade, condição, classe de homens)
1d) moradia, habitação

01756  דורDowr ou (por permuta)  דארDo’r (Js 17.11; 1Rs 4.11)

procedente de 1755; n pr loc
Dor = “geração”
1) uma cidade costeira em Manassés, sul do Carmelo

01757  דוראDuwra’ (aramaico)

provavelmente procedente de 1753; n pr loc
Dura = “moradia”
1) um lugar na Babilônia onde Nabucodonosor erigiu a imagem de ouro, localização incerta

01758  דושduwsh ou  דושdowsh ou  דישdiysh

uma raiz primitiva; DITAT - 419; v
1) pisar, debulhar
1a) (Qal) pisar, esmagar, debulhar
1b) (Nifal) ser esmagado
1c) (Hofal) ser debulhado

01759  דושduwsh (aramaico)

correspondente a 1758; DITAT - 2670; v
1) (Peal) pisar

01760  דחהdachah ou  דחחdachach (Jr 23.12)

uma raiz primitiva; DITAT - 420; v
1) empurrar, impelir, perseguir, inundar, balançar, afugentar, ser proscrito, ser derrubado
1a) (Qal) empurrar, empurrar violentamente
1b) (Nifal) ser atirado para baixo, ser derrubado
1c) (Pual) ser atirado para baixo

01761  דחואdachavah (aramaico)

procedente do equivalente a 1760; DITAT - 2671; n f col
1) diversões, instrumentos musicais?, dançarinas, concubinas, música

01762  דחיd e
̂ chiy

procedente de 1760; DITAT - 420a; n m
1) um tropeço, queda

01763  דחלd e
̂ chal (aramaico)

correspondente a 2119; DITAT - 2672; v
1) temer
1a) (Peal)
1a1) temer
1a2) terrível (particípio pass)
1b) (Pael) fazer temer, amedrontar

01764  דחןdochan

de derivação incerta; DITAT - 422a; n m
1) painço

01765  דחףdachaph

uma raiz primitiva; DITAT - 423; v
1) correr, ter pressa, apressar
1a) (Qal) apressar
1b) (Nifal) apressar-se, ter pressa

01766  דחקdachaq

uma raiz primitiva; DITAT - 424; v
1) empurrar, oprimir, amontoar
1a) (Qal) empurrar, amontoar

01767  דיday

de derivação incerta; DITAT - 425; subst prep
1) suficiência, o bastante
1a) o bastante
1b) para, conforme a abundância de, tanto quanto a abundância de, cada vez

01768  דיdiy (aramaico)

aparentemente procedente de 1668; DITAT - 2673
part de relação
1) quem, o qual, que indicação do genitivo
2) aquele que, o que pertence a, aquilo conj
3) que, porque

01769  דיבוןDiybown ou (forma contrata)  דיבןDiybon

procedente de 1727; n pr loc
Dibom = “desperdício”
1) uma cidade em Moabe no lado leste do Jordão que foi tomada pelos israelitas e
reconstruída pelos filhos de Gade
Pael

Pael
No aramaico (caldeu), essa é a forma intensiva do verbo, equivalente ao
Piel no hebraico.
Ver Piel 8840

2) um local no sul de Judá habitada novamente pelos descendentes de Judá após o retorno
do cativeiro

01770  דיגdiyg

denominativo procedente de 1709; DITAT - 401c; v
1) (Qal) pescar, pegar peixe, tentar conseguir, pegar

01771  דיגdayag

procedente de 1770; DITAT - 401d; n m
1) pescador, aquele que pesca

01772  דיהdayah

intensivo procedente de 1675; DITAT - 394b; n f
1) uma ave de rapina (talvez o milhano)

01773  דיוd e
̂ yow

de derivação incerta; DITAT - 411e; n m
1) tinta

01774 זהב

 דיDiy zahab

como se fosse procedente de 1768 e 2091; n pr loc
Di-Zaabe = “ouro suficiente”
1) um lugar na fronteira de Moabe

01775  דימוןDiymown

talvez em lugar de 1769; n pr loc
Dimom = “leito do rio” ou “silêncio”
1) uma cidade em Moabe

01776  דימונהDiymownah

feminino de 1775; n pr loc
Dimona = “leito do rio” ou “silêncio”
1) uma cidade no sul de Judá

01777  דיןdiyn ou (Gn 6.3)  דוןduwn

uma raiz primitiva [comp. 113]; DITAT - 426; v
1) julgar, contender, pleitear
1a) (Qal)
1a1) agir como juiz, ministrar julgamento
1a2) pleitear uma causa
1a3) executar julgamento, retribuir, vingar
1a4) governar
1a5) contender, lutar
1b) (Nifal) estar em luta, em desavença

01778  דיןdiyn (aramaico)

correspondente a 1777; DITAT - 2674; v
1) (Peal) julgar
2) (Qal)

01779  דיןdiyn ou (Jó 19.29)  דוןduwn
procedente de 1777; DITAT - 426a; n m
1) julgamento
1a) julgamento
1b) causa, pleito
1c) condenação, juízo
1d) disputa, processo, conflito
1e) governo

01780  דיןdiyn (aramaico)

correspondente a 1779; DITAT - 2674?; n m
1) condenação

01781  דיןdayan

procedente de 1777; DITAT - 426b; n m
1) um juiz

01782  דיןdayan (aramaico)

correspondente a 1781; DITAT - 2674a; n m
1) juiz

01783  דינהDiynah

procedente de 1779; n pr f
Diná = “julgamento”
1) filha de Jacó e Lia, irmã de Simeão e Levi por parte de pai e mãe

01784  דיניDiynay (aramaico)

gentílico procedente de uma forma primitiva incerta; n pr m
Dinaítas = “julgamento”
1) o nome de alguns dos colonizadores cuteanos que foram transferidos para as cidades de
Samaria depois do cativeiro das dez tribos

01785  דיקdayeq

procedente de uma raiz correspondente a 1751; DITAT - 417a; n m
1) baluarte, trincheira, muro lateral

01786  דישdayish

procedente de 1758; DITAT - 419a; n m
1) debulha (o processo)

01787

 דישוןDiyshown,  דישןDiyshon,  דשוןDishown, ou

 דשןDishon
o mesmo que 1788; n pr m
Disom ou Disã ou Diso = “debulhador”
1) o quinto filho de Seir
2) o filho de Aná e neto de Seir

01788  דישןdiyshon

procedente de 1758; DITAT - 419c; n m
1) um animal puro,
1a) bisonte, uma espécie de antílope ou gazela
1b) talvez um cabrito montês
1c) talvez um animal extinto, significado exato desconhecido

01789  דישןDiyshan

outra forma de 1787; n pr m
Disã = “debulhador”
1) o quinto filho de Seir

01790  דךdak

procedente de uma raiz não utilizada (veja 1794); DITAT - 429a; adj
1) esmagado, oprimido

01791  דךdek (aramaico) ou  דךdak (aramaico)

forma alongada de 1668; DITAT - 2675; pron demons
1) este, esta, esse, essa, isto, isso

01792  דכאdaka’

uma raiz primitiva (veja 1794); DITAT - 427; v
1) esmagar, ser esmagado, estar contrito, estar quebrantado
1a) (Nifal)
1a1) estar esmagado
1a2) estar contrito (fig.)
1b) (Piel) esmagar
1c) (Pual)
1c1) ser esmagado, ser despedaçado
1c2) ser levado a estar contrito
1d) (Hitpael) deixar-se ser esmagado

01793  דכאdakka’

procedente de 1792; DITAT - 427a,b n m
1) pó adj
2) contrito

01794  דכהdakah

uma raiz primitiva (veja 1790, 1792); DITAT - 428; v
1) esmagar, ser esmagado, estar contrito, estar quebrantado
1a) (Qal) ser esmagado, sucumbir
1b) (Nifal) estar esmagado, estar contrito, estar quebrantado
1c) (Piel)
1c1) esmagar
1c2) destroçar

01795  דכהdakkah

procedente de 1794 assim como 1793; DITAT - 429b; n f
1) esmagamento

01796  דכיdokiy

procedente de 1794; DITAT - 428a; n m
1) esmagamento, estalo, choque, o bater das ondas

01797  דכןdikken (aramaico)

forma alongada de 1791; DITAT - 2676; pron demons
1) este, esta

01798  דכרd e
̂ kar (aramaico)

correspondente a 2145; DITAT - 2677a; n m
1) carneiro

01799  דכרוןdikrown (aramaico) ou  דכרןdokran (aramaico)

correspondente a 2146; DITAT - 2677b; n m;
1) registro, memorando

01800  דלdal

procedente de 1809; DITAT - 433a; adj
1) inferior, pobre, fraco, magro, pessoa inferior

01801  דלגdalag

uma raiz primitiva; DITAT - 430; v
1) saltar
1a) (Qal) saltar
1b) (Piel) saltar, pular sobre

01802  דלהdalah

uma raiz primitiva (veja 1809); DITAT - 431; v
1) tirar, pender
1a) (Qal)
1a1) tirar
1a2) aviso de retirada (fig.)
1b) (Piel) tirar

01803  דלהdallah

procedente de 1802; DITAT - 433c; n f col
1) cabelo, fios, fio grosso (fios da urdidura pendurada em tear)
2) pobre (geralmente como col de pessoas necessitadas)
3) (DITAT) o mais pobre, o mais inferior

01804  דלחdalach

uma raiz primitiva; DITAT - 432; v
1) agitar, tornar turvo
1a) (Qal) agitar, transtornar, tornar turvo

01805  דליd ̂eliy ou  דליdoliy

procedente de 1802; DITAT - 431c; n m
1) balde

01806

 דליהD

elayahhuw

̂ elayah

ou

(forma

alongada)

 דליהוD
̂

procedente de 1802 e 3050; n pr m
Delaías = “Javé tirou”
1) um sacerdote na época de Davi, líder do vigésimo terceiro turno
2) um filho de Semaías, um governador de Judá na época de Jeremias na corte de Jeoaquim
3) o líder de uma família exilada, de origem incerta, que afirmava serem eles israelitas na
época de Zorobabel
4) um descendente de Zorobabel
5) o filho de Meetabel e o pai de Semaías, um contemporâneo de Neemias

01807  דלילהD e
̂ liylah

procedente de 1809; n pr f
Dalila = “fraco”
1) a amante filistéia de Sansão que revelou o segredo da sua grande força e, cortando o seu
cabelo, o enfraqueceu e o entregou aos filisteus

01808  דליהdaliyah

procedente de 1802; DITAT - 431d; n f
1) ramo, galho
1a) de Israel (fig.) (usado com oliveira, videira, cedro)

01809  דללdalal

uma raiz primitiva (veja 1802); DITAT - 433; v
1) pendurar, desfalecer, pendurar, ser inferior
1a) (Qal)
1a1) dependurar
1a2) ser inferior
1a3) de sofrimento (fig.)
1a4) desfalecer, olhar de forma cansada (referindo-se aos olhos)
1b) (Nifal) ser feito humilde, ser diminuído

01810  דלעןDil ̀an

de derivação incerta; n pr loc
Dileã = “abóbora”
1) uma das cidades nas planícies de Judá, localização incerta

01811  דלףdalaph

uma raiz primitiva; DITAT - 434; v
1) deixar cair, pingar
1a) (Qal)
1a1) vazar
1a2) chorar (referindo-se a lágrimas)

01812  דלףdeleph

procedente de 1811; DITAT - 434a; n m
1) gotejamento, pingo
1a) referindo-se à esposa contenciosa (fig.)

01813  דלפוןDalphown
procedente de 1811; n pr m

Dalfom = “pingo”
1) o segundo dos 10 filhos de Hamã

01814  דלקdalaq

uma raiz primitiva; DITAT - 435; v
1) queimar, perseguir furiosamente
1a) (Qal)
1a1) queimar
1a2) perseguir furiosamente
1b) (Hifil)
1b1) acender
1b2) inflamar

01815  דלקd ̂elaq (aramaico)

correspondente a 1814; DITAT - 2678; v
1) (Peal) queimar

01816  דלקתdalleqeth

procedente de 1814; DITAT - 435a; n f
1) inflamação

01817  דלתdeleth

procedente de 1802; DITAT - 431a,e; n f
1) porta, portão
1a) uma porta
1b) um portão
1c) (fig.)
1c1) referindo-se à tampa de um baú
1c2) referindo-se ao maxilar do crocodilo
1c3) referindo-se às portas dos céus
1c4) referindo-se a uma mulher de fácil acesso

01818  דםdam

procedente de 1826 (veja 119), grego 184 Ακελδαμα; DITAT - 436; n m
1) sangue
1a) referindo-se ao vinho (fig.)

01819  דמהdamah

uma raiz primitiva; DITAT - 437; v
1) parecer, assemelhar
1a) (Qal) parecer, assemelhar
1b) (Piel)
1b1) ser semelhante, comparar
1b2) imaginar, pensar
1c) (Hitpael) tornar semelhante
1d) (Nifal)

01820  דמהdamah

uma raiz primitiva; DITAT - 438; v
1) cessar, fazer cessar, cortar fora, destruir, perecer

1a) (Qal)
1a1) cessar
1a2) fazer cessar, destruir
1b) (Nifal)
1b1) ser cortado fora
1b2) ser desfeito, ser destruído à vista da teofania

01821  דמהd e
̂ mah (aramaico)

correspondente a 1819; DITAT - 2679; v
1) (Peal) ser semelhante

01822  דמהdummah

procedente de 1820; DITAT - 439b; n f
1) alguém silenciado, alguém silenciado por destruição, alguém destruído

01823  דמותd e
̂ muwth

procedente de 1819; DITAT - 437a n f
1) semelhança, similaridade adv
2) a semelhança de, como

01824  דמיd e
̂ miy ou  דמיdomiy

procedente de 1820; DITAT - 438a; n m
1) cessação, calma, descanso, silêncio, pausa, tranqüilidade

01825  דמיוןdimyown

procedente de 1819; DITAT - 437b; n m
1) semelhança

01826  דמםdamam

uma raiz primitiva [veja 1724, 1820]; DITAT - 439; v
1) estar em silêncio, estar calmo, esperar, ser mudo, crescer mudo
1a) (Qal)
1a1) estar em silêncio
1a2) estar calmo, morrer
1a3) ser tornado mudo
1b) (Nifal) ser silenciado, ser levado a ficar em silêncio, destruído
1c) (Poal) fazer ficar em silêncio
1d) (Hifil) levar a silenciar (causar a morte)

01827  דממהd e
̂ mamah

procedente de 1826; DITAT - 439a; n f
1) murmúrio, calma

01828  דמןdomen

de derivação incerta; DITAT - 441a; n m
1) esterco (sempre de cadáveres) (fig.)

01829  דמנהDimnah

feminino procedente da mesma raiz que 1828; n pr loc
Dimna = “monte de esterco”

1) uma cidade levítica em Zebulom

01830  דמעdama ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 442; v
1) (Qal) chorar

01831  דמעdema ̀

procedente de 1830; DITAT - 442a; n m
1) suco

01832  דמעהdim ̀ah

procedente de 1831; DITAT - 442b; n f col
1) lágrimas

01833  דמשקd e
̂ mesheq

variação ortográfica de 1834; DITAT - 443; n m
1) damasco?, seda? (significado incerto)

01834

 דמשקDammeseq

ou

 דומשקDuwmeseq

ou

 דרמשקDarmeseq
de origem estrangeira, grego 1154 δαμασκος; n pr loc
Damasco = “em silêncio está o tecelão de pano de saco”
1) uma antiga cidade comercial, capital da Síria, localizada na planície oriental do Hermom,
205 km (130 milhas) ao nordeste de Jerusalém

01835  דןDan

procedente de 1777; n pr m
Dã = “um juiz”
1) o quinto filho de Jacó, o primeiro de Bila, serva de Raquel
2) a tribo descendente de Dã, o filho de Jacó n pr loc
3) uma cidade em Dã, o ponto de referência mais ao norte da Palestina

01836  דןden (aramaico)

uma variação ortográfica de 1791; DITAT - 2680 pron demons
1) isto, pora causa disto adv
2) portanto

01837  דנהDannah

de derivação incerta; n pr loc
Daná = “tu tens julgado” ou “julgamento”
1) uma cidade na região montanhosa de Judá, provavelmente ao sul ou sudoeste de Hebrom

01838  דנהבהDinhabah

de derivação incerta; n pr loc
Dinabá = “dá tu julgamento”
1) capital de Bela, rei de Edom

01839  דניDaniy

patronímico procedente de 1835; adj

Danitas = “juiz”
1) descendentes de Dã, filho de Jacó
2) habitantes do território de Dã

01840  דניאלDaniye’l em Ezequiel  דניאלDani’el

procedente de 1835 e 410, grego 1158 δανιηλ; n pr m
Daniel = “Deus é meu juiz”
1) o segundo filho de Davi com Abigail, a carmelita
2) o quarto dos grandes profetas, tomado como refém na primeira deportação para a
Babilônia, por causa do dom da interpretação de sonhos, recebido de Deus, tornou-se o
segundo no governo do império babilônico e permaneceu até o fim do mesmo
estendendo-se para dentro do império persa. Suas profecias são a chave para a
compreensão dos eventos do fim dos tempos. Destacado por sua pureza e santidade por
seu contemporâneo, o profeta Ezequiel 2a) também, ’Beltessazar’ (1095 ou 1096)
3) um sacerdote da família de Itamar que fez aliança com Neemias

01841  דנאילDaniye’l (aramaico)

correspondente a 1840; n pr m
Daniel = “Deus é meu juiz”
1) o quarto dos grandes profetas, tomado como refém na primeira deportação para a
Babilônia, por causa do dom da interpretação de sonhos, recebido de Deus, tornou-se o
segundo no governo do império babilônico e permaneceu até o fim do mesmo
estendendo-se para dentro do império persa. Suas profecias são a chave para a
compreensão dos eventos do fim dos tempos. Destacado por sua pureza e santidade por
seu contemporâneo, o profeta Ezequiel
1a) também, Beltessazar’ (1095 ou 1096)

01842 יען

 דןDan Ya ̀an

procedente de 1835 e (aparentemente) 3282; n pr loc
Dã-Jaã = “julgamento resoluto”
1) um lugar na Palestina, local desconhecido e existência talvez duvidosa

01843  דעdea ̀

procedente de 3045; DITAT - 848; n m
1) conhecimento, opinião
1a) conhecimento de Deus
1b) julgamento, opinião

01844  דעהde ̀ah

procedente de 1843; DITAT - 848b; n f
1) conhecimento (de Deus)

01845  דעואלD e
̂ ̀uw’el

procedente de 3045 e 410; n pr m
Deuel = “eles conhecem a Deus”
1) pai de Eliasafe, o capitão da tribo de Gade na época da contagem do povo no Sinai,
também chamado de ’Reuel’

01846  דעךda ̀ak

uma raiz primitiva; DITAT - 445; v
1) apagar, se extinto, secar
1a) (Qal) apagar, ser extinto
1b) (Nifal) ser feito extinto, ser secado
1c) (Pual) ser extinto, ser apagado

01847  דעתda a
̀ th

procedente de 3045; DITAT - 848c; n m/f
1) conhecimento
1a) conhecimento, percepção, habilidade
1b) discernimento, compreensão, sabedoria

01848  דפיdophiy

procedente de uma raiz não utilizada (significando empurrar); DITAT - 446a; n m
1) mácula, defeito

01849  דגקdaphaq

uma raiz primitiva; DITAT - 447; v
1) bater, bater em ou a
1a) (Qal)
1a1) bater, conduzir com rapidez
1a2) bater em ou a
1b) (Hitpael) bater violentamente

01850  דפקהDophqah

procedente de 1849; n pr loc
Dofca = “batendo”
1) um lugar de parada durante a peregrinação de Israel no deserto

01851  דקdaq

procedente de 1854; DITAT - 448a; adj
1) fino, pequeno, magro, mirrado
1a) magro
1b) pequeno, fino

01852  דקdoq

procedente de 1854; DITAT - 448b; n m
1) véu, cortina

01853  דקלהDiqlah

de origem estrangeira;
Dicla = “bosque de palmeiras” n pr m
1) um filho de Joctã da Arábia n pr loc
2) um território ou povo árabe?

01854  דקקdaqaq

uma raiz primitiva [veja 1915]; DITAT - 448; v
1) esmagar, pulverizar, esmigalhar
1a) (Qal)

1a1) esmagar
1a2) esmiuçar
1b) (Hifil) pulverizar, tornar pó
1c) (Hofal) ser esmagado

01855  דקקd ̂eqaq (aramaico)

correspondente a 1854; DITAT - 2681; v
1) quebrar em pedaços, cair em pedaços, ser despedaçado
1a) (Peal) ser despedaçado
1b) (Afel) quebrar em pedaços

01856  דקרdaqar

uma raiz primitiva; DITAT - 449; v
1) perfurar, atravessar, traspassar
1a) (Qal) perfurar, traspassar
1b) (Nifal) ser traspassado
1c) (Pual) traspassado, crivado (particípio)

01857  דקרDeqer

procedente de 1856; n pr m
Dequer = “o que traspassa”
1) o pai do intendente de Salomão encarregado da parte ocidental de Judá e Benjamim

01858  רדdar

aparentemente procedente da mesma raiz que 1865; DITAT - 454a; n m
1) pérola, madrepérola

01859  דרdar (aramaico)

correspondente a 1755; DITAT - 2669a; n m
1) geração

01860  דראוןd ̂era’own ou  דראוןdera’own

procedente de uma raiz não utilizada (significando repulsar); DITAT - 450a; n m
1) aversão, horror

01861  דרבוןdorbown [também dor-bawn’]

de derivação incerta; DITAT - 451a,b; n m/f
1) aguilhão

01862  דרדעDarda ̀

aparentemente procedente de 1858 e 1843; n pr m
Darda = “pérola de conhecimento”
1) um filho de Maol, um dentre os quatro homens de grande fama por causa de sua
sabedoria, porém superado por Salomão

01863  דרדרdardar

de derivação incerta; DITAT - 454e; n m
1) cardos, abrolhos

01864  דרוםdarowm

de derivação incerta; DITAT - 454d; n m
1) sul

01865  דרורd e
̂ rowr

procedente de uma raiz não utilizada (significando mover-se rapidamente); DITAT 454b; n m
1) um fluxo, um percurso livre, liberdade
1a) fluxo (de mirra)
1b) liberdade

01866  דרורd e
̂ rowr

o mesmo que 1865; DITAT - 454c; n f
1) andorinha, pássaro

01867  דריושDar ̀yavesh

de origem persa; n pr m
Dario = “senhor”
1) Dario, o medo, o filho de Assuero, rei dos caldeus, que foi sucessor no reino babilônico
depois da morte de Belsazar; provavelmente o mesmo que “Astíages”, o último rei dos
medos (538 a.C.)
2) Dario, o filho de Hystaspes, o fundador da dinastia perso-ariana (521 a.C.)
3) Dario II ou Dario III
3a) Dario II, Nothus (Ochus), era rei da Pérsia durante o período de Neemias (424/3-405/4
a.C.). Dario II é o mais provável porque ele é mencionado por Neemias e governou
durante a época de Neemias
3b) Dario III, Codomano, era rei da Pérsia durante os seus últimos anos na época de
Alexandre, o Grande, a quem se opunha (336 - 330 a.C.)

01868  דריושDar ̂eyavesh (aramaico)

correspondente a 1867; n pr m
Dario = “senhor”
1) Dario, o medo, o filho de Assuero, rei dos caldeus, que foi sucessor no reino babilônico
depois da morte de Belsazar; provavelmente o mesmo mesmo que “Astíages”, o último
rei dos medos (538 a.C.) (o mesmo que 1867 (1))
2) Dario, o filho de Histaspes, o fundador da dinastia perso-ariana (521 a.C.)(o mesmo que
1867 (2))
3) Dario II ou Dario III
3a) Dario II, Nothus (Ochus), era rei da Pérsia durante o período de Neemias (424/3-405/4
a.C.). Dario II é o mais provável porque ele é mencionado por Neemias e governou
durante a época de Neemias
3b) Dario III, Codomano, era rei da Pérsia durante os seus últimos anos na época de
Alexandre, o Grande, a quem se opunha (336 - 330 a.C.)

01869  דרךdarak

uma raiz primitiva; DITAT - 453; v
1) pisar, dobrar, liderar, marchar
1a) (Qal)
1a1) pisar, marchar, avançar
a.C. antes de Cristo

1a2) pisotear, pisar sobre
1a3) pisar (uma prensa)
1a4) pisar (dobrar) um arco
1a5) arqueiro, flecheiros (particípio)
1b) (Hifil)
1b1) pisar, pisotear
1b2) pisar (curvar com o pé) um arco
1b3) fazer andar, liderar, marchar, pisar

01870  דרךderek

procedente de 1869; DITAT - 453a; n m
1) caminho, estrada, distância, jornada, maneira
1a) estrada, caminho, vereda
1b) jornada
1c) direção
1d) maneira, hábito, caminho
1e) referindo-se ao curso da vida (fig.)
1f) referindo-se ao caráter moral (fig.)

01871  דרכמוןdark ̂emown

de origem persa; DITAT - 453c; n m
1) dárico, dracma, unidade de medida
1a) uma moeda de ouro utilizada na Palestina no período após o retorno da Babilônia; 128
grãos (8,32 gramas) de ouro valiam cerca de $120 dólares e 128 grãos de prata valiam
cerca de $2.40

01872  דרעd e
̂ ra ̀ (aramaico)

correspondente a 2220; DITAT - 2682a; n f
1) braço

01873  דרעDara ̀

provavelmente uma forma contrata de 1862; n pr m
Dara = “o braço”
1) um filho de Zera

01874  דרקוןDarqown

de derivação incerta; n pr m
Darcom = “espalhador”
1) o líder de uma família de servos exilados do templo que retornaram com Zorobabel

01875  דרשdarash

uma raiz primitiva; DITAT - 455; v
1) recorrer a, procurar, procurar com cuidado, inquirir, requerer
1a) (Qal)
1a1) recorrer a, freqüentar (um lugar), (pisar em um lugar)
1a2) consultar, inquirir de, procurar
1a2a) referindo-se a Deus
1a2b) referindo-se a deuses pagãos, necromantes
1a3) buscar a divindade por meio de oração e adoração
1a3a) Deus

1a3b) divindades pagãs
1a4) procurar (com uma exigência), demandar, requerer
1a5) investigar, inquirir
1a6) perguntar por, requerer, demandar
1a7) praticar, estudar, seguir, buscar com aplicação
1a8) procurar com cuidado, preocupar-se com
1b) (Nifal)
1b1) permitir que alguém seja interrogado, consultado (somente referindo-se a Deus)
1b2) ser procurado
1b3) ser requerido (referindo-se a sangue)

01876  דשאdasha

uma raiz primitiva; DITAT - 456; v
1) germinar, brotar, reverdecer
1a) (Qal) brotar, reverdecer
1b) (Hifil) fazer germinar, fazer brotar

01877  דשאdeshe’

procedente de 1876; DITAT - 456a; n m
1) grama, grama nova, erva verde, vegetação, jovem

01878  דשןdashen

uma raiz primitiva; DITAT - 457; v
1) ser gordo, engordar, ficar gordo, tornar próspero, ungir
1a) (Qal) referindo-se a prosperidade (fig.)
1b) (Piel)
1b1) ficar gordo, ungir
1b2) considerar gordo (referindo-se à aceitação da oferta)
1b3) lelvar as cinzas (do altar)
1c) (Pual) ser engordado
1d) (Hotpael) engordar (referindo-se à espada de Javé)

01879  דשןdashen

procedente de 1878; DITAT - 457b adj
1) gordo subst
2) vigoroso, robustos

01880  דשןdeshen

procedente de 1878; DITAT - 457a; n m
Hotpael

Hotpael
Essa é uma forma passiva do Hitpael, a qual indica o sofrer de uma ação
reflexiva intensiva passiva sobre o sujeito. Dessa forma, ela combina as
características tanto do Hitpael como do Hofal.
Ver Hitpael 8819
Ver Hofal 8825

1) cinzas gordurosas, gordura
1a) gordura
1a1) referindo-se a fertilidade
1a2) referindo-se a bênção (fig.)
1b) cinzas gordurosas (cinzas de vítimas, misturadas com a gordura)

01881  דתdath

de derivação incerta (talvez estrangeira); DITAT - 458; n f
1) decreto, lei, edito, regulamentação, uso
1a) decreto, edito, comissão
1b) lei, regra

01882  דתdath (aramaico)

correspondente a 1881; DITAT - 2683; n f
1) decreto, lei
1a) um decreto (do rei)
1b) lei
1c) lei (de Deus)

01883  דתאdethe’ (aramaico)

correspondente a 1877; DITAT - 2684; n m
1) grama

01884  דתברd ̂ethabar (aramaico)

de origem persa; DITAT - 2685; n m
1) advogado, intérprete de decretos, juiz

01885  דתןDathan

de derivação incerta; n pr m
Datã = “pertencente a uma fonte”
1) um líder rubenita, filho de Eliabe, o qual, junto com seu irmão Abirão, juntou-se à
conspiração de Coré contra a autoridade de Moisés

01886  דתןDothan ou (dual aramaico)  דתיןDothayin (Gn 37.17)

de derivação incerta; n pr loc
Dotã = “dois poços”
1) um local no norte da Palestina onde morava Eliseu, 19 km (12 milhas) ao norte de
Samaria

01887  האhe’

uma partícula primitiva; DITAT - 461; interj
1) veja! eis!

01888  האhe’ (aramaico) ou  האha’ (aramaico)

correspondente a 1887; DITAT - 2687, 2688; part demons
1) veja! eis!,
2) mesmo que, assim como,

01889  האחheach

procedente de 1887 e 253; DITAT - 462; interj

1) ah sim!

01890  הבהבhabhab

reduplicação de 3051; DITAT - 849b; n m
1) presente, oferta

01891  הבלhabal

uma raiz primitiva; DITAT - 463; v
1) agir de forma vã, tornar vão, ser vão
1a) (Qal)
1a1) tornar vão
1a2) ser completamente vão (com um ac cognato)
1b) (Hifil)
1b1) levar a ser em vão
1b2) encher de esperanças vãs

01892  הבלhebel ou (raramente no abs.)  הבלhabel

procedente de 1891; DITAT - 463a n m
1) vapor, fôlego
1a) fôlego, vapoor
1b) vaidade (fig.) adv
2) em vaão

01893  הבלHebel

o mesmo que 1892, grego 6 Αβελ; n pr m
Abel = “fôlego”
1) segundo filho de Adão e Eva, morto por seu irmão Caim

01894  הבןhoben

somente no pl., procedente de uma raiz não utilizada significando ser duro; DITAT 464; n m
1) ébano

01895  הברhabar

uma raiz primitiva de derivação incerta; DITAT - 465; v
1) (Qal) dividir
1a) ser um astrólogo (com obj - céus)

01896  הגאHege’ ou (por permuta)  הגיHegay

provavelmente de origem persa; n pr m
Hegai = “eunuco”
1) um dos eunucos da corte de Assuero

01897  הגהhagah

uma raiz primitiva [veja 1901]; DITAT - 467; v
1) gemer, rosnar, proferir, cismar, resmungar, meditar, inventar, conspirar, falar
1a) (Qal)
1a1) rosnar, resmungar, rugir
1a2) proferir, falar

1a3) meditar, inventar, imaginar, refletir
1b) (Poal) proferir
1c) (Hifil) murmurar

01898  הגהhagah

uma raiz primitiva; DITAT - 468; v
1) (Qal) remover, expulsar

01899  הגהhegeh

procedente de 1897; DITAT - 467a; n m
1) ronco, rosnado, gemido
1a) ronco, rosnado
1b) gemido
1c) suspiro, gemido

01900  הגותhaguwth

procedente de 1897; DITAT - 467b; n f
1) meditação, expressão, pensamento

01901  הגיגhagiyg

procedente de uma raiz não utilizada relacionada a 1897; DITAT - 466a; n m
1) murmúrio, meditação
1a) murmúrio
1b) meditação

01902  הגיוןhiggayown

intensivo de 1897; DITAT - 467c; n m
1) meditação, música solene, pensamento
1a) música solene
1b) meditação, conspiração

01903  הגיןhagiyn

de derivação incerta; DITAT - 469a; adj
1) apropriado, adequado
2) (CLBL) diretamente na frente de

01904  הגרHagar

de derivação incerta (talvez estrangeira), grego 28 Αγαρ; n pr f
Agar = “vôo”
1) escrava egípcia de Sara, concubina de Abraão, mãe de Ismael

01905  הגריHagriy ou (forma alongada)  הגריאHagri’

talvez patronímico de 1904;
Hagarenos n pr gent
1) um povo que habitava ao leste da Palestina, contra as quais as tribos de Rúben
guerrearam na época de Saul adj patr
2) de um dos servos de Davi Hagri = “peregrino” n pr m
3) pai de Mibar e um dos soldados das tropas de elite de Davi

01906  הדhed

em lugar de 1959; DITAT - 471b; n m
1) um brado de alegria, grito

01907  הדברhaddabar (aramaico)

provavelmente de origem estrangeira; DITAT - 2689; n m
1) conselheiro, ministro

01908  הדדHadad

provavelmente de origem estrangeira [veja 111]; DITAT - 471c; n pr m
Hadade = “poderoso”
1) filho de Ismael
2) um rei de Edom que teve uma importante vitória sobre os midianitas no campo de Moabe
3) outro rei de Edom, sendo Paú a sua capital
4) um membro da casa real de Edom que escapou do massacre sob Joabe e fugiu com um
grupo de seguidores para o Egito; depois da morte de Davi, ele retornou para sua a terra

01909  הדרעזרHadad ̀ezer

procedente de 1908 e 5828; n pr m
Hadadezer = “Hadade é ajuda”
1) filho de Reobe, um rei de Zobá (na Síria) derrotado pelo exército de Davi

01910  הדדרמוןHadadrimmown

procedente de 1908 e 7417; n pr loc
Hadade-Rimom = “Hadade das romãs”
1) um lugar no vale de Megido onde uma lamentação nacional foi proferida por causa da
morte do rei Josias; chamada pelo nome de dois deuses sírios

01911  הדהhadah

uma raiz primitiva [veja 3034]; DITAT - 472; v
1) (Qal) estender (a mão)

01912  הדוHoduw

de origem estrangeira; n pr loc
Índia = “fugir” ou “dai graças!”
1) o território ao redor dos Indus, mencionado como a fronteira oriental do império de
Assuero

01913  הדורםHadowram ou  הדרםHadoram

provavelmente de origem estrangeira; n pr m
Hadorão = “honra nobre”
1) o quinto filho de Joctã
2) um filho de Toú, rei de Hamate, foi o embaixador do seu pai com a tarefa de congratular
Davi por sua vitória sobre Hadadezer, rei de Zoba
3) o supervisor dos impostos nos reinados de Davi, Salomão e Roboão; chamado também
de ’Adonirão’ e ’Adorão’

01914  הדיHidday

de derivação incerta; n pr m
Hidai = “para o júbilo de Javé”

1) um dos 37 guerreiros da guarda de Davi

01915  הדךhadak

uma raiz primitiva [veja 1854]; DITAT - 473; v
1) (Qal) atirar no chão, pisar

01916  הדםhadom

procedente de uma raiz não utilizada significando bater com o pé no chão; DITAT - 474;
nm
1) banco pequeno, estrado para os pés

01917  הדםhaddam (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente àquela de 1916; DITAT - 2690; n m
1) membro, membro do corpo

01918  הדסhadac

de derivação incerta; DITAT - 475; n m
1) murta (árvore)

01919  הדסהHadaccah

procedente de 1918; n pr f
Hadassa = “murta”
1) o nome judeu da rainha Ester

01920  הדףHadaph

uma raiz primitiva; DITAT - 476; v
1) impelir, empurrar, dirigir, expulsar, lançar fora, expelir, empurrar embora
1a) (Qal)
1a1) impelir, empurrar
1a2) impelir, empurrar
1a3) depor

01921  הדרhadar

uma raiz primitiva; DITAT - 477; v
1) honrar, adornar, glorificar, ser alto
1a) (Qal)
1a1) inchar
1a1a) inchação (particípio pass)
1a2) honrar, dar honra a, mostrar parcialidade
1a3) adornar
1a3a) adornado (particípio pass)
1b) (Nifal) ser honrado
1c) (Hitpael) honrar-se, reivindicar honra

01922  הדרhadar (aramaico)

correspondente a 1921; DITAT - 2691; v
1) (Pael) glorificar (Deus)

01923  הדרhadar (aramaico)
procedente de 1922; DITAT - 2691a; n m

1) honra, majestade

01924  הדרHadar

o mesmo que 1926; n pr m
Hadar = “honra”
1) um rei edomita

01925  הדרheder

procedente de 1921; DITAT - 477a; n m
1) ornamento, esplendor, adorno, glória

01926  הדרhadar

procedente de 1921; DITAT - 477b; n m
1) ornamento, esplendor, honra
1a) ornamento
1b) esplendor, majestade
1c) honra, glória

01927  הדרהhadarah

procedente de 1926; DITAT - 477c; n f
1) adorno, glória
1a) ornamentos santos (referindo-se ao culto público)
1b) glória (do rei)

01928  הדרעזרHadar e
̀ zer

procedente de 1924 e 5828; n pr m
Hadadezer = “Hadade é ajuda”
1) o rei da Síria derrotado pelo exército de Davi

01929  ההhahh

uma forma reduzida de 162; DITAT - 478; interj
1) ah!

01930  הוhow

por permuta de 1929; DITAT - 479; interj
1) ai!, ah!

01931  הואhuw’ do qual o fem. (além do Pentateuco) é  היאhiy’

uma palavra primitiva; DITAT - 480 pron 3p s
1) ele, ela
1a) ele mesmo, ela mesma (com ênfase)
1b) retomando o suj com ênfase
1c) (com pouca ênfase seguindo o predicado)
1d) (antecipando o suj)
1e) (enfatizando o predicado)
1f) aquilo, isso (neutro) pron demons
2) aquele, aquela (com artigo)

01932  הואhuw (aramaico) ou (fem.)  היאhiy’ (aramaico)
correspondente a 1931; DITAT - 2693; pron 3p s

1) ele, ela
1a) (enfatizando e retomando o sujeito)
1b) (antecipando o suj)
1c) como pron demons
1d) (relativo)
1e) (afirmando existência)

01933  הואhava’ ou  הוהhavah

uma raiz primitiva [veja 183, 1961]; DITAT - 484,491; v
1) Qal)
1a) cair
1b) ser, tornar-se, existir, acontecer

01934  הואhava’ (aramaico) ou  הוהhavah (aramaico)

correspondente a 1933; DITAT - 2692; v
1) vir a acontecer, tornar-se, ser, estar
1a) (Peal)
1a1) vir a acontecer
1a2) vir à existência, erguer-se, tornar-se, vir a ser
1a2a) deixar ficar conhecido (com particípio de conhecer)
1a3) ser, estar

01935  הודhowd

procedente de uma raiz não utilizada, grego 1664 ελιουδ; DITAT - 482a; n m
1) esplendor, majestade, vigor

01936  הודHowd

o mesmo que 1935; n pr m
Hode = “esplendor”
1) um dos filhos de Zofa, entre os descendentes de Aser

01937  הודוהHowd e
̂ vah

uma forma de 1938; n pr m
Hodeva = “louvor de Javé”
1) o líder de uma família levítica que retornou do exílio na época de Neemias

01938  הודויהHowdavyah

procedente de 1935 e 3050; n pr m
Hodavias = “louvai a Javé”
1) um homem de Manassés, um dos líderes da meia tribo que morava a leste do Jordão
2) um homem de Benjamim, filho de Hassenuá
3) um levita, que parece ter dado seu nome a uma importante família da tribo

01939  הודיוהוHowday e
̂ vahuw

uma forma de 1938; n pr m
Hodavias = “louvai a Javé”
1) filho da linhagem real de Judá

01940  הודיהHowdiyah

uma forma para o fem. de 3064; n pr f
Hodias = “majestade de Javé”
1) uma das duas esposas de Ezra, um homem de Judá

01941  הודיהHowdiyah

uma forma de 1938; n pr m
Hodias = “minha majestade é Javé”
1) um levita na época de Esdras e Neemias
2) outro levita da mesma época
3) um líder do povo na mesma época

01942  הוהhavvah

procedente de 1933; DITAT - 483a; n f
1) desejo
1a) desejo (no mau sentido)
2) abismo (fig. de destruição)
2a) ruína abarcadora, destruição, calamidade

01943  הוהhovah

outra forma para 1942; DITAT - 483c; n f
1) ruína, desastre

01944  הוהםHowham

de derivação incerta; n pr m
Hoão = “aquele a quem Javé impele”
1) rei de Hebrom na época da conquista de Canaã

01945  הויhowy

uma forma alongada de 1930 [ligada a 188]; DITAT - 485; interj
1) ah!, ai!, eh!, óh!, ai de...!

01946  הוךhuwk (aramaico)

correspondente a 1981; DITAT - 2695; v
1) (Peal) ir, vir, andar, ser trazido

01947  הוללהhowlelah

particípio at. de 1984; DITAT - 501a; n f
1) loucura

01948  הוללותhowleluwth

procedente do particípio at. de 1984; DITAT - 501b; n f
1) loucura

01949  הוםhuwm

uma raiz primitiva [veja 2000]; DITAT - 486; v
1) distrair, tocar novamente, fazer (muito) barulho, murmurar, rugir desconcertar, ser
movido
1a) (Qal) desconcertar
1b) (Nifal) estar alvoroçado

1c) (Hifil)
1c1) murmurar
1c2) mostrar inquietação

01950  הומםHowmam

procedente de 2000; n pr m
Homã = “confusão”
1) um descendente de Seir, o horeu, o filho de Lotã

01951  הוןhuwn

uma raiz primitiva; DITAT - 487; v
1) ser fácil, estar pronto
1a) (Hifil) considerar fácil, não dar muita importância a

01952  הוןhown

procedente da mesma raiz que 1951 no sentido de 202; DITAT - 487a n m
1) riqueza, bens, substância
1a) abundância
1b) preço, valor alto interj
2) basta!, suficiência

01953  הושמעHowshama ̀

procedente de 3068 e 8085; n pr m
Hosama = “a quem Javé ouve”
1) um dos filhos de Jeconias ou Jeoaquim, o penúltimo rei de Judá

01954  הושעHowshea ̀

procedente de 3467, grego 5617 ωσηε; n pr m
Oséias = “salvação
1) nome da família de Josué, o filho de Num
2) o décimo nono e último rei do reino do norte, Israel
3) filho de Beeri, e o primeiro dos profetas menores; profetizou no reino do norte, Israel, no
período de Jeroboão II
4) um filho de Azazias, um líder de Efraim na época de Davi
5) um líder Israelita que fez aliança com Neemias

01955  הושעיהHowsha ̀yah

procedente de 3467 e 3050; n pr m
Hosaías = “Javé salvou”
1) um príncipe de Judá que esteve auxiliou na dedicação do muro de Jerusalém na época de
Neemias
2) o pai de Jezanias (ou Azarias), que foi um homem de destaque após a destruição de
Jerusalém por Nabucodonosor na época de Jeremias

01956  הותירHowthiyr

procedente de 3498; n pr m
Hotir = “abundância”
1) o décimo terceiro filho de Hemã e um levita coatita

01957  הזהhazah
uma raiz primitiva [veja 2372]; DITAT - 489; v
1) (Qal) sonhar, dormir, delirar

01958  היhiy

em lugar de 5092; DITAT - 490; n m
1) lamentação, lamento

01959  הידדheydad

procedente de uma raiz não utilizada (significando gritar); DITAT - 471a; n m
1) um grito, júbilo, brado
1a) grito
1b) grito (do inimigo)

01960  הידהhuy ̂edah

procedente da mesma raiz que 1959; DITAT - 847a; n f pl
1) cânticos de louvor

01961  היהhayah

uma raiz primitiva [veja 1933]; DITAT - 491; v
1) ser, tornar-se, vir a ser, existir, acontecer
1a) (Qal)
1a1) ——
1a1a) acontecer, sair, ocorrer, tomar lugar, acontecer, vir a ser
1a1b) vir a acontecer, acontecer
1a2) vir a existir, tornar-se
1a2a) erguer-se, aparecer, vir
1a2b) tornar-se
1a2b1) tornar-se
1a2b2) tornar-se como
1a2b3) ser instituído, ser estabelecido
1a3) ser, estar
1a3a) existir, estar em existência
1a3b) ficar, permanecer, continuar (com referência a lugar ou tempo)
1a3c) estar, ficar, estar em, estar situado (com referência a localidade)
1a3d) acompanhar, estar com
1b) (Nifal)
1b1) ocorrer, vir a acontecer, ser feito, ser trazido
1b2) estar pronto, estar concluído, ter ido

01962  היהhayah

outra forma para 1943; DITAT - 483b; n f
1) destruição, calamidade

01963  היךheyk

outra forma para 349; DITAT - 492; adv
1) como

01964  היכלheykal

provavelmente procedente de 3201 (no sentido de capacidade); DITAT - 493; n m
1) palácio, templo, nave, santuário
1a) palácio
1b) templo (palácio de Deus como rei)
1c) corredor, nave (referindo-se ao templo de Ezequiel)
1d) templo (referindo-se ao templo celestial)

01965  היכלheykal (aramaico)

correspondente a 1964; DITAT - 2694; n m
1) palácio, templo
1a) palácio
1b) templo (em Jerusalém)
1c) templo (pagão)

01966  היללheylel

procedente de 1984 (no sentido de brilho); DITAT - 499a; n m
1) aquele que brilha, estrela da manhã, Lúcifer
1a) referindo-se ao rei da Babilônia e a Satanás (fig.)
2) (DITAT) ’Helel’ descrevendo o rei da Babilônia

01967  הימםHeymam

outra forma para 1950; n pr m
Homã = “exterminador”
1) um filho de Lotã, irmão de Hori, e neto de Seir

01968  הימןHeyman

provavelmente procedente de 539; n pr m
Hemã = “fiel”
1) um homem sábio a quem Salomão foi comparado
2) filho de Joel, neto de Samuel, e um cantor e autor levítico do Sl 88
3) um vidente

01969  היןhiyn

provavelmente de origem egípcia; DITAT - 494; n m
1) him
1a) uma unidade de medida, aproximadamente 6 litros (5 quartos)
1b) um vaso contendo um him de líquido

01970  הכרhakar

uma raiz primitiva; DITAT - 495; v
1) (Hifil) agir erroneamente com

01971  הכרהhakkarah

procedente de 5234; DITAT - 1368e; n f
1) o aspecto, aparência, expressão
veja Gill em “Is 3.9”.

01972  הלאhala’
provavelmente um denominativo de 1973; DITAT - 496; v

1) (Nifal) ser removido para longe, ser removido

01973  הלאהhal ̂eah

procedente da forma primitiva de artigo [hal]; DITAT - 496a; adv
1) lá, para frente, adiante
1a) lá longe, além (referindo-se a lugar)
1b) adiante (referindo-se a tempo)

01974  הלולhilluwl

procedente de 1984 (no sentido de júbilo); DITAT - 500a; n m
1) júbilo, louvor
1a) júbilo
1b) louvor

01975  הלזhallaz

procedente de 1976; DITAT - 497; pron demons
1) este, este um (sem subst), aquele, aquela

01976  הלזהhallazeh

procedente do artigo [veja 1973] e 2088; DITAT - 497; pron demons
1) este, este um (sem subst), aquele, aquela

01977  הלזוhallezuw

outra forma de 1976; DITAT - 497; pron demons
1) este, este um (sem subst), aquele, aquela

01978  הליךhaliyk

procedente de 1980; DITAT - 498b; n m
1) passo

01979  הליכהhaliykah

procedente de 1978; DITAT - 498c; n f
1) cortejo, andamento, caravana, caminho
1a) cortejo, caminhada, marcha, andamento
1b) companhia de viagem, caravana

01980  הלךhalak

ligado a 3212, uma raiz primitiva; DITAT - 498; v
1) ir, andar, vir
1a) (Qal)
1a1) ir, andar, vir, partir, proceder, mover, ir embora
1a2) morrer, viver, modo de vida (fig.)
1b) (Piel)
1b1) andar
1b2) andar (fig.)
1c) (Hitpael)
1c1) percorrer
1c2) andar ao redor
1d) (Nifal) liderar, trazer, levar embora, carregar, fazer andar

01981  הלךhalak (aramaico)
correspondente a 1980 [veja 1946]; DITAT - 2695; v
1) andar, ir
1a) (Peal) percorrer (particípio)
1b) (Afel) andar

01982  הלךhelek

procedente de 1980; DITAT - 498a; n m
1) viajante

01983  הלךhalak (aramaico)

procedente de 1981; DITAT - 2695a; n m
1) pedágio, imposto, tributo

01984  הללhalal

uma raiz primitiva, grego 239 αλληλουια; DITAT - 499,500; v
1) brilhar
1a) (Qal) brilhar (fig. do favor de Deus)
1b) (Hifil) luzir
2) louvar, vangloriar, ser vaidoso
2a) (Qal)
2a1) ser vaidoso
2a2) vaidosos, arrogantes (participle)
2b) (Piel)
2b1) louvar
2b2) gabar-se, jactar-se
2c) (Pual)
2c1) ser louvado, ser considerado louvável, ser elogiado, ser digno de louvor
2d) (Hitpael) gabar-se, gloriar, vangloriar
2e) (Poel) fazer de bobo, zombar
2f) (Hitpoel) agir loucamente, comportar-se como louco

01985  הללHillel

procedente de 1984; n pr m
Hilel = “louvor”
1) um nativo de Piratom, no Monte Efraim, o pai de Abdom, o juiz

01986  הלםhalam

uma raiz primitiva; DITAT - 502; v
1) (Qal) golpear, bater, martelar, derrubar
Poel

Poel
Essa forma funciona de maneira muito semelhante ao Piel normal, e ocorre
somente devido a certas mudanças internas de vogal.
Ver Piel 8840

01987  הלםHelem
procedente de 1986; n pr m
Helém = “batedor”
1) um descendente de Aser

01988  הלםhalom

procedente do artigo [veja 1973]; DITAT - 503; adv
1) aqui, para cá

01989  הלמותhalmuwth

procedente de 1986; DITAT - 502a; n f
1) martelo, macete

01990  הםHam

de derivação incerta; n pr loc
Hã = “quente” ou “queimado pelo sol”
1) o lugar onde Quedorlaomer e seus aliados feriram os zuzins, provavelmente no território
dos amonitas, ao leste do Jordão; local incerto

01991  הםhem

procedente de 1993; DITAT - 505?; n m
1) abundância, clamor (significado incerto)

01992  הםhem ou (forma alongada)  המהhemmah

procedente de 1981; DITAT - 504; pron 3p m pl
1) eles, estes, os mesmos, quem

01993  המהhamah

uma raiz primitiva [veja 1949]; DITAT - 505; v
1) murmurar, rosnar, rugir, chorar em alta voz, lamentar, enfurecer, soar, fazer barulho,
tumultuar, ser clamoroso, ser inquieto, ser barulhento, ser movido, ser perturbado, estar
em alvoroço
1a) (Qal)
1a1) rosnar
1a2) murmurar (fig. de uma alma em oração)
1a3) rugir
1a4) estar alvoroçado, estar comoção
1a5) ser barulhento, ser turbulento

01994

 המוhimmow

ou (forma alongada)

(aramaico)
correspondente a 1992; DITAT - 2696; pron 3 p pl
1) eles, lhes
1a) eles (sujeito)
1b) lhes (objeto)

01995  המוןhamown ou  המןhamon
procedente de 1993; DITAT - 505a; n m

 המוןhimmown

1) (Qal) murmúrio, rugido, multidão, abundância, tumulto, som
1a) som, murmúrio, correria, rugido
1b) tumulto, confusão
1c) aglomeração, multidão
1d) abundância, riqueza
1e) abundância, riqueza

01996 גוג

 המוןHamown Gowg

procedente de 1995 e 1463; n pr loc
Forças de Gogue = “multidão de Gogue”
1) o nome a ser dado a um vale de sepulturas; ravina ou estreito, agora conhecido como ’a
ravina dos passageiros’, localizado no lado leste do Mar Morto

01997  המונהHamownah

feminino de 1995; n pr loc
Forças = “multidões”
1) o nome de uma cidade a ser fundada para comemorar a derrota de Gogue

01998  המיהhemyah

procedente de 1993; DITAT - 505b; n f
1) som, música (de instrumentos)

01999

 המלהhamullah

ou

(forma

mais

plena)

המולה

hamuwllah

particípio pass. de uma raiz não utilizada; DITAT - 506a; n f
1) correria, rugido, temporal, som de rugido, som de correria

02000  המםhamam
uma raiz primitiva [veja 1949, 1993]; DITAT - 507; v
1) mover-se ruidosamente, confundir, fazer barulho, desconcertar, quebrar, consumir
esmagar, destruir, agitar, irritar
1a) (Qal)
1a1) mover-se ruidosamente
1a2) confundir, desconcertar, irritar

02001  המםHaman
de derivação estrangeira; n pr m
Hamã = “magnífico”
1) ministro chefe de Assuero, inimigo de Mordecai e dos judeus, que tramou matar os
judeus mas, sendo impedido por Ester, foi enforcado com sua família, na forca que tinha
preparado para Mordecai

02002

 המניךhamniyk

(aramaico) mas o texto tem

hamuwnek

derivação desconhecida; DITAT - 2697; n m
1) colar, cadeia

02003  המסhamac ou (plural) המסים

המונך

procedente de uma raiz não utilizada aparentemente significando crepitar; DITAT 508a; n m pl
1) gravetos

02004  הןhen

procedente de 1931; DITAT - 504; pron pess 3f pl
1) eles, elas, estes, estas, as mesmas, os mesmos, quem

02005  הןhen

um artigo primitivo; DITAT - 510 interj
1) veja!, eis!, embora part hipotética
2) se

02006  הןhen (aramaico)

correspondente a 2005; DITAT - 2698; interj
1) eis!, se

02007  הנהhennah

forma alongada para 2004; DITAT - 504; pron 3 f pl
1) eles, elas, estes, estas, os mesmos, as mesmas, quem

02008  הנהhennah

de 2004; DITAT - 510b; adv
1) aqui, lá, agora, para cá

02009  הנהhinneh

forma alongada para 2005; DITAT - 510a; part demons
1) veja, eis que, olha, se

02010  הנחהhanachah

procedente de 5117; DITAT - 1323d; n f
1) um dia de descanso, feriado, concessão de descanso, estabelecer feriado

02011  הנםHinnom

provavelmente de origem estrangeira, grego 1067 γεεννα; n pr loc
Hinom = “lamentação”
1) um vale (ravina profunda e estreita) com laterais rochosas e íngremes localizado a
sudoeste de Jerusalém, separando o Monte Sião ao norte do ’monte do mau conselho’ e
do planalto rochoso inclinado da ’planície dos Refains’ ao sul

02012  הנעHena ̀

provavelmente de derivação estrangeira; n m loc
Hena = “inquietação”
1) uma cidade na Mesopotâmia que foi reduzida pelos reis assírios pouco tempo antes da
época de Senaqueribe; local desconhecido

02013  הסהhacah

uma raiz primitiva; DITAT - 511 interj
1) (Piel) quieto, fique em silêncio, silêncio, fique calmo, fique quieto, quieto v

2) (CLBL) calar
2a) (Hifil) mandar ficar quieto

02014  הפוגהhaphugah

procedente de 6313; DITAT - 1740b; n f
1) cessação, parada, torpor

02015  הפךhaphak

uma raiz primitiva; DITAT - 512; v
1) virar, subverter, revolver
1a) (Qal)
1a1) revolver, subverter
1a2) virar, voltar, virar para baixo
1a3) mudar, transformar
1b) (Nifal)
1b1) virar-se, voltar
1b2) mudar alguém
1b3) ser perverso
1b4) ser virado, ser virado, ser mudado, ser voltado contra
1b5) ser revertido
1b6) ser revolvido, ser derrubado
1b7) estar virado
1c) (Hitpael)
1c1) transformar-se
1c2) virar-se para uma e outra direção, virar para qualquer direção
1d) (Hofal) tornar-se contra

02016  הפךhephek ou  הפךhephek

procedente de 2015; DITAT - 512a; n m
1) contrário, oposto, uma diferença, reversão, contrariedade, perversidade

02017  הפךhophek

procedente de 2015; DITAT - 512?; n m
1) (Qal) perversidade, perversão

02018  הפכהhaphekah

procedente de 2016; DITAT - 512b; n f
1) subverter

02019  הפכפךhaphakpak

reduplicação de 2015; DITAT - 512c; adj
1) tortuoso, pervertido

02020  הצלהhatstsalah

procedente de 5337; DITAT - 1404a; n f
1) libertação, escapamento

02021  הצןhotsen

procedente de uma raiz não utilizada aparentemente significando ser afiado ou forte;
DITAT - 513; n m

1) armadura?, armas? (significado incerto)

02022  הרhar

uma forma contrata de 2042, grego 717 Αρμαγεδων; DITAT - 517a; n m
1) outeiro, montanha, território montanhoso, monte

02023  הרHor

outra forma de 2022; n pr loc
Hor = “montanha”
1) a montanha na qual Arão morreu; situada no lado oriental do vale do Arabá, o mais alto
de toda a cadeia de montanhas de arenito em Edom; no seu lado oriental está a cidade
antiga de Petra
2) a montanha identificada como um dos marcos da fronteira do norte da terra que os filhos
de Israel estavam prestes a conquistar; localizada no Líbano

02024  הראHara’

talvez procedente de 2022; n pr loc
Hara = “território da montanha”
1) um lugar de exílio na Assíria

02025  הראלhar’el

procedente de 2022 e 410; DITAT - 159a; n m
1) altar, lareira do altar

02026  הרגharag

uma raiz primitiva; DITAT - 514; v
1) matar, executar, assassinar, destruir, assassino, matador, fora de controle
1a) (Qal)
1a1) matar, executar
1a2) destruir, arruinar
1b) (Nifal) ser morto
1c) (Pual) ser morto, ser executado

02027  הרגhereg

procedente de 2026; DITAT - 514a; n m
1) matança, execução

02028  הרגהharegah

procedente de 2027; DITAT - 514b; n f
1) matança, execução

02029  הרהharah

uma raiz primitiva; DITAT - 515; v
1) conceber, engravidar, gerar, estar com criança, ser concebido,
1a) (Qal) conceber, engravidar
1b) (Pual) ser concebido
1c) (Poel) conceber, inventar, imaginar

02030  הרהhareh ou  הריhariy
procedente de 2029; DITAT - 515a; n f

1) grávida

02031  הרהרharhor (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 2029; DITAT - 2700; n m
1) concepção mental, fantasia, imagem, figura mental, impressão, imaginação

02032  הרוןherown ou  הריוןherayown

procedente de 2029; DITAT - 515c; n m
1) concepção física, gravidez, concepção

02033  הרוריHarowriy

outra forma para 2043; n pr loc
Harorita = “o montanhês”
1) o título dado a Samote, um dos soldados da guarda de Davi

02034  הריסהhariycah

procedente de 2040; DITAT - 516b; n f
1) ruína

02035  הריסותhariycuwth

procedente de 2040; DITAT - 516c; n f
1) destruição, ruína, derrota

02036  הרםHoram

procedente de uma raiz não utilizada (significando elevar-se); n pr m
Horão = “exaltado”
1) o rei cananeu de Gezer na época da conquista

02037  הרםHarum

particípio pass. do mesmo que 2036; n pr m
Harum = “exaltado”
1) um homem de Judá, pai de Aarel

02038  הרמוןharmown

procedente do mesmo que 2036; n pr loc
Hermom = “fortaleza alta”
1) um lugar, localização desconhecida

02039  הרןHaran

talvez procedente de 2022;
Harã = “montanhês” n pr m
1) filho mais novo de Terá, irmão de Abraão, pai de Ló, Milca, e Iscá; nasceu e morreu em
Ur dos caldeus
2) um levita gersonita na época de Davi, membro da família de Simei
3) um filho de Calebe com a concubina Efá n pr loc
4) nome do lugar para o qual Abraão migrou de Ur dos caldeus e onde os descendentes do
seu irmão Naor se estabeleceram; provavelmente localizada na Mesopotâmia, em PadãArã, o distrito cultivado ao pé dos montes entre o Khabour e o Eufrates abaixo do
Monte Masius

02040  הרסharac
uma raiz primitiva; DITAT - 516; v
1) demolir, derrubar, destruir, derrotar, quebrar, atravessar, arruinar, arrancar, empurrar,
lançar ao chão, atirar para baixo, estragado, destruidor
1a) (Qal)
1a1) derrubar, demolir
1a2) romper
1a3) destruir, fugir
1b) (Nifal) ser arrasado, ser derrubado
1c) (Piel)
1c1) destruir, demolir
1c2) destruidor (particípio)

02041  הרסherec

procedente de 2040; DITAT - 516a n m
1) derrota, destruição n pr loc
2) (CLBL) cidade da destruição no Egito, provavelmente Heliópolis

02042  הררharar

procedente de uma raiz não utilizada significando agigantar-se; DITAT - 517; n m
1) montanha, outeiro, território montanhoso, monte

02043

 הרריHarariy

ou

 הרריHarariy

(2Sm

23.11)

ou

 הארריHa’rariy (2Sm 23.34, última oração),
aparentemente procedente de 2042;
Hararita = “habitante da montanha” adj
1) um residente em ou descendente de Harar; talvez somente um habitante da montanha n pr
m
2) Agé, um hararita, um dos soldados das tropas de elite de Davi
3) Sama, o hararita, um dos valentes de Davi
4) Sarar, o hararita, o pai de Aião, um dos soldados das tropas de elite de Davi

02044  השםHashem

talvez procedente do mesmo que 2828; n pr m
Hasém = “gordo”
1) um gizonita, pai de alguns filhos membros dentre os poderosos guerreiros de Davi

02045  השמעותhashma u
̀ wth

procedente de 8085; DITAT - 2412e; n f
1) ums razão para ouvir, uma notícia, uma comunicação

02046  התוךhittuwk

procedente de 5413; DITAT - 1442a; n m
1) fusão

02047  התךHathak

provavelmente de origem estrangeira; n pr m
Hataque = “verdadeiramente”

1) um eunuco na corte de Assuero

02048  התלhathal

uma raiz primitiva; DITAT - 518; v
1) (Piel) zombar, enganar
2) (Pual) enganar

02049  התלhathol ou (plural) התלים

procedente de 2048 (somente na forma coletiva); DITAT - 518a; n m pl
1) zombaria, zombador

02050  התתhathath’

uma raiz primitiva; DITAT - 488; v
1) (Poel) gritar, ser frenético, assaltar, arrombar, oprimir, imaginar o erro

02051  ודןV e
̂ dan

talvez em lugar de 5730; n pr loc
Dã = “e Dã”
1) um lugar, de localização incerta, talvez próximo a Medina na Arábia ou
1) também pode ser lido, de forma simples, ’mesmo Dã’

02052  והבVaheb

de derivação incerta; n pr loc
Vaebe = “agora, venha: e dá tu”
1) um lugar em Moabe, localização desconhecida

02053  ווvav

provavelmente um gancho (o nome da sexta letra hebraica); DITAT - 520; n m
1) gancho, prego, pino

02054  וזרvazar

presume-se que seja procedente de uma raiz não utililizada significando ser culpado;
DITAT - 521 n m
1) culpa, carregado de culpa, estranho adj
2) criminoso, culpado

02055  היזתאVay ̂ezatha’

de origem estrangeira; n pr m
Vaizata = “forte como o vento”
1) um dos 10 filhos de Hamã que foram enforcados com seu pai

02056  ולדvalad

para 3206; DITAT - 867a; n m
1) criança, rebento

02057  וניהVanyah

talvez em lugar de 6043; n pr m
Vania = “Javé é louvor”
1) um dos filhos de Bani, na época de Esdras, que casou com esposa estrangeira

02058  ופסיVophciy
provavelmente procedente de 3254; n pr m
Vofsi = “rico”
1) pai de Nabi, o homem escolhido como espião da tribo de Naftali

02059  ושניVashniy

provavelmente procedente de 3461; n pr m
Vashni = “forte”
1) um filho de Samuel

02060  ושתיVashtiy

de origem persa; n pr f
Vasti = “linda”
1) esposa de Assuero, a rainha de quem ele se divorciou por desobedecer às suas ordens

02061  זאבz e
̂ ’eb

procedente de uma raiz não utililizada significando ser amarelo; DITAT - 522; n m
1) lobo

02062  זאבZ e
̂ ’eb

o mesmo que 2061; n pr m
Zeebe = “lobo”
1) um dos dois príncipes de Midiã mencionados na conquista; morto num lagar

02063  זאתzo’th

irregular de 2088; DITAT - 528; pron demons f / adv
1) este, esta, isto, aqui, o qual, este...aquele, este um...aquele outro, tal
1a) (sozinho)
1a1) este, esta, isto
1a2) este...aquele, este um...aquele outro, uma outra, um outro
1b) (aposto ao subst)
1b1) este, esta, isto
1c) (como predicado)
1c1) este, esta, isto, tal
1d) (enclítico)
1d1) então
1d2) quem, a quem
1d3) como agora, o que agora
1d4) o que agora
1d5) a partir de agora
1d6) eis aqui
1d7) bem agora
1d8) agora, agora mesmo
1e) (poético)
1e1) onde, qual, aqueles que
1f) (com prefixos)
1f1) aqui neste (lugar), então

1f2) baseado nestas condições, por este meio, com a condição que, por, através deste, por
esta causa, desta maneira
1f3) assim e assim
1f4) como segue, tais como estes, de acordo com, com efeito, da mesma maneira, assim e
assim
1f5) daqui, portanto, por um lado...por outro lado
1f6) por este motivo
1f7) em vez disso, qual, donde, como

02064  זבדzabad

uma raiz primitiva; DITAT - 524; v
1) (Qal) dar, conceder, dotar com, conceder sobre

02065  זבדzebed

procedente de 2064; DITAT - 524a; n m
1) dote, presente

02066  זבדZabad

procedente de 2064; n pr m
Zabade = “ele concede”
1) um descendente de Judá; filho de Natã, neto de Atai, bisneto de Alai, filho de Sesã
2) filho de Taate
3) um dos soldados das tropas de elite de Davi (poderia ser o mesmo que o mencionado
acima no 1)
4) filho de Simeate, um amonita; um conspirador contra e, com Jeozabade, o assassino de
Joás (também chamado de ’Jozacar’)
5) um dos filhos de Zatu, que mandou embora sua esposa estrangeira em virtude da ordem
de Esdras
6) um dos descendentes de Hasum que, na época de Esdras, teve uma esposa estrangeira
7) um dos filhos de Nebo que tinha uma esposa estrangeira da época de Esdras

02067  זבדיZabdiy

procedente de 2065, grego 2199 Ζεβεδαιος; n pr m
Zabdi = “dotação”
1) filho de Zera e neto de Judá; avô de Acã
2) um dos filhos de Simei, um benjamita
3) um oficial de Davi que tinha o comando da produção das vinhas para as adegas
4) filho de Asafe, o menestrel; também chamado de ’Zacur’ e ’Zicri’

02068  זבדיאלZabdiy’el

procedente de 2065 e 410; n pr m
Zabdiel = “Deus é a minha dotação”
1) pai de Jasobeão, o chefe da guarda de Davi
2) um sacerdote na época de Neemias

02069  זבדיהZ e
̂ badyah ou  זבדיהוZ ̂ebadyahuw

procedente de 2064 e 3050; n pr m
Zebadias = “dotação de Javé”
1) um benjamita dos filhos de Berias

2) um benjamita dos filhos de Elpaal
3) um dos filhos de Jeroão de Gedor e um dos homens de Davi
4) filho de Asael, irmão de Joabe, e um dos homens de Davi
5) filho de Micael, dos filhos de Sefatias
6) um sacerdote dos filhos de Imer, que tinha uma esposa estrangeira na época de Esdras
7) um levita, terceiro filho de Meselemias, o coreíta
8) um levita no reinado de Josafá
9) filho de Ismael e príncipe da casa de Judá no reinado de Josafá

02070  זבובz e
̂ buwb

procedente de uma raiz não utililizada (significando voar); DITAT - 523a; n m
1) mosca

02071  זבודZabuwd

procedente de 2064; n pr m
Zabude = “dado”
1) um sacerdote, filho de Natã, que guardou o posto de ’amigo do rei’ para Salomão

02072  זבודZabbuwd

uma forma de 2071; n pr m
Zabude = “dado”
1) um dos filhos de Bigvai, que retornou na segunda leva com Esdras

02073  זבולz ̂ebuwl ou  זבלz ̂ebul

procedente de 2082; DITAT - 526a; n m
1) exaltado, residência, elevação, residência elevada, altura, habitação

02074

 זבולוןZ

̂ ebuwluwn ou

 זבלוןZ

̂ ebuluwn ou

Z ̂ebuwlun;
procedente de 2082, grego 2194 Ζαβουλων; DITAT - 526b
Zebulom = “exaltado” n pr m
1) o décimo dos filhos de Jacó, sexto e último de Lia; progenitor de Zebulom
2) a tribo descendente de Zebulom n pr loc
3) a terra alocada para a tribo de Zebulom

02075  זבולניZ ̂ebuwloniy
patronímico procedente de 2074; adj
Zebulonita = ver Zebulom
1) um descendente de Zebulom e membro da tribo de Zebulom

02076  זבחzabach
uma raiz primitiva; DITAT - 525; v
1) abater, matar, sacrificar, imolar para sacrifício
1a) (Qal)
1a1) imolar para sacrifício
1a2) abater para comer
1a3) abater em julgamento divino
1b) (Piel) sacrificar, oferecer sacrifício

זבולן

02077  זבחzebach
procedente de 2076; DITAT - 525a; n m
1) sacrifício
1a) sacrifícios de justiça
1b) sacrifícios de contenda
1c) sacrifícios para coisas mortas
1d) o sacrifício da aliança
1e) a páscoa
1f) o sacrifício anual
1g) oferta de gratidão

02078  זבחZebach

o mesmo que 2077; n pr m
Zeba = “desprovido de proteção”
1) um dos dois reis de Midiã que comandaram a grande invasão da Palestina e finalmente
foram derrotados por Gideão

02079  זביZabbay

provavelmente um erro ortográfico de 2140; n pr m
Zabai = “puro”
1) um descendente de Bebai que casou com uma esposa estrangeira nos dias de Esdras
2) pai de Baruque, que auxiliou Neemias na reconstrução do muro da cidade

02080  זבידהZ e
̂ biydah

procedente de 2064; n pr f
Zebida = “dada”
1) esposa de Josias e mãe de Jeoaquim, ambos reis de Judá

02081  זבינאZ e
̂ biyna’

procedente de uma raiz não utililizada (significando comprar); n pr m
Zebina = “comprado”
1) um filho de Nebo que casou com uma esposa estrangeira na época de Esdras

02082  זבלzabal

uma raiz primitiva; DITAT - 526; v
1) (Qal) exaltar, honrar, (possível) habitar exaltadamente

02083  זבלZ e
̂ bul

o mesmo que 2073; n pr m
Zebul = “exaltado”
1) líder da cidade de Siquém na época da luta entre Abimeleque e os nativos cananeus

02084  זבןz e
̂ ban (aramaico)

correspondente a raiz de 2081; DITAT - 2702; v
1) comprar, ganhar
1a) (Peal) ganho (particípio)

02085  זגzag

procedente de uma raiz não utililizada provavelmente significando cercar; DITAT 527a; n m
1) (significado incerto)
1a) nome de alguns produtos insignificantes da vinha, proibidos para nazireus, talvez o talo
ou a casca da uva

02086  זדzed

procedente de 2102; DITAT - 547a; n m
1) arrogante, orgulhoso, insolente, presunçoso
1a) os arrogantes (como n col pl)
1b) presunçoso (como adj)

02087  זדוןzadown

procedente de 2102; DITAT - 547b; n m
1) orgulho, insolência, presunção, arrogância

02088  זהzeh

uma palavra primitiva; DITAT - 528; pron demons
1) este, esta, isto, aqui, qual, este...aquele, esta...esta outra, tal
1a) (sozinho)
1a1) este, esta, isto
1a2) este...aquele, esta...esta outra, outra, outro
1b) (aposto ao subst)
1b1) este, esta, isto
1c) (como predicado)
1c1) este, esta, isto, tal
1d) (encliticamente)
1d1) então
1d2) quem, a quem
1d3) como agora, o que agora
1d4) o que agora
1d5) pelo que
1d6) eis aqui
1d7) imediatamente
1d8) agora, agora mesmo
1e) (poético)
1e1) onde, qual, aqueles que
1f) (com prefixos)
1f1) neste (lugar), então
1f2) nestas condições, por este meio, com a condição que, por, através deste, por esta causa,
desta maneira
1f3) assim e assim
1f4) como segue, coisas tais como estes, de acordo com, com efeito da mesma maneira,
assim e assim
1f5) daqui, portanto, por um lado...por outro lado
1f6) por este motivo
1f7) Apesar disso, qual, donde, como

02089  זהzeh (1Sm 17.34)
permuta para 7716; n m

1) cordeiro, ovelha (pode ser um erro tipográfico de ’seh’)

02090  זהzoh

para 2088; pron demons f
1) este, esta, isto, isso

02091  זהבzahab

procedente de uma raiz não utililizada significando tremular a luz; DITAT - 529a; n m
1) ouro
1a) como metal precioso
1b) como uma medida de peso
1c) referindo-se a brilho, esplendor (fig.)

02092  זהםzaham

uma raiz primitiva; DITAT - 530; v
1) (Piel) repugnar, ser repulsivo, ser repugnante

02093  זהםZaham

procedente de 2092; n pr m
Zaão = “repugnância”
1) o filho de Roboão com Maalate, neta de Davi

02094  זהרzahar

uma raiz primitiva; DITAT - 531,532; v
1) admoestar, avisar, ensinar, brilhar, iluminar, ser claro, ser brilhoso
1a) (Nifal) ser ensinado, ser admoestado
1b) (Hifil)
1b1) ensinar, avisar
1b2) brilhar, iluminar (fig.)

02095  זהרz ̂ehar (aramaico)

correspondente a 2094; DITAT - 2703; v
1) prestar atenção, cuidar, avisar
1a) (Peal) ser avisado

02096  זהרzohar

procedente de 2094; DITAT - 531a; n m
1) claridade, fulgor

02097  זוzow

para 2088; DITAT - 528 pron demons
1) este, esta, tal pron rel f
2) que, a qual

02098  זוzuw

para 2088; DITAT - 528 pron demons
1) este, esta, esse, essa, tal pron rel
2) (doá) qual, (de) quem

02099  זוZiv

provavelmente procedente de uma raiz não utililizada significando ser proeminente;
DITAT - 533; n pr m
Zive = “claridade”
1) nome do segundo mês do ano, correspondente a Abril-Maio

02100  זובzuwb

uma raiz primitiva; DITAT - 534; v
1) correr, emanar, brotar, descarregar
1a) (Qal)
1a1) correr, manar
1a2) morrer, definhar (fig.)
1a3) escorrer (do fluxo de mulher), ter um fluxo, fluxo
1a4) corrimento (particípio)

02101  זובzowb

procedente de 2100; DITAT - 534a; n m
1) corrimento, emanação, descargar, fluxo
1a) sêmem, gonorréia (doença venérea) (referindo-se a homens)
1b) corrimento, fluxo (referindo-se a mulher)

02102  זודzuwd ou (por permuta)  זידziyd

uma raiz primitiva; DITAT - 547; v
1) cozinhar, cozer, ferver, agir com arrogância, agir presunçosamente, agir com rebeldia, ser
presunçoso, ser arrogante, ser orgulhoso com rebeldia
1a) (Qal)
1a1) agir presunçosamente
1a2) lidar arrogantemente (com ’al’)
1a3) desafiar arrogantemente (com ’el’)
1b) (Hifil)
1b1) cozer, ferver, agir com arrogância
1b2) agir presunçosamente, agir insolentemente

02103  זודzuwd (aramaico)

correspondente a 2102; DITAT - 2704; v
1) agir com arrogância, ser presunçoso
1a) (Afel) agir presunçosamente

02104  זוזיםZuwziym

provavelmente procedente da mesma raiz que 2123; n patr m pl
Zuzins = “criaturas andarilhas”
1) um povo antigo de origem incerta, talvez habitantes da antiga Amom ao leste do Jordão

02105  זוחתZowcheth

de origem incerta; n pr m
Zoete = “libertação”
1) um filho de Isi da tribo de Judá

02106  זויתzaviyth

aparentemente procedente da mesma raiz que 2099 (no sentido de proeminência);
DITAT - 534a; n f pl
1) canto

02107  זולzuwl

uma raiz primitiva [veja 2151]; DITAT - 538; v
1) (Qal) derramar, dissipar
2) (Hifil) desprezar

02108  זולהzuwlah

procedente de 2107; DITAT - 537a n f
1) uma remoção, ato de guardar prep
2) exceto, além de, com exceção de, com remoção de conj
3) exceto que

02109  זוןzuwn

uma raiz primitiva; DITAT - 539; v
1) alimentar
1a) (Hofal) ser bem alimentado

02110  זוןzuwn (aramaico)

correspondente a 2109; DITAT - 2705; v
1) alimentar
1a) (Itpeel) alimentar-se

02111  זועzuwa ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 540; v
1) tremer, estremecer, abalar, estar aterrorizado
1a) (Qal) tremer, estremecer
1b) (Pilpel)
1b1) tremer violentamente
1b2) fazer tremer

02112  זועzuwa ̀ (aramaico)

correspondente a 2111; DITAT - 2706; v
1) (Pe) tremer

02113  זועהz ̂eva a
̀ h
Itpeel

Itpeel
Em aramaico (caldeu), essa forma é semelhante ao Hitpael no hebraico,
com sua forma modificada devido a um Alef inicial. Contudo, essa forma
reflete apenas o reflexivo do tema intensivo, e funciona como um Piel e
Hitpael hebraicos combinados.
Ver Hitpael 8819
Ver Piel 8840

procedente de 2111; DITAT - 540a; n f
1) um horror, um objeto de terror, um tremor, um objeto de tremor

02114  זורzuwr

uma raiz primitiva; DITAT - 541; v
1) ser estranho, ser um forasteiro
1a) (Qal)
1a1) tornar-se alienado
1a2) estranho, outro, forasteiro, estrangeiro, inimigo (particípio)
1a3) repugnante (referindo-se ao hálito) (particípio)
1a4) mulher estranha, prostituta, meretriz (meton)
1b) (Nifal) ser alienado
1c) (Hofal) ser um estrangeiro, ser alguém alienado

02115  זורzuwr

uma raiz primitiva [veja 6695]; DITAT - 543; v
1) (Qal) pressionar, apertar, espremer, esmagar
1a) tapar (referindo-se a uma ferida)

02116  זורהzuwreh

procedente de 2115; DITAT - 543; n m
1) uma coisa que é esmagada

02117  זזאzaza’

provavelmente procedente da raiz de 2123; n pr m
Zaza = “claridade” ou “plenitude”
1) um dos filhos de Jônatas, descendente de Jerameel

02118  זחחzachach

uma raiz primitiva; DITAT - 544; v
1) remover, deslocar
1a) (Nifal) ser removido, ser libertado, ser deslocado

02119  זחלzachal

uma raiz primitiva; DITAT - 545; v
1) encolher, rastejar
1a) (Qal) rastejante, que se arrasta (particípio) (meton)
2) temer, estar com medo

02120  זחלתZocheleth

particípio ativo de 2119; n pr f
Zoelete = “serpente”
1) um piquete próximo a Jerusalém onde Adonias imolou ovelhas e bois

02121  זירוןzeydown

procedente de 2102; DITAT - 547c; adj
1) agitado, esbravejante, turbulento, orgulhoso, insolente

02122  זיוziyv (aramaico)

correspondente a 2099; DITAT - 2707; n m
1) brilho, esplendor

02123  זיזziyz

procedente de uma raiz não utilizada aparentemente significando ser conspícuo; DITAT
- 535a,536a n m col
1) criaturas que se movem, coisas que se movem n m
2) abundância, plenitude

02124  זיזאZiyza’

aparentemente procedente da mesma raiz que 2123; n pr m
Ziza = “brilhante”
1) filho de Sifi, um líder dos simeonitas no reinado de Ezequias
2) filho de Roboão com Maaca, a neta de Absalão

02125  זיזהZiyzah

outra forma para 2124; n pr m
Ziza = “abundância”
1) um levita gersonita, segundo filho de Simei

02126  זינאZiyna’

procedente de 2109; n pr m
Ziza = “bem alimentado”
1) um levita gersonita, segundo filho de Simei

02127  זיעZiya ̀

procedente de 2111; n pr m
Zia = “tumulto”
1) um dos gaditas que habitava em Basã

02128  זיףZiyph

procedente do mesmo que 2203;
Zife = “seteira” n pr m
1) um filho Jealelel, um descendente de Judá e irmão de Zifa n pr loc
2) uma cidade no sul de Judá, entre Itnã e Telém; localização desconhecida
3) uma cidade de Judá a sudeste de Hebrom, entre Carmelo e Jutá, na região montanhosa

02129  זיפהZiyphah

fem. de 2128; n pr m
Zifa = “seteira”
1) um filho de Jealelel, um descendente de Judá e irmão de Zife

02130  זיפיZiyphiy

gentílico procedente de 2128; n patr m
Zifeus = “fundidores”
1) um habitante de Zife

02131  זיקהziyqah (Is 50.11) (fem.) e  זקziq ou  זקzeq;

procedente de 2187; DITAT - 573; n m
1) faísca, tição, flecha flamejante
2) grilhões

02132  זיתzayith

provavelmente procedente de uma raiz não utilizada [ligada a 2099]; DITAT - 548 n m
1) azeitona, oliveira
1a) oliveira
1b) azeitonas n pr loc
2) montanha diante de Jerusalém pelo lado leste

02133  זיתןZeythan

procedente de 2132; n pr m
Zetã = “azeitona”
1) um benjamita dos filhos de Bilã

02134  זךzak

procedente de 2141; DITAT - 550a; adj
1) limpo, puro
1a) puro
1b) puro, limpo, justo (fig.)
2) o puro (substantivo)

02135  זכהzakah

uma raiz primitiva [veja 2141]; ser transluzente; DITAT - 549; v
1) ser limpo, ser puro, ser claro
1a) (Qal)
1a1) ser limpo, ser puro
1a2) ser claro, ser justificado
1b) (Piel)
1b1) tornar limpo, tornar puro, manter limpo, manter puro
1c) (Hitpael)
1c1) limpar
1c2) tornar-se limpo, purificar-se

02136  זכוzakuw (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 2135; DITAT - 2708; n f
1) pureza, inocência, inocência (à vista de Deus)

02137  זכוכיתz e
̂ kuwkiyth

procedente de 2135; DITAT - 550b; n f
1) vidro, cristal, vidro fino

02138  זכורzakuwr

propriamente particípio pass de 2142, mas usado para 2145; DITAT - 551f; n m
1) masculino

02139  זכורZakkuwr
procedente de 2142; n pr m
Zacur = “cuidadoso”

1) pai de Samua, o espião rubenita
2) um simeonita da família de Misma
3) um levita merarita, filho de Jaazias
4) filho do cantor Asafe
5) o filho de Inri que auxiliou Neemias na reconstrução do muro
6) um levita, ou uma família de levitas, que assinou a aliança com Neemias
7) um levita cujo filho ou descendente Hanã era um dos tesoureiros sobre os bens indicado
por Neemias

02140  זכיZakkay

procedente de 2141, grego 2195 Ζακχαιος; n pr m
Zacai = “puro”
1) o líder de uma família de 760 exilados que retornaram com Zorobabel

02141  זכךzakak

uma raiz primitiva [veja 2135]; DITAT - 550; v
1) ser puro, ser brilhante, ser limpo, ser claro
1a) (Qal)
1a1) ser brilhante, ser reluzente
1a2) ser limpo, ser puro
1b) (Hifil) limpar, tornar limpo, tornar puro

02142  זכרzakar

uma raiz primitiva; DITAT - 551; v
1) lembrar, recordar, trazer à mente
1a) (Qal) lembrar, recordar
1b) (Nifal) ser trazido à lembrança, ser lembrado, estar no pensamento, ser trazido à mente
1c) (Hifil)
1c1) fazer lembrar, relembrar
1c2) levar a relembrar, manter na lembrança
1c3) mencionar
1c4) registrar
1c5) fazer um memorial, fazer lembrança

02143  זכרzeker ou  זכרzeker

procedente de 2142; DITAT - 551a; n m
1) memorial, lembrança
1a) lembrança, memória
1b) memorial

02144  זכרZeker

o mesmo que 2143; n pr m
Zequer = “lembrança”
1) um gibeonita

02145  זכרzakar

procedente de 2142; DITAT - 551e n m
1) macho (referindo-se a seres humanos e animais) adj
2) homem, macho (referindo-se a seres humanos)

02146  זכרוןzikrown
procedente de 2142; DITAT - 551b; n m
1) memorial, lembrança, memória

02147  זכריZikriy

procedente de 2142; n pr m
Zicri = “memorável”
1) o pai de Eliézer, o líder dos rubenitas no reinado de Davi
2) o pai de Amasias, um descendente de Judá
3) um filho de Isar e neto de Coate
4) um descendente de Eliézer, o filho de Moisés
5) um filho de Asafe, também chamado de ’Zabdi’ e ’Zacur’
6) um sacerdote da família de Abias nos dias de Joiaquim, o filho de Jesua
7) um descendente de Benjamim dos filhos de Simei
8) um descendente de Benjamim dos filhos de Sasaque
9) um descendente de Benjamim dos filhos de Jeroão
10) pai de Joel e descendente de Benjamim
11) o pai de Elisafate, um dos conspiradores com Joiada
12) um herói efraimita do exército infrator de Peca, o filho de Remalias

02148  זכריהZ ̂ekaryah ou  זכריהוZ ̂ekaryahuw

procedente de 2142 e 3050, grego 2197 Ζαχαριας; n pr m
Zacarias = “Javé se lembra”
1) décimo primeiro na ordem dos profetas menores; um sacerdote, filho de Baraquias e neto
de Ido que, junto com Ageu, dirigiu a reconstrução do templo nos dias de Zorobabel
2) rei de Israel, filho de Jeroboão II
3) filho de Meselemias de Selemias, um coreíta e porteiro no portão norte do tabernáculo da
congregação
4) um dos filhos de Jeiel
5) um levita da segunda ordem dos músicos do templo na época de Davi
6) um dos príncipes de Judá no reinado de Josafá
7) filho do sumo sacerdote Joiada, no reinado de Joás, rei de Judá, que foi apedrejado no
pátio do templo
8) um levita coatita no reinado de Josias
9) o líder dos filhos de Parós que retornou com Esdras
10) filho de Bebai
11) um dos líderes do povo a quem Esdras convocou no conselho junto ao rio Aava; ficou
no lado esquerdo de Esdras quando Esdras expôs a lei ao povo
12) pessoa da família de Elão que tinha casado com uma esposa estrangeira depois do
cativeiro
13) antepassado de Ataías ou Utai
14) um silonita, descendente de Perez, neto de Ataías
15) um sacerdote filho de Pasur
16) o representante da família sacerdotal de Ido nos dias de Joiaquim o filho de Jesua;
possivelmente o mesmo que o no. 1 acima
17) um dos sacerdotes, filho de Jônatas, que tocou trombetas na dedicação do muro da
cidade por Esdras e Neemias
18) um líder dos rubenitas na época do cativeiro por Tiglate-Pileser
19) um dos sacerdotes que acompanhou a arca da casa de Obede-Edom

20) filho de Issias, um levita de Coate, descendente de Uziel
21) quarto filho de Hosa, dos filhos de Merari
22) um manassita, pai de Ido
23) pai de Jaaziel. Ele profetizou no espírito
24) um dos filhos de Josafá
25) um profeta no reinado de Uzias, que parece ter atuado como conselheiro do rei, mas de
quem nada se sabe
26) pai de Abia, mãe de Ezequias
27) pessoa da família de Asafe no reinado de Ezequias
28) um dos governadores do templo no reinado de Josias
29) filho de Jeberequias que foi tomado pelo profeta Isaías como uma das ’testemunhas
fidedignas’ quando escreveu a respeito de Rápido-Despojo-Presa-Segura

02149  זלותzulluwth

procedente de 2151; DITAT - 554a; n m
1) vileza, inutilidade

02150  זלזלzalzal

reduplicação de 2151; DITAT - 553a; n m
1) (tremor) gavinha, raminho, broto, renovo

02151  זללzalal

uma raiz primitiva [veja 2107]; DITAT - 553; v
1) ser inútil, ser vil, ser insignificante, ser sem importância
1a) (Qal)
1a1) ser inútil, ser insignificante
1a2) não dar importância, desperdiçar, ser generoso com
2) tremer, estremeçer, sacudir
1a) (Nifal) sacudir, tremer

02152  זלעפהzal ̀aphah ou  זלעפףzil ̀aphaph

procedente de 2196; DITAT - 555a; n f
1) ardor, indignação

02153  זלפהZilpah

procedente de uma raiz não utilizada aparentemente significando pingar, como mirra; n
pr f
Zilpa = “um pingo”
1) a moça da Síria que Labão deu à Lia como serva, uma concubina de Jacó, mãe de Aser e
Gade

02154  זמהzimmah ou  זמהzammah

procedente de 2161; DITAT - 556b; v
1) planejar, inventar, maldade, plano maldoso, propósito malicioso
1a) plano, propósito
1b) plano maldoso, maldade
1c) não casto, incesto, licenciosidade, adultério, idolatria, prostituição

02155  זמהZimmah
o mesmo que 2154; n pr m

Zima = “conspirador”
1) um levita gersonita, filho de Jaate
2) outro gersonita, filho de Simei; talvez o mesmo que o 1) acima
3) pai ou antepassado de Joá, um gersonita no reinado de Ezequias

02156  זמורהz ̂emowrah ou  זמרהz ̂emorah (fem.) e זמר
z ̂emor (masc.)

procedente de 2168; DITAT - 559b; n m/f
1) ramo, galho, broto

02157  זמזםZamzom ou (plural) זמזמים
procedente de 2161; n pr m
Zanzumins = “conspiradores”
1) o nome amonita para o povo que era chamado por outros de refaim, e eram descritos
como uma numerosa nação de gigantes; talvez o mesmo que ’Zuzim’

02158  זמירzamiyr ou  זמרzamir e (fem.)  זמרהz ̂emirah
procedente de 2167; DITAT - 558b; n m
1) cântico, salmo

02159  זמירzamiyr
procedente de 2168; n m
1) ato de aparar, poda

02160  זמירהZ ̂emiyrah
procedente de 2158; n pr m
Zemira = “cântico”
1) um dos filhos de Bequer, o filho de Benjamim

02161  זמםzamam
uma raiz primitiva; DITAT - 556; v
1)ter uma idéia, inventar, planejar, considerar, propor
1a) (Qal)
1a1) considerar, fixar o pensamento em
1a2) propor, tramar
1a3) conspirar (referindo-se a má intenção)

02162  זמםzamam
procedente de 2161; DITAT - 556a; n m
1) trama maldosa, plano maldoso

02163  זמןzaman
uma raiz primitiva; DITAT - 557; v
1) determinar um tempo, estar determinado, ser designado
1a) (Pual)
1a1) estar fixado, ser designado
1a2) tempos determinados (particípio)

02164  זמןz e
̂ man (aramaico)

correspondente a 2163; DITAT - 2709; v
1) chegar a um consenso, determinar um tempo
1a) (Itpael) concordar de antemão

02165  זמןz e
̂ man

procedente de 2163; DITAT - 557a; n m
1) um tempo determinado, tempo marcado, tempo

02166  זמןz e
̂ man (aramaico)

procedente de 2165; DITAT - 2709a; n m
1) um tempo determinado, tempo, período

02167  זמרzamar

uma raiz primitiva [talvez ident. a 2168 com a idéia de
estalar com os dedos]; DITAT - 558; v
1) cantar, cantar louvor, fazer música
1a) (Piel)
1a1) fazer música, cantar
1a2) tocar um instrumento musical

02168  זמרzamar

uma raiz primitiva [veja 2167, 5568, 6785]; DITAT - 559; v
1) aparar, podar
1a) (Qal) aparar, podar
1b) (Nifal) ser podado

02169  זמרzemer

aparentemente procedente de 2167 ou 2168; DITAT - 560b; n m
1) carneiro montês, cabra montesa, muflão, gazela, corço (significado incerto)
1a) um certo animal permitido para alimentação (espécie específica incerta)
1b) talvez um animal extinto, sentido exato desconhecido

02170  זמרz e
̂ mar (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 2167; DITAT - 2710a; n m
1) música instrumental, música

02171  זמרzammar (aramaico)

procedente da mesma raiz que 2170; DITAT - 2710b; n m
1) cantor
Itpael

Itpael
Essa forma, no aramaico (caldeu), é similar ao Hitpael no hebraico, com sua
forma alterada por causa de um Alef inicial. Essa forma verbal reflete
apenas o causativo intensivo, e ocorre apenas raramente com verbos que
apresentam qualidades ortográficas peculiares.
Ver Hitpael 8819

02172  זמרהzimrah
procedente de 2167; DITAT - 558a; n f
1) música, melodia, cântico

02173  זמרהzimrah

procedente de 2168; DITAT - 560a; n f
1) frutas seletas, produtos seletos

02174  זמריZimriy

procedente de 2167;
Zinri = “minha música” n pr m
1) o filho de Salu, um líder dos simeonitas, morto por Finéias com a princesa midianita
Cosbi
2) quinto rei do reino do norte, assassino do rei Elá, reinou por 7 dias antes de suicidar-se
colocando fogo no palácio e foi substituído por Onri, o comandante do exército
3) um dos cinco filhos de Zera e neto de Judá
4) filho de Jeoada e descendente de Saul
5) um nome obscuro mencionado em conexão com ’o misto de gente’ em Jeremias; pode ser
o mesmo que ’Zinrã’

02175  זמרןZimran

procedente de 2167;
Zinrã = “músico” n pr m
1) o filho mais velho de Abraão com Quetura

02176  זמרתzimrath

procedente de 2167; DITAT - 558a; n f
1) cântico de louvor, cântico, música, melodia

02177  זןzan

procedente de 2109; DITAT - 561; n m
1) tipo, espécie

02178  זןzan (aramaico)

correspondente a 2177; DITAT - 2711; n m
1) tipo, espécie

02179  זנבzanab

uma raiz primitiva significando agitar; usada somente como denominativo de 2180;
DITAT - 562; v
1) cortar fora
1a) (Piel) atacar a retaguarda, golpear os de trás

02180  זנבzanab

procedente de 2179 (no sentido original de dar palmadas); DITAT - 562a; n m
1) cauda, fim, toco

02181  זנהzanah

uma raiz primitiva [bem alimentado e portanto libertino]; DITAT - 563; v

1) praticar fornicação, ser uma meretriz, agir como meretriz
1a) (Qal)
1a1) ser uma meretriz, agir como meretriz, cometer fornicação
1a2) cometer adultério
1a3) ser um prostituto ou prostituta cultual
1a4) ser infiel (a Deus) (fig.)
1b) (Pual) agir como meretriz
1c) (Hifil)
1c1) levar a cometer adultério
1c2) forçar à prostituição
1c3) cometer fornicação

02182  זנוחZanowach

procedente de 2186; n pr loc
Zanoa = “abandonado”
1) uma cidade nas terras baixas de Judá
2) uma cidade nas montanhas de Judá, talvez ao sudoeste de Hebrom

02183  זנוןzanuwn ou (plural) זונים

procedente de 2181; DITAT - 563a; n m pl
1) adultério, fornicação, prostituição

02184  זנותz ̂enuwth

procedente de 2181; DITAT - 563b; n f
1) fornicação, meretrício

02185  זנותzonowth ou (plural) זנותים

considerada por alguns como se fosse procedente de 2109 ou uma raiz não utilizada e
aplicada a
equipamentos militares; mas é evidente que se trata o particípio ativo de 2181; n f pl
1) fornicações
1a) armadura (usada em guerras não sancionadas por Javé) (fig.)

02186  זנחzanach

uma raiz primitiva significando empurrar para o lado; DITAT - 564; v
1) abandonar, rejeitar, desdenhar
1a) (Qal) rejeitar
1b) (Hifil) rejeitar alguém de maneira forçosa
2) feder, emitir mau cheiro, tornar-se odioso
2a) (Hifil) cheirar mau (perfeito)

02187  זנקzanaq

uma raiz primitiva; DITAT - 566; v
1) (Piel) saltar, pular

02188  זעהze a
̀ h

procedente de 2111 (no sentido de 3154); DITAT - 857b; n f
1) suor

02189  זעוהza ̀avah

por transposição de 2113; DITAT - 540a; n f
1) um horror, tremor, objeto de terror ou tremor

02190  זעוןZa ̀avan

procedente de 2111; n pr m
Zaavã = “agitado”
1) um líder horeu, filho de Eser, o filho de Seir

02191  זעירze e
̀ yr

procedente de uma raiz não utilizada [ligada (por permuta) a 6819], significando
diminuir; DITAT - 571a; n m
1) um pouco
1a) referindo-se a quantidade
1b) referindo-se ao tempo

02192  זעירz e
̂ ̀eyr (aramaico)

correspondente a 2191; DITAT - 2712; adj
1) um pouco, pequeno

02193  זעךza ̀ak

uma raiz primitiva; DITAT - 567; v
1) extinguir, estar extinto, ser extinguido
1a) (Nifal) ser extinguido

02194  זעםza ̀am

uma raiz primitiva; DITAT - 568; v
1) denunciar, expressar indignação, estar indignado
1a) (Qal)
1a1) ter indignação, estar indignado, estar furiosamente indignado, ser rebelde
1a2) ser abominável
1a3) expressar indignação na fala, denunciar, amaldiçoar
1b) (Nifal) mostrar indignação, mostrar raiva

02195  זעםza ̀am

procedente de 2194; DITAT - 568a; n m
1) ira, indignação

02196  זעףza ̀aph

uma raiz primitiva; DITAT - 569; v
1) irritar, ser triste, estar irado, estar vexado, estar irado estar de mau humor
1a) (Qal)
1a1) estar de mau humor
1a2) estar enraivecido, estar irado
2) (Qal)
2a) parecer perplexo, parecer agitado
2b) estar abatido

02197  זעףza ̀aph

procedente de 2196; DITAT - 569a; n m

1) fúria, furor, turbulência, indignação

02198  זעףza e
̀ ph

procedente de 2196; DITAT - 569b; adj
1) raiva, fúria, mau humor, vexacão

02199  זעקza ̀aq

uma raiz primitiva; DITAT - 570; v
1) chamar, gritar, clamar, clamar por socorro
1a) (Qal)
1a1) chamar (para ajuda)
1a2) clamar, gritar (em necessidade)
1b) (Nifal) ser juntado, ser chamado, ser reunido
1c) (Hiphil)
1c1) chamar, gritar, reunir, convocar
1c2) fazer chorar, proclamar
1c3) ter uma proclamação feita
1c4) gritar por, chamar

02200  זעקz e
̂ ̀iq (aramaico)

correspondente a 2199; DITAT - 2712; v
1) (Peal) clamar, gritar, chamar

02201  זעקza ̀aq e (fem.)  זעקהz ̂e ̀aqah

procedente de 2199; DITAT - 570a; n f
1) grito, gritaria
1a) gritaria
1b) grito de sofrimento
1c) gritaria, clamor

02202  זפרוןZiphron
procedente de uma raiz não utilizada (significando ser perfumado); n pr loc
Zifrom = “fragrância”
1) um lugar na fronteira norte da terra prometida como foi especificado por Moisés

02203  זפתzepheth

procedente de uma raiz não utilizada (significando liqüefazer); DITAT - 572; n f
1) piche, alcatrão, asfalto

02204  זקןzaqen

uma raiz primitiva; DITAT - 574; v
1) ser velho, envelhecer
DITAT DITAT corresponde à obra de R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr. e
Bruce K. Waltke, Dicionário Internacional de Teologia do Antigo
Testamento (publicado pelas Edições Vida Nova, www.vidanova.com.br). O
número que aparece ao lado da sigla DITAT corresponde ao verbete deste
dicionário, que pode ser consultado para maior aprofundamento.

1a) (Qal) ser velho, envelhecer
1b) (Hifil) envelhecer, mostrar a idade

02205  זקןzaqen

procedente de 2204; DITAT - 574b; adj
1) velho
1a) velho (referindo-se aos seres humanos)
1b) ancião (referindo-se aos que têm autoridade)

02206  זקןzaqan

procedente de 2204; DITAT - 574a; n m
1) barba, queixo
Qal

Qal
Qal é o paradigma verbal mais freqüentemente empregado. Expressa a
ação “simples” ou “causal” da raiz na voz ativa.
Exemplos:
ele sentou, ele comeu, ele foi, ele disse, ele levantou, ele comprou
Esta forma representa 66.7% dos verbos analisados.
Hifil

Hifil
1) O Hifil em geral expressa a ação “causativa” do Qal - ver 8851
Qal Hifil
ele comeu ele fez comer, alimentou
ele veio ele fez vir, trouxe
ele reinou ele fez rei, coroou
2) O Hifil é geralmente empregado para formar verbos a partir de substantivos
e de adjetivos.
Substantivo ou Adjetivo Hifil
ouvido ouvir (dar ouvidos)
distante afastar-se, colocar longe de
3) Alguns verbos “simples” acham-se no Hifil.
lançar, destruir, levantar cedo, explicar, contar
Essa forma representa 13.3% dos verbos analisados.

1a) barba
1b) queixo

02207  זקןzoqen

procedente de 2204; DITAT - 574c; n m
1) idade avançada

02208  זקןzaqun

propriamente, particípio passivo de 2204 (usado somente no plural como um
substantivo); DITAT - 574e; n m
1) idade avançada, velhice

02209  זקנהziqnah

procedente de 2205; DITAT - 574d; n f
1) velhice

02210  זקףzaqaph

uma raiz primitiva; DITAT - 575; v
1) (Qal) erguer

02211  זקףz e
̂ qaph (aramaico)

correspondente a 2210; DITAT - 2714; v
1) ( eal) erguer, levantar
P

02212  זקקzaqaq

uma raiz primitiva; DITAT - 576; v
1) purificar, destilar, coar, refinar
1a) (Qal)
1a1) purificar, destilar, coar
1a2) refinar
1b) (Piel) depurar, refinar

Peal

Peal
No aramaico (caldeu), essa forma representa o tronco básico do verbo e
equivale ao tronco Qal no hebraico.
Ver Qal 8851
Piel

Piel
1) O Piel normalmente expressa uma ação “intensiva” ou “intencional”.
Qal
ele quebrou

1c) (Pual) refinar, purificar

02213  זרzer

procedente de 2237 (no sentido de dispersão); DITAT - 543a; n m
1) borda, moldura, argola

02214  זראzara’

procedente de 2114 (sentido de separação) [veja 2219]; DITAT - 542a; n m
1) náusea, repugnância, coisa repugnante

02215  זרבzarab
ele enviou
Piel

ele quebrou em pedaços, ele esmagou
ele mandou embora, expulsou
2) Algumas vezes o Piel introduz um novo sentido à forma Qal.
ele contou ele relatou, contou
ele completou ele pagou, recompensou
ele aprendeu ele ensinou
3) O Piel expressa uma ação “repetida” ou “prolongada”.
ele pulou ele saltou, saltitou
4) Alguns verbos intransitivos no Qal tornam-se transitivos no Piel.
ser forte fortalecer, fortificar
tornar-se grande engrandecer
Pual

Pual
Pual é o “passivo” do Piel - ver 8840
Piel
ele esmagou
ele contou
Essa forma representa 0,7% dos verbos analisados.
Pual
isso foi esmagado

uma raiz primitiva; DITAT - 578; v
1) (Pual) secar, ser aquecido, ser queimado, estar seco

02216  זרבבלZ e
̂ rubbabel

procedente de 2215 e 894, grego 2216 Ζοροβαβελ; DITAT - 578a; n pr m
Zorobabel = “semeado na Babilônia”
1) o neto do rei Jeoaquim e líder do primeiro grupo de exilados que retornou da Babilônia

02217  זרבבלZ e
̂ rubbabel (aramaico)

correspondente a 2216; n pr m
Zorobabel = “semeado na Babilônia”
1) o neto do rei Jeoaquim e líder do primeiro grupo de exilados que retornou da Babilônia

02218  זרדZered

procedente de uma raiz não utilizada significando ser exuberante em crescimento; n pr
loc
Zerede = “riacho do salgueiro”
1) um rio ao leste do Jordão, na região de Moabe e Edom, uma fonte do rio Arnom

02219  זרהzarah

uma raiz primitiva [veja 2114]; DITAT - 579; v
1) dispersar, ventilar, lançar fora, joeirar, dissipar, padejar, espalhar, ser dispersado, ser
espalhado
1a) (Qal)
1a1) espalhar
1a2) ventilar, joeirar
1b) (Nifal) ser espalhado, ser dispersado
1c) (Piel)
isso foi contado
Nifal

Nifal
1) O Nifal é o “passivo” do Qal - ver 8851
Qal
ele viu
ele viu o anjo
ele enviou
ele criou isso
Nifal
ele foi visto, apareceu
o anjo foi visto

1c1) espalhar, dispersar (intensivo de Qal)
1c2) joeirar, peneirar
1d) (Pual) ser espalhado, ser esparramado

02220

 זרועz

̂ erowa ̀ ou (forma contrata)

 זרעz

̂ eroa ̀ e (fem.)

 זרועהz ̂erow ̀ah ou  זרעהz ̂ero ̀ah
procedente de 2232; DITAT - 583a; n f
1) braço, antebraço, ombro, força
1a) braço
1b) braço (como símbolo de força)
1c) forças (políticas e militares)
1d) ombro (referindo-se ao animal sacrificado)

02221  זרועzeruwa ̀

procedente de 2232; DITAT - 582b; n m
1) aquilo que é semeado, ato de semear, coisa semeada

02222  זרזיףzarziyph

reduplicação de uma raiz não utilizada significando fluir; DITAT - 584a v
1) pingar
1a) (Hifil) fazer pingar n m
2) pingo, gota, um aguaceiro, uma saturação

02223  זרזירzarziyr

reduplicação de 2115; DITAT - 543b; n m
1) cingido, apertado, alerta, usado com 4975 em Pv 30.31
1a) talvez um animal extinto, significado exato desconhecido

02224  זרחzarach

uma raiz primitiva; DITAT - 580; v
1) surgir, aparecer, sair, levantar, subir, brilhar
1a) (Qal)
1a1) subir
1a2) surgir, aparecer
ele foi enviado
foi criado
1) O Nifal algumas vezes expressa uma ação “reflexiva”.
ele vigiou ele foi vigiado, também
ele se protegeu
1) Diversos verbos usam o Nifal, embora expressem ação simples
e são traduzidos na voz ativa. São exemplos comuns:
ele lutou, ele permaneceu, ele jurou, ele entrou
Essa forma representa 6.0% dos verbos analisados.

02225  זרחzerach
procedente de 2224; DITAT - 580a; n m
1) aurora, brilho

02226  זרחZerach

o mesmo que 2225, grego 2196 Ζαρα; n pr m
Zerá ou Zera = “nascente”
1) um filho de Reuel e neto de Esaú, um dos nobres dos edomitas
2) irmão gêmeo de Perez, filhos de Judá e Tamar; descendentes são chamados de zeraítas,
ezraítas e izraítas
3) filhos de Simeão; também chamado de ’Zoar’
4) um levita gersonita, filho de Ido de Adaías
5) o etíope ou cuxita, invasor de Judá no reinado de Asa que derrotou os invasores;
provavelmente o mesmo que o rei egípcio Ursaken I, segundo rei da 22a. dinastia
egípcia, ou, talvez, mais provavelmente Usarken II, seu segundo sucessor
6) outro lider edomita; possivelmente o mesmo que (1

02227  זרחיZarchiy

patronímico procedente de 2226; n patr m
Zeraítas = veja Zera
1) descendentes de Zera ou Zerá

02228  זרחיהZ e
̂ rachyah

procedente de 2225 e 3050; n pr m
Zeraías = “Javé elevou-se”
1) um sacerdote, filho de Uzi, e antepassado de Esdras, o escriba
2) pai de Elioneai, dos filhos de Paate-Moabe, cujos descendentes retornaram do cativeiro
com Esdras

02229  זרםzaram

uma raiz primitiva; DITAT - 581; v
1) derramar, derramar em inundação, inundar
1a) (Qal) derramar, transbordar
1b) (Poal) derramar, despejar
1b1) referindo-se ao poder de Deus (fig.)

02230  זרםzerem
Poal

Poal
Essa forma é o passivo do Poel, e funciona de maneira muito semelhante ao
Pual normal.
Ver Pual 8849
Ver Poel 8845
fig. Figuradamente

procedente de 2229; DITAT - 581a; n m
1) chuva forte, temporal, enxurrada, torrente, tempestade

02231  זרמהzirmah

procedente de 2230; DITAT - 581b; n f
1) fluxo, escoamento
1a) fluxo (referindo-se a descarga seminal)

02232  זרעzara ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 582; v
1) semear, espalhar semente
1a) (Qal)
1a1) semear
1a2) produzindo, brotando semente
1b) (Nifal)
1b1) ser semeado
1b2) tornar-se grávida, ser fecundada
1c) (Pual) ser semeado
1d) (Hifil) produzir semente, brotar semente

02233  זרעzera ̀

procedente de 2232; DITAT - 582a; n m
1) semente, semeadura, descendência
1a) uma semeadura
1b) semente
1c) sêmem viril
1d) descendência, descendentes, posteridade, filhos
1e) referindo-se a qualidade moral
1e1) um praticante da justiça (fig.)
1f) tempo de semear (por meton.)

02234  זרעz e
̂ ra ̀ (aramaico)

correspondente a 2233; DITAT - 2715; n m
1) semente, descendência

02235  זרעzeroa ̀ ou  זרעןzera ̀on ou (forma plural) זרעים

procedente de 2232; DITAT - 582c; n m pl
1) vegetais (como algo que foi semeado)

02236  זרקzaraq

uma raiz primitiva; DITAT - 585; v
1) espalhar, aspergir, atirar, lançar, espalhar abundantemente, salpicar
1a) (Qal) espalhar, espargir, atirar
1b) (Pual) ser aspergido

02237  זררzarar

uma raiz primitiva [veja 2114]; DITAT - 586; v
1) ( oel) espirrar
P

Poel

02238  זרשZeresh
de origem persa; n pr f
Zeres = “ouro”
1) a esposa de Hamã, o agagita

02239  זרתzereth

procedente de 2219; DITAT - 587; n f
1) palmo
1a) uma unidade de medida, de aproximadamente meio côvado, ou a distância do polegar
até o dedo mínimo duma mão aberta

02240  זתואZattuw’

de derivação incerta; n pr m
Zatu = “brilho dele”
1) uma família de exilados que retornou com Zorobabel

02241  זתםZetham

aparentemente uma variação para 2133; n pr m
Zetã = “azeitona”
1) um levita gersonita, o filho de Jeieli e neto de Ladã

02242  זתרZethar

de origem persa; n pr m
Zetar = “estrela”
1) um dos sete eunucos de Assuero

02243  חבchob

por contração de 2245; DITAT - 589a; n m
1) peito

02244  חבאchaba’

uma raiz primitiva [veja 2245]; DITAT - 588; v
1) esconder, ocultar
1a) (Nifal) esconder-se
1b) (Pual) ser forçado a esconder
1c) (Hifil) esconder
1d) (Hofal) ser escondido

Poel
Essa forma funciona de maneira muito semelhante ao Piel normal, e ocorre
somente devido a certas mudanças internas de vogal.
Ver Piel 8840
Hofal

Hofal

1e) (Hitpael)
1e1) esconder-se, recuar
1e2) aproximar, engrossar, endurecer

02245  חבבchabab

uma raiz primitiva [veja 2244, 2247]; DITAT - 589; v
1) (Qal) amar fervorosamente, estimar

02246  חבבChobab
procedente de 2245; n pr m

Hofal é o “passivo” do Hifil - ver 8818
Hifil
ele contou
ele arremessou
Hofal
foi-lhe contado (contaram-lhe)
ele foi arremessado
Essa forma representa 0.6% dos verbos analisados.
Hitpael

Hitpael
1) Essa forma expressa basicamente uma ação “reflexiva” de Qal ou Piel
Ver para o Qal 8851
Ver para o Piel 8840
Qal Hitpael
ele trajava ele se vestiu
ele lavou ele se lavou
ele caiu ele preciptou-se, caiu caiu em cima, atacou
ele vendeu ele se vendeu, ele se devotou
2) Expressa uma ação recíproca.
eles olharam eles olharam um para o outro
eles sussurraram eles sussurraram um para o outro
3) Alguns verbos no Hitpael são traduzidos como uma ação simples. A ação
reflexiva fica subentendida.

Hobabe = “estimado”
1) o filho de Reuel, o sogro midianita de Moisés também conhecido como Jetro, e cunhado
de Moisés

02247  חבהchabah

uma raiz primitiva [veja 2245]; DITAT - 590; v
1) esconder, ocultar, esconder-se
1a) (Qal) esconder
1b) (Nifal) esconder-se, manter-se escondido, ocultar

02248  חבולהchabuwlah (aramaico)

procedente de 2255; DITAT - 2716b; n m
1) delito, crime, dano, ação maldosa, um erro

02249  חבורChabowr

procedente de 2266; n pr loc
Habor = “associação”
1) um afluente do rio Eufrates na Assíria

02250

 חבורהchabbuwrah

ou

 חברהchabburah

 חברהchaburah
procedente de 2266; DITAT - 598g; n f
1) contusão, listra, ferida, golpe

02251  חבטchabat

uma raiz primitiva; DITAT - 591; v
1) bater, malhar, agitar, debulhar
1a) (Qal)
1a1) bater
1a2) tirar
1b) (Nifal) ser debulhado

02252  חביהChabayah ou  חביהChabayah

procedente de 2247 e 3050; n pr m
Habaías = “Javé escondeu”
1) líder de uma família sacerdotal que retornou do exílio com Zorobabel

02253  חבוןchebyown

procedente de 2247; DITAT - 590a; n m
1) envoltório, cobertura, esconderijo, refúgio

02254  חבלchabal

uma raiz primitiva; DITAT - 592,593,594,595; v
1) amarrar
1a) (Qal)
1a1) amarrar
ele orou, ele lamentou, ele ficou irado
Essa forma representa 1.4% dos verbos analisados.

ou

2) tomar um penhor, penhorar
2a) (Qal) conservar por um penhor, tomar em penhor, manter em penhor
2b) (Nifal) dar um penhor, tornar-se penhor
3) destruir, estragar, agir corruptamente, ofender
3a) (Qal) estragar, corromper, ofender
3b) (Nifal) ser arruinado
3c) (Piel) destruir, arruinar
3d) (Pual) ser arruinado, ser despedaçado
4) dar à luz, estar com dores
4a) (Piel) contorcer, torcer, estar com dores

02255  חבלchabal (aramaico)

correspondente a 2254; DITAT - 2716; v
1) ferir, destruir
1a) (Pael) ferir, destruir
1b) (Itpael) ser destruído

02256  חבלchebel ou  חבלchebel

procedente de 2254; DITAT - 592b,595a; n m
1) corda, cordão, território, faixa, companhia
1a) uma corda, cordão
1b) uma corda ou linha de medida
1c) uma porção medida, lote, parte, região
1d) um grupo ou companhia
2) dor, tristeza, dores de parto, pontada
2a) dores de parto
2b) dores, pontadas, tristeza
3) união
4) destruição

02257  חבלchabal (aramaico)
Pael

Pael
No aramaico (caldeu), essa é a forma intensiva do verbo, equivalente ao
Piel no hebraico.
Ver Piel 8840
Itpael

Itpael
Essa forma, no aramaico (caldeu), é similar ao Hitpael no hebraico, com sua
forma alterada por causa de um Alef inicial. Essa forma verbal reflete
apenas o causativo intensivo, e ocorre apenas raramente com verbos que
apresentam qualidades ortográficas peculiares.
Ver Hitpael 8819

procedente de 2255; DITAT - 2716a; n m
1) machucar, prejudicar, ferir

02258  חבלchabol ou (fem.)  חבלהchabolah

procedente de 2254; DITAT - 593a; n m
1) penhor

02259  חבלchobel

particípio ativo de 2254 (no sentido de manusear cordas);
DITAT - 592c; n m
1) marinheiro, marujo

02260  חבלchibbel

procedente de 2254 (no sentido de suprido com cordas); DITAT - 592d; n m
1) mastro (significado incerto)

02261  חבצלתchabatstseleth

de derivação incerta; DITAT - 596.1; n f
1) narciso, lírio, rosa

02262  חבצניהChabatstsanyah

de derivação incerta; n pr m
Habazinias = “luz de Javé”
1) aparentemente o líder de uma das famílias dos recabitas

02263  חבקchabaq

uma raiz primitiva; DITAT - 597; v
1) abraçar, entrelaçar
1a) (Qal)
1a1) abraçar
1a2) cruzar as mãos em preguiça (fig.)
1b) (Piel) abraçar

02264  חבקchibbuq

procedente de 2263; DITAT - 597a; n m
1) cruzados (os braços), ato de dobrar (referindo-se a mãos), bater (as mãos)
1a) referindo-se a preguiça (fig.)

02265  חבקוקChabaqquwq

reduplicação de 2263; n pr m
Habacuque = “abraço”
1) um profeta de Israel que escreveu o livro com o mesmo nome; provavelmente viveu no
décimo segundo ou décimo terceiro ano de reinado do rei Josias

02266  חברchabar

uma raiz primitiva; DITAT - 598; v
1) unir, juntar, vincular, ser unido, ser vinculado, estar em associação, amontoar, ter
comunhão com, ser compacto, fazer encantamentos
1a) (Qal)

1a1) unir, estar unido
1a2) fazer encantamentos, encantar
1b) (Piel)
1b1) unir com, tornar-se um aliado de
1b2) unir, ajuntar, aliar
1c) (Pual)
1c1) estar aliado com, estar unido
1c2) estar ligado
1d) (Hifil) ajuntar, acumular (palavras)
1e) (Hitpael) ajuntar-se a, fazer uma aliança, aliar-se

02267  חברcheber

procedente de 2266; DITAT - 598a; n m
1) associação, companhia, grupo
2) partilha, associação, sociedade
3) um mágico, encantador, encantamento

02268  חברCheber

o mesmo que 2267; n pr m
Héber = “camarada”
1) o queneu, marido de Jael, que matou Sísera cravando uma estaca na sua testa
2) neto de Aser de quem surgiram os heberitas
3) pai de Socó, um judeu
4) um benjamita
5) outro benjamita
6) um gadita

02269  חברchabar (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 2266; DITAT - 2717,2717a; n m
1) companheiro, associado, amigo, camarada, colega

02270  חברchaber

procedente de 2266; DITAT - 598c adj
1) unido n m
2) associado, amigo, adoradores
3) companheiro

02271  חברchabbar

procedente de 2266; DITAT - 598f; n m
1) sócio, parceiro (em comércio)

02272  חברברהchabarburah ou (plural) חברברות

reduplicação de 2266; DITAT - 598h; n f pl
1) manchas, listra, marca

02273  חברהchabrah (aramaico)

procedente de 2269; DITAT - 2717b; n f
1) associado, colega, companheiro

02274  חברהchebrah

procedente de 2267; DITAT - 598b; n f
1) companhia, associação

02275  חברוןChebrown

procedente de 2267; DITAT - 598i
Hebrom = “associação” n pr loc
1) uma cidade no sul de Judá, aproximadamente a 30 km ao sul de Jerusalém e 30 km (20
milhas) ao norte de Berseba, próxima ao local onde Abraão construiu um altar n pr m
2) o terceiro filho de Coate e neto de Levi
3) um descendente de Calebe

02276  חברוניChebrowniy ou  חברניChebroniy

patronímico de 2275; n m
Hebronitas = veja Hebrom
1) os habitantes da cidade de Hebrom
2) os descendentes de Hebrom, o neto de Levi

02277  חבריChebriy

patronímico de 2268; n m
Heberitas = veja Héber
1) descendentes de Héber

02278  חברתchabereth

procedente de 2270; DITAT - 598d; n f
1) companheira, esposa, consorte

02279  חברתchobereth

particípio ativo de 2266; DITAT - 598e; n f
1) junção, algo montado
2) peças de cortina do tabernáculo

02280  חבשchabash

uma raiz primitiva; DITAT - 599; v
1) amarrar, atar, cingir, ligar, selar, conter, enfaixar, governar
1a) (Qal)
1a1) amarrar, atar
1a2) cingir
1b) (Piel) atar, restringir
1c) (Pual) ser atado

02281  חבתchabeth ou (forma plural) חבתים

procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando cozinhar [veja 4227];
DITAT - 600a; n m pl
1) obreias, aquilo que se prepara na assadeira

02282  חגchag ou  חגchag

procedente de 2287; DITAT - 602a; n m
1) festival, festa, ajuntamento festivo, festa de peregrinação
1a) festa

1b) sacrifício festivo

02283  חגאchaga’

procedente de uma raiz não utilizada significando revolver [veja 2287]; DITAT - 602b;
nf
1) terror, um espanto (em terror)

02284  חגבchagab

de derivação incerta; DITAT - 601a; n m
1) gafanhoto

02285  חגבChagab

o mesmo que 2284, grego 13 Αγαβος; n pr m
Hagabe = “gafanhoto”
1) líder de uma família de exilados que retornou com Zorobabel

02286  חגבהChagaba’ ou  חגבהChagabah

procedente de 2285; n pr m
Hagaba = “gafanhoto”
1) líder de uma família de exilados que retornou com Zorobabel

02287  חגגchagag

uma raiz primitiva [veja 2283, 2328]; DITAT - 602; v
1) realizar uma festa, realizar um festival, fazer peregrinação, realizar uma festa de
peregrinação, celebrar, dançar, cambalear
1a) (Qal)
1a1) realizar uma festa de peregrinação
1a2) rodopiar

02288  חגוchagav ou (forma plural) חגוים

procedente de uma raiz não utilizada significando tomar refúgio; DITAT - 603a; n m pl
1) fendas, lugares de refúgio, esconderijos

02289  חגורchagowr

procedente de 2296; DITAT - 604b; n m
1) vestido, cingido, cercado

02290

 חגורהchagowr

ou

 חגרchagor

e (fem.)

chagowrah ou  חגרהchagorah
procedente de 2296; DITAT - 604a,604c; n pr m
1) cinturão, cinto
2) cinturão, cobertura para os lombos, cinto, tecido para os lombos, armadura

02291  חגיChaggiy

procedente de 2287;
Hagi ou hagitas = “festivo” n pr m
1) segundo filho de Gade adj
2) descendentes de Hagi, um gadita

חגורה

02292  חגיChaggay
procedente de 2282; n pr m
Ageu = “festivo”
1) décimo na ordem dos profetas menores; primeiro profeta a profetizar depois do cativeiro

02293  חגיהChaggiyah

procedente de 2282 e 3050; n pr m
Hagias = “festival de Javé”
1) filho de Siméia e um levita merarita

02294  חגיתChaggiyith

procedente de 2291; n pr f
Hagite = “festiva”
1) uma esposa de Davi e mãe de Adonias

02295  חגלהChoglah

de derivação incerta; n pr f
Hogla = “perdiz”
1) terceira das cinco filhas de Zelofeade, um descendente de Manassés

02296  חגרchagar

uma raiz primitiva; DITAT - 604; v
1) cingir, vestir, cingir-se, colocar um cinto
1a) (Qal)
1a1) cingir
1a2) cingir, atar
1a3) cingir-se

02297  חדchad

forma condensada de 259; DITAT - 61; adj
1) um (número), mesmo, único, primeiro, cada, uma vez

02298  חדchad (aramaico)

correspondente a 2297; DITAT - 2718; adj
1) um (número)
1a) um
1b) um (artigo indefinido)

02299  חדchad

procedente de 2300; DITAT - 605a; adj
1) afiado

02300  חדדchadad

uma raiz primitiva; DITAT - 605; v
1) ser afiado, estar alerta, ser aguçado
1a) (Qal) ser afiado, ser aguçado
1b) (Hifil) afiar
1c) (Hofal) estar sendo afiado

02301  חדדChadad
procedente de 2300; n pr m
Hadade = “poderoso”
1) um filho de Ismael

02302  חדהchadah

uma raiz primitiva; DITAT - 607; v
1) regozijar
1a) (Qal) regozijar
1b) (Piel) alegrar, fazer feliz

02303  חדודchadduwd

procedente de 2300; DITAT - 605b; adj
1) afiado, pontudo, pontiagudo

02304  חדוהchedvah

procedente de 2302; DITAT - 607a; n f
1) alegria, contentamento

02305  חדוהchedvah (aramaico)

correspondente a 2304; DITAT - 2719; n f
1) alegria

02306  חדיchadiy (aramaico)

correspondente a 2373; DITAT - 2720; n m
1) peito, tórax

02307  חדידChadiyd

procedente de 2300; n pr m
Hadide = “afiado”
1) uma cidade em Benjamim

02308  חדלchadal

uma raiz primitiva; DITAT - 609; v
1) parar, cessar, desistir, privar-se de, deixar de ser, deixar incompleto, abster-se
1a) (Qal)
1a1) cessar, chegar ao fim
1a2) parar, deixar

02309  חדלchedel

procedente de 2308; DITAT - 609a; n m
1) descanso, término

02310  חדלchadel

procedente de 2308; DITAT - 609b; adj
1) rejeitado, abstinente, transitório, fugaz, carente

02311  חדליChadlay
procedente de 2309; n pr m

Hadlai = “descanso de Deus”
1) um efraimita

02312  חרקchedeq

procedente de uma raiz não utilizada significando picar; DITAT - 611a; n m
1) espinheiro, espinho, picada

02313  חדקלChiddeqel

provavelmente de origem estrangeira; n pr m
Hidequel = “rápido”
1) um dos rios do Éden que corria para o oriente na direção da Assíria; mais conhecido
como o rio Tigre (o seu equivalente na LXX)

02314  חדרchadar

uma raiz primitiva; DITAT - 612; v
1) (Qal) rodear, cercar, encerrar

02315  חדרcheder

procedente de 2314; DITAT - 612a; n m
1) câmara, quarto, sala, parte mais interna ou interior, dentro

02316  חדרChadar

outra forma para 2315; n pr m
Hadar = “honra”
1) um rei edomita

02317  חדרךChadrak

de derivação incerta; n pr loc
Hadraque = “habitante”
1) uma cidade da Síria (moderno Líbano)

02318  חדשchadash

uma raiz primitiva; DITAT - 613; v
1) ser novo, renovar, reparar
1a) (Piel)
1a1) renovar, fazer de novo
1a2) reparar
1b) (Hitpael) renovar-se

02319  חדשchadash

procedente de 2318; DITAT - 613a; adj
1) novo, recente, fresco

02320  חדשchodesh

procedente de 2318; DITAT - 613b; n m
1) a lua nova, mês, mensal
1a) o primeiro dia do mês
1b) o mês lunar

02321  חדשChodesh
o mesmo que 2320; n pr f
Hodes = “lua nova”
1) a esposa de Saaraim, um benjamita

02322  חדשהChadashah

fem. de 2319; n pr loc
Hadasa = “novo”
1) uma das cidades nas terras baixas de Judá

02323  חדתchadath (aramaico)

correspondente a 2319; DITAT - 2721; adj
1) novo

02324  חואchava’ (aramaico)

correspondente a 2331; DITAT - 2722; v
1) mostrar, interpretar, explicar, informar, falar, declarar
1a) (Pael) mostrar, interpretar
1b) (Afel) mostrar

02325  חובchuwb também  חיבchayab

uma raiz primitiva; DITAT - 614; v
1) ser culpado, tornar culpado
1a) (Piel) pôr em perigo

02326  חובchowb

procedente de 2325; DITAT - 614a; n m
1) uma dívida, devedor

02327  חובהchowbah

particípio ativo fem. de 2247; n pr loc
Hobá = “esconderijo”
1) uma cidade ao norte de Damasco para onde Abraão perseguiu os reis que haviam
saqueado Sodoma

02328  חוגchuwg
Afel

Afel
No aramaico bíblico (caldeu), o Afel é uma conjugação causativa como o
Hifil no hebraico, mas com a letra Alef substituída pelo He inicial.
Exceto por outras mudanças ortográficas que também ocorrem, o verbo
funciona de modo semelhante ao Hifil no hebraico, expressando ação
causativa.
Ver Hifil 8818

uma raiz primitiva [veja 2287]; DITAT - 615; v
1) circundar, rodear, descrever um círculo, traçar um círculo, fazer um círculo
1a) (Qal) circundar, rodear

02329  חוגchuwg

procedente de 2328; DITAT - 615a; n m
1) círculo, circuito, redondeza
2) (BDB) abóbada (celeste)

02330  חודchuwd

uma raiz primitiva; DITAT - 616; v
1) (Qal) propor um enigma, enunciar um enigma

02331  חוהchavah

uma raiz primitiva [veja 2324, 2421]; DITAT - 618; v
1) (Piel) contar, declarar, mostrar, tornar conhecido
2) (CLBL) respirar

02332  חוהChavvah

causativo procedente de 2331, grego 2096 Ευα; n pr f
Eva = “vida” ou “vivente”
1) a primeira mulher, esposa de Adão

02333  חוהchavvah

o mesmo que 2332 (doador da vida, i.e. lugar para se viver);
DITAT - 617a; n f
1) vila, cidade, aldeia de tendas

02334 יאיר

 חותChavvowth Ya ̀iyr

procedente do plural de 2333 e uma modificação de 3265; n pr loc
Havote-Jair = “vilas de Jair”
1) algumas vilas oa leste do Jordão, em Gileade ou Basã, que foram tomadas por Jair, filho
de Manassés, e nomeadas com seu nome; 60 ou 23 ou 30 cidades ao todo

02335  חויChowzay

procedente de 2374; n m
1) vidente
1a) vidente
1b) visão

02336  חוחchowach

procedente de uma raiz não utilizada aparentemente significando furar; DITAT 620a,620b; n m
1) espinho, cardo, amoreira, espinheiro, moita
2) gancho, argola, corrente
BDB BDB
CLBL CLBL

02337  חוחchavach
talvez o mesmo que 2336; DITAT - 620a?; n m
1) rocha, fenda (um esconderijo)

02338  חוטchuwt (aramaico)

correspondente à raiz de 2339, talvez como um denominativo;
DITAT - 2723; v
1) (Afel) reparar, juntar

02339  חוטchuwt

procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando coser; DITAT - 621a;
nm
1) um fio, cordão, linha, barbante

02340  חויChivviy

talvez procedente de 2333; n patr m
Heveu = “aldeões”
1) sexta geração de descendentes de Canaã, o filho de Cam, os quais viviam ao norte de
Canaã próximo ao Monte Hermom na época da conquista

02341  חוילהChaviylah

provavelmente procedente de 2342; DITAT - 622
Havilá = “círculo” n pr loc
1) uma parte do Éden pela qual passava o rio Pisom (Araxes); provavelmente tratava-se da
Cólquida Grega, no extremo nordeste da Ásia Menor, próximo ao Mar Cáspio
2) um distrito na Arábia dos ismaelitas com o nome do segundo filho de Cuxe;
provavelmente o distrito de Kualan, na parte noroeste do Iêmen n pr m
3) um fiho de Cuxe
4) um filho de Joctã

02342  חולchuwl ou  חילchiyl

uma raiz primitiva; DITAT - 623; v
1) torcer, girar, dançar, contorcer-se, temer, tremer, trabalhar, estar em angústia, estar com
dor
1a) (Qal)
1a1) dançar
1a2) torcer, contorcer
1a3) girar, girar em volta
1b) (Polel)
1b1) dançar
1b2) contorcer-se (em trabalho com), suportar, dar à luz
Polel

Polel
Essa forma duplica a letra final da raiz, mas funciona como o Piel normal.
Ver Piel 8840

1b3) esperar ansiosamente
1c) (Pulal)
1c1) ser levado a contorcer-se, ser levado a suportar
1c2) ser trazido à luz
1d) (Hofal) ser nascido
1e) (Hitpolel)
1e1) rodopiando (particípio)
1e2) contorcendo, sofrendo tortura (particípio)
1e3) esperar ansiosamente
1f) (Hitpalpel) estar em sofrimento

02343  חולChuwl

procedente de 2342; n pr m
Hul = “círculo”
1) o segundo filho de Arão e neto de Sem

02344  חולchowl

procedente de 2342; DITAT - 623a; n m
Pulal

Pulal
Esta forma duplica a sílaba final da raiz e, exceto por isso, equivale ao Pual
normal.
Ver Pual 8849
Hitpolel

Hitpolel
Essa forma hebraica, quanto ao uso, equivale ao Hitpael, e tem setido
reflexivo/causativo. O modo distinto se dá por causa de certas formas
verbais que duplicam sua última consoante e se modificam para uma raiz
composta de quatro letras ao invés da forma triliteral (com 3 letras) normal
da raiz. Essa forma, adicionalmente, alonga a vogal inicial na primeira
consoante.
Ver Hitpael 8819
Hitpalpel

Hitpalpel
Essa forma hebraica é, quanto ao uso, equivalente ao Hitpael, e tem sentido
reflexivo/causativo. O modo distinto ocorre por que certas formas verbais
duplicam suas sílabas finais (as duas letras finais da raiz) e alteram a forma
normal triliteral da raiz, que passa a conter duas letras repetidas.
Ver Hitpael 8819

1) areia

02345  חוםchuwm

procedente de uma raiz não utilizada significando ser quente; DITAT - 625a; adj
1) cor escura, escurecido, marrom escuro ou preto

02346  חומהchowmah

particípio ativo de uma raiz não utilizada aparentemente significando juntar;
DITAT - 674c; n f
1) muro

02347  חוסchuwc

uma raiz primitiva; DITAT - 626; v
1) (Qal) ter piedade, ter compaixão, poupar, olhar com compaixão

02348  חוףchowph

procedente de uma raiz não utilizada significando cobrir; DITAT - 710a; n m
1) praia, costa, margem

02349  חופםChuwpham

procedente da mesma raiz que 2348; n pr m
Hufã = “homem da costa”
1) um filho de Benjamim, fundador da família dos hufamitas

02350  חופמיChuwphamiy

patronímico de 2349; n m
Hufamitas = veja Hufã
1) descendentes de Hufã, da tribo de Benjamim

02351  חוץchuwts ou (reduzido)  חץchuts

(ambas as formas fem. no pl.) procedente de uma raiz não utilizada significando
romper; DITAT - 627a; n m
1) fora, por fora, rua, do lado de fora

02352  חורchuwr ou (forma contrata)  חרchur

procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando furar; DITAT - 758b;
nm
1) buraco

02353  חורchuwr

procedente de 2357; DITAT - 630a; n m
1) tecido branco, pano branco

02354  חורChuwr

o mesmo que 2353 ou 2352; n pr m
Hur = “buraco”
1) um auxiliar importante de Moisés e Arão
2) avô de Bezalel, o artífice principal do tabernáculo; possivelmente o mesmo que 1) acima
3) o quarto dos cinco reis de Midiã que foram mortos junto com Balaão após Peor

4) pai de Refaías na época de Neemias
5) pai de Ben-Hur que foi oficial intendente de Salomão no Monte Efraim

02355  חורchowr

o mesmo que 2353; DITAT - 630a; n m
1) tecido branco, pano branco

02356  חורchowr ou (forma contrata)  חרchor

o mesmo que 2352; DITAT - 758a; n m
1) buraco, caverna

02357  חורchavar

uma raiz primitiva; DITAT - 630; v
1) (Qal) ser branco, tornar-se branco, tornar-se pálido

02358  חורchivvar (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 2357; DITAT - 2724; adj
1) branco

02359  חוריChuwriy

provavelmente procedente de 2353; n pr m
Huri = “tecelão de linho”
1) um gadita, pai de Abiail

02360  חוריChuwray

provavelmente uma variação ortográfica para 2359; n pr m
Hurai = “tecelão de linho”
1) um dos soldados das tropas de elite de Davi

02361  חורםChuwram

provavelmente procedente de 2353; n pr m
Hurão ou Hirão = “nascido nobre”
1) filho de Bela e neto de Benjamim
2) rei de Tiro aliado de Davi e Salomão; grafia alternativa para ’Hirão’
3) um arquiteto importante do templo de Salomão; grafia alternativa para ’Hirão’

02362  חורןChavran

aparentemente procedente de 2357 (no sentido de 2352); n pr loc
Haurã = “cavernas”
1) uma província da Palestina ao leste do mar da Galiléia; região exata incerta mas
provavelmente localizada junto às fronteiras do deserto na tetrarquia de Felipe

02363  חושchuwsh

uma raiz primitiva; DITAT - 631; v
1) apressar, tornar apressado, acelerar
1a) (Qal) apressar
1b) (Hifil)
1b1) mostrar pressa, agir rapidamente, apressar-se, chegar rapidamente
1b2) apreciar, estar motivado

02364  חושהChuwshah
procedente de 2363; n pr m
Husa = “apressado”
1) um descendente de Judá

02365  חושיChuwshay

procedente de 2363; n pr m
Husai = “pressa”
1) um arquita, um amigo de Davi
2) o pai de Baaná, um oficial de Salomão; provavelmente o mesmo que (1

02366

 חושיםChuwshiym

ou

 חשיםChushiym

ou

חשם

Chushim

plural de 2363;
Husim = “que apressa” n pr f
1) uma das duas esposas de Saaraim n pr m
2) os filhos de Aer, um benjamita
3) descendentes de Dã

02367  חושםChuwsham ou  חשםChusham
procedente de 2363; n pr m
Husão = “pressa”
1) um dos reis antigos de Edom

02368  חותםchowtham ou  חתםchotham
procedente de 2856; DITAT - 780a; n m
1) selo, sinete, anel para selar

02369  חותםChowtham
o mesmo que 2368; n pr m
Hotão = “selo”
1) um homem de Aser, filho de Héber, da família de Berias
2) pai de dois dos soldados das tropas de elite de Davi

02370  חזאchaza’ (aramaico) ou  חזהchazah (aramaico)
correspondente a 2372; DITAT - 2725; v
1) ver, observar
1a) (Peal)
1a1) ver
1a2) ver, observar, testemunhar
1a3) observar (em sonho ou visão)
1a4) costumeiro, decente (passivo)

02371  חזאלChaza’el ou  חזהאלChazah’el
procedente de 2372 e 410; n pr m
Hazael = “alguém que vê Deus”
1) um rei da Síria; enviado por seu mestre, Ben-Hadade, ao profeta Eliseu, para procurar
remédio para a lepra de Ben-Hadade; aparentemente matou Ben-Hadade mais tarde,

assumiu o trono, e logo engajou-se numa guerra com os reis de Judá e Israel pela posse
da cidade de Ramote-Gileade

02372  חזהchazah

uma raiz primitiva; DITAT - 633; v
1) ver, perceber, olhar, observar, profetizar, providenciar
1a) (Qal)
1a1) ver, observar
1a2) ver como um vidente em estado de êxtase
1a3) ver, perceber
1a3a) com a inteligência
1a3b) ver (por experiência)
1a3c) providenciar

02373  חזהchazeh

procedente de 2372; DITAT - 634a; n m
1) peito (de animais), peito de um animal sacrificado

02374  חזהchozeh

particípio ativo de 2372; DITAT - 633b; n m
1) vidente
1a) vidente
1b) visão

02375  חזוChazow

procedente de 2372; n pr m
Hazo = “visão”
1) filho de Naor com sua esposa Milca

02376  חזוchezev (aramaico)

procedente de 2370; DITAT - 2725a; n m
1) visão, aparência
1a) visão
1b) aparência

02377  חזוןchazown

procedente de 2372; DITAT - 633a; n m
1) visão
1a) visão (em estado de êxtase)
1b) visão (à noite)
1c) visão, oráculo, profecia (comunicação divina)
1d) visão (como título de um livro profético)

02378  חזותchazowth

procedente de 2372; DITAT - 633c; n f
1) visões

02379  חזותchazowth (aramaico)

procedente de 2370; DITAT - 2725b; n f
1) visão, vista, visibilidade

02380  חזותchazuwth
procedente de 2372; DITAT - 633d; n f
1) visão, notável
1a) visão, oráculo de um profeta
1a1) acordo
1b) notável em aparência

02381  חזיאלChaziy’el

procedente de 2372 e 410; n pr m
Haziel = “visão de Deus”
1) um levita da família de Simei dos gersonitas na época de Davi ou Salomão

02382  חזיהChazayah

procedente de 2372 e 3050; n pr m
Hazaías = “Deus tem visto”
1) um exilado e descendente de Selá da tribo de Judá que retornou na época de Neemias

02383  חזיוןChezyown

procedente de 2372; n pr m
Heziom = “visão”
1) rei da Síria, pai de Tabrimom e avô de Ben-Hadade; provavelmente idêntico a ’Rezom’, o
contemporâneo de Salomão

02384  חזיוןchizzayown ou (plural) חזינות

procedente de 2372; DITAT - 633e; n m
1) visão
1a) visão (no estado de êxtase)
1a1) vale da visão (talvez fig. de Jerusalém ou Hinon)
1b) visão (à noite)
1c) visão, oráculo, profecia (na comunicação divina)

02385  חזיזchaziyz

procedente de uma raiz não utilizada significando brilhar; DITAT - 635a; n m
1) raio, relâmpago, tempestade, nuvem

02386  חזירchaziyr

procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando cercar; DITAT - 637a;
nm
1) porco, suíno, javali
1a) porco (como alimento proibido)
1b) javali

02387  חזירCheziyr

procedente da mesma raiz que 2386; n pr m
Hezir = “suíno”
1) um sacerdote na época de Davi, líder do décimo sétimo turno do mês
2) um dos líderes do povo que fez aliança com Neemias

02388  חזקchazaq
uma raiz primitiva; DITAT - 636; v
1) fortalecer, prevalecer, endurecer, ser forte, tornar-se forte, ser corajoso, ser firme, ficar
firme, ser resoluto, ser persistente
1a) (Qal)
1a1) ser forte, ficar forte
1a1a) prevalecer, prevalecer sobre
1a1b) ser firme, ser apanhado rapidamente, ficar seguro
1a1c) pressionar, ser urgente
1a1d) crescer robusto, tornar-se rígido, tornar-se duro (mau sentido)
1a1e) ser severo, ser aflitivo
1a2) fortalecer
1b) (Piel)
1b1) tornar forte
1b2) restaurar a força, dar força
1b3) fortalecer, sustentar, encorajar
1b4) tornar forte, tornar arrojado, encorajar
1b5) tornar firme
1b6) tornar rígido, ficar duro
1c) (Hifil)
1c1) tornar forte, fortalecer
1c2) tornar firme
1c3) exibir força
1c4) tornar severo
1c5) apoiar
1c6) reparar
1c7) prevalecer, prevalecer sobre
1c8) pegar ou apoderar-se de, reter, deter, sustentar, suportar
1c9) pegar, conter
1d) (Hitpael)
1d1) fortalecer-se
1d2) apresentar força, usar a força de alguém
1d3) resistir
1d4) pegar forte com

02389  חזקchazaq

procedente de 2388; DITAT - 636a; adj
1) forte, robusto, poderoso
1a) forte
1a1) severo, violento, quente
1a2) firme, duro
1b) uma pessoa forte (substantivo)

02390  חזקchazeq

procedente de 2388; DITAT - 636a?; adj
1) mais forte, mais alto

02391  חזקchezeq

procedente de 2388; DITAT - 636b; n m

1) força

02392  חזקchozeq

procedente de 2388; DITAT - 636c; n m
1) força

02393  חזקהchezqah

procedente de 2391; DITAT - 636b; n f
1) força, forte, fortalecido

02394  חזקהchozqah

procedente de 2392; DITAT - 636d; n f
1) força, poder, violência

02395  חזקיChizqiy

procedente de 2388; n pr m
Hizqui = “forte”
1) um benjamita, descendente de Saaraim

 חזקיהChizqiyah

 חזקיהוChizqiyahuw
 יחזקיהY ̂echizqiyah ou  יחזקיהוY ̂echizqiyahuw
02396

ou

também

procedente de 2388 e 3050, grego 1478 εζεκιας; n pr m
Ezequias = “Javé é a minha força”
1) décimo-segundo rei de Judá, filho de Acaz e Abia; um bom rei por ter servido a Javé e ter
eliminado as práticas idólatras
2) tataravô do profeta Sofonias
3) filho de Nearias, um descendente de Davi
4) líder de uma família de exilados que retornaram na época de Neemias

02397  חחchach uma vez (Ez 29.4)  חחיchachiy

procedente da mesma raiz que 2336; DITAT - 620b; n m
1) gancho, anel, corrente, broche
1a) gancho, argola (no nariz dos cativos)
1b) gancho, anel (como jóias)
1b1) anel de nariz
1b2) pulseira

02398  חטאchata’

uma raiz primitva; DITAT - 638; v
1) pecar, falhar, perder o rumo, errar, incorrer em culpa, perder o direito, purificar da
impureza
1a) (Qal)
1a1) errar
1a2) pecar, errar o alvo ou o caminho do correto e do dever
1a3) incorrer em culpa, sofrer penalidade pelo pecado, perder o direito
1b) (Piel)
1b1) sofrer a perda
1b2) fazer uma oferta pelo pecado
1b3) purificar do pecado

1b4) purificar da impureza
1c) (Hifil)
1c1) errar a marca
1c2) induzir ao pecado, fazer pecar
1c3) trazer à culpa ou condenação ou punição
1d) (Hitpael)
1d1) errar, perder-se, afastar do caminho
1d2) purificar-se da impureza

02399  חטאchet’

procedente de 2398; DITAT - 638a; n m
1) pecado
1a) pecado
1b) culpa pelo pecado
1c) punição pelo pecado

02400  חטאchatta’

forma intensiva procedente de 2398; DITAT - 638b n m
1) pecadores adj
2) pecaminoso
3) exposto à condenação, considerados como ofensores

02401  חטאהchata’ah

procedente de 2399; DITAT - 638d; n f
1) pecado, oferta pelo pecado
1a) pecado
1b) oferta pelo pecado

02402  חטאהchatta’ah (aramaico)

correspondente a 2401; DITAT - 2726b; n f
1) oferta pelo pecado

02403  חטאהchatta’ah ou  חטאתchatta’th

procedente de 2398; DITAT - 638e; n f
1) pecado, pecaminoso
2) pecado, oferta pelo pecado
2a) pecado
2b) condição de pecado, culpa pelo pecado
2c) punição pelo pecado
2d) oferta pelo pecado
2e) purificação dos pecados de impureza cerimonial

02404  חטבchatab

uma raiz primitiva; DITAT - 639; v
1) cortar, juntar
1a) (Qal) cortar, juntar (madeira)
1b) (Pual) cortar, talhar

02405  חטבהchatubah
particípio pass. de 2404; DITAT - 640a; n f

1) tecido colorido, panos de cor escura

02406  חטהchittah

de derivação incerta; DITAT - 691b; n f
1) trigo
1a) trigo (planta)
1b) farinha de trigo

02407  חטושChattuwsh

procedente de uma raiz não utilizada de significado incerto; n pr m
Hatus = “reunido”
1) um descendente de Davi, aparentemente um dos filhos de Secanias, na quarta ou quinta
geração de Zorobabel
1a) um homem que retornou com Esdras; talvez o mesmo que o 1 acima
1b) um homem que retornou com Zorobabel; talvez o mesmo que o 1 acima
2) filho de Hasabnéias que ajudou a reparar os muros de Jerusalém com Neemias

02408  חטיchatiy (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 2398; DITAT - 2726a; n m
1) pecado

02409  חטיאchattaya’ (aramaico)

procedente da mesma raiz que 2408; DITAT - 2726b; n f
1) oferta pelo pecado

02410  חטיטאChatiyta’

procedente de uma raiz não utilizada aparentemente significando escavar; n pr m
Hatita = “explorador”
1) líder de uma família de porteiros levíticos ou guardadores dos portões que retornaram do
exílio com Zorobabel

02411  חטילChattiyl

procedente de uma raiz não utilizada aparentemente significando ondular; n pr m
Hatil = “duvidoso”
1) líder de uma família de filhos de escravos de Salomão que retornaram do exílio com
Zorobabel

02412  חטיפאChatiypha’

procedente de 2414; n pr m
Hatifa = “tomado”
1) líder de uma família de servos do templo que retornaram do exílio com Zorobabel

02413  חטםchatam

uma raiz primitiva; DITAT - 641; v
1) segurar, restringir
1a) (Qal) restringir-se

02414  חטףchataph

uma raiz primitiva; DITAT - 642; v

1) (Qal) pegar, tomar

02415  חטרchoter

procedente de uma raiz não utilizada de significado incerto; DITAT - 643a; n m
1) ramo, rebento, vara

02416  חיchay

procedente de 2421; DITAT - 644a adj
1) vivente, vivo
1a) verde (referindo-se à vegetação)
1b) fluente, frescor (referindo-se à água)
1c) vivo, ativo (referindo-se ao homem)
1d) reflorecimento (da primavera) n m
2) parentes
3) vida (ênfase abstrata)
3a) vida
3b) sustento, manutenção n f
4) ser vivente, animal
4a) animal
4b) vida
4c) apetite
4d) reavimamento, renovação
5) comunidade

02417  חיchay (aramaico)

procedente de 2418; DITAT - 2727a; adj
1) vivo, vivente, vida

02418  חיאchaya’ (aramaico) ou  חיהchayah (aramaico)

correspondente a 2421; DITAT - 2727; v
1) viver
1a) (Peal) viver
1b) (Afel) deixar viver, manter vivo

02419  חיאלChiy’el

procedente de 2416 e 410; n pr m
Hiel = “Deus vive”
1) um nativo de Betel que reconstruiu Jericó no reinado de Acabe e em quem se cumpriu a
maldição pronunciada por Josué

02420  חידהchiydah

procedente de 2330; DITAT - 616a; n f
1) enigma, questão difícil, parábola, dito ou questão enigmática, palavra ou questão
perplexa
1a) enigma (expressão obscura)
1b) adivinhação, enigma (para ser adivinhado)
1c) questões perplexas (difíceis)
1d) transação dúbia (com o verbo ter)

02421  חיהchayah

uma raiz primitiva [veja 2331]; DITAT - 644; v
1) viver, ter vida, permanecer vivo, sustentar a vida, viver prosperamente, viver para
sempre, reviver, estar vivo, ter a vida ou a saúde recuperada
1a) (Qal)
1a1) viver
1a1a) ter vida
1a1b) continuar vivo, permanecer vivo
1a1c) manter a vida, viver em ou a partir de
1a1d) viver (prosperamente)
1a2) reviver, ser reanimado
1a2a) referindo-se à doença
1a2b) referindo-se ao desencorajamento
1a2c) referindo-se à fraqueza
1a2d) referindo-se à morte
1b) (Piel)
1b1) preservar vivo, deixar viver
1b2) dar vida
1b3) reanimar, reavivar, revigorar
1b3a) restaurar à vida
1b3b) fazer crescer
1b3c) restaurar
1b3d) reviver
1c) (Hifil)
1c1) preservar vivo, deixar viver
1c2) reanimar, reviver
1c2a) restaurar (à saúde)
1c2b) reviver
1c2c) restaurar à vida

02422  חיהchayeh

procedente de 2421; DITAT - 644e; adj
1) vigoroso, vívido, tendo o vigor da vida

02423  חיואcheyva’ (aramaico)

procedente de 2418; DITAT - 2727b; n f
1) bicho, animal

02424  חיותchayuwth

procedente de 2421; DITAT - 644g; n f abstr
1) vida

02425  חייchayay

uma raiz primitiva [veja 2421]; DITAT - 644; v
1) viver, ter vida, estar vivo, manter a vida, viver prosperamente, viver para sempre, reviver,
estar vivo, ser restaurado à vida ou à saúde
1a) (Qal)
1a1) viver
1a1a) ter vida
1a1b) continuar vivo, permanecer vivo
1a1c) suster a vida, viver em ou a partir de

1a1d) viver (prosperamente)
1a2) reviver, ser reanimado
1a2a) referindo-se à doença
1a2b) referindo-se ao desencorajamento
1a2c) referindo-se à fraqueza
1a2d) referindo-se à morte
1b) (Piel)
1b1) preservar vivo, deixar viver
1b2) dar vida
1b3) reanimar, reavivar, revigorar
1b3a) restaurar à vida
1b3b) fazer crescer
1b3c) restaurar
1b3d) reviver
1c) (Hifil)
1c1) preservar vivo, deixar viver
1c2) reanimar, reviver
1c2a) restaurar (à saúde)
1c2b) reviver
1c2c) restaurar à vida

02426  חילcheyl ou (reduzido)  חלchel

uma forma paralela à 2428; DITAT - 623d; n m
1) rampa, fortaleza, muro
1a) rampa
1b) fortaleza

02427  חילchiyl e (fem.)  חילהchiylah

procedente de 2342; DITAT - 623b; n m
1) dor, agonia, sofrimento, uma contorção, angústia
1a) contorção (de medo)
1b) angústia

02428  חילchayil

procedente de 2342; DITAT - 624a; n m
1) força, poder, eficiência, fartura, exército
1a) força
1b) habilidade, eficiência
1c) fartura
1d) força, exército

02429  חילchayil (aramaico)

correspondente a 2428; DITAT - 2728; n m
1) força, exército, poder
1a) poder
1b) força, exército

02430  חילהcheylah

procedente de 2428; DITAT - 623e; n f
1) baluarte, trincheira, rampa, fortaleza

02431  חילםCheylam ou  חלםChel’am
procedente de 2428; n pr m
Helã = “fortaleza”
1) um lugar a leste do Jordão, oeste do Eufrates, em Gileade, onde os sírios, sob o comando
de Hadadezer, foram derrotados por Davi

02432  חילןChiylen

procedente de 2428; n pr loc
Hilém = “lugar de cavernas”
1) uma cidade de Judá alocada aos sacerdotes

02433  חיןchiyn

outra forma para 2580; DITAT - 694c; n m
1) beleza, graça

02434  חיץchayits

outra forma para 2351; DITAT - 628a; n m
1) muro, parede interna, parede fina

02435  חיצוןchiytsown

procedente de 2434; DITAT - 627b; adj
1) exterior, externo, para fora

02436  חיקcheyq ou  חקcheq e  חוקchowq

procedente de uma raiz não utilizada aparentemente significando cercar; DITAT - 629a;
nm
1) peito, oco, fundo, meio

02437  חירהChiyrah

procedente de 2357 no sentido de esplendor; n pr m
Hira = “uma família nobre”
1) um adulamita, o amigo de Judá

02438  חירםChiyram ou  חירוםChiyrowm

outra forma de 2361; n pr m
Hirão = “nobre”
1) o rei de Tiro que enviou operários e materiais a Jerusalém para construir tanto o palácio
de Davi como o templo de Salomão
2) o principal arquiteto e engenheiro do templo de Salomão enviado pelo rei Hirão a
Salomão

02439  חישchiysh

outra forma de 2363; DITAT - 631; v
1) apressar, tornar apressado, agir rápido
1a) (Qal) apressar
1b) (Hifil)
1b1) mostrar pressa, agir rapidamente, apressar, chegar rapidamente
1b2) apreciar, estar empolgado

02440  חישchiysh
procedente de 2439; DITAT - 631a; adv
1) rapidamente

02441  חךchek

provavelmente procedente de 2596 no sentido de sentir degustar; DITAT - 692a; n m
1) boca, palato, gosto, gengivas

02442  חכהchakah

uma raiz primitiva [aparentemente ligada a 2707 com a idéia de perfurar]; DITAT - 645;
v
1) esperar, esperar por, aguardar
1a) (Qal) esperar por
1b) (Piel)
1b1) esperar, demorar
1b2) esperar (em emboscada)
1b3) esperar por, ansiar por

02443  חכהchakkah

provavelmente procedente de 2442; DITAT - 693c; n f
1) gancho, anzol, gancho preso na mandíbula, anzol de pescar

02444  חכילהChakiylah

procedente da mesma raiz que 2447; n pr loc
Haquila = “escuro”
1) um monte ao sul de Judá, junto à fronteira do deserto de Zife

02445  חכיםchakkiym (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 2449; DITAT - 2729a; adj
1) homem sábio, sábio

02446  חכליהChakalyah

procedente da base de 2447 e 3050; n pr m
Hacalias = “aquele a quem Javé ilumina”
1) o pai de Neemias

02447  חכלילchakliyl

reduplicação procedente de uma raiz não utilizada aparentemente significando ser
escuro; DITAT - 646a; adj m
1) embotado
2) (CLBL) brilhante-escuro, cintilante

02448  חכללותchakliluwth

procedente de 2447; DITAT - 646b; adj
1) vermelhidão, embotamento

02449  חכםchakam

uma raiz primitiva; DITAT - 647; v

1) ser sábio
1a) (Qal) ser ou tornar-se sábio, agir sabiamente
1b) (Piel) tornar sábio, ensinar sabedoria, instruir
1c) (Pual) ser feito sábio
1d) (Hifil) tornar sábio
1e) (Hitpael) mostrar-se sábio, iludir, mostrar a sabedoria de alguém

02450  חכםchakam

procedente de 2449; DITAT - 647b; adj
1) sábio (homem)
1a) hábil (em trabalho técnico)
1b) sábio (em administração)
1c) astuto, perspicaz, esperto, habilidoso, sutil
1d) instruído, perspicaz (classe de homens)
1e) prudente
1f) sábio (no sentido ético e religioso)

02451  חכמהchokmah

procedente de 2449; DITAT - 647a; n f
1) sabedoria
1a) habilidade (na guerra)
1b) sabedoria (em administração)
1c) perspicácia, sabedoria
1d) sabedoria, prudência (em assuntos religiosos)
1e) sabedoria (ética e religiosa)

02452  חכמהchokmah (aramaico)

correspondente a 2451; DITAT - 2729b; n f
1) sabedoria

02453  חכמוניChakmowniy

procedente de 2449;
Hacmoni ou Hacmonita = “sábio” n pr m
1) pai de um dos soldados das tropas de elite de Davi
2) pai do tutor dos filhos de Davi n patr m
3) a família de um dos servos de Davi

02454  חכמותchokmowth ou  חכמותchakmowth

formas colaterais de 2451; DITAT - 647a; n f
1) sabedoria

02455  הלchol

procedente de 2490; DITAT - 623a,661a; n m
1) profanidade, usualidade, ímpio, profano, comum, areia

02456  חלאchala’

uma raiz primitiva [veja 2470]; DITAT - 648; v
1) (Qal) sofrer, estar doente, estar adoentado

02457  חלאהchel’ah

procedente de 2456; DITAT - 649a; n f
1) ferrugem, escória

02458  חלאהChel’ah

o mesmo que 2457; n pr f
Hela = “ferrugem”
1) uma das duas esposas de Asur, pai de Tecoa

02459  חלבcheleb ou  חלבcheleb;

procedente de uma raiz não utilizada significando ser gordo; DITAT - 651a; n m
1) gordura
1a) gordura (referindo-se a seres humanos)
1b) gordura (referindo-se a animais)
1c) o escolhido, o melhor, abundância (referindo-se aos produtos da terra)

02460  חלבCheleb

o mesmo que 2459; n pr m
Helebe = “leite”
1) filho de Baaná, o netofatita, e um dos guerreiros de Davi; também escrito ‘Helede’ (2466)

02461  חלבchalab

procedente do mesmo que 2459; DITAT - 650a; n m
1) leite, coalhada, queijo
1a) leite
1b) abundância da terra (metáfora)
1c) branco (como leite)

02462  חלבהChelbah

feminino de 2459; n pr loc
Helba = “fértil”
1) uma cidade de Aser, provavelmente na planície da Fenícia e não muito distante de Sidom

02463  חלבוןChelbown

procedente de 2459; n pr loc
Helbom = “fértil”
1) uma cidade a poucos quilômetros ao noroeste de Damasco, moderna ‘Helbom’, ainda
famosa por suas uvas de boa qualidade

02464  חלבנהchelb ̂enah

procedente de 2459; DITAT - 652; n f
1) gálbano
1a) uma espécie de resina ou goma, ingrediente do incenso sagrado

02465  חלדcheled

procedente de uma raiz não utilizada aparentemente significando deslizar rapidamente;
DITAT - 653a; n m
1) idade, duração da vida, o mundo

02466  חלדcheled

o mesmo que 2465; n pr m
Helede = “transitório”
1) filho de Baaná, o netofatita, e um dos guerreiros de Davi; também escrito ‘Helebe’ (2460)

02467  חלדcholed

procedente do mesmo que 2465; DITAT - 654a; n m
1) doninha, toupeira
1a) talvez um animal extinto, sentido exato desconhecido

02468  חלדהChuldah

procedente de 2467; n pr f
Hulda = “doninha”
1) uma profetiza na época do rei Josias a quem Josias consultou buscando uma opinião de
autoridade a respeito do livro da lei encontrado por Hilquias

02469  חלדיChelday

procedente de 2466; n pr m
Heldai = “terreno”
1) um dos soldados das tropas de elite de Davi e o décimo segundo capitão dos turnos
mensais no serviço do templo
2) um exilado que retornou na época de Zacarias

02470  חלהchalah

uma raiz primitiva [veja 2342, 2456, 2490]; DITAT - 655; v
1) ser ou tornar-se fraco, estar ou tornar-se doente, ser ou tornar-se adoentado, estar ou
tornar-se aflito, estar ou tornar-se triste
1a) (Qal) ser fraco, estar doente
1b) (Piel)
1b1) ser ou tornar-se fraco, sentir-se fraco
1b2) tornar-se doente, ficar doente
1b3) (CLBL) suplicar, orar, implorar
1c) (Nifal)
1c1) tornar-se doente
1c2) ser acometido de doença
1c3) estar cansado
1d) (Pual) ser enfraquecido, tornar-se fraco
1e) (Hitpael) fazer-se adoecer
1f) (Hifil)
1f1) tornar dolorido
1f2) fazer adoecer
1f3) mostrar sinais de doença, adoecer
1f4) afligir
1g) (Hofal)
1g1) ser feito doente
1g2) ser ferido

02471  חלהchallah

procedente de 2490; DITAT - 660b; n f
1) bolo, bolo furado (provavelmente perfurado)

02472  חלוםchalowm ou (reduzido)  חלםchalom
procedente de 2492; DITAT - 663a; n m
1) sonho
1a) sonho (comum)
1b) sonho (com significado profético)

02473  חלוןCholown ou (forma contrata)  חלןCholon

provavelmente procedente de 2344; n pr loc
Holom = “arenoso”
1) uma cidade nas montanhas de Judá dada aos sacerdotes
2) uma cidade de Moabe; localização desconhecida

02474  חלוןchallown

derivação desconhecida; DITAT - 660c; n m/f
1) janela (perfuração da parede)

02475  חלוףchalowph

procedente de 2498; DITAT - 666b; n m
1) destruição, morte, desaparecimento, designado para destruição

02476  חלושהchaluwshah

particípio pass. de 2522; DITAT - 671b; n f
1) fraqueza, derrota, prostração

02477  חלחChalach

provavelmente de origem estrangeira; n pr loc
Hala = “dolorido”
1) uma cidade ou distrito na Mesopotâmia sob o controle assírio quando os captivos
israelitas foram tomados

02478  חלחולChalchuwl

reduplicação de 2342; n pr loc
Halul = “tremor”
1) uma cidade num monte nas montanhas de Judá à esquerda da estrada de Jerusalém para
Hebrom, cerca de 5-7 km (3-4 milhas) distante de Hebrom

02479  חלחלהchalchalah

procedente da mesma raiz que 2478; DITAT - 623f; n f
1) dor, tremor, terror, contorção, angústia

02480  חלטchalat

uma raiz primitiva; DITAT - 658; v
1) (Hifil) tomar, pegar, captar (uma palavra)

02481  חליchaliy

procedente de 2470; DITAT - 657a; n m
1) jóia, ornamento

02482  חליChaliy

o mesmo que 2481; n pr loc
Hali = “colar”
1) uma cidade na fronteira de Aser entre Helcate e Béten

02483  חליcholiy

procedente de 2470; DITAT - 655a; n m
1) doença

02484  חליהchelyah

procedente de 2481; DITAT - 657b; n f
1) jóias, adorno

02485  חלילchaliyl

procedente de 2490; DITAT - 660d; n m
1) pífaro, flauta

02486  חלילהchaliylah ou  חללהchalilah

uma forma diretiva procedente de 2490; DITAT - 661c; interj subst
1) longe (de mim), não permita Deus que, tal não aconteça

02487  חליפהchaliyphah

procedente de 2498; DITAT - 666c; n f
1) uma troca, muda (de roupas), substituição
1a) troca (referindo-se a roupas)
1b) troca de turnos
1c) alívio (referindo-se à morte)
1d) mudança, variação (curso da vida)

02488  חליצהchaliytsah

procedente de 2503; DITAT - 667a,668a; n f
1) o que é tomado (de uma pessoa na guerra), armas, despojos, cinto

02489  חלכהchel ̂eka’ ou  חלךchel ̂ekah

aparentemente procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando ser
escuro ou (fig.) infeliz; DITAT - 659a; adj
1) miserável, pobre, pessoa infeliz

02490  חללchalal

uma raiz primitiva [veja 2470]; DITAT - 660,661; v
1) profanar, contaminar, poluir, começar
1a) (Nifal)
1a1) profanar-se, corromper-se, poluir-se
1a1a) ritualmente
1a1b) sexualmente
1a2) ser poluído, ser contaminado
1b) (Piel)
1b1) profanar, tornar comum, contaminar, poluir
1b2) violar a honra de, desonrar
1b3) violar (um acordo)
1b4) tratar como comum

1c) (Pual) profanar (o nome de Deus)
1d) (Hifil)
1d1) deixar ser profanado
1d2) começar
1e) (Hofal) ser começado
2) ferir (fatalmente), perfurar, furar
2a) (Qal) furar
2b) (Pual) ser morto
2c) (Poel) ferir, furar
2d) (Poal) ser ferido
3) (Piel) tocar a flauta ou o pífaro

02491  חללchalal

procedente de 2490; DITAT - 660a n m
1) traspassado, fatalmente ferido, furado
1a) traspassado, ferido fatalmente
1b) morto adj
2) (CLBL) profanado
2a) contaminado, profanado (por divórcio)

02492  חלםchalam

uma raiz primitiva; DITAT - 662,663; v
1) sonhar
1a) (Qal)
1a1) sonhar (normalmente)
1a2) sonhar (profeticamente)
1a3) sonhar (referindo-se a falsos profetas)
1b) (Hifil) sonhar
2) ser saudável, ser forte
2a) (Qal) ser saudável
2b) (Hifil) restaurar a saúde

02493  חלםchelem (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 2492; DITAT - 2730; n m
1) sonho

02494  חלםChelem

procedente de 2492; n pr m
Helém = “força” ou “sonho”
1) um exilado que retornou na época de Zacarias; também escrito como ‘Heldai’

02495  חלמותchallamuwth

procedente de 2492 (no sentido de insipidez); DITAT - 664; n m
1) beldroega, uma planta sem gosto com um suco viscoso espesso

02496  חלמישchallamiysh

provavelmente procedente de 2492 (no sentido de dureza); DITAT - 665; n m
1) pederneira, rocha

02497  חלןChelon

procedente de 2428; n pr m
Helom = “força”
1) pai de Eliabe da tribo de Zebulom

02498  חלףchalaph

uma raiz primitiva; DITAT - 666; v
1) passar adiante ou morrer, atravessar, passar por, crescer, mudar, continuar a partir de
1a) (Qal)
1a1) passar adiante rapidamente
1a2) morrer (desvaneecer)
1a3) vir de modo novo, brotar novamente (referindo-se a grama)
1a4) atravessar
1a5) ultrapassar, transgredir
1b) (Piel) fazer passar, mudar
1c) (Hifil)
1c1) trocar, substituir, alterar, mudar para melhor, renovar
1c2) mostrar novidade (referindo-se à árvore)

02499  חלףchalaph (aramaico)

correspondente a 2498; DITAT - 2731; v
1) passar por, passar sobre
1a) (Pe) passar por, transcorrer

02500  חלףcheleph

procedente de 2498; DITAT - 666a n m
1) em troca de (somente no construto) prep
2) em retorno a

02501  חלףCheleph

o mesmo que 2500, grego 256 Αλφαιος; n pr loc
Helefe = “troca”
1) o lugar a partir de onde iniciava a fronteira de Naftali, localização desconhecida

02502  חלץchalats

uma raiz primitiva; DITAT - 667,668; v
1) remover, afastar, tirar, tirar fora, retirar, equipar (para guerra), armar para guerra, resgatar,
ser resgatado
1a) (Qal) equipado (particípio)
1b) (Nifal)
1b1) ser equipado
1b2) ir equipado
1b3) estar armado
1c) (Hifil)
1c1) fortalecer, animar
1c2) revigorar
2) tirar ou despir, retirar
2a) (Qal)
2a1) tirar, despir
2a2) retirar

2b) (Nifal)
2b1) ser libertado
2b2) ser salvo
2c) (Piel)
2c1) retirar, rasgar fora
2c2) resgatar, libertar, libertar
2c3) levar embora, saquear

02503  חלץChelets ou  חלץChelets

procedente de 2502; n pr m
Heles = “ele salvou”
1) um efraimita, um dos 30 soldados da tropa de elite de Davi, líder do sétimo turno mensal
2) um homem de Judá, filho de Azarias

02504  חלץchalats ou (plural) חלצים

procedente de 2502 (no sentido de força); DITAT - 668? (668b); n f pl
1) lombos
1a) como lugar de virilidade
1b) cingidos
1c) como lugar de dor (sofrimento da mulher)

02505  חלקchalaq

uma raiz primitiva; DITAT - 669; v
1) dividir, compartilhar, saquear, distribuir, repartir, determinar
1a) (Qal)
1a1) dividir, repartir
1a2) determinar, distribuir
1a3) determinar, conceder
1a4) compartilhar
1a5) dividir, saquear
1b) (Nifal)
1b1) dividir-se
1b2) ser dividido
1b3) determinar, distribuir
1c) (Piel)
1c1) dividir, repartir
1c2) determinar, distribuir
1c3) espalhar
1d) (Pual) ser dividido
1e) (Hifil) receber uma porção ou parte
1f) (Hitpael) dividir entre si
2) ser liso, escorregadio, enganoso
2a) (Qal) ser liso, escorregadio
2b) (Hifil)
2b1) ser lido
2b2) bajular

02506  חלקcheleq

procedente de 2505, grego 184 Ακελδαμα; DITAT - 669a; n m
1) porção, parcela, parte, território

1a) porção, parcela
1b) porção, extensão, parcela (referindo-se à terra)
1c) porção de alguém, propriedade de alguém
1d) porção (escolhida)
1e) porção, recompensa (referindo-se a Deus)
2) lisura, sedução, lisonja

02507  חלקCheleq

o mesmo que 2506; n pr m
Heleque = “porção”
1) um descendente de Manassés e segundo filho de Gileade

02508  חלקchalaq (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 2505; DITAT - 2732a; n m
1) porção, posse, lote

02509  חלקchalaq

procedente de 2505; DITAT - 670b; adj
1) lisonja, lisura

02510  חלקChalaq

o mesmo que 2509; n pr loc
Halaque = “liso”
1) uma montanha no sul de Judá que indica o limite sul da conquista de Josué; localização
desconhecida

02511  חלקchallaq

procedente de 2505; DITAT - 670d; n m
1) liso

02512  חלקchalluq

procedente de 2505; DITAT - 670d; n m
1) liso

02513  חלקהchelqah

procedente de 2506; DITAT - 670c; n f
1) porção, parcela
1a) referindo-se à terra
2) parte lisa, lisura, lisonja
2a) lisura, parte lisa
2b) lugares escorregadios
2c) lisura, lisonja

02514  חלקהchalaqqah

procedente de 2505; DITAT - 670e; n f
1) lisonja, lisura, promessas agradáveis

02515  חלקהchaluqqah

procedente de 2512; DITAT - 669c; n f

1) divisão, parte, porção

02516  חלקיChelqiy

patronímico procedente de 2507; n patr m
Helequitas = “lisonjeante”
1) descendentes de Heleque

02517  חלקיChelqay

procedente de 2505; n pr m
Helcai = “minha porção é Javé”
1) chefe da família sacerdotal de Meraiote na época de Joiaquim

02518  חלקיהChilqiyah ou  חלקיהוChilqiyahuw

procedente de 2506 e 3050; n pr m
Hilquias = “minha porção é Javé”
1) pai de Eliaquim, um oficial de Ezequias
2) sumo sacerdote no reinado de Josias
3) um levita merarita, filho de Anzi
4) outro levita merarita, segundo filho de Hosa
5) um dos que permaneceeram à direita de Esdras quando ele leu a lei e provavelmente um
levita e um sacerdote
6) um sacerdote de Anatote, pai do profeta Jeremias
7) pai de Gemarias que foi um dos enviados de Zedequias para a Babilônia

02519  חלקלקהchalaqlaqqah ou (plural) חלקלקות

reduplicação de 2505; DITAT - 670f; n f pl
1) lisonja, escorregadio, promessas agradáveos, lisura
1a) escorregadio
1b) promessas agradáveis

02520  חלקתChelqath

uma forma de 2513; n pr loc
Helcate = “liso”
1) a cidade nomeada como o ponto de partida para a fronteira da tribo de Aser e alocada
com seus subúrbios para os levitas gersonitas

02521 הצרים

 חלקתChelqath hats-Tsuriym

procedente de 2520 e o pl. de 6697, com o iserção do artigo; n pr loc
Helcate-Hazurim = “campo de espadas”
1) um lugar próximo ao tanque de Gibeão onde os homens de Isbosete foram mortos pelos
homens de Davi liderados por Joabe

02522  חלשchalash

uma raiz primitiva; DITAT - 671; v
1) ser fraco, estar prostrado
1a) (Qal) estar prostrado
2) enfraquecer, incapacitar, prostrar
2a) (Qal) incapacitar, prostrar

02523  חלשchallash
procedente de 2522; DITAT - 671a; adj
1) fraco

02524  חםcham

procedente da mesma raiz que 2346; DITAT - 674a; n m
1) sogro, pai do marido

02525  חםcham

procedente de 2552; DITAT - 677b; adj
1) quente, morno

02526  חםCham

o mesmo que 2525;
Cam = “quente” n pr m
1) segundo filho de Noé, pai de Canaã e de vários povos que vieram a ser habitantes das
terras do sul
2) em uso posterior, um nome coletivo para os egípcios n pr loc
3) o lugar onde Quedorlaomer feriu os zuzins, provavelmente no território dos amonitas
(Gileade) a leste do Jordão

02527  חםchom

procedente de 2552; DITAT - 677a; n m
1) calor, quente

02528  חמאchema’ (aramaico) ou  חמהchamah (aramaico)

correspondente a 2534; DITAT - 2733; n f
1) raiva, fúria

02529  חמאהchem’ah ou (forma contrata)  חמהchemah

procedente da mesma raiz que 2346; DITAT - 672a; n f
1) coalhada, manteiga

02530  חמדchamad

uma raiz primitiva; DITAT - 673 v
1) desejar, cobiçar, ter prazer em, deliciar-se em
1a) (Qal) desejar
1b) (Nifal) ser desejável
1c) (Piel) agradar-se muito, desejar muito n f
2) desejabilidade, preciosidade

02531  חמדchemed

procedente de 2530; DITAT - 673a; n m
1) desejo, delícia, beleza, desejável, agradável

02532  חמדהchemdah

procedente de 2531; DITAT - 673b n f
1) desejo, aquilo que é desejável adj
2) agradável, precioso

02533  חמדןChemdan
procedente de 2531; n pr m
Hendã = “desejo”
1) o filho mais velho de Disã, filho de Aná, o horeu

02534  חמהchemah ou (Dn 11.44)  חמאchema’

procedente de 3179; DITAT - 860a; n f
1) calor, fúria, desprazer intenso, indignação, ira, raiva, veneno
1a) calor
1a1) febre
1a2) peçonha, veneno (fig.)
1b) ira ardente, fúria

02535  חמהchammah

procedente de 2525; DITAT - 677c; n f
1) sol, calor do sol, calor

02536  חמואלChammuw’el

procedente de 2535 e 410; n pr m
Hamuel = “calor de Deus”
1) um homem de Simeão, da família de Saul

02537  חמוטלChamuwtal ou  חמיטלChamiytal

procedente de 2524 e 2919; n pr f
Hamutal = “sogro é proteção”
1) uma das esposas de Josias, filha de Jeremias de Libna, mãe de Jeoacaz e Zedequias

02538  חמולChamuwl

procedente de 2550; n pr m
Hamul = “poupado”
1) o filho mais novo de Perez, filho de Judá com Tamar

02539  חמוליChamuwliy

patronímico procedente de 2538; n patr m
Hamulitas = “poupados”
1) descendentes de Hamul, neto de Judá com Tamar

02540  חמוןChammown

procedente de 2552; n pr loc
Hamom = “mananciais quentes”
1) uma cidade em Aser, aparentemente não distante de Sidom-Rabá
2) uma cidade em Naftali designada aos levitas; também chamada de ’Hamate’ e ’HamoteDor’

02541  חמוץchamowts

procedente de 2556; DITAT - 681a; n m
1) o opressor, o impiedoso

02542  חמוקchammuwq
procedente de 2559; DITAT - 682a; n m
1) curva, curvatura

02543  חמורchamowr ou (forma contrata)  חמרchamor

procedente de 2560; DITAT - 685a; n m
1) asno, burro

02544  חמורChamowr

o mesmo que 2543, grego 1697 Εμμωρ; n pr m
Hamor = “asno”
1) o príncipe heveu da cidade de Siquém quando Jacó entrou na Palestina

02545  חמותchamowth ou (forma contrata)  חמתchamoth

procedente de 2524; DITAT - 674b; n f
1) sogra, mãe do marido

02546  חמטchomet

procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando esconder-se; DITAT 675a; n m
1) um tipo de lagarto, somente na lista dos animais impuros
1a) talvez um animal extinto, sentido exato desconhecido

02547  חמטהChumtah

feminino de 2546; n pr loc
Hunta = “lugar dos lagartos”
1) uma cidade na região montanhosa de Judá, próxima a Hebrom

02548  חמיץchamiyts

procedente de 2556; DITAT - 679c; adj
1) temperado

02549  חמישיchamiyshiy ou  חמשיchamishshiy

ordinal procedente de 2568; DITAT - 686d; adj
1) número ordinal, quinto

02550  חמלchamal

uma raiz primitiva; DITAT- 676; v
1) (Qal) poupar, ter piedade, ter compaixão de

02551  חמלהchemlah

procedente de 2550; DITAT- 676a; n f
1) misericórdia, piedade, compaixão

02552  חמםchamam

uma raiz primitiva; DITAT- 677; v
1) estar quente, tornar-se quente
1a) (Qal)

1a1) estar ou ficar quente
1a2) referindo-se a paixão (fig.)
1b) (Nifal) tornar-se exaltado, inflamar-se com
1c) (Piel) aquecer
1d) (Hitpael) aquecer-se

02553  חמןchamman

procedente de 2535; DITAT- 677d; n m
1) altar do incenso, pilar dedicado ao sol, ídolo, imagem
1a) usado em culto idólatra

02554  חמסchamac

uma raiz primitiva; DITAT- 678; v
1) errar, praticar violência com, tratar violentamente, agir erroneamente
1a) (Qal) tratar violentamente, agir de forma errada
1a1) referindo-se à falha física
1a2) referindo-se à ética
1a3) referindo-se às falhas física e ética
1b) (Nifal) ser tratado violentamente

02555  חמסchamac

procedente de 2554; DITAT- 678a; n m
1) violência, dano, crueldade, injustiça

02556  חמץchamets

uma raiz primitiva; DITAT- 679,680,681; v
1) ser levedado, ser azedo
1a) (Qal) ser levedado
1b) (Hifil) provar algo levedado
1c) (Hitpael) estar amargurado, aflito
2) ser cruel, oprimir, ser impiedoso
3) ser vermelho

02557  חמץchametz

procedente de 2556; DITAT- 679a; n m
1) aquilo que está fermentado, levedura

02558  חמץchomets

procedente de 2556; DITAT- 679b; n m
1) vinagre

02559  חמקchamaq

uma raiz primitiva; DITAT- 682; v
1) recuar, voltar-se, desviar-se
1a) (Qal) desviar
1b) (Hitpael) virar-se, vacilar, virar para cá e para lá

02560  חמרchamar

uma raiz primitiva; DITAT- 683,683d,685; v
1) ferver, espumar, produzir espuma, fermentar

1a) (Qal) ferver, espumar
1b) (Poalal) estar atribulado, estar em tumulto
2) (Poalal) estar avermelhado
3) (Qal) besuntar, selar, cobrir ou besuntar com asfalto

02561  חמרchemer

procedente de 2560; DITAT- 683a; n m
1) vinho

02562  חמרchamar (aramaico),

correspondente a 2561; DITAT- 2734; n m
1) vinho

02563  חמרchomer

procedente de 2560; DITAT- 683c; n m
1) cimento, argamassa, barro
1a) argamassa, cimento
1b) barro
1c) lama
2) montão
2a) expansão, ondas (de água)
3) ômer - uma unidade de medida para secos com aproximadamente 300 litros

02564  חמרchemar

procedente de 2560; DITAT- 683b; n m
1) lodo, piche, asfalto, betume

02565  חמרהchamorah

procedente de 2560 [veja 2563]; DITAT- 684c; n m
1) montão

02566  חמרןChamran

procedente de 2560; n pr m
Hanrão = “o povo é exaltado” ou “o lodo deles”
1) o filho de Disom, um descendente de Esaú

02567  חמשchamash

forma denominativa procedente de 2568; DITAT- 686; v
1) arranjar em múltiplos de cinco, tomar um quinto
Poalal

Poalal
Essa forma é idêntica ao Poal, mas duplica a sílaba final da raiz.
Funciona de maneira muito semelhante ao Pual normal.
Ver Poal 8843
Ver Pual 8849

1a) (Piel) tomar um quinto, taxar a quinta parte de

02568  חמשchamesh masculino  חמשהchamishshah

um numeral primitivo; DITAT- 686a; n m/f
1) cinco
1a) cinco (número cardinal)
1b) um múltiplo de cinco (com outro número)
1c) quinto (número ordinal)

02569  חמשchomesh

procedente de 2567; DITAT- 686b; n m
1) a quinta parte

02570  חמשchomesh

procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando, ser robusto; DITAT687a; n m
1) ventre, abdômen, barriga

02571  חמשchamush

particípio pass. do mesmo que 2570; DITAT- 688a; adj
1) em formação de combate, ordenados para a batalha em grupos de cinco, armados

02572  חמשיםchamishshiym

múltiplo de 2568; DITAT- 686c; n pl
1) cinqüenta
1a) cinqüenta (número cardinal)
1b) um múltiplo de cinqüenta (com outros números)
1c) qüinquagésimo (número ordinal)

02573  חמתchemeth

procedente da mesma raiz que 2346; DITAT- 689a; n m
1) odre, recipiente para água

02574  חמתChamath

procedente da mesma raiz que 2346;
Hamate = “fortaleza” n pr loc
1) a cidade principal da parte alta da Síria no vale de Orontes n pr m
2) pai da casa de Recabe

02575  חמתChammath

uma variação da primeira parte de 2576; n pr loc
Hamate = “manancial quente”
1) uma das cidades fortificadas no território designado a Naftali

02576 דאר

 חמתChammoth Do’r

procedente do pl. de 2535 e 1756; n pr loc
Hamote-Dor = “mananciais quentes de Dor”
1) uma cidade levítica em Naftali

02577  חמתיChamathiy

gentílico procedente de 2574; n patr m
Hamateus = veja Hamate
1) uma das famílias que veio a descender de Canaã

02578 צובה

 חמתChamath Tsowbah

procedente de 2574 e 6678; n pr loc
Hamate-Zoba = “fortaleza de Zoba”
1) uma cidade de localização desconhecida, talvez a mesma que ‘Hamate’

02579 רבה

 חמתChamath Rabbah

procedente de 2574 e 7237; n pr loc
Grande Hamate = “cercado de enorme raiva”
1) uma cidade de localização desconhecida, talvez a mesma que ’Hamate‘

02580  חןchen

procedente de 2603; DITAT- 694a; n m
1) favor, graça, charme
1a) favor, graça, elegância
1b) favor, aceitação

02581  חןChen

o mesmo que 2580; n pr m
Hem = “favor”
1) um contemporâneo de Zorobabel

02582  חנדדChenadad

provavelmente procedente de 2580 e 1908; n pr m
Henadade = “favor de Hadade”
1) líder de uma família de levitas que tomou parte na reconstrução do templo

02583  חנהchanah

uma raiz primitiva [veja 2603]; DITAT- 690; v
1) declinar, inclinar, acampar, curvar-se, pôr cerco a
1a) (Qal)
1a1) declinar
1a2) acampar

02584  חנהChannah

procedente de 2603, grego 451 Αννα; n pr f
Ana = “graça”
1) a mãe de Samuel, uma das esposas de Elcana

02585  חנוךChanowk

procedente de 2596, grego 1802 Ενωχ;
Enoque = “dedicado” n pr m
1) filho mais velho de Caim
2) filho de Jarede e pai de Metusalém a quem Deus levou para o céu sem morrer n pr loc
3) a cidade construída por Caim que recebeu o nome do seu filho Enoque n pr m

4) um filho de Midiã, o terceiro filho
5) o filho mais velho de Rúbem

02586  חנוןChanuwn

procedente de 2603; n pr m
Hanum = “gracioso”
1) filho de Naás e rei de Amom que humilhou os embaixadores de Davi e, na seqüência,
perdeu a guerra com Davi
2) um homem que, junto com o povo de Zanoa, consertou a porta do vale no muro de
Jerusalém
3) o sexto filho de Zalafe, que também ajudou a reparar o muro de Jerusalém,
aparentemente no lado leste

02587  חנוןchannuwn

procedente de 2603; DITAT- 694d; adj
1) gracioso

02588  חנותchanuwth

procedente de 2583; DITAT- 690a; n f
1) cela, cômodo abobadado

02589  חנותchannowth

procedente de 2603 (no sentido de oração); DITAT- 694 verb
1) (Qal) (DITAT) suplicar, ter piedade, ser gracioso n fem pl
2) (Qal) (CLBL) gracioso

02590  חנטchanat

uma raiz primitiva; DITAT- 691 v
1) embalsamar, condimentar, tornar temperado
1a) (Qal)
1a1) condimentar, tornar temperado
1a2) embalsamar
2) (CLBL) amadurecer n m pl abst
3) (BDB) embalsamento

02591  חנטאchinta’ (aramaico) ou (plural) חנטים

correspondente a 2406; DITAT- 2735; n m pl
1) trigo

02592  חניאלChanniy’el

procedente de 2603 e 410; n pr m
Haniel = “favorecido de Deus”
1) filho de Éfode e um príncipe da tribo de Manassés
2) filho de Ula e um líder da tribo de Aser

02593  חניךchaniyk

procedente de 2596; DITAT- 693a; adj
1) treinado, instruído, servo treinado, testado, experiente

02594  חנינהchaniynah

procedente de 2603; DITAT- 694e; n f
1) favor, compaixão

02595  חניתchaniyth

procedente de 2583; DITAT- 690b; n f
1) lança
1a) lança
1a1) haste de uma lança
1a2) ponta de lança

02596  חנךchanak

uma raiz primitiva; DITAT- 693; v
1) treinar, dedicar, inaugurar
1a) (Qal)
1a1) treinar, instruir
1a2) dedicar

02597  חנכהchanukka’ (aramaico)

correspondente a 2598; DITAT- 2736; n f
1) dedicação

02598  חנכהchanukkah

procedente de 2596; DITAT- 693b; n f
1) dedicação, consagração

02599  חנכיChanokiy

procedente de 2585; n patr m
Enoquitas = veja Enoque = “dedicado”
1) descendentes de Enoque

02600  חנםchinnam

procedente de 2580; DITAT - 694b; adv
1) de graça, por nada, sem causa
1a) grátis, gratuitamente, por nada
1b) sem propósito, em vão
1c) gratuitamente, sem causa, imerecidamente

02601  חנמאלChanam’el

provavelmente uma variação ortográfica de 2606; n pr m
Hananel = “Deus é gracioso”
1) filho de Salum e primo de Jeremias

02602  חנמלchanamal

de derivação incerta; DITAT - 693.1; n m
1) geada, inundação, granizo (significado incerto)
1a) aquilo que destruiu as árvores de sicômoros

02603  חנןchanan

uma raiz primitiva [veja 2583]; DITAT - 694,695; v

1) ser gracioso, mostrar favor, ser misericordioso
1a) (Qal) mostrar favor, ser gracioso
1b) (Nifal) ser piedoso
1c) (Piel) tornar gracioso, tornar favorável, ser gracioso
1d) (Poel) dirigir favor a, ter misericórdia de
1e) (Hofal) receber favor, receber consideração
1f) (Hitpael) buscar favor, implorar favor
2) ser repugnante

02604  חנןchanan (aramaico)

correspondente a 2603; DITAT - 2737; v
1) mostrar favor
1a) (Peal) mostrar favor
1b) (Itpael) implorar favor

02605  חנןChanan

procedente de 2603; n pr m
Hanã = “ele é misericordioso”
1) um dos principais povos da tribo de Benjamim
2) último dos 6 filhos de Azel, um descendente de Saul
3) filho de Maaca, um dos soldados das tropas de elite de Davi
4) pai de alguns filhos que retornaram do exílio com Zorobabel
5) um dos levitas que ajudou a Esdras na sua exposição pública da lei
6) um dos líderes do povo que também selou a aliança com Neemias
7) outro dos principais leigos que também selou a aliança com Neemias
8) filho de Zacur, neto de Matanias, a quem Neemias indicou como um dos dos
encarregados das provisões recolhidas como dízimos. O mesmo que o 5?
9) filho de Jigdalias

02606  חננאלChanan’el

procedente de 2603 e 410; n pr m
Hananel = “Deus tem favorecido”
1) o nome de uma torre em Jerusalém

02607  חנניChananiy

procedente de 2603; n pr m
Hanani = “gracioso”
1) um dos filhos de Hemã, um músico chefe de Davi, e líder do décimo oitavo turno do
serviço
2) um vidente que repreendeu Asa, rei de Judá, e foi aprisionado 2a) talvez pai de Jeú, o
vidente, que testemunhou contra Baasa
3) um dos sacerdotes que casou com uma esposa estrangeira na época de Esdras
4) irmão de Neemias a quem Neemias designou como governador de Jerusalém
5) outro sacerdote que foi o principal músico sob Neemias

02608  חנניהChananyah ou  חנניהוChananyahuw
procedente de 2603 e 3050, grego 367 Ανανιας e 452 Αννας; n pr m
Hananias = “Deus tem favorecido”

1) o amigo piedoso de Daniel a quem Nabucodonosor colocou o nome de Sadraque; um dos
três amigos que, juntamente com Daniel, se recusaram a ficar impuros comendo a
comida da mesa do rei que era contra as leis de alimentação que Deus tinha dado aos
judeus; também um dos três que foram lançados na fornalha ardente por terem recusado
a ajoelhar-se diante de uma imagem de Nabucodonosor e foram salvos pelo anjo do
Senhor. Veja também ‘Sadraque’ (7714 ou 7715)
2) um dos 14 filhos de Hemã e líder do décimo sexto turno
3) um general no exército do rei Uzias
4) pai de Zedequias na época de Joiaquim
5) filho de Azur, um benjamita de Gibeão e um falso profeta no reinado de Zedequias, rei de
Judá
6) avô de Jerias, o capitão da guarda no portão de Benjamim, que prendeu Jeremias com a
acusação de estar fugindo para os caldeus
7) um líder de uma família de Benjamim
8) filho de Zorobabel de quem Cristo é descendente, também chamado de ’Joanã’ por Lucas
9) um dos filhos de Bebai que retornou da Babilônia com Esdras
10) um sacerdote, um dos que preparava os ungüentos sagrados e incenso, que construiu
uma porção do muro de Jerusalém nos dias de Neemias
11) cabeça do turno sacerdotal de Jeremias dos dias de Jeoaquim
12) governador do palácio de Jerusalém sob Neemias e também, juntamente com Hanani, o
irmão do governador, encarregado de guardar os portões de Jerusalém
13) dois israelitas pós-exílicos

02609  חנסChanec

de derivação egípcia; n pr loc
Hanes = “a graça fugiu”
1) um lugar no Egito, de localização desconhecida mas que bem pode ser algum dos
seguintes:
1a) Tafnes, uma cidade fortificada na fronteira oriental
1b) um lugar no baixo Egito, em uma ilha no Nilo ao sul de Mênfis

02610  חנףchaneph

uma raiz primitiva; DITAT - 696; v
1) ser profanado, ser contaminado, ser poluído, ser corrupto
1a) (Qal)
1a1) ser poluído
1a2) ser profano, ser ímpio
1b) (Hifil)
1b1) poluir
1b2) tornar profano, tornar ímpio, levar a ser contaminado

02611  חנףchaneph

procedente de 2610; DITAT - 696b; adj
1) hipócrita, ímpio, profano, sem religião

02612  חנףchoneph

procedente de 2610; DITAT - 696a; n m
1) hipocrisia, impiedade, hipócrita, profanação

02613  חנפהchanuphah

procedente de 2610; DITAT - 696c; n f
1) profanação, poluição, hipocrisia, impiedade

02614  חנקchanaq

uma raiz primitiva [veja 2596]; DITAT - 697; v
1) estrangular, estrangular-se
1a) (Nifal) estrangular-se
1b) (Piel) estrangular

02615  חנתוןChannathon

provavelmente procedente de 2603; n pr loc
Hanatom = “gracioso”
1) uma cidade em Zebulom

02616  חסדchacad

uma raiz primitiva; DITAT - 698,699; v
1) ser bom, ser gentil
2a) (Hitpael) mostrar bondade para
2) ser reprovado, ser envergonhado
1a) (Piel) ser envergonhado, ser reprovado

02617  חסדcheced

procedente de 2616, grego 964 βηθεσδα; DITAT - 698a,699a; n m
1) bondade, benignidade, fidelidade
2) reprovação, vergonha

02618  חסדCheced

o mesmo que 2617; n pr m
Ben-Hesede = “filho da fidelidade”
1) pai de ou talvez um oficial intendente sob Salomão

02619  חסדיהChacadyah

procedente de 2617 e 3050; n pr m
Hasadias = “Javé tem sido fiel”
1) um filho de Zorobabel

02620  חסהchacah

uma raiz primitiva; DITAT - 700; v
1) (Qal) buscar refúgio, buscar proteção
1a) colocar a confiança em (Deus), confiar ou esperar em (Deus) (fig.)

02621  חסהChocah

procedente de 2620;
Hosa = “refúgio” n pr m
1) um levita porteiro do templo n pr loc
2) um lugar em Aser, localização desconhecida

02622  חסותchacuwth

procedente de 2620; DITAT - 700a; n f

1) refúgio, abrigo

02623  חסידchaciyd

procedente de 2616; DITAT - 698b; adj
1) fiel, bondoso, piedoso, santo
1a) bondoso
1b) piedoso, devoto
1c) os fiéis (substantivo)

02624  חסידהchaciydah

procedente de 2623; DITAT - 698c; n f
1) cegonha

02625  חסילchaciyl

procedente de 2628; DITAT - 701a; n m
1) gafanhoto

02626  חסיןchaciyn

procedente de 2630; DITAT - 703c; adj
1) forte, poderoso

02627  חסירchacciyr (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 2637; adj
1) faltante, faltoso, deficiente

02628  חסלchacal

uma raiz primitiva; DITAT - 701; v
1) (Qal) consumir, finalizar, dar fim

02629  חסםchacam

uma raiz primitiva; DITAT - 702; v
1) (Qal) fechar, amordaçar

02630  חסןchacan

uma raiz primitiva; DITAT - 703; v
1) (Nifal) ser entesourado, ser acumulado, ser depositado, ser guardado

02631  חסןchacan (aramaico)

correspondente a 2630; DITAT - 2738; v
1) (Afel) tomar posse de

02632  חסןchecen (aramaico)

procedente de 2631; DITAT - 2738a; n m
1) poder, força, poder (do rei), poder (real)

02633  חסןchocen

procedente de 2630; DITAT - 703a; n m
1) riqueza, tesouro, fartura

02634  חסןchacon

procedente de 2630; DITAT - 703b; adj
1) forte

02635  חסףchacaph (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente à mesma de 2636; DITAT - 2739; n m
1) barro, cerâmica

02636  חספסchacpac

reduplicação de uma raiz não utilizada aparentemente significando descascar; DITAT 704; v
1) (Pual) descascar, descamar (somente no particípio)
1a) semelhante a escamas, semelhante a flocos, descamado

02637  חסרchacer

uma raiz primitiva; DITAT - 705; v
1) faltar, estar sem, decrescer, estar faltando, ter uma necessidade
1a) (Qal)
1a1) faltar
1a2) estar faltando
1a3) diminuir, decrescer
1b) (Piel) fazer faltar
1c) (Hifil) levar a faltar

02638  חסרchacer

procedente de 2637; DITAT - 705c; adj
1) em necessidade de, em falta, carente, em necessidade de

02639  חסרchecer

procedente de 2637; DITAT - 705a; n m
1) pobreza, carência

02640  חסרchocer

procedente de 2637; DITAT - 705b; n m
1) necessidade, falta, carência de, falta de

02641  חסרהChacrah

procedente de 2637; n pr m
Harás = “falta”
1) avô de Salum que era o marido de Hulda, a profetiza

02642  חסרוןchecrown

procedente de 2637; DITAT - 705d; n m
1) aquilo que falta, defeito, deficiência

02643  חףchaph

procedente de 2653 (no sentido moral de coberto de terra); DITAT - 711a; adj
1) inocente, puro, limpo

02644  חפאchapha’

uma variação ortográfica de 2645; DITAT - 706; v

1) (Piel) cobrir, fazer secretamente

02645  חפהchaphah

uma raiz primitiva (veja 2644, 2653); DITAT - 707; v
1) cobrir, tapar, revestido de lambris, coberto com tábuas ou painéis
1a) (Qal) cobrir
1b) (Nifal) estar coberto
1c) (Piel) cobrir, revestir

02646  חפהchuppah

procedente de 2645; DITAT - 710b; n f
1) câmara, quarto, abrigo, dossel
1a) dossel
1b) câmara
1c) proteção divina (fig.)

02647  חפהChuppah

o mesmo que 2646; n pr m
Hupá = “dossel”
1) um sacerdote do décimo terceiro turno na época de Davi

02648  חפזchaphaz

uma raiz primitiva; DITAT - 708; v
1) correr, fugir, apressar, temer, estar aterrorizado
1a) (Qal) estar com pressa, estar alarmado
1b) (Nifal) estar com pressa

02649  חפזוןchippazown

procedente de 2468; DITAT - 708a; n m
1) apressadamente, com pressa, apreensão, fuga rápida

02650  חפיםChuppiym

pl. de 2646 [veja 2349]; n pr m
Hupim = “protegido”
1) o líder de uma família benjamita

02651  חפןchophen

procedente de uma raiz não utilizada de significado incerto; DITAT - 709a; n m
1) mãos cheias, palma da mão

02652  חפניChophniy

procedente de 2651; n pr m
Hofni = “pugilista”
1) um dos dois filhos de Eli que eram sacerdotes em Siló e destacavam-se por sua
brutalidade e cobiça; a sua pecaminosidade causou uma maldição contra a casa de seu
pai e foram julgados pelo Senhor quando levaram a arca para batalha; a arca foi perdida,
os dois irmãos foram mortos e Eli morreu quando recebeu as notícias

02653  חפףchophaph

uma raiz primitiva (veja 2645, 3182); DITAT - 710; v
1) (Qal) cobrir, cercar, abrigar, escudar, circundar

02654  חפץchaphets

uma raiz primitiva; DITAT - 712,713; v
1) comprazer-se em, ter prazer em, desejar, estar contente com
1a) (Qal)
1a1) referindo-se aos homens
1a1a) ter prazer em, comprazer-se em
1a1b) deleitar, desejar, estar alegre em fazer
1a2) referindo-se a Deus
1a2a) ter prazer em, comprazer-se em
1a2b) estar contente em fazer
2) mover, curvar
2a) (Qal) curvar

02655  חפץchaphets

procedente de 2654; DITAT - 712a; adj
1) desejoso, que compraz em, que tem prazer em

02656  חפץchephets

procedente de 2654; DITAT - 712b; n m
1) deleite, prazer
1a) deleite
1b) desejo, anseio
1c) o bom prazer
1d) aquilo em que alguém se deleita

02657 בה

 חפציChephtsiy bahh

procedente de 2656 com sufixos; n pr f
Hefzi-bá = “minha delícia está nela”
1) a rainha do rei Ezequias e mãe de Manassés
2) um nome para Jerusalém (fig.)

02658  חפרchaphar

uma raiz primitiva; DITAT - 714; v
1) cavar, procurar por
1a) (Qal)
1a1) cavar
1a2) procurar, buscar, explorar

02659  חפרchapher

uma raiz primitiva [talvez o mesmo que 2658 com a idéia de detectar]; DITAT - 715; v
1) estar envergonhado, ser confundido, ser envergonhado, sentir-se envergonhado
1a) (Qal) estar envergonhado, ser envergonhado
1b) (Hifil) mostrar vergonha, demonstrar vergonha, causar constrangimento

02660  חפרChepher
procedente de 2658 ou 2659;
Héfer = “um poço” n pr m

1) filho mais novo de Gileade e líder da família dos heferitas
2) filho de Aser, o pai de Tecoa
3) o mequeratita, um dos soldados das tropas de elite de Davi n pr loc
4) um lugar na antiga Canaã, a oeste do Jordão, conquistado por Josué; localização
desconhecida
4a) um lugar em Judá, provavelmente o mesmo que o 4 acima

02661  חפרchaphor

procedente de 2658; DITAT - 714a; n f
1) toupeira (como cavadora)

02662  חפריChephriy

patronímico procedente de 2660; n patr m
Heferitas = veja Héfer = “uma cova” ou “vergonha”
1) descendentes de Héfer, filho de Gileade

02663  חפריםChapharayim

dual de 2660; n pr loc
Hafaraim = “duas covas”
1) um lugar em Issacar

02664  חפשchaphas

uma raiz primitiva; DITAT - 716; v
1) procurar, buscar, revistar, disfarçar-se
1a) (Qal)
1a1) procurar por
1a2) planejar, inventar
1a3) procurar, testar
1b) (Nifal) ser planejado, ser exposto
1c) (Piel) buscar, examinar, procurar por
1d) (Pual) ser procurado por, ser buscado
1e) (Hitpael)
1e1) disfarçar-se
1e2) deixar-se ser procurado

02665  חפשchephes

procedente de 2664; DITAT - 716a; n m
1) trapaça, conspiração, plano (sagaz)

02666  חפשchaphash

uma raiz primitiva; DITAT - 717; v
1) (Pual) estar livre, ser libertado

02667  חפשChophesh

procedente de 2666; DITAT - 717a; n m
1) manta para montar em cavalo, cobertor de sela, tecido de sela; sentido dúbio

02668  חפשהchuphshah

procedente de 2666; DITAT - 717b; n f
1) liberdade

02669  חפשותchophshuwth e  חפשיתchophshiyth
procedente de 2666; DITAT - 717d; n f
1) separação, liberdade

02670  חפשיchophshiy

procedente de 2666; DITAT - 717c; adj
1) livre
1a) livre (da escravidão)
1b) livre (de taxas ou obrigações)

02671  חץchets

procedente de 2686; DITAT - 721b; n m
1) flecha

02672  חצבchatsab ou  חצבchatseb

uma raiz primitiva; DITAT - 718; v
1) cavar, rachar, dividir, talhar, fazer, cortar, cavar, extrair pedra, cortador, pedreiro
1a) (Qal)
1a1) talhar, cavar
1a2) talhar
1a2a) pedra
1a2b) madeira
1a3) cortar em pedaços (metáfora)
1a4) dividir, rachar
1b) (Nifal) ser cortado, ser talhado, ser gravado
1c) (Hifil) partir em pedaços, cortar em pedaços
1d) (Pual) ser cortado de, ser talhado de

02673  חצהchatsah

uma raiz primitiva [veja 2686]); DITAT - 719; v
1) dividir, cortar em dois, encurtar, viver a metade (da vida de alguém)
1a) (Qal)
1a1) dividir
1a2) ao meio, cortar em dois
1b) (Nifal) ser dividido

02674  חצורChatsowr

uma forma coletiva de 2691; n pr loc
Hazor = “castelo”
1) uma cidade real do norte da Palestina designada a Naftali
2) uma das cidades de Judá localizada no extremo sul
3) uma cidade ao norte de Jerusalém na qual os benjamitas residiram após o retorno do
exílio
4) um lugar na Arábia

02675 חדתה

 חצורChatsowr Chadattah

procedente de 2674 e uma forma aramaica do fem. de 2319 [veja 2323]; n pr loc
Hazor-Hadata = “nova Hazor”
1) uma cidade no sul de Judá; Js 15.25

02676  חצותchatsowth
procedente de 2673; DITAT - 719a; n f
1) meio, metade, divisão

02677  חציchetsiy

procedente de 2673; DITAT - 719b; n m
1) metade
1a) metade
1b) meio

02678  חציchitstsiy ou  חציchetsiy

forma alongada de 2671; DITAT - 719c,721b; n m
1) flecha

02679 המנחות

 חציChatsiy ham-M ̂enuchowth

procedente de 2677 e o plural de 4496, com a interposição do artigo; n pr m col
Hazi-Hamenuote = “lugar de repouso”
1) metade dos manassitas; também grafado como 2680

02680 המנחתי

 חציChatsiy ham-M ̂enachti

patronímico procedente de 2679; n pr m col
Hazi-Hamanaate = veja Manassés “fazer esquecer”
1) metade dos manassitas; também grafado como 2679

02681  חצירchatsiyr

uma forma colateral de 2691; DITAT - 723b; n m
1) uma habitação, uma residência, uma residência estabelecida, lugar mal-assombrado

02682  חצירchatsiyr

talvez originalmente o mesmo que 2681, procedente do verde de um pátio; DITAT 724a,725a; n m
1) grama, alho-poró, grama verde, ervas
1a) grama
1b) referindo-se ao perecer rapidamente (fig.)

02683  חצןchetsen

procedente de uma raiz não utilizada significando segurar firmemente; DITAT - 720a; n
m
1) peito, peito de uma roupa

02684  חצןchotsen

uma forma colateral de 2683, e significando o mesmo; DITAT - 720b; n m
1) peito, colo

02685  חצףchatsaph (aramaico)

uma raiz primitiva; DITAT - 2740; v
1) (Afel) ser urgente, duro, demonstrar insolência

02686  חצץchatsats

uma raiz primitiva [veja 2673]; DITAT - 721,721c; v
1) dividir
1a) (Qal) dividir
1b) (Piel) dividir
1c) (Pual) ser cortado, ser eliminado
2) lançar flechas
2a) (Piel) arqueiro (particípio)

02687  חצץchatsats

procedente de 2686; DITAT - 721a; n m
1) cascalho

02688

 חצצון תמרChats

̂ etsown Tamar ou

חצצן

 תמרChatsatson Tamar
procedente de 2686 e 8558; n pr loc
Hazazom-Tamar = “dividindo a tamareira”
1) uma cidade dos amorreus
2) uma cidade situada no deserto de Judá; provavelmente En-Gedi
3) talvez a ’Tamar’ dos dias de Salomão

02689  חצצרהchatsots e
̂ rah

reduplicação de 2690; DITAT - 726a; n f
1) trombeta, clarim

02690

 חצרchatsar

ou

 חצצרchatsotser

chatsorer

uma raiz primitiva; DITAT - 726b; v
1) tocar uma trombeta
1a) (Piel) tocadores de clarins (particípio)
1b) (Hifil) soar com clarins (particípio)

02691  חצרchatser (masculino e feminino)
procedente de 2690 no seu sentido original; DITAT - 722a,723a; n m
1) pátio, área cercada
1a) áreas cercadas
1b) pátio
2) residência estabelecida, povoado, vila, cidade

02692 אדר

 חצרChatsar Addar

procedente de 2691 e 146; n pr loc
Hazar-Adar = “área cercada de glória”
1) um lugar na fronteira do sul de Canaã

02693 גדה

 חצרChatsar Gaddah

procedente de 2691 e um fem. de 1408; n pr loc
Hazar-Gada = “vila da boa fortuna”
1) um lugar no sul de Judá

02694 התיכון

 חצרChatsar hat-Tiykown

ou

חצרר

procedente de 2691 e 8484 com interposição do artigo; n pr loc
Hazer-Haticom = “corte do meio”
1) um lugar na Palestina, talvez no lado leste do Hermom

02695  חצרוChetsrow

por uma variação ortográfica de 2696; n pr m
Hezro ou Hezrai = “cercado”
1) o carmelita, um dos 30 soldados valentes de Davi na sua guarda

02696  חצרוןChetsrown

procedente de 2691, grego 2074 Εσρωμ;
Hezrom = “cercado por um muro” n pr m
1) um filho de Rúbem
2) um filho de Perez e neto de Judá n pr loc
3) um lugar no extremo sul de Judá

02697  חצרוניChetsrowniy

patronímico procedente de 2696; n patr m
Hezronitas = veja Hezrom “cercado” ou “divisão de cântico”
1) um descendente de Hezrom

02698  חצרותChatserowth

fem. pl. de 2691; n pr loc
Hazerote = “povoado”
1) um acampamento israelita no deserto

02699  חצריםChatseriym

pl. masc. de 2691; n pr loc
Hazerim = “vilas”
1) povoados de ismaelitas

02700  חצרמותChatsarmaveth

procedente de 2691 e 4194;
Hazar-Mavé = “vila da morte” n pr m
1) o terceiro dos filhos de Joctã
Ele foi o fundador de um povoado antigo do sul da Arábia que mais tarde tornou-se uma
província e um importante centro comercial

02701 סוסה

 חצרChatsar Cuwcah

procedente de 2691 e 5484; n pr loc
Hazar-Susa = “vila do cavalo”
1) uma das cidades designadas a Simeão no extremo sul de Judá e o lugar onde Salomão
mantinha cavalos

02702 סוסים

 חצרChatsar Cuwciym

procedente de 2691 e o plural de 5483; n pr loc
Hazar-Susim = “vila dos cavalos”
1) um lugar em Simeão

02703 עינון

 חצרChatsar È ynown

procedente de 2691 e um derivativo de 5869; n pr loc
Hazar-Enom = “vila dos mananciais”
1) uma cidade na fronteira nordeste de Canaã; o mesmo que 2704

02704 עינן

 חצרChatsar È ynan

procedente de 2691 e o mesmo que 5881; n pr loc
Hazar-Enã = “vila das fontes”
1) uma cidade junto à fronteira nordeste de Canaã; o mesmo que 2703

02705 שועל

 חצרChatsar Shuw ̀al

procedente de 2691 e 7776; n pr loc
Hazar-Sual = “vila do chacal”
1) uma cidade no sul de Judá
2) um lugar em Simeão

02706  חקchoq

procedente de 2710; DITAT - 728a; n m
1) estatuto, ordenança, limite, algo prescrito, obrigação
1a) tarefa prescrita
1b) porção prescrita
1c) ação prescrita (para si mesmo), decisão
1d) obrigação prescrita
1e) limite prescrito, fronteira
1f) lei, decreto, ordenança
1f1) decreto específico
1f2) lei em geral
1g) leis, estatutos
1g1) condições
1g2) leis
1g3) decretos
1g4) leis civis prescritas por Deus

02707  חקהchaqah

uma raiz primitiva; DITAT - 727; v
1) cortar, esculpir
1a) (Pual) esculpido (particípio)
1b) (Hitpael) gravar, traçar um limite

02708  חקהchuqqah

procedente de 2706; DITAT - 728b; n f
1) estatuto, ordenança, limite, lei, algo prescrito
1a) estatuto

02709  חקופאChaquwpha’

procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando curvar; n pr m
Hacufa = “curvado”
1) líder de uma família de exilados que retornou com Zorobabel

02710  חקקchaqaq
uma raiz primitiva; DITAT - 728; v
1) cortar fora, decretar, inscrever, estabelecer, gravar, gravar, governar
1a) (Qal)
1a1) cortar
1a2) cortar em ou sobre, gravar, inscrever
1a3) traçar, marcar
1a4) gravar, inscrever (referindo-se a uma lei)
1b) (Poel)
1b1) inscrever, promulgar, decretar
1b2) pessoa que decreta, legislador (particípio)
1c) (Pual) algo decretado, a lei (particípio)
1d) (Hofal) ser inscrito

02711  חקקcheqeq

procedente de 2710; DITAT - 728a; n m
1) decreto, resolução, estatuto, ação prescrita

02712  חקקChuqqog ou (forma completa)  חוקקChuwqoq

procedente de 2710; n pr loc
Hucoque = “designado”
1) uma cidade na fronteira de Naftali

02713  חקרchaqar

uma raiz primitiva; DITAT - 729; v
1) procurar, buscar, pesquisar, examinar, investigar
1a) (Qal)
1a1) procurar (por)
1a2) esquadrinhar, explorar
1a3) examinar detalhadamente
1b) (Nifal)
1b1) ser buscado, ser encontrado, ser averiguado, ser examinado
1c) (Piel) buscar, procurar

02714  חקרcheqer

procedente de 2713; DITAT - 729a; n m
1) uma busca, investigação, procura, indagação, algo a ser procurado

02715  חרchor ou (forma completa)  חורchowr

procedente de 2787; DITAT - 757a; n m
1) um nobre, alguém nascido livre

02716  חראchere’ ou (plural) חראים

procedente de uma raiz não utilizada (e vulgar) provavelmente significando evacuar as
entranhas; DITAT - 730a; n m
1) estrume, excremento

02717  חרבcharab ou  חרבchareb
uma raiz primitiva; DITAT - 731,732; v

1) estar assolado, permanecer assolado, tornar desolado, estar desolado, estar em ruínas
1a) (Qal) estar assolado, estar desolado
1b) (Nifal)
1b1) ser tornado desolado
1b2) desolado (particípio)
1c) (Hifil) permanecer assolado, tornar desolado
1d) (Hofal) ser deixado assolado
2) estar seco, estar enxuto
2a) (Qal) estar seco, estar enxuto
2b) (Pual) estar seco
2c) (Hifil) secar
2d) (Hofal) ser secado
3) atacar, ferir, matar, lutar

02718  חרבcharab (aramaico)

uma raiz correspondente a 2717; DITAT - 2741; v
1) secar, estar assolado
1a) (Hofal) ser deixado assolado

02719  חרבchereb

procedente de 2717; DITAT - 732a; n f
1) espada, faca
1a) espada
1b) faca
1c) ferramentas para cortar pedra

02720  חרבchareb

procedente de 2717; DITAT - 731a; adj
1) assolado, desolado, seco

02721  חרבchoreb

uma forma colateral de 2719; DITAT - 731b; n m
1) sequidão, desolação, seca, calor
1a) sequidão
1b) estiagem
1c) calor escaldante

02722  חרבChoreb

procedente de 2717; DITAT - 731c; n pr loc
Horebe = “deserto”
1) outro nome para o Monte Sinai no qual Deus deu a lei a Moisés e aos israelitas

02723  חרבהchorbah

procedente de 2721; DITAT - 731d; n f
1) um lugar assolado, ruína, assolação, desolação

02724  חרבהcharabah

procedente de 2720; DITAT - 731e; n f
1) terra seca, solo seco

02725  חרבוןcharabown ou (plural) חרבונים
procedente de 2717; DITAT - 731f; n m
1) seca

02726  חרבונאCharbowna’ ou  חרבונהCharbownah

de origem persa; n pr m
Harbona = “cavalgador de jumento”
1) o terceiro dos sete camareiros ou eunucos que serviam a Assuero

02727  חרגcharag

uma raiz primitiva; DITAT - 733; v
1) (Qal) tremer de medo, tremer, estremecer

02728  חרגלchargol

procedente de 2727; DITAT - 734a; n m
1) uma espécie de gafanhoto, uma criatura saltitante

02729  חרדcharad

uma raiz primitiva; DITAT - 735; v
1) tremer, estremecer, mover-se, estar com medo, estar assustado, estar apavorado
1a) (Qal)
1a1) tremer, estremecer (referindo-se a uma montanha)
1a2) tremer (referindo-se a pessoas)
1a3) ser extremamente cuidadoso
1a4) ir ou vir tremendo (com prep)
1b) (Hifil)
1b1) fazer tremer
1b2) guiar em terror, derrotar (um exército)

02730  חרדchared

procedente de 2729; DITAT - 735a; adj
1) trêmulo, temerosos, medroso

02731  חרדהcharadah

procedente de 2730; DITAT - 735b; n f
1) medo, ansiedade, tremor, ansiedade (extrema), cuidado ansioso
1a) tremor
1b) cuidado ansioso

02732  חרדהCharadah

o mesmo que 2731; n pr loc
Harada = “medo”
1) um local de parada de Israel no deserto; localização desconhecida

02733  חרדיCharodiy

de um derivativo de 2729 [veja 5878]; n patr m
Harodita = veja Harode “trêmulo”

1) um residente ou descendente desconhecido de Harode; dois dos 37 guardas de Davi,
Sama e Elica, chamados de haroditas

02734  חרהcharah

uma raiz primitiva [veja 2787]; DITAT - 736; v
1) estar quente, furioso, queimar, tornar-se irado, inflamar-se
1a) (Qal) queimar, inflamar (ira)
1b) (Nifal) estar com raiva de, estar inflamado
1c) (Hifil) queimar, inflamar
1d) (Hitpael) esquentar-se de irritação

02735 הגדגד

 חרChor hag-Gidgad

procedente de 2356 e uma forma colateral (masc.) de 1412, com a interposição do artigo
; n pr loc
Hor-Hagidgade = “caverna de Gidgade”
1) um local de acampamento de Israel no deserto; localização desconhecida

02736  חרהיהCharhayah

procedente de 2734 e 3050; n pr m
Haraías = “medo de Javé”
1) pai de Uziel que foi um dos construtores do muro na época de Neemias

02737  חרוזcharuwz ou (plural) חרוזים

procedente de uma raiz não utilizada significando perfurar; DITAT - 737a; n m
1) um colar de pedras, uma corrente de pedras

02738  חרולcharuwl ou (forma contrata)  חרלcharul

aparentemente, um particípio pass. de uma raiz não utilizada provavelmente
significando ser espinhento; DITAT - 743a; n m
1) urtiga, inço, espécie de erva daninha (talvez grão-de-bico)

02739  חרומףcharuwmaph

procedente do particípio pass. de 2763 e 639; n pr m
Harumafe = “nariz fendido”
1) pai de Jedaías, um dos construtores do muro na época de Neemias

02740  חרוןcharown ou (forma contrata)  חרןcharon

procedente de 2734; DITAT - 736a; n m
1) ira, ardor, ardente (de ira)
1a) sempre usado referindo-se à ira de Deus

02741  חרופיCharuwphiy

procedente de uma forma (provavelmente) colateral de 2756; n patr m
Harufita = “nativo de Harufe”
1) um habitante de Harife

02742  חרוץcharuwts ou  חרץcharuts

particípio pass. de 2782; DITAT - 752a,b,753a adj
1) com ponta afiada, afiado, diligente n m

2) decisão severa, decisão
3) trincheira, fosso, vala
4) ouro (poético)

02743  חרוץCharuwts

o mesmo que 2742; n pr m
Haruz = “zeloso”
1) um homem de Jotbá, pai de Mesulemete, esposa de Manassés e mãe de Amom

02744  חרחורCharchuwr

uma forma mais completa de 2746; n pr m
Harur = “inflamação”
1) líder de uma família que retornou do exílio com Zorobabel

02745  חרחסCharchac

procedente da mesma raiz que 2775; n pr m
Harás = “muito pobre”
1) avô de Salum, o marido de Hulda, a profetisa

02746  חרחרcharchur

procedente de 2787; DITAT - 756b; n m
1) calor extremo, inflamação, calor violento, febre

02747  חרטcheret

procedente de uma raiz primitiva significando entalhar; DITAT - 738a; n m
1) uma ferramenta de entalhar, estilete, cinzel, buril
1a) ferramenta para entalhar
1b) estilete

02748  חרטםchartom

procedente da mesma raiz que 2747; DITAT - 738b; n m
1) adivinhador, mago, astrólogo
1a) o que grava, escritor (somente com sentido derivado duma pessoa possuidora de
conhecimento oculto)

02749  חרטםchartom (aramaico)

o mesmo que 2748; DITAT - 2742; n m
1) mago, mago-astrólogo

02750  חריchoriy

procedente de 2734; DITAT - 736b; n m
1) calor (de ira), ardor (de raiva)

02751  חריchoriy

procedente do mesmo que 2353; DITAT - 740; n m
1) pão branco, bolo
2) (DITAT) Horeu, Hori

02752  חריChoriy

procedente de 2356; n patr m
Horeu = “habitante de caverna”
1) os habitantes do Monte Seir
2) os habitantes de Edom (em tempos posteriores)

02753  חריChoriy ou  חוריChowriy

o mesmo que 2752; n pr m
Hori = “habitante de caverna”
1) um horeu, filho de Lotã, o filho de Seir
2) um simeonita, pai de Safate

02754  חריטchariyt ou  חרטcharit

procedente do mesmo que 2747; DITAT - 739a; n m
1) sacola, bolsa

02755 יונים

 חריcharey-yowniym

procedente do pl. de 2716 e do pl. de 3123; DITAT - 730a; n m
1) excremento, excremento de pombas

02756  חריףChariyph

procedente de 2778; n pr m
Harife = “arrancar”
1) líder de uma família de exilados que retornou com Zorobabel
2) um líder do povo que selou a aliança com Neemias

02757  חריץchariyts ou  חרץcharits

procedente de 2782; DITAT - 752c; n m
1) um corte, coisa cortada, instrumento afiado, instrumento cortante afiado, ancinho, enxada

02758  חרישchariysh

procedente de 2790; DITAT - 760c; n m
1) aradura, época de aradura

02759  חרישיchariyshiy

procedente de 2790 no sentido de silêncio; DITAT - 760e; adj
1) áspero, quente, sufocante, silencioso (significado incerto)

02760  חרךcharak

uma raiz primitiva; DITAT - 741,742; v
1) (Qal) pôr em movimento, iniciar
2) (CLBL) assar

02761  חרךcharak (aramaico)

uma raiz provavelmente aliada ao equivalente de 2787; DITAT - 2743; v
1) (Itpael) chamuscar

02762  חרךcherek ou (plural) חרכים

procedente de 2760; DITAT - 742a; n m pl
1) treliça, outra abertura através da qual uma pessoa pode enxergar

02763  חרםcharam
uma raiz primitiva; DITAT - 744,745; v
1) proibir, devotar, destruir totalmente, destruir completamente, dedicar para destruição,
exterminar
1a) (Hifil)
1a1) proibir (para uso comum), proibir
1a2) consagrar, devotar, dedicar para destruição
1a3) exterminar, destruir completamente
1b) (Hofal)
1b1) colocar sob proibição, ser dedicado a destruição
1b2) ser devotado, ser privado
1b3) ser completamente destruído
2) fender, cortar, mutilar (uma parte do corpo)
2a) (Qal) mutilar
2b) (Hifil) dividir

02764  חרםcherem ou (Zc 14.11)  חרםcherem

procedente de 2763; DITAT - 744a,745a; n m
1) uma coisa devotada, uma coisa dedicada, proibição, devoção
2) uma rede, coisa perfurada
3) que foi completamente destruído, (designado para) destruição total

02765  חרםChorem

procedente de 2763; n pr loc
Horém = “sagrado”
1) uma das cidades fortificadas em Naftali

02766  חרםCharim

procedente de 2763; n pr m
Harim = “dedicado”
1) um sacerdote na época de Davi que estava encarregado do terceiro turno
2) líder de uma família de exilados totalizando 1017 que retornaram com Zorobabel
3) outro líder de uma família de exilados totalizando 320 que retornaram com Zorobabel
4) um sacerdote na época de Neemias
5) um governante do povo sob Neemias

02767  חרמהChormah

procedente de 2763; n pr loc
Horma = “devoção”
1) uma cidade dos cananeus conquistada por Josué, repartida para Judá e localizada no sul
de Judá

02768  חרמוןChermown

procedente de 2763; DITAT - 744b; n pr m
Hermom = “um santuário”
1) uma montanha junto à fronteira nordeste da Palestina e do Líbano e com vista para a
cidade fronteiriça de Dã

02769  חרמוניםChermowniym

pl. de 2768; n pr m
Hermonitas = veja Hermom “um santuário”
1) o nome para os três topos do monte Hermom localizado junto à fronteira da Palestina e
do Líbano

02770  חרמשchermesh

procedente de 2763; DITAT - 746; n m
1) foice

02771  חרןCharan

procedente de 2787, grego 5488 Ξαρραν; DITAT - 747
Harã = “montanhês” n pr m
1) um filho de Calebe com sua concubina Efá n pr loc
2) a cidade para a qual Abraão migrou quando deixou Ur dos caldeus e onde ele
permaneceu até o falecimento do seu pai antes de partir para a terra prometida;
localizada na Mesopotâmia, em Padã-Arã, ao pé do monte Masius, entre o Khabour e o
Eufrates

02772  חרניChoroniy

procedente de 2773; n patr m
Horonita = “nativo de Horonaim”
1) um habitante de Horonaim em Moabe
1a) a designação de Sambalate, o inimigo de Neemias

02773  חרניםChoronayim

dual procedente de um derivativo de 2356; n pr m
Horonaim = “duas cavernas”
1) uma cidade em Moabe

02774  חרנפרCharnepher

de derivação incerta; n pr m
Harnefer = “ofegante”
1) um filho de Zofa da tribo de Aser

02775

 חרסcherec

ou (com um diretivo enclítico)

חרסה

charcah

procedente de uma raiz não utilizada significando arranhar; DITAT - 759b,748a; n m
1) coceira, uma doença eruptiva
2) sol

02776  חרסCherec
o mesmo que 2775; n pr loc
Heres = “o sol”
1) uma montanha habitada por amorreus em Moabe; o lugar de onde Gideão retornou após
perseguir os midianitas

02777  חרסותcharcuwth

procedente de 2775 (aparentemente no sentido de um instrumento de louça avermelhado
usado para raspar);
DITAT - 759c; n f
1) caco de louça de barro

02778  חרףcharaph.

uma raiz primitiva; DITAT - 749,750,751; v
1) reprovar, escarnecer, blasfemar, desafiar, arriscar, criticar, censurar
1a) (Qal) reprovar
1b) (Piel) reprovar, desafiar, escarnecer
2) (Qal) passar o inverno, passar a época da colheita, permanecer na época da colheita
3) (Nifal) adquirir, noivar

02779  חרףchoreph

procedente de 2778; DITAT - 750a; n m
1) época da colheita, outono
2) (CLBL) inverno

02780  חרףChareph

procedente de 2778; n pr m
Harefe = “arrancar”
1) um filho de Calebe e pai de Bete-Gader

02781  חרפהcherpah

procedente de 2778; DITAT - 749a; n f
1) reprovar, desdenhar
1a) escarnecer, desdenhar (o inimigo)
1b) reprovar (condição de vergonha, desgraça)
1c) uma reprovação (um objeto)

02782  חרץcharats

uma raiz primitiva; DITAT - 752; v
1) cortar, afiar, decidir, decretar, determinar, mutilar, mover, ser decisivo, ser mutilado
1a) (Qal)
1a1) cortar, mutilar
1a2) afiar
1a3) decidir
1b) (Nifal) ser decisivo

02783  חרץcharats (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 2782 (sentido de vigor); DITAT - 2744; n f
1) lombo, quadril, articulação do quadril

02784  חרצבהchartsubbah

de derivação incerta; DITAT - 754a; n f
1) laço, corrente, tormento, mãos
1a) laços
1b) tormentos

02785  חרצןchartsan

procedente de 2782; DITAT - 752d; n m
1) grão, sementes, produto insignificante da vinha, sementes de uva?

02786  חרקcharaq

uma raiz primitiva; DITAT - 755; v
1) (Qal) ranger, apertar (os dentes)

02787  חררcharar

uma raiz primitiva; DITAT - 756; v
1) queimar, estar quente, ser ressecado, ser carbonizado
1a) (Qal)
1a1) estar quente, ser ressecado
1a2) queimar, ser queimado
1b) (Nifal)
1b1) ser ressecado, ser queimado
1b2) queimar
1b3) estar seco, estar com raiva
1c) (Pilpel) levar a queimar

02788  חררcharer ou (plural) חררים

procedente de 2787; DITAT - 756a; n m
1) regiões secas, lugar ressecado

02789  חרשcheres

uma forma colateral mediando entre 2775 e 2791; DITAT - 759a; n m
1) louça de barro, potes de barro, caco de barro, vaso de barro

02790  חרשcharash

uma raiz primitiva; DITAT - 760,761; v
1) cortar, arar, gravar, inventar
1a) (Qal)
1a1) cortar, gravar
1a2) arar
1a3) inventar
1b) (Nifal) ser arado
1c) (Hifil) tramar o mal
2) estar em silêncio, ser mudo, estar sem palavras, ser surdo
2a) (Qal)
2a1) estar em silêncio
2a2) ser surdo
2b) (Hifil)
2b1) estar em silêncio, ficar quieto
Pilpel

Pilpel
Essa forma equivale à forma intensiva Piel, e ocorre devido à duplicação da
sílaba final da raiz.
Ver Piel 8840

2b2) tornar silencioso
2b3) ser surdo, mostrar surdez
2c) (Hitpael) permanecer em silêncio

02791  חרשcheresh

procedente de 2790; DITAT - 761b,763a adv
1) silenciosamente, secretamente n m
2) arte mágica, mágico

02792  חרשCheresh

o mesmo que 2791; n pr m
Heres = “mudo”
1) um levita vinculado ao tabernáculo

02793  חרשchoresh

procedente de 2790; DITAT - 762a; n m
1) madeira, elevação arborizada, floresta, bosque

02794  חרשchoresh

particípio ativo de 2790; DITAT - 763a?; n m
1) artífice de metal

02795  חרשcheresh

procedente de 2790; DITAT - 761a; adj
1) surdo

02796  חרשcharash

procedente de 2790; DITAT - 760a; n m
1) artífice, artesão, entalhador, lapidador
1a) lapidador, artífice
1b) hábil na destruição (soldados) (fig.)

02797  חרשאCharsha’

procedente de 2792; n pr m
Harsa = “mudo”
1) líder de uma família de exilados que retornou com Zorobabel

02798  חרשיםCharashiym

pl. de 2796; n pr m
Harashim = “vale dos artífices”
1) um vale próximo a Lida, alguns quilômetros oa leste de Jope, fundado por Joabe, da
família de Otniel

02799  חרשתcharosheth

procedente de 2790; DITAT - 760b; n f
1) entalhe, trabalho habilidoso

02800  חרשתCharosheth
o mesmo que 2799; n pr loc

Harosete = “terra da madeira”
1) uma cidade ao norte da terra de Canaã junto à costa oeste do lago Merom

02801  חרתcharath

uma raiz primitiva; DITAT - 764; v
1) (Qal) entalhar, gravar

02802  חרתChereth

procedente de 2801 (mas equivalente a 2793); n pr loc
Herete = “floresta”
1) uma floresta cuja localização é desconhecida

02803  חשבchashab

uma raiz primitiva; DITAT - 767; v
1) pensar, planejar, estimar, calcular, inventar, fazer juízo, imaginar, contar
1a) (Qal)
1a1) pensar, considerar
1a2) planejar, imaginar, significar
1a3) acusar, imputar, considerar
1a4) estimar, valorizar, considerar
1a5) inventar
1b) (Nifal)
1b1) ser considerado, ser pensado, ser estimado
1b2) ser computado, ser reconhecido
1b3) ser imputado
1c) (Piel)
1c1) refletir, considerar, estar consciente de
1c2) pensar em fazer, imaginar, planejar
1c3) contar, considerar
1d) (Hitpael) ser considerado

02804  חשבchashab (aramaico)

correspondente a 2803; DITAT - 2745; v
1) (Peal) pensar, considerar

02805  חשבchesheb

procedente de 2803; DITAT - 767a; n m
1) cinto, faixa, obra engenhosa
1a) obra esmerada - o nome de um cinto ou faixa da éfode

02806  חשבדנהChashbaddanah

procedente de 2803 e 1777; n pr m
Hasbadana = “juiz prudente”
1) um dos homens que permaneceu de pé à esquerda de Esdras enquanto ele lia a lei para o
povo

02807  חשבהChashubah
procedente de 2803; n pr m
Hasuba = “consideração”

1) um filho de Zorobabel

02808  חשבוןcheshbown

procedente de 2803; DITAT - 767b; n m
1) conta, juízo, cálculo

02809  חשבוןCheshbown

o mesmo que 2808; n pr loc
Hesbom = “fortaleza”
1) a cidade capital de Seom, rei dos amorreus, localizada na fronteira ocidental da planície
alta e na linha fronteiriça entre as tribos de Rúbem e Gade

02810  חשבוןchishshabown

procedente de 2803; DITAT - 767c; n m
1) engenho, invenção

02811  חשביהChashabyah ou  חשביהוChashabyahuw

procedente de 2803 e 3050; n pr m
Hasabias = “Javé considerou”
1) um levita merarita
2) o quarto dos seis filhos de Jedutum que estava encarregado do décimo segundo turno
3) um dos descendentes de Hebrom, o filho de Coate
4) o filho de Quemuel, que era príncipe da tribo de Levi na época de Davi
5) um levita, um dos líderes da sua tribo que liderou a celebração da grande festa da Páscoa
para Josias
6) um levita merarita, um dos principais sacerdotes que acompanhou Esdras desde a
Babilônia; foi governador da metade do distrito de Queila e reparou uma parte do muro
de Jerusalém sob Neemias. Ele foi um dos que selou a aliança de reforma depois do
retorno do cativeiro
7) um levita, filho de Buni, na época de Neemias
8) um levita, filho de Matanias, na época de Neemias
9) um sacerdote da família de Hilquias, nos dias de Joiaquim, filho de Jesua

02812  חשבנהChashabnah

fem. de 2808; n pr m
Hasabna = “Javé considerou”
1) um dos líderes do povo que selou a aliança com Neemias

2813  חשבניהChashabn e
̂ yah

procedente de 2808 e 3050; n pr m
Hasabnéias = “aquele a quem Javé considera”
1) o pai de Hatus, reparador do muro
2) um levita que se achava entre os que lideraram a celebração da grande festa sob Esdras e
Neemias quando a aliança foi selada

02814  חשהchashah

uma raiz primitiva; DITAT - 768; v
1) ser silencioso, quieto, calmo, inerte
1a) (Qal) ser silencioso, ser calmo

1b) (Hifil)
1b1) ser silencioso, mostrar silêncio
1b2) mostrar inatividade, ser inerte
1b3) tornar silencioso, fazer calar, acalmar

02815  חשובChashshuwb

procedente de 2803; n pr m
Hassube = “atencioso”
1) um líder levita merarita, filho de Azricão
2) um filho de Paate-Moabe que ajudou no conserto do muro de Jerusalém
3) um homem que ajudou no conserto do muro de Jerusalém; talvez o mesmo que o 2 acima
4) um dos líderes do povo que fez aliança com Neemias

02816  חשוךchashowk (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 2821; DITAT - 2747; n m
1) escuridão

02817  חסופאChasuwpha’ ou  חספאChasupha’

procedente de 2834; n pr m
Hasufa = “despojado”
1) líder de uma família de servos do templo que retornou do exílio na primeira caravana

02818  חשחchashach (aramaico)

uma raiz colateral à uma outra relacionada com 2363 no sentido de
prontidão; DITAT - 2746 v
1) (Peal) precisar, necessitar n
2) (Peal) o que é necessário

02819  חשחותchashchuwth

procedente de uma raiz correspondente a 2818; DITAT - 2746b; n f
1) coisas necessárias, requerimentos, aquilo que é requerido

02820  חסךchasak

uma raiz primitiva; DITAT - 765; v
1) reter, restringir, refrear, manter sob controle, abster
1a) (Qal)
1a1) reter, refrear, conservar para, guardar-se de, controlar, impedir, poupar, reservar
1a2) conter, controlar
1b) (Nifal) abrandar, ser poupado

02821  חשךchashak

uma raiz primitiva; DITAT - 769; v
1) ser ou tornar-se escuro, tornar obscuro, ser escurecido, ser preto, estar oculto
1a) (Qal)
1a1) ser ou tornar-se escuro
1a2) ter uma cor escura
1a3) tornar obscuro
1b) (Hifil)
1b1) tornar escuro, levar a escurerecer

1b2) ocultar, esconder
1b3) obscurecer, confundir (fig.)

02822  חשךchoshek

procedente de 2821; DITAT - 769a; n m
1) escuridão, obscuridade
1a) escuridão
1b) lugar secreto

02823  חשךchashok

procedente de 2821; DITAT - 769b; adj
1) obscuro, insignificante, baixo

02824  חשכהcheshkah

procedente de 2821; n f
1) escuridão, obscuro, baixo

02825  חשכהchashekah ou  חשיכהchashekah

procedente de 2821; DITAT - 769c; n f
1) escuridão

02826  חשלchashal

uma raiz primitiva; DITAT - 770; v
1) despedaçar
1a) (Nifal) estar fraco

02827  חשלchashal (aramaico)

uma raiz correspondente a 2826; DITAT - 2748; v
1) (Peal) dominar, esmagar, esmigalhar

02828  חשםChashum

procedente da mesma raiz que 2831; n pr m
Hasum = “rico”
1) líder de uma família de 223 exilados que retornaram com Zorobabel
2) um dos sacerdotes ou levitas que permaneceram em pé à esquerda de Esdras enquanto ele
lia a lei

02829  חשמוןCheshmown

o mesmo que 2831; n pr loc
Hesmom = “solo rico”
1) uma cidade no extremo sul de Judá; localização incerta

02830  חשמלchashmal

de derivação incerta; DITAT - 770.1; n m
1) uma substância brilhante, âmbar ou electro ou bronze (incerto)

02831  חשמןchashman

procedente de uma raiz não utilizada (provavelmente significando firme ou amplo em
recursos);

DITAT - 771; n m
1) embaixadores, bronze (significado incerto)

02832  חשמנהChashmonah

fem. de 2831; n pr loc
Hasmona = “abundância”
1) uma parada de Israel no deserto

02833  חשןchoshen

procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando conter ou reluzir;
DITAT - 772a; n m
1) peitoral
1a) bolsa sagrada do sumo sacerdote designada a guardar o Urim e o Tumim

02834  חסףchasaph

uma raiz primitiva; DITAT - 766; v
1) tirar, despir, deixar desnudo, desnudar, esticar
1a) (Qal)
1a1) despir
1a2) tirar, deixar desnudo
1a3) tirar (água), desnatar, tirar da superfície

02835  חסףchasiph

procedente de 2834; DITAT - 766a; n m
1) pequenos rebanhos

02836  חשקchashaq

uma raiz primitiva; DITAT - 773; v
1) (Qal) amar, estar ligado a, ansiar
2) (Piel) enfeitar
3) (Pual) enfeitar

02837  חשקchesheq

procedente de 2836; DITAT - 773a; n m
1) desejo, coisa desejada

02838  חשקchashuq ou  חשוקchashuwq

particípio pass. de 2836; DITAT - 773b; n m
1) cordões, cintas
1a) aneis circundando uma coluna do tabernáculo ou hastes de prata entre as colunas

02839  חשקchishshuq ou (plural) חשקים

procedente de 2836; DITAT - 773d; n m
1) raio, raio duma roda

02840  חשרchishshur

procedente de uma raiz não utilizada significando unir; DITAT - 774b; n m
1) cubo, cubo de uma roda, meão

02841  חשרהchashrah

procedente do mesmo que 2840; DITAT - 774a; n f
1) ajuntamento, massa, um acúmulo de água

02842  חששchashash

variação para 7179; DITAT - 775a; n m
1) palha, erva seca

02843  חשתיChushathiy

procedente de 2364; n patr m
Husatita = “habitante de Husa”
1) um habitante de Husa ou um descendete de Husa; a designação dada a dois dos soldados
das tropas de elite de Davi

02844  חתchath

procedente de 2865; DITAT - 784a; n m
1) medo, terror
2) despedaçado, apreensivo
2a) despedaçado
2b) apreensivo

02845  חתCheth

procedente de 2865; DITAT - 776; n pr m
Hete = “terror”
1) um filho de Canaã e o progenitor dos hititas

02846  חתהchathah

uma raiz primitiva; DITAT - 777; v
1) (Qal) tomar posse de, tomar, levar embora, amontoar, apanhar (brasas)

02847  חתהchittah

procedente de 2865; DITAT - 784d; n f
1) terror, medo

02848  חתולchittuwl

procedente de 2853; DITAT - 779b; n m
1) ligadura

02849  חתחתהchathchath

procedente de 2844; DITAT - 784e; n m
1) terror

02850  חתיChittiy

procedente de 2845; DITAT - 776a; n patr m
Heteu = “descendente de Hete”
1) a nação descendente de Hete, o segundo filho de Canaã; de habitantes da Anatólia central
(atual Turquia), vieram a ser, mais tarde, habitantes do norte do Líbano

02851  חתיתchittiyth

procedente de 2865; DITAT - 784f; n f

1) terror

02852  חתךchathak

uma raiz primitiva; DITAT - 778; v
1) dividir, determinar
1a) (Nifal) estar determinado, estar decretado, estar estabelecido, estar separado

02853  חתלchathal

uma raiz primitiva; DITAT - 779; v
1) enlaçar, enfaixar, estar envolvido
1a) (Pual) estar envolvido, estar enfaixado
1b) (Hofal) ser enfaixado, ser envolvido

02854  חתלהchathullah

procedente de 2853; DITAT - 779a; n f
1) fralda, faixa

02855  חתלןChethlon

procedente de 2853; n pr loc
Hetlom = “esconderijo”
1) um lugar na fronteira do norte da Palestina; localização desconhecida

02856  חתםchatham

uma raiz primitiva; DITAT - 780; v
1) selar, lacrar, afixar um selo
1a) (Qal)
1a1) selar, ser selado
1a2) selar, afixar o selo de alguém
1b) (Nifal) selar
1c) (Piel) fechar
1d) (Hifil) ser estancado

02857  חתםchatham (aramaico)

uma raiz correspondente a 2856; DITAT - 2749; v
1) (Peal) selar

02858  חתמתchothemeth

particípio ativo de 2856; DITAT - 780b; n f
1) anel para selar, selo de sinete

02859  חתןchathan

uma raiz primitiva; DITAT - 781b; v
1) tornar-se genro, fazer de alguém marido de uma filha
1a) (Qal) pai da esposa, mãe da esposa, sogro, sogra (particípio)
1b) (Hitpael) fazer de alguém marido de uma filha

02860  חתןchathan

procedente de 2859; DITAT - 781c; n m
1) genro, marido da filha, noivo, marido

02861  חתנהchathunnah
procedente de 2859; DITAT - 781d; n f
1) casamento, matrimônio

02862  חתףchathaph

uma raiz primitiva; DITAT - 782; v
1) (Qal) prender, tirar, arrebatar

02863  חתףchetheph

procedente de 2862; DITAT - 782a; n m
1) presa
2) (CLBL) ladrão

02864  חתרchathar

uma raiz primitiva; DITAT - 783; v
1) cavar, remar
1a) (Qal)
1a1) cavar (para dentro de casas - referindo-se a arrombamento)
1a2) remar (em água)

02865  חתתchathath

uma raiz primitiva; DITAT - 784; v
1) estar quebrantado, estar abalado, estar quebrado, estar abolido, estar com medo
1a) (Qal)
1a1) estar destruído, estar quebrado
1a2) estar abalado
1b) (Nifal) estar quebrantado, estar quebrado
1c) (Piel) estar quebrantado, estar abalado, estar amedrontado
1d) (Hifil)
1d1) tornar abalado
1d2) abalar, apavorar
1d3) quebrantar

02866  חתתchathath

procedente de 2865; DITAT - 784c; n m
1) terror

02867  חתתChathath

o mesmo que 2866; n pr m
Hatate = “temeroso”
1) filho de Otniel e neto de Quenaz, o irmão de Calebe

02868  טאבt e
̂ ’eb (aramaico)

uma raiz primitiva; DITAT - 2750; v
1) (Peal) estar alegre, ser bom

02869  טבtab (aramaico),

procedente de 2868; DITAT - 2750a; n m
1) bom

02870  טבאלtab ̂e’el
procedente de 2895 e 410; n pr m
Tabeal = “Deus é bom”
1) um homem cujo filho estava ou no exército de Peca ou no exército de Rezim a quem
Peca e Rezim propuseram torná-lo rei de Israel Tabeel = “Deus é bom”
2) um oficial do governo persa em Samaria no reinado de Artaxerxes

02871  טבולtabuwl

particípio pass. de 2881; DITAT - 788a; n m
1) turbante

02872  טבורtabbuwr

procedente de uma raiz não utilizada significando amontoar; de fato, acumulado;
DITAT - 790a; n m
1) centro, meio, umbigo, parte mais elevada

02873  טבחtabach

uma raiz primitiva; DITAT - 786; v
1) abater, matar, matar cruelmente, matar impiedosamente
1a) (Qal)
1a1) abater, matar cruelmente
1a2) matar, matar impiedosamente (fig.)

02874  טבחtebach

procedente de 2873; DITAT - 786a; n m
1) abate, matança, animal
1a) matança, abate (de animais)
1b) abate (fig.)

02875  טבחTebach

o mesmo que 2874; n pr m
Teba = “um abate”
1) um filho de Naor com sua concubina Reumá

02876  טבחtabbach

procedente de 2873; DITAT - 786c; n m
1) verdugo, cozinheiro, guarda-costas, guarda
1a) cozinheiro (que também matava o animal para alimento)
1b) guarda, guarda-costas

02877  טבחtabbach (aramaico)

o mesmo que 2876; DITAT - 2751; n m
1) guarda-costas, verdugo, guarda

02878  טבחהtibchah

procedente de 2874; DITAT - 786b; n f
1) carne abatida, um abate, carne, carne que se come, algo abatido

02879  טבחהtabbachah

procedente de 2876; DITAT - 786d; n f
1) cozinheira, que cozinha

02880  טבחתTibchath

procedente de 2878; n pr loc
Tibate = “extensão”
1) uma cidade aramaica de Hadadezer, rei de Zoba; também ’Betá’

02881  טבלtabal

uma raiz primitiva; DITAT - 787,788; v
1) imergir, mergulhar, afundar
1a) (Qal)
1a1) imergir
1a2) imergir-se
1b) (Nifal) ser submerso

02882  טבליהוT ̂ebalyahuw

procedente de 2881 e 3050; n pr m
Tebalias = “purificado”
1) o terceiro filho de Hosa dentre os filhos de Merari e porteiro do templo

02883  טבעtaba ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 789; v
1) afundar, afundar em, afogar, perfurar, assentar, afogar, estar estabelecido, estar plantado
1a) (Qal) afundar, afogar
1b) (Pual) ser afundado
1c) (Hofal) fazer afundar

02884  טבעותTabba ̀owth

plural de 2885; n pr m
Tabaote = “anéis”
1) uma família de servos do templo que retornou do exílio com Zorobabel

02885  טבעתtabba a
̀ th

procedente de 2883; DITAT - 789a; n m
1) anel, sinete, anel de sinete
1a) anel de sinete (como símbolo de autoridade)
1b) anel (como adorno)

02886  טברמוןTabrimmown

procedente de 2895 e 7417; n pr m
Tabrimom = “Rimom é bom”
1) o pai de Ben-Hadade I, rei da Síria

02887  טבתTebeth

provavelmente de derivação estrangeira; n pr
Tebete = “bondade”
1) o décimo mês do calendário judaico correspondente aos atuais dezembro-janeiro

02888  טבתTabbath
de derivação incerta; n pr loc
Tabate = “célebre”
1) lugar próximo ao local onde parou a perseguição de Gideão aos midianitas; localização
desconhecida

02889  טהורtahowr ou  טהרtahor

procedente de 2891; DITAT - 792d; adj
1) puro, limpo
1a) limpo (cerimonialmente - referindo-se aos animais)
1b) puro (fisicamente)
1c) puro, limpo (moralmente, eticamente)

02890  טהורt e
̂ howr

procedente de 2891; DITAT - 792b; n m
1) pureza, limpeza, limpo, puro
1a) limpo (cerimonialmente - de animais)
1b) puro (fisicamente)
1c) puro, limpo (moralmente, eticamente)

02891  טהרtaher

uma raiz primitiva; DITAT - 792; v
1) ser limpo, ser puro
1a) (Qal)
1a1) ser limpo (fisicamente - referindo-se a doença)
1a2) ser cerimonialmente limpo
1a3) purificar, estar moralmente limpo, feito limpo
1b) (Piel)
1b1) limpar, purificar
1b1a) fisicamente
1b1b) cerimonialmente
1b1c) moralmente
1b2) declarar limpo
1b3) realizar a cerimônia de purificação
1c) (Pual) ser purificado, ser declarado limpo
1d) (Hitpael)
1d1) purificar-se
1d1a) cerimonialmente
1d1b) moralmente
1d2) apresentar-se para purificação

02892  טהרtohar

procedente de 2891; DITAT - 792a; n m
1) pureza, purificação, ato de purificar
1a) pureza
1b) purificação
2) claridade, brilho

02893  טהרהtohorah

procedente de 2892; DITAT - 792c; n f
1) pureza, limpeza, purificação
1a) purificação, menstruação
1b) limpeza, purificação

02894  טואtuw’

uma raiz primitiva; DITAT - 785; v
1) (Pilpel) varrer, varrer embora

02895  טובtowb

uma raiz primitiva; DITAT - 793; v
1) ser bom, ser agradável, estar alegre, ser benéfico, ser amável, ser favorável, estar feliz,
ser correto
1a) (Qal)
1a1) ser agradável, ser encantador
1a2) estar satisfeito, estar alegre
1a3) ser melhor
1a4) estar bem com, ser bom para
1a5) ser agradável
1b) (Hifil) fazer o bem, agir corretamente

02896  טובtowb

procedente de 2895; DITAT - 793a adj
1) bom, agradável, amável
1a) amável, agradável (aos sentidos)
1b) agradável (à mais alta índole)
1c) bom, excelente (referindo-se à sua espécie)
1d) bom, rico, considerado valioso
1e) bom, apropriado, conveniente
1f) melhor (comparativo)
1g) satisfeito, feliz, próspero (referindo-se à natureza sensitiva humana)
1h) boa compreensão (referindo-se à natureza intelectual humana)
1i) bom, generoso, benigno
1j) bom, correto (eticamente) n m
2) uma coisa boa, benefício, bem estar
2a) bem estar, prosperidade, felicidade
2b) coisas boas (coletivo)
2c) bom, benefício
2d) bem moral n f
3) bem estar, benefício, coisas boas
3a) bem estar, prosperidade, felicidade
3b) coisas boas (coletivo)
3c) generosidade

02897  טובTowb

o mesmo que 2896; n pr loc
Tobe = “bom”
1) um lugar de bom tamanho a leste do Jordão, norte ou nordeste de Gileade, provavelmente
arameu, localização incerta

02898  טובtuwb
procedente de 2895; DITAT - 793b; n m
1) bens, coisas boas, bondade
1a) coisas boas
1b) bens, propriedade
1c) justiça, beleza, alegria, prosperidade, bondade (abstrato)
1d) bondade (referindo-se a gosto, discernimento)
1e) bondade (de Deus) (abstrato)

02899 אדניהו

 טובTowb Adoniyahuw

procedente de 2896 e 138; n pr m
Tobe-Adonias = “meu Senhor é bom”
1) um dos levitas enviados por Josafá através das cidades de Judá para ensinar a lei ao povo

02900  טוביהTowbiyah ou  טוביהוTowbiyahuw

procedente de 2896 e 3050; n pr m
Tobias = “Javé é bom”
1) líder de uma família que retornou do exílio com Zorobabel mas que foi incapaz de provar
a sua vinculação com Israel
2) o amonita que, junto com Sambalate, opôs-se à reconstrução de Jerusalém
3) um levita no reinado de Josafá
4) um líder dos exilados que retornaram

02901  טוהtavah

uma raiz primitiva; DITAT - 794; v
1) (Qal) fiar

02902  טבחtuwach

uma raiz primitiva; DITAT - 795; v
1) espalhar, revestir, cobrir, emplastrar, cobrir com camada, rebocar
1a) (Qal) espalhar sobre, cobrir com camada, revestir
1b) (Nifal) ser coberto, ser rebocado
2) (Qal) ser rebocado

02903  טוטפהtowphaphah ou (plural) טוטפת

procedente de uma raiz não utilizada significando rodear ou atar; DITAT - 804a; n f
1) faixas, filactérios, frontais, marcas

02904  טולtuwl

uma raiz primitiva; DITAT - 797; v
1) arremessar, lançar
1a) (Pilpel) jogar fora, carregar embora, arremessar
1b) (Hifil) jogar, lançar, atirar
1c) (Hofal)
1c1) ser arremessado, ser jogado para baixo
1c2) ser lançado, ser atirado, ser lançado fora, ser derrubado

02905  טורtuwr

procedente de uma raiz não utilizada significando alinhar de forma regular; DITAT 798a; n m
1) fila
1a) fila, fileira (referindo-se a construção)
1b) fila (referindo-se a jóias)

02906  טורtuwr (aramaico)

correspondente a 6697; DITAT - 2752; n m
1) montanha

02907  טושtuws

uma raiz primitiva; DITAT - 799; v
1) (Qal) arremeçar, bater as asas, lançar-se

02908  טותt e
̂ vath (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 2901; DITAT - 2753; adv
1) em jejum, fazendo jejum, com fome

02909  טחהtachah

uma raiz primitiva; DITAT - 800; v
1) arremeçar, atirar
1a) (Piel) um tiro de arco (particípio)

02910  טוחהtuwchah ou (plural) טחות

procedente de 2909 (ou 2902) no sentido de revestir; DITAT - 795b; n f pl
1) regiões interiores, recantos secretos, partes internas

02911  טחוןt e
̂ chown

procedente de 2912; DITAT - 802a; n m
1) mó, moinho triturador, moinho manual

02912  טחןtachan

uma raiz primitiva; DITAT - 802; v
1) (Qal) moer, esmagar

02913  טחנהtachanah

procedente de 2912; DITAT - 802b; n f
1) moinho

02914  טחרt e
̂ chor ou (plural) טחרים

procedente de uma raiz não utilizada significando queimar; DITAT - 803a; n m pl
1) tumores, hemorróidas

02915  טיחtiyach

procedente de (do equiv. a) 2902; DITAT - 795a; n m
1) uma cobertura, reboco

02916  טיטtiyt

procedente de uma raiz não utilizada aparentemente significando ser pegajoso [talvez
procedente de 2894, com a idéia de sujeira a ser varrida];

DITAT - 796a; n m
1) lama, barro, lodo, lamaçal
1a) lama, lodo
1b) barro (poético)

02917  טיןtiyn (aramaico)

talvez intercâmbio de uma palavra correspondente a 2916;
DITAT - 2754; n m
1) barro

02918  טירהtiyrah

procedente de (um equivalente a) 2905; DITAT - 798b; n f
1) acampamento, ameia
1a) acampamento, campo de barracas
1b) lugares de moradia cercados por muros, ameia (metáfora)
1c) fileira (de pedras)

02919  טלtal

procedente de 2926; DITAT - 807a; n m
1) orvalho, névoa noturna

02920  טלtal (aramaico)

o mesmo que 2919; DITAT - 2755; n m
1) orvalho

02921  טלאtala’

uma raiz primitiva; DITAT - 805; v
1) remendar, manchar, ser malhado, ser colorido
1a) (Qal)
1a1) manchar
1a2) malhado (particípio)
1b) (Pual) ser remendado

02922  טלאt ̂ela’

aparentemente procedente de 2921 no sentido (orig.) de cobertura (para
proteção); DITAT - 806a; n m
1) cordeiro

02923  טלאיםT ̂ela’iym

plural de 2922; n pr loc
Telaim = “cordeiros”
1) um lugar em Judá onde Saul reuniu suas forças antes de atacar Amaleque; localização
desconhecida

02924  טלהtaleh

variação para 2922, grego 5008 Ταλιθα; DITAT - 806a; n m
1) cordeiro

02925  טלטלהtaltelah

procedente de 2904; DITAT - 797a; n f
1) um arremesso, cativeiro

02926  טללtalal

uma raiz primitiva; DITAT - 808; v
1) (Piel) cobrir com um teto, cobrir, cobrir com telhado

02927  טללt e
̂ lal (aramaico)

correspondente a 2926; DITAT - 2756; v
1) (Afel) procurar sombra, ter sombra

02928  טלםTelem

procedente de uma raiz não utilizada significando quebrar ou tratar violentamente;
Telém = “opressão” n pr m
1) um porteiro dentre os exilados que retornaram na época de Esdras n pr loc
2) uma das cidades no extremo sul de Judá, no Neguebe

02929  טלמוןTalmown

procedente da mesma raiz que 2728; n pr m
Talmom = “opressor”
1) o líder de uma família de porteiros no templo; alguns dos seus descendentes retornaram
do exílio com Zorobabel e foram empregados em seus ofícios hereditários nos dias de
Neemias e Esdras
1a) possivelmente outros dois porteiros na época de Neemias

02930  טמאtame’

uma raiz primitiva; DITAT - 809; v
1) ser impuro, tornar-se imundo, tornar-se impuro
1a) (Qal) ser ou tornar-se impuro
1a1) sexualmente
1a2) religiosamente
1a3) cerimonialmente
1b) (Nifal)
1b1) poluir-se, ser corrompido
1b1a) sexualmente
1b1b) por idolatria
1b1c) cerimonialmente
1b2) ser considerado impuro
1c) (Piel)
1c1) corromper
1c1a) sexualmente
1c1b) religiosamente
1c1c) cerimonialmente
1c2) pronunciar impuro, declarar impuro (cerimonialmente)
1c3) profanar (o nome de Deus)
1d) (Pual) ser corrompido
1e) (Hitpael) estar impuro
1f) (Hotpael) estar corrompido
Hotpael

02931  טמאtame’
procedente de 2930, grego 5090 Τιμαιος e 924 βαρτιμαιος; DITAT - 809a; adj
1) impuro
1a) eticamente e religiosamente
1b) ritualmente
1c) referindo-se a lugares

02932  טמאהtum’ah

procedente de 2930; DITAT - 809b; n f
1) impureza
1a) sexual
1b) referindo-se a uma massa imunda
1c) ética e religiosa
1d) ritual
1e) local (referindo-se às nações)

02933  טמהtamah

uma forma colateral de 2930; DITAT - 810; v
1) (Nifal) ser barrado
1a) ser considerado impuro

02934  טמןtaman

uma raiz primitiva; DITAT - 811; v
1) ocultar, esconder, enterrar
1a) (Qal)
1a1) esconder
1a2) escondido, oculto, secretamente colocado (particípio)
1a3) escuridão (particípio)
1b) (Nifal) esconder-se
1c) (Hifil) esconder

02935  טנאtene’

procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando entrelaçar; DITAT 812a; n m
1) cesto

02936  טנףtanaph

uma raiz primitiva; DITAT - 813; v
1) (Piel) contaminar, sujar

Hotpael
Essa é uma forma passiva do Hitpael, a qual indica o sofrer de uma ação
reflexiva intensiva passiva sobre o sujeito. Dessa forma, ela combina as
características tanto do Hitpael como do Hofal.
Ver Hitpael 8819
Ver Hofal 8825

02937  טעהta ̀ah
uma raiz primitiva; DITAT - 814; v
1) vaguear, desviar-se, vagar perdido, errar
1a) (Hifil)
1a1) seduzir
1a2) levar a desviar

02938  טעםta ̀am

uma raiz primitiva; DITAT - 815; v
1) provar, perceber, comer
1a) (Qal) provar

02939  טעםt e
̂ ̀am (aramaico)

correspondente a 2938; DITAT - 2757; v
1) (Peal) alimentar, fazer comer

02940  טיםta ̀am

procedente de 2938; DITAT - 815a; n m
1) sabor, juízo
1a) sabor
1b) juízo (fig.)
1c) decisão, decreto

02941  טעםta ̀am (aramaico)

procedente de 2939; DITAT - 2757a; n m
1) gosto, juízo, ordem
1a) sabor
1b) juízo, discrição
1c) relatório
1d) ordem

02942  טעםt e
̂ ̀em (aramaico)

procedente de 2939, e equivalente a 2941; DITAT - 2757a; n m
1) decreto, gosto, juízo, ordem
1a) sabor
1b) juízo, discrição
1c) relatório
1d) ordem

02943  טעןta a
̀ n

uma raiz primitiva; DITAT - 816; v
1) (Qal) carregar

02944  טעןta a
̀ n

uma raiz primitiva; DITAT - 817; v
1) (Pual) traspassar

02945  טףtaph

procedente de 2952 (talvez referindo-se ao andar saltitante das crianças);

DITAT - 821a; n m
1) crianças, crianças pequenas, os pequeninos

02946  טפחtaphach

uma raiz primitiva; DITAT - 821; v
1) estender, espalhar, andar com passos ligeiros e leves, dar passos curtos e rápidos
1a) (Piel)
1a1) espalhar
1a2) carregar nas palmas, embalar
1a3) criar filhos

02947  טפחtephach

procedente de 2946; DITAT - 818b; n m
1) palmo, largura da mão, amplitude da mão
1a) uma unidade de medida, medida de comprimento
2) cumeeira (um termo da arquitetura)

02948  טפחtophach

procedente de 2946 (o mesmo que 2947); DITAT - 818c; n m
1) palmo, largura da mão

02949  טפחtippuch ou (plural) טפחים

procedente de 2946; DITAT - 818a; n m pl
1) cuidado carinhoso, acalento

02950  טפלtaphal

uma raiz primitiva; DITAT - 819; v
1) (Qal) besuntar, encobrir, aderir, colar

02951  טפסרtiphcar

de derivação estrangeira; DITAT - 820; n m
1) escriba, oficial, autoridade do governo

02952  טפףtaphaph

uma raiz primitiva; DITAT - 821; v
1) (Qal) pular, saltitar, dar passos curtos e ligeiros

02953  טפרt e
̂ phar (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 6852, e significando o mesmo que 6856;
DITAT - 2758; n m
1) unha da mão, unha, garra

02954  טפשtaphash

uma raiz primitiva; DITAT - 822; v
1) (Qal) ser grosseiro, ser insensível, ser gordo

02955  טפתTaphath

provavelmente procedente de 5197; n pr f
Tafate = “ornamento”

1) a filha de Salomão que casou-se com Ben-Abinadabe

02956  טרדtarad

uma raiz primitiva; DITAT - 823; v
1) perseguir, afugentar, ser contínuo
1a) (Qal) gotejar (particípio)

02957  טרדt e
̂ rad (aramaico)

correspondente a 2956; DITAT - 2759; v
1) (Peal) afugentar, tirar, expulsar

02958  טרוםt e
̂ rowm

uma variação de 2962; DITAT - 826; conj
1) antes, ainda não, antes disso, antes que (referindo-se ao tempo)

02959  טרחtarach

uma raiz primitiva; DITAT - 825; v
1) (Hifil) sobrecarregar, labutar, ser carregado

02960  טרחtorach

procedente de 2959; DITAT - 825a; n m
1) carga

02961  טריtariy

procedente de uma raiz não utilizada aparentemente significando ser úmido; DITAT 824a; adj f
1) fresco, novo

02962  טרםterem

procedente de uma raiz não utilizada aparentemente significando interromper ou
suspender;
DITAT - 826; prep
1) antes, ainda não, antes disso

02963  טרףtaraph

uma raiz primitiva; DITAT - 827; v
1) despedaçar, rasgar, arrancar
1a) (Qal) despedaçar, rasgar
1b) (Nifal) ser despedaçado
1c) (Poal) ser despedaçado
1d) (Hifil) providenciar alimento

02964  טתףtereph

procedente de 2963; DITAT - 827b; n m
1) presa, alimento, folha
1a) presa
1b) alimento
1c) folha

02965  טרףtaraph

procedente de 2963; DITAT - 827a; adj
1) colhido fresco, arrancado fresco, recém-tirado

02966  טרפהt e
̂ rephah

procedente de (coletivamente) 2964; DITAT - 827c; n f
1) aquele que é dilacerado, animal dilacerado (por feras)

02967  טפליTarp e
̂ lay (aramaico)

procedente de um nome de derivação estrangeira; n patr m
Tarpelitas = “aqueles da montanha caída (ou assombrosa)”
1) o grupo de colonizadores assírios que foram colocados nas cidades de Samaria depois do
cativeiro do reino do norte (Israel); identidade incerta

02968  יאבya’ab

uma raiz primitiva; DITAT - 828; v
1) (Qal) ansiar, anelar, desejar

02969  יאהya’ah

uma raiz primitiva; DITAT - 829; v
1) (Qal) pertencer a, convir, ser apropriado

02970  יאזניהYa’azanyah ou  יאזניהוYa’azanyahuw

procedente de 238 e 3050; n pr m
Jazanias = “Javé ouve”
1) um judaíta, filho do maacatita, um capitão das forças judaicas que visitou Gedalias em
Mispa depois de Gedalias ter sido designado governador de Judá por Nabucodonosor
2) filho de Safã, um ancião de Israel nos dias de Ezequiel
3) filho de Azur, um dos príncipes do povo contra quem Ezequiel foi levado a profetizar
4) um recabita, filho do profeta Jeremias

02971  יאירYa’iyr

procedente de 215, grego 2383 Ιαιρος; n pr m
Jair = “ele esclarece”
1) um descendente de Manassés que venceu muitas cidades durante a época da conquista
2) o gileadita, um juiz de Israel por 22 anos durante o tempo dos juízes; pai de 30 filhos
3) um benjamita, filho de Quis e pai de Mordecai
4) pai de Elanã, um dos soldados das tropas de elite de Davi

02972  יאיריYa’iriy

procedente de 2971; n patr m
Jairita = “descendente de Jair”
1) um descendente de Jair
1a) Ira, o jairita, era um ministro de Davi

02973  יאלya’al

uma raiz primitiva; DITAT - 830; v
1) ser tolo, tornar-se loucos, agir tolamente, mostrar tolice perversa
1a) (Nifal)
1a1) mostrar tolice perversa

1a2) tornar-se tolos

02974  יאלya’al

uma raiz primitiva [provavelmente o mesmo que 2973 com a idéia de fraqueza mental];
DITAT - 831; v
1) começar, estabelecer um começo, mostrar disposição, comprometer-se a fazer, estar
contente, estar determinado
1a) (Hifil)
1a1) concordar com, mostrar disposição, aquiescer, aceitar um convite, estar disposto
1a2) comprometer-se
1a3) resolver, estar contente, estar determinado

02975  יארy e
̂ ̀or

de origem egípcia; DITAT - 832; n m
1) rio, riacho, canal, Nilo, canal do Nilo
1a) corrente, rio (Nilo)
1b) braços do Nilo, canais do Nilo
1c) cursos de água
1d) galeria (mineração)
1e) rio (em geral)

02976  יאשya’ash

uma raiz primitiva; DITAT - 833; v
1) desesperar
1a) (Nifal) estar desesperado, ser desesperado
1b) (Piel) levar ao desespero interj
2) Não há esperança!

02977  יאשיהYo’shiyah ou  יאשיהוYo’shiyahuw

procedente da mesma raiz que 803 e 3050, grego 2502 Ιωσισας; n pr m
Josias = “aquele que Javé cura”
1) filho de Amom com Jedida que sucedeu seu pai no trono de Judá e reinou por 31 anos;
seu reinado é digno de nota pelos grandes reavivamentos da adoração de Javé liderados
por ele
2) um exilado que retornou e filho de Sofonias em cuja casa se deu a coroação simbólica e
solene de Josué, o sumo sacerdote, na época do profeta Zacarias

02978  יאתוןy ̂e’ithown

procedente de 857; DITAT - 188a; n m
1) entrada

02979  יאתריy ̂e’ath ̂eray

procedente da mesma raiz que 871; n pr m
Jeaterai = “aquele que Javé guia”
1) um levita gersonita, filho de Zerá

02980  יבבyabab

uma raiz primitiva; DITAT - 834; v
1) (Piel) gritar, chorar de forma estridente

02981  יבולy ̂ebuwl

procedente de 2986; DITAT - 835c; n m
1) produto, fruto, produto (do solo)

02982  יבוסY ̂ebuwc

procedente de 947; n pr loc
Jebus = “lugar de debulhar”
1) um nome primitivo de Jerusalém, a cidade dos jebuseus
DITAT DITAT corresponde à obra de R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr. e
Bruce K. Waltke, Dicionário Internacional de Teologia do Antigo
Testamento (publicado pelas Edições Vida Nova, www.vidanova.com.br). O
número que aparece ao lado da sigla DITAT corresponde ao verbete deste
dicionário, que pode ser consultado para maior aprofundamento.
Piel

Piel
1) O Piel normalmente expressa uma ação “intensiva” ou “intencional”.
Qal
ele quebrou
ele enviou
Piel
ele quebrou em pedaços, ele esmagou
ele mandou embora, expulsou
2) Algumas vezes o Piel introduz um novo sentido à forma Qal.
ele contou ele relatou, contou
ele completou ele pagou, recompensou
ele aprendeu ele ensinou
3) O Piel expressa uma ação “repetida” ou “prolongada”.
ele pulou ele saltou, saltitou
4) Alguns verbos intransitivos no Qal tornam-se transitivos no Piel.
ser forte fortalecer, fortificar
tornar-se grande engrandecer

02983  יבוסיY e
̂ buwciy
procedente de 2982; n patr m
Jebuseus = “descendentes de Jebus”
1) descendentes do terceiro filho de Canaã que vivia em ou próximo ao local de Jebus, o
nome primitivo de Jerusalém

02984  יבחרYibchar

procedente de 977; n pr m
Ibar = “Javé escolhe”
1) um dos filhos de Davi, nascido em Jerusalém

02985  יביןYabiyn

procedente de 995; n pr m
Jabim = “aquele a quem Deus serve”
1) um rei de Hazor que organizou uma confederação dos príncipes do norte contra Josué;
confederação derrotada junto as águas do Merom
2) outro rei de Hazor cujo general, Sísera, foi derrotado por Baraque

02986  יבלyabal

uma raiz primitiva; DITAT - 835; v
1) trazer, liderar, carregar, conduzir, levar
1a) (Hifil)
Hifil

Hifil
1) O Hifil em geral expressa a ação “causativa” do Qal - ver 8851
Qal Hifil
ele comeu ele fez comer, alimentou
ele veio ele fez vir, trouxe
ele reinou ele fez rei, coroou
2) O Hifil é geralmente empregado para formar verbos a partir de substantivos
e de adjetivos.
Substantivo ou Adjetivo Hifil
ouvido ouvir (dar ouvidos)
distante afastar-se, colocar longe de
3) Alguns verbos “simples” acham-se no Hifil.
lançar, destruir, levantar cedo, explicar, contar
Essa forma representa 13.3% dos verbos analisados.

1a1) levar, trazer
1a2) levar embora, liderar embora
1a3) liderar, conduzir
1b) (Hofal)
1b1) ser levado
1b2) ser levado (à sepultura)
1b3) ser trazido, ser guiado, ser conduzido

02987  יבלy ̂ebal (aramaico)

correspondente a 2986; DITAT - 2760; v
1) ( fel) trazer, carregar, levar
A

02988  יבלyabal

procedente de 2986; DITAT - 835a; n m
1) um riacho, corrente de águas
1a) como irrigação

02989  יבלYabal

o mesmo que 2988; n pr m
Jabal = “ribeiro de água”
Hofal

Hofal
Hofal é o “passivo” do Hifil - ver 8818
Hifil
ele contou
ele arremessou
Hofal
foi-lhe contado (contaram-lhe)
ele foi arremessado
Essa forma representa 0.6% dos verbos analisados.
Afel

Afel
No aramaico bíblico (caldeu), o Afel é uma conjugação causativa como o
Hifil no hebraico, mas com a letra Alef substituída pelo He inicial.
Exceto por outras mudanças ortográficas que também ocorrem, o verbo
funciona de modo semelhante ao Hifil no hebraico, expressando ação
causativa.
Ver Hifil 8818

1) o filho de Lameque com Ada e irmão de Jubal; descrito como o pai daqueles que habitam
em tendas e possuem gado

02990  יבלyabbel

procedente de 2986; DITAT - 835f; n m
1) ferida com corrimendo, corrimento, supurado, úlcera

02991  יבלעםYibl ̂e ̀am

procedente de 1104 e 5971; n pr loc
Ibleão = “devorando o povo”
1) uma cidade de Manassés aparentemente localizada no território de Issacar ou Aser

02992  יבםyabam

uma raiz primitiva de significado duvidoso; DITAT - 836; v
1) (Piel) cumprir o casamento conforme o levirato, cumprir a função de cunhado
1a) a tarefa em decorrência da morte de um irmão sem filhos - casar com a viúva e gerar um
filho em seu nome

02993  יבםyabam

procedente de (o original de) 2992; DITAT - 836a; n m
1) cunhado, irmão do marido

02994  יבמתY e
̂ bemeth

particípio de 2992; DITAT - 836b; n f
1) cunhada, esposa do irmão, viúva do irmão

02995  יבנאלYabn ̂e’el

procedente de 1129 e 410; n pr loc
Jabneel = “Deus leva a construir”
1) uma cidade em Judá junto à fronteira do norte próxima ao mar
2) uma cidade em Naftali junto à fronteira na alta Galiléia

02996  יבנהYabneh

procedente de 1129; n pr loc
Jabné = “construção de Deus”
1) uma cidade dos filisteus

02997  יבניהYibn e
̂ yah

procedente de 1129 e 3050; n pr m
Ibnéias = “Javé constrói”
1) um benjamita, filho de Jeorão

02998  יבניהYibniyah

procedente de 1129 e 3050; n pr m
Ibnijas = “aquele a quem Javé vai construir”
1) um benjamita

02999  יבקYabboq

provavelmente procedente de 1238; n pr loc

Jaboque = “desembocador”
1) um ribeiro que cruza a cadeia de montanhas de Gileade, e deságua no lado leste do
Jordão, aproximadamente a meio caminho entre o mar da Galiléia e o mar Morto

03000  יברכיהוY e
̂ berekyahuw

procedente de 1288 e 3050; n pr m;
Jeberequias = “Javé abençoa”
1) pai de um certo Zacarias, no reinado de Acaz e na época de Isaías

03001  יבשyabesh

uma raiz primitiva; DITAT - 837; v;
1) tornar seco, murchar, estar seco, ficar seco, ser secado, estar murcho
1a) (Qal)
1a1) fazer secar, ser secado, estar sem umidade
1a2) estar ressecado
1b) (Piel) tornar seco, ressecar
1c) (Hifil)
1c1) secar, fazer secar
1c1a) secar (água)
1c1b) tornar seco, murchar
1c1c) exibir sequidão

03002  יבשyabesh

procedente de 3001; DITAT - 837a; adj
1) seco
2) ressecado

03003  יבשYabesh (às vezes também  יבישYabeysh

com a adição de 1568, i.e. Jabes de Gileade) o mesmo que 3002;
Jabes = “seco” n pr loc
1) uma cidade no território de Gileade; de acordo com Eusébio, acha-se além do Jordão, a
10 km (6 milhas) de Pela, no caminho montanhoso para Gerasa; localização
desconhecida mas pode ser o atual ‘Wadi Yabes’ n pr m
2) pai de Salum, o décimo quinto governante do reino do norte

03004  יבשהyabbashah

procedente de 3001; DITAT - 837b; n f
1) terra seca, solo seco
Qal

Qal
Qal é o paradigma verbal mais freqüentemente empregado. Expressa a
ação “simples” ou “causal” da raiz na voz ativa.
Exemplos:
ele sentou, ele comeu, ele foi, ele disse, ele levantou, ele comprou
Esta forma representa 66.7% dos verbos analisados.

03005  יבשםYibsam
procedente da mesma raiz que 1314; n pr m
Ibsão = “agradável”
1) um dos filhos de Tola e um neto de Issacar

03006  יבשתyabbesheth

uma variação de 3004; DITAT - 837c; n f
1) terra seca

03007  יבשתyabbesheth (aramaico)

correspondente a 3006; DITAT - 2761; n f
1) a terra (como um planeta)
2) terra seca

03008  יגאלYig’al

procedente de 1350; n pr m
Igal ou Jigeal = “Ele redime”
1) filho de José e um espia da tribo de Issacar
2) filho de Natã de Zobá, um dos soldados das tropas de elite de Davi
3) um filho de Semaías e descendente de Zorobabel

03009  יגבyagab

uma raiz primitiva; DITAT - 838; v
1) (Qal) lavrar, ser um lavrador

03010  יגבyageb

procedente de 3009; DITAT - 838a; n m
1) campo, campo arado

03011  יגבהYogb e
̂ hah

procedente de 1361; n f pr loc
Jogbeá = “alto”
1) uma das cidades ao leste do Jordão que foi construída e fortificada pela tribo de Gade

03012  יגדליהוYigdalyahuw

procedente de 1431 e 3050; n pr m
Jigdalias = “Javé é grande”
1) um profeta ou homem santo e pai de Hanã na época de Josias

03013  יגהyagah

uma raiz primitiva; DITAT - 839; v
1) afligir, magoar, sofrer, causar mágoa
1a) (Nifal) magoado, aflito (particípio)
Nifal

Nifal
1) O Nifal é o “passivo” do Qal - ver 8851

1b) (Piel) afligir
1c) (Hifil) causar desgosto, causar sofrimento

03014  יגהyagah

uma raiz primitiva [provavelmente a mesma que 3013 com a idéia
comum de descontentamento]; DITAT - 840; v
1) (Hifil) repelir, afastar, empurrar

03015  יגוןyagown

procedente de 3013; DITAT - 839a; n m
1) mágoa, sofrimento, angústia

03016  יגורyagowr

procedente de 3025; DITAT - 843a; adj
1) (Qal) receoso, temente

03017  יגורYaguwr

provavelmente procedente de 1481; n pr loc
Jagur = “ele reside temporariamente”
1) uma cidade de Judá, uma das mais distantes na direção sul, junto à fronteira de Edom
Qal
ele viu
ele viu o anjo
ele enviou
ele criou isso
Nifal
ele foi visto, apareceu
o anjo foi visto
ele foi enviado
foi criado
1) O Nifal algumas vezes expressa uma ação “reflexiva”.
ele vigiou ele foi vigiado, também
ele se protegeu
1) Diversos verbos usam o Nifal, embora expressem ação simples
e são traduzidos na voz ativa. São exemplos comuns:
ele lutou, ele permaneceu, ele jurou, ele entrou
Essa forma representa 6.0% dos verbos analisados.

03018  יגיעy ̂egiya ̀
procedente de 3021; DITAT - 842e; n m
1) labuta, trabalho
2) produto, produção, propriedade adquirida (como um resultado do trabalho)

03019  יגיעyagiya ̀

procedente de 3021; DITAT - 842d; adj
1) fatigado, cansado

03020  יגליYogliy

procedente de 1540; n pr m
Jogli = “ele está exilado”
1) um danita e pai de Buqui que foi um dos 12 líderes encarregados da conquista de Canaã

03021  יגעyaga ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 842; v
1) labutar, trabalhar, ficar cansado, estar cansado
1a) (Qal)
1a1) labutar, trabalhar
1a2) ficar cansado, estar cansado
1b) (Piel) cansar, tornar cansado, levar a ir fatigando
1c) (Hifil) fazer trabalhar, tornar cansado, levar a ficar cansado

03022  יגעyaga ̀

procedente de 3021; DITAT - 842a; n m
1) salário, ganho (produto do trabalho)

03023  יגעyagea ̀

procedente de 3021; DITAT - 842b; adj
1) cansado, cansativo

03024  יגעהy e
̂ gi ̀ah

procedente de 3019; DITAT - 842c; n f
1) enfado, cansaço

03025  יגרyagor

uma raiz primitiva; DITAT - 843; v
1) (Qal) temer, recear, estar com medo

03026 שהדותא

 יגרY ê gar Sahaduwtha’ (aramaico)

procedente de uma palavra derivada de uma raiz não utilizada (significando juntar) e
uma derivado de uma raiz correspondente a 7717; n pr loc
Jegar-Saaduta = “elevação do testemunho”
1) a elevação de pedras erguida como testemunha entre Jacó e Labão, chamada por Jacó, em
hebraico, de ‘Galeede’

03027  ידyad

uma palavra primitiva; DITAT - 844; n f

1) mão
1a) mão (referindo-se ao homem)
1b) força, poder (fig.)
1c) lado (referindo-se à terra), parte, porção (metáfora) (fig.)
1d) (vários sentidos especiais e técnicos)
1d1) sinal, monumento
1d2) parte, fração, porção
1d3) tempo, repetição
1d4) eixo
1d5) escora, apoio (para bacia)
1d6) encaixes (no tabernáculo)
1d7) um pênis, uma mão (significado incerto)
1d8) pulsos

03028  ידyad (aramaico)

correspondente a 3027; DITAT - 2763; n f
1) mão
2) poder (fig.)

03029  ידאy e
̂ da’ (aramaico)

correspondente a 3034; DITAT - 2764; v
1) (Afel) louvar, dar graças

03030  ידאלהYidalah

de derivação incerta; n pr loc
Idala = “memorial de Deus”
1) uma cidade em Zebulom entre Sinrom e Belém, localização desconhecida

03031  ידבשYidbash

procedente da mesma raiz que 1706; n pr m
Idbas = “forte”
1) um dos 3 filhos de Abi-Etã, um descendente de Judá

03032  ידדyadad

uma raiz primitiva; DITAT - 845,846 v
1) (Qal) lançar sortes, deitar sortes n
2) amor, amado, amigo

03033  ידדותy e
̂ diduwth

procedente de 3039; DITAT - 846c; n f
1) pessoa muito amada, amado, objeto de amor

03034  ידהyadah

uma raiz primitiva [veja 1911]; usada somente como denominativo
procedente de 3027; DITAT - 847; v
1) jogar, atirar, lançar
1a) (Qal) atirar (flechas)
1b) (Piel) lançar, lançar ao chão, derrubar
fig. Figuradamente

1c) (Hifil)
1c1) dar graças, louvar, agradecer
1c2) confessar, confessar (o nome de Deus)
1d) (Hitpael)
1d1) confessar (pecado)
1d2) dar graças

03035  ידוYiddow

procedente de 3034; n pr m
Ido ou Jadai = “oportuno” ou “amável”
1) filho de Zacarias, governante da tribo de Manassés que se encontrava ao leste do Jordão
na época de Davi
2) um homem que casou com uma esposa estrangeira na época de Esdras

03036  ידוןYadown

procedente de 3034; n pr m
Jadom = “agradecido”
1) um meronotita e um dos construtores dos muros de Jerusalém

03037  ידועYadduwa ̀
Hitpael

Hitpael
1) Essa forma expressa basicamente uma ação “reflexiva” de Qal ou Piel
Ver para o Qal 8851
Ver para o Piel 8840
Qal Hitpael
ele trajava ele se vestiu
ele lavou ele se lavou
ele caiu ele preciptou-se, caiu caiu em cima, atacou
ele vendeu ele se vendeu, ele se devotou
2) Expressa uma ação recíproca.
eles olharam eles olharam um para o outro
eles sussurraram eles sussurraram um para o outro
3) Alguns verbos no Hitpael são traduzidos como uma ação simples. A ação
reflexiva fica subentendida.
ele orou, ele lamentou, ele ficou irado
Essa forma representa 1.4% dos verbos analisados.

procedente de 3045; n pr m
Jadua = “conhecedor”
1) um dos líderes do povo que selou a aliança com Neemias
2) filho e sucessor sumo-sacerdotal de Jônatas, Jesua ou Joanã; o último dos sumosacerdotes mencionados no AT, provavelmente viveu na época de Alexandre, o Grande

03038

 ידותוןY

̂ eduwthuwn ou

 ידתוןY

̂ eduthuwn ou

 ידיתוןY ̂ediythuwn
provavelmente procedente de 3034; n pr m
Jedutum = “louvável”
1) um levita da família de Merari e o líder de um dos três corais do templo cujos
descendentes também formaram um dos corais permanentes do templo; o seu nome
aparece no início de 3 salmos (Sl 39.1; 62.1; 77.1) também como compositor ou como
receptor destes salmos, porém mais provavelmente como regente do coral que entoava
estes salmos

03039  ידידy ̂ediyd

procedente da mesma raiz que 1730; DITAT - 846a n m
1) pessoa amada, amado adj
2) amável

03040  ידידהY ̂ediydah

procedente de 3039; n pr f
Jedida = “amada”
1) a esposa do rei Amom e mãe do rei Josias

03041  ידידיהY ̂ediyd e
̂ yah

procedente de 3039 e 3050; n pr m
Jedidias = “amado de Javé”
1) o nome dado a Salomão por Natã, o profeta

03042  ידיהY ̂edayah

procedente de 3034 e 3050; n pr m
Jedaías = “louvado de Javé”
1) um simeonita, bisavô de Ziza
2) filho de Harumafe e um dos que tomaram parte na reconstrução dos muros de Jerusalém

03043  ידיעאלY ̂ediy ̀a’el

procedente de 3045 e 410; n pr m
Jediael = “Deus torna conhecido”
1) um patriarca importante da tribo de Benjamim; talvez o mesmo que ’Asbel’
2) o segundo filho de Meselemias e um porteiro coratita
3) filho de Sinri e um dos soldados das tropas de elite de Davi
4) um dos líderes dos milhares de Manassés que juntou-se a Davi em sua marcha para
Ziclague; talvez a mesma pessoa do 3 acima

03044  ידלףYidlaph
procedente de 1811; n pr m

Jidlafe = “choro”
1) um filho de Naor

03045  ידעyada ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 848; v
1) conhecer
1a) (Qal)
1a1) conhecer
1a1a) conhecer, aprender a conhecer
1a1b) perceber
1a1c) perceber e ver, descobrir e discernir
1a1d) discriminar, distinguir
1a1e) saber por experiência
1a1f) reconhecer, admitir, confessar, compreender
1a1g) considerar
1a2) conhecer, estar familiarizado com
1a3) conhecer (uma pessoa de forma carnal)
1a4) saber como, ser habilidoso em
1a5) ter conhecimento, ser sábio
1b) (Nifal)
1b1) tornar conhecido, ser ou tornar-se conhecido, ser revelado
1b2) tornar-se conhecido
1b3) ser percebido
1b4) ser instruído
1c) (Piel) fazer saber
1d) (Poal) fazer conhecer
1e) (Pual)
Poal

Poal
Essa forma é o passivo do Poel, e funciona de maneira muito semelhante ao
Pual normal.
Ver Pual 8849
Ver Poel 8845
Pual

Pual
Pual é o “passivo” do Piel - ver 8840
Piel
ele esmagou
ele contou
Essa forma representa 0,7% dos verbos analisados.

1e1) ser conhecido
1e2) conhecido, pessoa conhecida, conhecimento (particípio)
1f) (Hifil) tornar conhecido, declarar
1g) (Hofal) ser anunciado
1h) (Hitpael) tornar-se conhecido, revelar-se

03046  ידעy e
̂ da ̀ (aramaico)

correspondente a 3045; DITAT - 2765; v
1) conhecer
1a) (Peal) conhecer
1b) (Afel) deixar alguém saber, comunicar, informar, fazer conhecer

03047  ידעYada ̀

procedente de 3045; n pr m
Jada = “Ele sabe”
1) um judaíta, filho de Onã e irmão de Samai, na genealogia dos filhos de Jerameel com sua
esposa Atara

03048  ידעיהY ̂ekda y
̀ ah

procedente de 3045 e 3050; n pr m
Jedaías = “Javé conheceu”
1) um sacerdote em Jerusalém
2) um homem que retornou com Zorobabel
3) um líder dos sacerdotes nos dias de Jesua
4) um sacerdote pós-exílico
5) pessoa honrada por Javé, talvez um dos mencionados acima

03049  ידעניyidd e
̂ ̀oniy

procedente de 3045; DITAT - 848d; n m
1) um adivinhador, pessoa que tem um espírito familiar
1a) um espírito familiar, feiticeiro, necromante (meton.)

03050  יהYahh

contração de 3068, e significando o mesmo, grego 239 αλληλουια;
DITAT - 484b; n pr de divindade
1) Ja (Javé na forma reduzida)
Pual
isso foi esmagado
isso foi contado
Peal

Peal
No aramaico (caldeu), essa forma representa o tronco básico do verbo e
equivale ao tronco Qal no hebraico.
Ver Qal 8851

1a) o nome próprio do único Deus verdadeiro
1b) usado em muitas combinações
1b1) nomes iniciados com as letras ‘Je’
1b2) nomes terminados com ‘ia’ ou ‘ias’

03051  יהבyahab

uma raiz primitiva; DITAT - 849; v
1) dar, prover, atribuir, vir
1a) (Qal)
1a1) dar
1a2) pôr, colocar
1a3) prover (com reflexivo)
1a4) atribuir (glória)
1a5) conceder, permitir, vir agora

03052  יהבy e
̂ hab (aramaico)

correspondente a 3051; DITAT - 2766; v
1) dar, prover
1a) (Peal)
1a1) dar
1a2) estabelecer, lançar (fundamentos)
1b) (Hitpaal)
1b1) ser dado
1b2) ser pago

03053  יהבy e
̂ hab

procedente de 3051; DITAT - 849a; n m
1) cuidado, fardo (aquilo que é dado)

03054  יהדyahad

denominativo de uma forma correspondente a 3061; DITAT - 850; v
1) (Hitpael) tornar-se um judeu (verdadeiramente ou numa fraude), tornar-se judaizado

03055  יהדY e
̂ hud

uma forma abreviada de uma correspondente a 3061; n pr loc
Jeúde = “beleza”
1) uma cidade em Dã, localizada entre Baalate e Benê-Beraque, cerca de 12 km a leste de
Jope

03056  יהדיYehday

talvez procedente de uma forma correspondente a 3061; n pr m
Jadai = “a quem ele colocará”
1) alguém da família de Calebe

03057  יהדיהY ̂ehudiyah

procedente de 3064; adj f
1) a judia
Jeudias = “Judia” n pr f

2) (CLBL) uma calebita, a esposa de um homem chamado Ezra

03058  יהואYehuw’

procedente de 3068 e 1931; n pr m
Jeú = “Javé é Ele”
1) o monarca do reino do norte, Israel, que destronou a dinastia de Onri
2) filho de Hanani e um profeta israelita na época de Baasa e Josafá
3) o anatotita, um benjamita, um dos soldados das tropas de elite de Davi
4) um descendente de Judá da casa de Hezrom
5) filho de Josibias e um líder da tribo de Simeão

03059  יהואחזY ̂ehow’achaz

procedente de 3068 e 270; n pr m
Jeoacaz = “Javé tomou”
1) um rei de Judá e filho de Josias
2) um rei do reino do norte, Israel, e filho de Jeú
3) um rei de Judá e filho de Jeorão (Acazias)

03060  יהואשY ̂ehow’ash

procedente de 3068 e (talvez) 784; n pr m
Joás = “dado pelo Senhor”
1) filho do rei Acazias e o oitavo rei de Judá
2) filho do rei Jeoacaz e o décimo-segundo rei no reino do norte, Israel

03061  יהודY ̂ehuwd (aramaico)

forma contrata duma forma correspondente a 3063; n pr loc;
1) Judá - o território da tribo de Judá

03062  יהודאיY e
̂ huwda’iy (aramaico)

gentílico procedente de 3061; n pr pl
1) judeu

03063  יהודהY ̂ehuwdah

procedente de 3034, grego 2448 Ιουδα e 2455 Ιουδας; DITAT - 850c; n pr m
Judá = “louvado”
1) o filho de Jacó com Lia
2) a tribo descendente de Judá, o filho de Jacó
3) o território ocupado pela tribo de Judá
4) o reino composto pelas tribos de Judá e Benjamim que ocuparam a parte do sul de Canaã
depois da nação dividir-se dois reinos após a morte de Salomão
5) um levita na época de Esdras
6) um supervisor de Jerusalém na época de Neemias
7) um músico levita na época de Neemias
8) um sacerdote na época de Neemias

03064  יהודיY ̂ehuwdiy

patronímico procedente de 3063; DITAT - 850a; n m
1) judeu
CLBL CLBL

03065  יהודיY ̂ehuwdiy
o mesmo que 3064; n pr m
Jeudi = “judeu”
1) filho de Netanias e servo do rei Jeoaquim

03066  יהודיתY ̂ehuwdiyth

procedente de 3064; DITAT - 850b; adj pr f (usado como adv)
1) na língua dos judeus, em hebraico

03067  יהודיתY ̂ehuwdiyth

o mesmo que 3066; n pr f
Judite = “judia” ou “louvada”
1) a filha de Beeri, o heteu, e esposa de Esaú

03068  יהוהY ̂ehovah

procedente de 1961; DITAT - 484a; n pr de divindade
Javé = “Aquele que existe”
1) o nome próprio do único Deus verdadeiro
1a) nome impronunciável, a não ser com a vocalização de 136

03069  יהוהY ̂ehovih

uma variação de 3068 [usado depois de 136, e pronunciado pelos judeus
como 430, para prevenir a repetição do mesmo som, assim como em outros lugares
3068 é pronunciado como 136]; n pr de divindade
1) Javé - usado basicamente na combinação ‘Senhor Javé’
1a) igual a 3068 mas pontuado com as vogais de 430

03070 ירה

 יהוהY ̂ehovah yireh

procedente de 3068 e 7200; n pr loc
O SENHOR proverá = “Javé proverá”
1) nome simbólico dado por Abraão ao Monte Moriá, em comemoração à intervenção do
anjo de Javé que impediu o sacrifício de
Isaque e providenciou um substituto

03071 נסי

 יהוהY ê hovah nicciy

procedente de 3068 e 5251 com o sufixo pronominal; n pr loc
“Javé é minha bandeira”
1) o nome dado por Moisés ao altar que ele construiu em comemoração à frustração dos
amalequitas

03072 צדקנו

 יהוהY ê hovah tsidqenuw

procedente de 3068 e 6664 com sufixo pronominal; n pr m
“SENHOR, justiça nossa”
1) um nome sagrado simbolicamente aplicado a Jerusalém e ao Messias

03073 שלום

 יהוהY ê havah shalowm

procedente de 3068 e 7965; n pr loc

“Javé é paz”
1) o nome de um altar sagrado construído por Gideão em Ofra

03074 שמה

 יהוהY ̂ehovah shammah

procedente de 3068 e 8033 com enclítico de direção; n pr loc
“Javé está ali”
1) um nome simbólico para Jerusalém

03075  יהוזבדY ̂ehowzabad

procedente de 3068 e 2064; n pr m
Jozabade = “Javé dotou”
1) filho de Somer, uma mulher moabita, que matou Joás, rei de Judá
2) um benjamita, capitão de 180.000 homens armados nos dias de Josafá
3) um levita coreíta, segundo filho de Obede-Edom e um dos porteiros do templo e dos
depósitos na época de Davi

03076  יהוחנןY ̂ehowchanan

procedente de 3068 e 2603; n pr m
Joanã = “Javé agraciou”
1) um sacerdote durante o sumo sacerdócio de Joiaquim que retornou com Zorobabel
2) um sumo sacerdote na época de Esdras
3) um sacerdote levita que tomou parte na dedicação do muro na época de Neemias
4) filho de Tobias
5) um levita coreíta e um dos porteiros do tabernáculo na época de Davi
6) um capitão de Judá sob o rei Josafá
7) um efraimita
8) um israelita com uma esposa estrangeira na época de Esdras
9) um capitão judeu depois da queda de Jerusalém
10) o filho mais velho do rei Josias
11) um príncipe pós-exílico da linhagem de Davi
12) pai de Azarias, sacerdote na época de Salomão
13) um benjamita, um dos soldados das tropas de elite de Davi
14) um gadita, um dos soldados das tropas de elite de Davi
15) um exilado que retornou

03077  יהוידעY e
̂ howyada ̀

procedente de 3068 e 3045; n pr m
Joiada = “Javé sabe”
1) pai de Benaia, um guerreiro de Davi
2) líder dos sacerdotes que juntou-se a Davi em Hebrom
3) sumo sacerdote na época em que Atalia usurpou o trono de Judá; escondeu Joás, o filho
do rei, por seis anos e depois o recolocou no trono de Judá
4) segundo sacerdote após Seraías, o sumo sacerdote

03078  יהויכיןY ̂ehowyakiyn
procedente de 3068 e 3559; n pr m
Joaquim = “Javé estabelece”

1) rei de Judá, filho de Jeoaquim, e o penúltimo rei de Judá antes do cativeiro babilônico;
seu reinado durou três meses e dez dias antes de entregar-se a Nabucodonosor que o
levou para a Babilônia e o aprisionou por 36 anos quando foi finalmente libertado

03079  יהויקיםY ̂ehowyaqiym

procedente de 3068 abreviado e 6965, cf. 3113; n pr m
Jeoaquim = “Javé ergue”
1) filho de Josias e o antepenúltimo rei de Judá; tornou-se vassalo de Nabucodonosor e
reinou por onze anos antes de falecer com morte violenta ou em combate ou pelas mãos
dos seus próprios súditos

03080  יהויריבY e
̂ howyariyb

procedente de 3068 e 7378; n pr m
Jeoiaribe = “Javé luta”
1) um sacerdote em Jerusalém
2) o líder do primeiro dos 24 turnos dos sacerdotes na época de Davi

03081  יהוכלY e
̂ huwkal

procedente de 3201; n pr m
Jucal = “Javé é capaz”
1) um filho de Selemias e um servo do rei Zedequias a quem ele enviou a Jeremias para
pedir suas orações e conselho

03082  יהונדבY e
̂ hownadab

procedente de 3068 e 5068; n pr m
Jonadabe = “Javé está disposto”
1) um filho de Recabe, líder dos recabitas, na época de Jeú e Acabe
2) um sobrinho de Davi

03083  יהונתןY e
̂ hownathan

procedente de 3068 e 5414; n pr m
Jônatas = “Javé deu”
1) um filho do rei Saul e um amigo de Davi
2) um filho do sumo sacerdote Abiatar e o último descendente de Eli de quem temos notícia
3) um sobrinho de Davi que, semelhante a Davi, matou um gigante em Gate
4) um tio de Davi
5) um dos soldados das tropas de elite de Davi
6) um dos tesoureiros de Davi
7) um escriba na época de Jeremias
8) um levita e pai de Zacarias, um sacerdote que tocou a trombeta na dedicação do muro
9) um filho ou descendente de Gérson, o filho de Moisés, e um sacerdote da tribo de Dã
10) um filho de Careá e um irmão de Joanã; um capitão judaíta após a queda de Jerusalém
11) outro judaíta, pai de Pelete
12) pai de Ebede na época de Esdras
13) filho de Asael na época de Esdras
14) um sacerdote da família de Maluqui na época de Neemias
15) filho de Joiada e o seu sucessor no sumo sacerdócio na época de Neemias

03084  יהוסףY ̂ehowceph

uma forma mais completa de 3130; n pr m
José = “Javé adicionou”
1) o filho mais velho de Jacó com Raquel

03085  יהועדהY ̂ehow ̀addah

procedente de 3068 e 5710; n pr m
Jeoada = “Javé adornou”
1) um descendente de Saul através de Jônatas

03086  יהועדיןY e
̂ how a
̀ ddiyn ou  יהועדןY ̂ehowaddan

procedente de 3068 e 5727; n pr f
Jeoadã = “Javé tem prazer”
1) esposa do rei Joás e mãe do rei Amazias, de Judá

03087  יהוצדקY e
̂ howtsadaq

procedente de 3068 e 6663; n pr m
Jeozadaque ou Jozadaque = “Javé é justo”
1) neto do sumo sacerdote Hilquias; filho do sumo sacerdote Seraías; pai do sumo sacerdote
Josué; ele próprio nunca obteve o cargo de sumo sacerdote porque foi levado cativo
para a Babilônia por Nabucodonosor

03088  יהורםY ̂ehowram

procedente de 3068 e 7311; n pr m
Jeorão ou Jorão = “Javé é exaltado”
1) filho do rei Josafá, de Judá, e, ele próprio, rei de Judá por oito anos; sua esposa era a
perversa Atalia que, provavelmente, foi quem fez com que a nação de Judá decidisse
pelo culto a Baal
2) filho do rei Acabe, do reino do norte, Israel, e, ele próprio, rei de Israel durante doze
anos; foi assassinado por Jeú no mesmo local de terra onde seu pai tinha matado
Nabote, cumprindo-se assim cada letra da profecia de Elias
3) um sacerdote no reinado de Josafá

03089  יהושבעY ̂ehowsheba ̀

procedente de 3068 e 7650; n pr f
Jeoseba = “Javé jurou”
1) filha do rei Jorão, de Judá, e esposa do sumo sacerdote Joiada
1a) grafia alternativa ‘Jeosabeate’ - 3090

03090  יהושבעתY e
̂ howshab ̀ath

uma forma de 3089; n pr f
Jeosabeate = “Javé é um juramento”
1) filha do rei Jorão, de Judá, e esposa do sumo sacerdote Joiada
1a) grafia alternativa ‘Jeoseba’ - 3089

03091  יהושועY ̂ehowshuwa ̀ ou  יהושעY ̂ehowshu ̀a
procedente de 3068 e 3467, grego 2424 Ιησους e 919 βαριησους;
Josué = “Javé é salvação” n pr m

1) filho de Num, da tribo de Efraim, e sucessor de Moisés como o líder dos filhos de Israel;
liderou a conquista de Canaã
2) um habitante de Bete-Semes em cuja terra a arca de aliança foi parar depois que os
filisteus a devolveram
3) filho de Jeozadaque e sumo sacerdote depois da restauração
4) governador de Jerusalém sob o rei Josias o qual colocou o seu nome em um portão da
cidade de Jerusalém

03092  יהושפטY e
̂ howshaphat

procedente de 3068 e 8199, grego 2498 Ιωσαφατ;
Josafá = “Javé julgou” n pr m
1) filho do rei Asa e ele próprio rei de Judá por 25 anos; um dos melhores, mais piedosos e
prósperos reis de Judá
2) filho de Ninsi e pai do rei Jeú do reino do norte, Israel
3) filho de Ailude e cronista sob Davi e Salomão
4) filho de Parua e um dos doze intendentes sob Salomão
5) um sacerdote e trompetista na época de Davi n pr loc
6) nome simbólico de um vale próximo a Jerusalém que é o lugar do juízo final; talvez a
ravina profunda que separa Jerusalém do Monte das Oliveiras através do qual o Cedrom
escoava

03093  יהירyahiyr

provavelmente procedente do mesmo que 2022; DITAT - 851a; adj
1) orgulhoso, arrogante, desdenhoso

03094  יהללאלY e
̂ hallel’el

procedente de 1984 e 410; n pr m
Jealelel = “Deus é louvado”
1) um calebita descendente de Judá
2) pai de Azarias e um levita merarita na época de Ezequias

03095  יהלםyahalom

procedente de 1986 (no sentido de dureza); DITAT - 502b
1) uma pedra preciosa (conhecida por sua dureza)
1a) talvez jaspe, ônix, ou diamante

03096  יהץYahats ou  יהצהYahtsah ou (fem.)  יהצהYahtsah

procedente de uma raiz não utilizada significando selar; n pr loc
Jasa ou Jaza = “esmagado”
1) um lugar em Rúbem, a leste do mar Morto, onde Israel derrotou Seom, rei dos amorreus;
localização incerta

03097  יואבYow’ab

procedente de 3068 e 1; n pr m
Joabe = “Javé é pai”
1) filho da irmã de Davi, Zeruia, e general do exército de Davi
2) um judaíta descendente de Quenaz
3) uma família pós-exílica

03098  יואחYow’ach
procedente de 3068 e 251; n pr m
Joá = “Javé é irmão”
1) filho de Asafe e cronista de Ezequias
2) um filho ou neto gersonita de Zima
3) um coreíta, terceiro filho de Obede-Edom e porteiro na época de Davi
4) filho de Joacaz e cronista do rei Josias

03099  יואחזYow’achaz

uma forma de 3059; n pr m
Joacaz ou Jeoacaz = “Javé dominou”
1) o pai de Joá, cronista de Josias

03100  יואלYow’el

procedente de 3068 e 410, grego 2493 Ιωηλ; n pr m
Joel = “Javé é Deus”
1) filho de Petuel e o segundo dos 12 profetas menores com um livro que recebe o seu
nome; provavelmente profetizou na época do rei Uzias de Judá
2) filho mais velho de Samuel, o profeta, e pai de Hemã, o cantor
3) um líder simeonita
4) um rubenita
5) um líder de Gade
6) filho de Izraías e um líder de Issacar
7) irmão de Natã, de Zoba, e um dos soldados das tropas de elite de Davi
8) filho de Pedaías e um líder da meia tribo de Manassés que resideia a oeste do Jordão na
época de Davi
9) um filho de Nebo que retornou com Esdras e casou com uma esposa estrangeira
10) um benjamita, filho de Zicri
11) um levita
12) um levita coatita no reinado de Ezequias
13) um líder levita gersonita na época de Davi
14) um levita gersonita, filho de Jeiel e um descendente de Ladã; talvez o mesmo que 13

03101  יואשYow’ash ou  יאשYo’ash (2Cr 24.1)

uma forma de 3060; n pr m
Joás ou Jeoás = “dado pelo Senhor”
1) filho do rei Acazias e o oitavo rei de Judá
2) filho do rei Jeoacaz e o décimo-segundo governante do reino do norte, Israel
3) pai de Gideão
4) um filho do rei Acabe
5) um descendente de Selá, o filho de Judá; ou o filho de Selá ou o filho de Joquim
6) filho de Semaá, o gibeatita, que recorreu a Davi em Ziclague

03102  יובYowb

talvez uma forma de 3103, porém mais provavelmente uma transcrição errônea de 3437;
n pr m
Jó = “perseguido”
1) o terceiro filho de Issacar também chamado de ‘Jasube’

03103  יובבYowbab
procedente de 2980; uivador; n pr m
Jobabe = “um deserto”
1) o último na ordem dos filhos de Joctã, um descendente de Sem
2) um dos reis de Edom
3) o rei de Madom, localizado no norte de Canaã; um dos reis que se opôs a Josué durante a
conquista e foi derrotado em Merom
4) líder de uma casa benjamita
5) outro benjamita

03104  יובלyowbel ou  יבלyobel

aparentemente procedente de 2986; DITAT - 835e; n m
1) carneiro, chifre de carneiro, trombeta, corneta
1a) carneiro (somente em combinação)
1a1) chifre de carneiro, trombeta
1b) Ano do jubileu (marcado pelo sopro das trombetas) (meton.)

03105  יובלyuwbal

procedente de 2986; DITAT - 835b; n m
1) ribeiro

03106  יובלYuwbal

procedente de 2986; n pr m
Jubal = “ribeiro”
1) o filho de Lameque com Ada e o inventor de instrumentos musicais

03107  יוזבדYowzabad

uma forma de 3075; n pr m
Jozabade = “Javé dotou”
1) um levita coreíta, o segundo filho de Obede-Edom, e um dos porteiros do templo e dos
depósitos na época de Davi
2) um dos soldados das tropas de elite de Davi
3) outro dos soldados das tropas de elite de Davi
4) quatro outros sacerdotes ou levitas

03108  יוזכרYowzakar

procedente de 3068 e 2142; n pr m
Jozacar = “Javé lembra”
1) um servo do rei Joás, de Judá, e um dos seus assassinos
1a) também chamado ‘Zabade’

03109  יוחאYowcha’

provavelmente procedente de 3068 e uma variação de 2421; n pr m
Joá = “Javé dá vida”
1) um dos filhos de Berias, o benjamita
2) o tizita, um dos soldados das tropas de elite de Davi

03110  יוחנןYowchanan

uma forma de 3076, grego 2491 Ιοαννης; n pr m
Joanã = “Javé honrou”
1) um sacerdote durante o sumo-sacerdócio de Joaquim que retornou com Zorobabel
2) um capitão judaíta depois da queda de Jerusalém
3) o filho mais velho do rei Josias
4) um príncipe pós-exílico da linhagem de Davi
5) pai de Azarias, sacerdote na época de Salomão
6) um benjamita, um dos soldados das tropas de elite de Davi
7) um gadita, um dos soldados das tropas de elite de Davi
8) um exilado que retornou

03111  יוידעYowyada ̀

uma forma de 3077; n pr m
Joiada = “Javé sabe”
1) filho de Paséia, que auxiliou na reparação da Porta Velha de Jerusalém
2) filho do sumo-sacerdote Eliasibe na época de Neemias

03112  יויכיןYowyakiyn

uma forma de 3078; n pr m
Joaquim = “Javé estabelece”
1) rei de Judá, filho de Jeoaquim, e o penúltimo rei de Judá antes do cativeiro babilônico;
seu reinado durou 3 meses e 10 dias antes de entregar-se a Nabucodonosor que o levou
para a Babilônia e o aprisionou por 36 anos quando foi finalmente libertado

03113  יויקיםYowyaqiym

uma forma de 3079, cf. 3137; n pr m
Joiaquim = “Javé ergue”
1) um sacerdote e filho de Jesua, o sumo sacerdote

03114  יויריבYowyariyb

uma forma de 3080; n pr m
Joiaribe = “Javé luta”
1) o líder do primeiro dos vinte e quatro turnos de sacerdotes na época de Davi
2) um professor na época de Esdras
3) um judaíta na época de Neemias

03115  יוכבדYowkebed

procedente de 3068 contraído e 3513; n pr f
Joquebede = “Javé é glória”
1) a filha de Levi, esposa e ao mesmo tempo tia de Anrão, e mãe de Moisés, Aarão e Miriã

03116  יוכלYuwkal

uma forma de 3081; n pr m
Jucal = “Javé é capaz”
1) um filho de Selemias e um servo do rei Zedequias a quem ele enviou a Jeremias para
suplicar as suas orações e o seu conselho

03117  יוםyowm

procedente de uma raiz não utilizada significando ser quente; DITAT - 852; n m
1) dia, tempo, ano
1a) dia (em oposição a noite)
1b) dia (período de 24 horas)
1b1) como determinado pela tarde e pela manhã em Gênesis 1
1b2) como uma divisão de tempo
1b2a) um dia de trabalho, jornada de um dia
1c) dias, período de vida (pl.)
1d) tempo, período (geral)
1e) ano
1f) referências temporais
1f1) hoje
1f2) ontem
1f3) amanhã

03118  יוםyowm (aramaico)

correspondente a 3117; DITAT - 2767; n m
1) dia
2) dia sempre se refere a um período de vinte e quatro horas quando a palavra é modificada
por um número definido ou cardinal

03119  יומםyowmam

procedente de 3117; DITAT - 852a; adv
1) de dia, durante o dia subst
2) dia

03120  יוןYavan

provavelmente procedente da mesma raiz que 3196; DITAT - 855;
Javã = “Jônia” ou “Grécia” n pr m
1) um filho de Jafé e neto de Noé n pr loc
2) Grécia, Jônia, Jonianos
2a) localização dos descendentes de Javã

03121  יוןyaven

procedente da mesma raiz que 3196; DITAT - 853a; n m
1) lama, lamaçal

03122  יונדבYawnadab

uma forma de 3082; n pr m
Jonadabe = “Javé está disposto”
1) um filho de Recabe, líder dos recabitas, na época de Jeú e Acabe
2) um sobrinho de Davi

03123  יונהyownah

provavelmente procedente da mesma raiz que 3196; DITAT - 854a; n f
1) pomba, pombo

03124  יונהYonah

o mesmo que 3123, grego 2495 Ιοανας e 920 βαριωνας; n pr m

Jonas = “pomba”
1) filho de Amitai e natural de Gate-Hefer; quinto dos profetas menores; profetizou durante
o reinado de Jeroboão II e foi enviado por Deus para profetizar também em Nínive

03125  יוניY ̂evaniy

patronímico de 3121; adj
1) gregos, jonianos

03126  יונקyowneq

particípio ativo de 3243; DITAT - 874a; n m
1) criança de peito, lactente, árvore nova, planta nova

03127  יונקתyowneqeth

procedente de 3126; DITAT - 874b; n f
1) planta nova, renovo, rebento

03128 רחקים

 יונת אלםyownath ’elem r ̂echoqiym

procedente de 3123 e 482 e o pl. de 7350; n pr
Jonate-Elém-Recoquim = “a pomba silenciosa de lugares distantes”
1) significado incerto
1a) provavelmente o nome de uma melodia
1b) usado somente no título de Sl 56.1

03129  יונתןYownathan

uma forma de 3083; n pr m
Jônatas = “Javé deu”
1) um filho do rei Saul e um amigo de Davi
2) um filho do sumo sacerdote Abiatar e o último descendente de Eli de quem temos notícia
3) um dos soldados das tropas de elite de Davi
4) um levita e pai de Zacarias, um sacerdote que tocou a trombeta na dedicação do muro
5) um filho de Careá e um irmão de Joanã; um capitão judaíta após a queda de Jerusalém
6) outro judaíta
7) pai de Ebede na época de Esdras
8) filho de Asael na época de Esdras
9) um sacerdote da família de Maluqui na época de Neemias
10) filho de Joiada e seu sucessor no sumo-sacerdócio na época de Neemias

03130  יוסףYowceph

futuro de 3254, grego 2501 Ιωσηφ; n pr m
José = “Javé adicionou”
1) o filho mais velho de Jacó com Raquel
2) pai de Jigeal, que representou a tribo de Issacar entre os espias
3) um filho de Asafe
4) um homem que casou com uma esposa estrangeira na época de Esdras
5) um sacerdote da família de Sebanias na época de Neemias

03131  יוספיהYowciphyah

proveniente do particípio ativo de 3254 e 3050; n pr m
Josifias = “Javé adiciona”

1) pai ou antepassado de Selomite que retornou com Esdras

03132  יועאלהYow e
̀ ’lah

talvez o particípio ativo de 3276; n pr f
Joela = “possa ele servir”
1) filho de Jeroão de Gedor e um dos soldados das tropas de elite de Davi

03133  יועדYow e
̀ d

aparentemente o particípio ativo de 3259; n pr m
Joede = “Javé é testemunha”
1) um benjamita, filho de Pedaías

03134  יועזרYow e
̀ zer

procedente de 3068 e 5828; n pr m
Joezer = “Javé é auxílio”
1) um coreíta, um dos soldados das tropas de elite de Davi que juntou-se a ele em Ziclague

03135  יועשYow a
̀ sh

procedente de 3068 e 5789; n pr m
Joás = “Javé se apressa”
1) um benjamita, filho de Bequer
2) um dos oficiais na corte de Davi

03136  יוצדקYowtsadaq

uma forma de 3087; n pr m
Jozadaque = “Javé é justo”
1) neto do sumo-sacerdote Hilquias, filho do sumo-sacerdote Seraías e pai do sumosacerdote Josué; ele próprio nunca obteve o cargo de sumo-sacerdote porque foi levado
cativo para a Babilônia por Nabucodonosor

03137  יוקיםYowqiym

uma forma de 3113, cf. 3079, grego 885 Αχιμ; n pr m
Joquim = “Javé ergue”
1) um descendente de Judá

03138  יורהyowreh

particípio ativo de 3384; DITAT - 910a; n m
1) primeiras chuvas, chuva de outono
1a) chuva que cai na Palestina do final de outubro até o início de dezembro

03139  יורהYowrah

procedente de 3384; n pr m
Jora = “ele instrui”
1) o líder ou antepassado de uma família que retornou da Babilônia com Esdras

03140  יוריYowray
procedente de 3384; n pr m
Jorai = “Javé me ensinou”

1) um dos gaditas que habitava em Gileade, em Basã, no reinado do rei Jotão, de Judá

03141  יורםYowram

uma forma de 3088, grego 2496 Ιωραμ; n pr m
Jorão = “Javé é exaltado”
1) filho do rei Josafá, de Judá, e, ele próprio, rei de Judá por oito anos; sua esposa era a
perversa Atalia que provavelmente foi quem o instigou a fim de que o culto a Baal fosse
aceito em Judá
2) filho do rei Acabe, do reino do norte, Israel, e, ele próprio, rei de Israel durante doze
anos; foi assassinado por Jeú no mesmo terreno onde o seu pai tinha matado Nabote,
cumprindo-se, assim, cada letra da profecia de Elias
3) um levita na época de Davi e um antepassado de Selomite
4) filho de Toí, rei de Hamate

03142 חסד

 יושבYuwshab Checed

procedente de 7725 e 2617; n pr m
Jusabe-Hesede = “cujo amor é retribuído”
1) filho de Zorobabel

03143  יושביהYowshibyah

procedente de 3427 e 3050; n pr m
Josibias = “Javé faz habitar”
1) um simeonita, pai de Jeú

03144  יושהYowshah

provavelmente uma forma de 3145; n pr m
Josa = “Javé torna igual”
1) um príncipe da casa de Simeão

03145  יושויהYowshavyah

procedente de 3068 e 7737; n pr m
Josavias = “Javé torna igual”
1) filho de Elnaão e um dos soldados das tropas de elite de Davi

03146  יושפתYowshaphat

uma forma de 3092; n pr m
Josafá = “Javé julga” n pr m
1) um dos soldados das tropas de elite de Davi
2) um sacerdote e trompetista na época de Davi

03147  יותםYowtham

procedente de 3068 e 8535, grego 2488 Ιωαθαμ; n pr m
Jotão = “Javé é perfeito”
1) filho do rei Uzias, de Judá, com Jerusa; rei de Judá por dezesseis anos e contemporâneo
de Isaías e do rei Peca, de Israel
2) filho de Jadai e um descendente de Calebe e Judá
3) filho mais novo de Gideão que escapou do massacre dos seus irmãos

03148  יותרyowther

particípio ativo de 3498; DITAT - 936d; n m
1) superioridade, vantagem, excesso adv
2) excesso, melhor conj
3) além de, ainda mais, mais

03149  יזואלY e
̂ zav’el

procedente de uma raiz não utilizada (significando borrifar) e 410; n pr m
Jeziel = “a assembléia de Deus”
1) um benjamita e um dos soldados das tropas de elite de Davi que juntou-se a ele em
Ziclague

03150  יזיהYizziyah

procedente da mesma raiz que a primeira parte de 3149 e 3050; n pr m
Jezias = “Javé rega”
1) um descendente de Parós que casou com uma esposa estrangeira na época de Esdras

03151  יזיזYaziyz

procedente da mesma raiz que 2123; n pr m
Jaziz = “Ele torna proeminente”
1) um hagareno, funcionário de Davi encarregado dos rebanhos

03152  יזליאהYizliy’ah

talvez procedente de uma raiz não utilizada (significando puxar para cima); n pr m
Izlias = “a quem Deus preservará”
1) um benjamita dos filhos de Elpaal

03153  יזניהY e
̂ zanyah ou  יזניהוY ̂ezanyahuw

provavelmente em lugar de 2970; n pr m
Jezanias = “Javé ouviu”
1) filho de Hosaías, o maacatita, e um dos capitães que escapou de Jerusalém durante o
último cerco dos babilônios; um dos primeiros a retornar a Gedalias, em Mispa, onde
tornou-se pessoa proeminente depois do assassinato de Gedalias

03154  יזעyeza ̀

procedente de uma raiz não utilizada significando escoar; DITAT - 857a; n m
1) suor, transpiração

03155  יזרחYizrach

uma variação para 250; adj
Izraíta = “descendente de Zerá”
1) um descendente de Zerá, de Judá

03156  יזרחיהYizrachyah

procedente de 2224 e 3050; n pr m
Izraías ou Jezraías = “Javé brilhará”
1) um dos principais líderes da tribo de Issacar
2) um levita e regente do coral presente na dedicação do muro de Jerusalém no tempo de
Neemias

03157  יזרעאלYizr ̂e ̀e’l
procedente de 2232 e 410;
Jezreel = “Deus semeia” n pr m
1) um descendente do pai ou fundador de Etã, de Judá
2) primeiro filho de Oséias, o profeta n pr loc
3) uma cidade no Nequebe, de Judá
4) uma cidade em Issacar, na ponta noroeste do Monte Gilboa

03158  יזרעאליYizr e
̂ ̀e’liy

partronímico procedente de 3157; adj
Jezreelita = veja Jezreel “semeado por Deus”
1) um habitante de Jezreel

03159  יזרעאליתYizr ̂e ̀e’liyth

procedente de 3158; adj f
Jezreelita = veja Jezreel “semeado por Deus”
1) uma moradora de Jezreel
1a) usado somente de Ainoã, uma esposa de Davi

03160  יחבהY e
̂ chubbah

procedente de 2247; oculto; n pr m
Jeubá = “oculto”
1) um homem de Aser, filho de Semer ou Somer da casa de Berias

03161  יחדyachad

uma raiz primitiva; DITAT - 858; v
1) juntar, unir, ser juntado, ser unido
1a) (Qal) estar unido
1b) (Piel) unir

03162  יחדyachad

procedente de 3161; DITAT - 858b; n m
1) união, unidade adv
2) junto, ao todo, todos juntos, igualmente

03163  יחדוYachdow

procedente de 3162 com sufixo pronominal; n pr m
Jado = “Sua unidade”
1) um gileadita, filho de Buz e pai de Jesisai

03164  יחדיאלYachdiy’el

procedente de 3162 e 410; n pr m
Jadiel = “minha unidade é Deus”
1) um líder de Manassés, ao leste do Jordão

03165  יחדיהוYechdiyahuw
procedente de 3162 e 3050; n pr m
Jedias = “Javé é unidade”

1) um levita na época de Davi
2) um meronotita, funcionário de Davi encarregado das jumentas

03166  יחזיאלYachaziy’el

procedente de 2372 e 410; n pr m
Jaaziel = “contemplado de Deus”
1) um soldado benjamita que juntou-se a Davi em Ziclague
2) um sacerdote no reinado de Davi que ajudou a transportar a arca
3) um levita coatita, terceiro filho de Hebrom
4) um levita, filho de Zacarias, dos filhos de Asafe, no reinado de Josafá
5) um antepassado de uma das famílias que retornaram do exílio com Esdras

03167  יחזיהYachz ̂eyah

procedente de 2372 e 3050; n pr m
Jaazeías = “Javé vê”
1) filho de Ticvá, aparentemente um sacerdote e líder durante a época de Esdras

03168  יחזקאלY ̂echezqe’l

procedente de 2388 e 410; n pr m
Ezequiel ou Jeezquel = “Deus fortalece”
1) filho de Buzi, um sacerdote e profeta; autor do livro com o seu nome; foi levado cativo
com Jeoaquim e ficou exilado na Babilônia onde ele profetizou nos 22 anos que
seguiram
2) um sacerdote encarregado do vigésimo turno na época de Davi

03169  יחזקיהY e
̂ chizqiyah ou  יחזקיהוY ̂echizqiyahuw

procedente de 3388 e 3050; n pr m
Ezequias = “Javé tornou forte”
1) filho do rei Acaz com Abia, ou Abias, e o décimo segundo rei de Judá; seu reinado foi
caracterizado por sua conduta devota; reinou por 29 anos
2) líder de uma família de exilados que retornaram na época de Neemias
3) um efraimita na época de Acaz

03170  יחזרהYachzerah

procedente da mesma raiz que 2386; n pr m
Jazera = “aquele a quem Deus guia de volta”
1) um sacerdote da casa de Imer

03171  יחיאלY e
̂ chiy’el ou (2Cr 29.14)  יחואלY ̂echav’el

procedente de 2421 e 410; n pr m
Jeiel = “Deus vive”
1) um levita e um dos principais músicos na época de Davi
2) um levita gersonita que era responsável pelos tesouros na época de Davi
3) filho de Hacmoni e um oficial de Davi bem como tutor dos filhos de Davi
4) um filho do rei Josafá, de Judá, que foi morto pelo seu irmão Jeorão
5) hemanita que participou na restauração religiosa promovida pelo rei Ezequias
6) um levita e superintendente na época de Ezequias
7) um governador do templo durante as reformas de Josias
8) pai de Obadias, dos filhos de Joabe, na época de Esdras

9) pai de Secanias, dos filhos de Elão, na época de Esdras
10) um filho de Elão que mandou embora sua esposa estrangeira na época de Esdras
11) um sacerdote dos filhos de Harim que também teve que mandar embora sua esposa
estrangeira na época de Esdras

03172  יחיאליY ̂echiy’eliy

patronímico procedente de 3171; n pr m ou adj
Jeieli = “Deus conservará vivo” ou “afastado de Deus”
1) um levita gersonita da família de Ladã

03173  יחידyachiyd

procedente de 3161; DITAT - 858a; adj
1) só, só um, solitário, um
1a) sozinho, único, um
1b) solitário
1c) (DITAT) filho único subst
2) um

03174  יחיהY ̂echiyah

procedente de 2421 e 3050; n pr m
Jeías = “Javé vive”
1) porteiro da arca na época do seu estabelecimento em Jerusalém

03175  יחילyachiyl

procedente de 3176; DITAT - 859a; adj
1) no aguardo, esperando

03176  יחלyachal

uma raiz primitiva; DITAT - 859; v
1) aguardar, esperar
1a) (Nifal) aguardar
1b) (Piel)
1b1) aguardar, esperar, demorar
1b2) aguardar por, esperar por
1c) (Hifil) aguardar, demorar, aguardar por, esperar por

03177  יחלאלYachl e
̂ ’el

procedente de 3176 e 410; n pr m
Jaleel = “Deus espera”
1) o terceiro dos três filhos de Zebulom; fundador da família dos jaleelitas

03178  יחלאליYachl e
̂ ’eliy

patronímico procedente de 3177; adj
Jaleelitas = “a esperança de Deus”
1) descendentes de Jaleel, da tribo de Zebulom

03179  יחםyacham

uma raiz primitiva; DITAT - 860; v
1) estar quente, conceber

1a) (Qal)
1a1) estar quente, ficar quente
1a2) acasalar (referindo-se aos animais)
1a3) estar ou tornar-se quente (fig. de ira)
1b) (Piel)
1b1) conceber (sexualmente)
1b2) estar no cio (referindo-se aos animais)

03180  יחמורyachmuwr

procedente de 2560; DITAT - 685b; n m
1) corço
1a) uma espécie de veado, de cor avermelhada
1b) talvez um animal extinto, significado exato desconhecido

03181  יחמיYachmay

provavelmente procedente de 3179; n pr m
Jamai = “aquele a quem Javé protege”
1) um homem de Issacar e um dos líderes da família de Tola

03182  יחףyacheph

procedente de uma raiz não utilizada significando tirar os sapatos; DITAT - 861a; adj
1) descalço
1a) descalçado, estar sem sapato (substantivo)

03183  יחצאלYachts e
̂ ’el

procedente de 2673 e 410; n pr m
Jazeel = “Deus divide”
1) o primeiro dos quatro filhos de Naftali e fundador da família dos jazeelitas

03184  יחצאליYachts ̂e’eliy

patronímico procedente de 3183; adj
Jazeelitas = veja Jazeel “Deus divide”
1) os descendentes de Jazeel, o primeiro filho de Naftali

03185  יחציאלYachtsiy’el

procedente de 2673 e 410; n pr m
Jaziel = “Deus divide”
1) o primeiro dos quatro filhos de Naftali e fundador da família dos jazeelitas

03186  יחרyachar

uma raiz primitiva; DITAT - 68; v
1) (Qal) atrasar, demorar, retardar

03187  יחשyachas

uma raiz primitiva; DITAT - 862; v
1) (Hitpael) reconhecer genealogicamente, registrar em uma genealogia, registrar, ser
registrado

03188  יהשyachas

procedente de 3187; DITAT - 862a; n m
1) genealogia

03189  יחתYachath

procedente de 3161; n pr m
Jaate = “Ele agarrará”
1) filho de Reaías e neto de Sobal, da tribo de Judá
2) um filho de Libni, neto de Gérson e bisneto de Levi
3) um levita gersonita; o filho mais velho de Simei e neto de Ladã; fundador da casa de
Jaate
4) um levita e filho de Selomite
5) um levita merarita durante o reinado de Josias

03190  יטבyatab

uma raiz primitiva; DITAT - 863; v
1) ser bom, ser agradável, estar bem, estar satisfeito
1a) (Qal)
1a1) estar satisfeito, estar alegre
1a2) estar bem colocado
1a3) ser bom para, estar bem com, ir bem com
1a4) ser agradável, ser agradável a
1b) (Hifil)
1b1) tornar contente, jubilar
1b2) fazer o bem para, agir bondosamente com
1b3) fazer bem, fazer completamente
1b4) fazer algo bom, correto ou belo
1b5) fazer bem, agir corretamente

03191  יטבy ̂etab (aramaico)

correspondente a 3190; DITAT - 2768; v
1) (Peal) ser bom, fazer o bem, ser agradável

03192  יטבהYotbah

procedente de 3190; n pr loc
Jotbá = “agradável”
1) uma cidade em Judá, cidade natal de Mesulemete, esposa do rei Manassés
1a) localização desconhecida

03193  יטבתהYotbathah

procedente de 3192; n pr loc
Jotbatá = “agradabilidade”
1) um lugar de parada no deserto; localização desconhecida

03194  הטהYuttah ou  יוטהYuwtah

procedente de 5186, grego 2448 Ιουδα; n pr loc
Jutá = “esticado”
1) uma cidade nas montanhas de Judá, na vizinhança de Maom e Carmelo; atual ‘Yutta’

03195  יטורY e
̂ tuwr

provavelmente procedente da mesma raiz que 2905, grego 2484 Ιτουραια; n pr m
Jetur = “cercado”
1) um filho de Ismael cujos descendentes guerrearam contra Israel a leste do Jordão
1a) também chamado de ‘Ituréia’

03196  ייןyayin

procedente de uma raiz não utilizada significando efervescer, grego 3631 οινος; DITAT
- 864; n m
1) vinho

03197  יךyak

uma transcrição errônea de 3027; DITAT - 844; n m
1) mão, lado

03198  יכחyakach

uma raiz primitiva; DITAT - 865; v
1) provar, decidir, julgar, repreender, reprovar, corrigir, ser correto
1a) (Hifil)
1a1) decidir, julgar
1a2) determinar, apontar
1a3) mostrar que está certo, provar
1a4) convencer, condenar
1a5) reprovar, repreender
1a6) corrigir, repreender
1b) (Hofal) ser castigado
1c) (Nifal) argumentar, argumentar com
1d) (Hitp) argumentar

03199  יכיןYakiyn

procedente de 3559;
Jaquim = “Ele estabelecerá” n pr m
1) o quarto filho de Simeão e fundador da família dos jaquinitas
2) um sacerdote e o líder do vigésimo primeiro turno na época de Davi
3) um sacerdote pós-exílico na época de Neemias n pr
4) nome da coluna direita da frente do templo

03200  יכיניYakiyniy

patronímico procedente de 3199; adj
Jaquinitas = veja Jaquim “ele estabelecerá”
1) os descendentes de Jaquim

03201  יכלyakol ou (forma mais completa)  יכולyakowl

uma raiz primitiva; DITAT - 866; v
1) prevalecer, vencer, resistir, ter poder, ser capaz
1a) (Qal)
1a1) ser capaz, ser capaz de vencer ou realizar, ser capaz de resistir, ser capaz de alcançar
1a2) prevalecer, prevalecer sobre ou contra, vencer, ser vitorioso
1a3) ter habilidade, ter força

03202  יכלy e
̂ kel (aramaico) ou  יכילy ̂ekiyl (aramaico)
para 3201; DITAT - 2769; v
1) ser capaz
1a) (Peal)
1a1) ser capaz
1a2) prevalecer

03203

 יכליהY ̂ekolyah e  יכליהוY ̂ekolyahuw ou (2Cr 26.3)

 יכיליהY ̂ekiyl ̂eyah
procedente de 3201 e 3050; n pr f
Jecolias = “Javé é capaz”
1) esposa do rei Amazias, de Judá, e mãe do rei Uzias (Azarias)

03204

 יכניהY ̂ekonyah e  יכניהוY ̂ekonyahuw ou (Jr 27.20)

 יכוניהY ̂ekown ̂eyah
procedente de 3559 e 3050, grego 2423 Ιεχονιας; n pr m
Jeconias = “Javé estabelecerá”
1) filho do rei Jeoaquim, de Judá, e rei de Judá por três meses e dez dias antes de entregar-se
a Nabucodonosor; foi levado cativo para a Babilônia onde ficou preso durante os 36
anos seguintes; foi libertado por ocasião da morte de Nabucodonosor e viveu na
Babilônia até a sua morte
1a) originariamente grafado ’Joaquim’

03205  ילדyalad

uma raiz primitiva; DITAT - 867; v
1) dar à luz, gerar, parir, produzir, estar em trabalho de parto
1a) (Qal)
1a1) dar à luz, gerar
1a1a) referindo-se ao nascimento de criança
1a1b) referindo-se ao sofrimento (símile)
1a1c) referindo-se ao perverso (comportamento)
1a2) gerar
1b) (Nifal) ser nascido
1c) (Piel)
1c1) levar a ou ajudar a dar à luz
1c2) ajudar ou atuar como parteira
1c3) parteira (particípio)
1d) (Pual) ser nascido
1e) (Hifil)
1e1) gerar (uma criança)
1e2) dar à luz (fig. - referindo-se ao ímpio gerando a iniqüidade)
1f) (Hofal) dia do nascimento, aniversário (infinitivo)
1g) (Hitpael) declarar o nascimento de alguém (descencência reconhecida)

03206  ילדyeled

procedente de 3205; DITAT - 867b; n m
1) criança, filho, menino, descendêbncia, juventude
1a) criança, filho, menino

1b) criança, crianças
1c) descendentes
1d) juventude
1e) israelitas apostatados (fig.)

03207  ילדהyaldah

procedente de 3206; DITAT - 867b; n f
1) menina, donzela, moça em idade de casamento

03208  ילדותyalduwth

forma abstrata procedente de 3206; DITAT - 867c; n f
1) infância, juventude

03209  ילודyillowd

passivo procedente de 3205; DITAT - 867d; adj
1) nascido

03210  ילוןYalown

procedente de 3885; n pr m
Jalom = “Javé aloja”
1) um filho de Esdras e um descendente de Calebe

03211  ילידyaliyd

procedente de 3205; DITAT - 867e; adj
1) nascido

03212  ילךyalak

uma raiz primitiva [veja 1980]; DITAT - 498; v
1) ir, andar, vir
1a) (Qal)
1a1) ir, andar, vir, partir, prosseguir, mover, ir embora
1a2) morrer, viver, maneira de viver (fig.)
1b) (Hifil) guiar, trazer, levar embora, carregar, fazer andar

03213  יללyalal

uma raiz primitiva; DITAT - 868; v
1) (Hifil) uivar, lamentar, dar um uivo

03214  יללy e
̂ lel

procedente de 3213; DITAT - 868a; n m
1) um uivo (de animais)

03215  יללהy e
̂ lalah

procedente de 3214; DITAT - 868b; n f
1) um uivo (referindo-se a sofrimento), lamento

03216  ילעyala ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 1098; v
1) (Qal) falar precipitadamente, falar furiosamente
1a) (DITAT) engolir

03217  ילפתyallepheth
procedente de uma raiz não utilizada aparentemente significando grudar ou raspar;
DITAT - 869a; n f
1) crosta, impigem, película, descamação, uma doença eruptiva

03218  ילקyekeq

procedente de uma raiz não utilizada significando lamber; DITAT - 870a; n m
1) gafanhoto novo (estado inicial de desenvolvimento)
1a) gafanhoto (como devorador)

03219  ילקוטyalquwt

procedente de 3950; DITAT - 1125b; n m
1) carteira, bolsa, saco, receptáculo

03220  יםyam

procedente de uma raiz não utilizada significando rugir; DITAT - 871a; n m
1) mar
1a) Mar Mediterrâneo
1b) Mar Vermelho
1c) Mar Morto
1d) Mar da Galiléia
1e) mar (geral)
1f) rio poderoso (Nilo)
1g) o mar (a bacia grande no átrio do templo)
1h) em direção ao mar, oeste, na diração oeste

03221  יםyam (aramaico)

correspondente a 3220; DITAT - 2770; n m
1) mar

03222  יםyem ou (plural) ימים

procedente da mesma raiz que 3117, grego 1695 Εμμαους; DITAT - 871b; n m
1) significado incerto, significando talvez mulas ou fontes termais

03223  ימואלY ̂emuw’el

procedente de 3117 e 410; n pr m
Jemuel = “dia de Deus”
1) o filho mais velho de Simeão

03224  ימימהY ̂emiymah

talvez procedente da mesma raiz que 3117; n pr f
Jemima = “dia-a-dia”
1) uma das filhas de Jó nascida depois da restauração

03225  ימיןyamiyn

procedente de 3231; DITAT - 872a; n f
1) direita, mão direita, lado direito
1a) mão direita

1b) direita (referindo-se à direção)
1c) sul (a direção da mão direita quando se encara o leste)

03226  ימיןYamiyn

o mesmo que 3225; n pr m
Jamim = “mão direita”
1) o segundo filho de Simeão; fundador da família dos jaminitas
2) um judaíta, o segundo filho de Rão, o jerameelita
3) um levita que ajudou Esdras a interpretar a lei

03227  ימיניy ̂emiyniy

para 3225; DITAT - 872b; adj
1) direita, à direita, mão direita

03228  ימיניY ̂emiyniy

patronímico procedente de 3226; adj
Jaminitas = veja Jamim “a mão direita”
1) os descendentes de Jamim

03229  ימלאYimla’ ou  ימלהYimlah

procedente de 4390; n pr m
Inlá = “aquele a quem Deus preencherá”
1) pai de Micaías, o profeta

03230  ימלךYamlek

procedente de 4427; n pr m
Janleque = “Ele reinará”
1) um líder da tribo de Simeão

03231  ימןyaman

uma raiz primitiva; DITAT - 872c; v
1) (Hifil) escolher a direita, ir para a direita, usar a mão direita ser destro

03232  ימנהYimnah

procedente de 3231;
Imna = “mão direita” n pr m
1) o primeiro filho homem de Aser
2) um levita, descendente de Imna, que auxiliou nas reformas de Ezequias n patr
3) descendentes de Imna, filho de Aser

03233  ימניy ̂emaniy

procedente de 3231; DITAT - 872d; adj
1) direita, mão direita

03234  ימנעYimna ̀

procedente de 4513; n pr m
Imna = “Ele restringirá”
1) filho de Helém, descendente de Aser, e líder da tribo de Aser

03235  ימרyamar
uma raiz primitiva; DITAT - 118; v
1) trocar
1a) (Hifil) trocar
1b) (Hitpael) entrar em, ser mudado em
2) (DITAT) prometer

03236  ימרהYimrah

provavelmente procedente de 3235; n pr m
Inra = “amargura”
1) um descendente de Aser, da família de Zofa, e um líder da tribo

03237  ימשyamash

uma raiz primitiva; v
1) tocar
1a) (Hifil) tocar, sentir

03238  ינהyanah

uma raiz primitiva, grego 2388 Ιαννα; DITAT - 873; v
1) oprimir, suprimir, tratar violentamente, maltratar, envergonhar, fazer mal
1a) (Qal) oprimir, suprimir
1b) (Hifil) tratar violentamente, maltratar

03239  ינוחYanowach ou (com enclítico)  ינוחהYanowchah

procedente de 3240; n pr loc
Janoa = “Ele descansa”
1) um lugar aparentemente no norte da Galiléia, em Naftali, tomado por Tiglate-Pileser na
sua primeira investida contra a Palestina

03240  ינחyanach

uma raiz primitiva; DITAT - 1323; v
1) descansar
1a) (Qal)
1a1) repousar, estabelecer e permanecer
1a2) descansar, ter descanso, ficar calmo
1b) (Hifil)
1b1) fazer descansar, dar descanso a, tornar quieto
1b2) fazer descanar, fazer pousar, pôr no chão
1b3) deitar ou pôr no chão, depositar, deixar deitar, colocar
1b4) deixar permanecer, deixar
1b5) deixar, afastar-se de
1b6) abandonar
1b7) permitir
1c) (Hofal)
1c1) obter descanso, ser concedido descanso
1c2) ser deixado, ser colocado
1c3) abrir espaço (substantivo)

03241  יניםYaniym

procedente de 5123; n pr loc
Janim = “adormecido”
1) uma cidade nas montanhas de Judá aparentemente não distante de Hebrom

03242  ינקהy e
̂ niqah

procedente de 3243; DITAT - 874c; h f
1) planta nova, rebento, ramo novo

03243  ינקyanaq

uma raiz primitiva; DITAT - 874; v
1) amamentar, mamar, sugar
1a) (Qal)
1a1) chupar
1a2) lactente, bebê (substantivo)
1b) (Hifil)
1b1) dar de mamar, amamentar
1b2) ama, ama de leite, babá (particípio)

03244  ינשוףyanshuwph ou  ינשוףyanshowph

aparentemente procedente de 5398; DITAT - 1434b; n m
1) um grande coruja, íbis
1a) um animal impuro

03245  יסדyacad

uma raiz primitiva; DITAT - 875; v
1) fundar, fixar, estabelecer, lançar alicerce
1a) (Qal) fundar, estabelecer, começar
1b) (Nifal)
1b1) fixar ou assentar-se juntos, reunir em conclave
1b2) ser fundado
1c) (Piel)
1c1) fundar
1c2) estabelecer, designar, ordenar
1d) (Pual) ser fundado, ser colocado
1e) (Hofal) ser fundado

03246  יסדy ̂ecud

procedente de 3245; DITAT - 875a; n m
1) um começo, fundação, aquilo que foi fundado

03247  יסודy ̂ecowd

procedente de 3245; DITAT - 875b; n f
1) fundação, base
1a) fundação
1b) base, fundo

03248  יסודהy e
̂ cuwdah

procedente de 3246; DITAT - 875c; n f
1) fundação
1a) fundação de cidade

03249  יסורyacuwr
procedente de 5493; DITAT - 1480; adj
1) os que se apartam, revoltosos

03250  יסורyiccowr ou (plural) יסורים

procedente de 3256; DITAT - 877a; n m
1) censurador, reprovador, aquele que reprova

03251  יסךyacak

uma raiz primitiva; DITAT - 1474; v
1) (Qal) ungir, ser ungido

03252  יסכהYickah

procedente de uma raiz não utilizada significando observar; n pr f
Iscá = “aquele que olha adiante”
1) filha de Harã, sobrinha de Abraão, irmã de Ló e Milca

03253  יסמכיהוYicmakyahuw

procedente de 5564 e 3050; n pr m
Ismaquias = “Javé sustenta”
1) um levita e superintendente das ofertas durante o reavivamente religioso na época do rei
Ezequias

03254  יסףyacaph

uma raiz primitiva; DITAT - 876; v
1) acrescentar, aumentar, tornar a fazer
1a) (Qal) acrescentar, aumentar, tornar a fazer
1b) (Nifal)
1b1) juntar, juntar-se a
1b2) ser reunido a, ser adicionado a
1c) (Hifil)
1c1) fazer aumentar, acrescentar
1c2) fazer mais, tornar a fazer

03255  יסףy e
̂ caph (aramaico)

correspondente a 3254; DITAT - 2771; v
1) acrescentar
1a) (Hofal) ser acrescentado

03256  יסרyacar

uma raiz primitiva; DITAT - 877; v
1) castigar, disciplinar, instruir, admoestar
1a) (Qal)
1a1) castigar, admoestar
1a2) instruir
1a3) disciplinar
1b) (Nifal) deixar-se ser castigado ou corrigido ou admoestado
1c) (Piel)
1c1) disciplinar, corrigir

1c2) castigar, castigar severamente
1d) (Hifil) castigar
1e) (Nitpael) ensinar

03257  יעya ̀

procedente de 3261; DITAT - 879a; n m
1) pá

03258  יעבץYa ̀bets

procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando afligir;
Jabez = “pesar” n pr m
1) o líder de uma família calebita n pr loc
2) uma cidade em Judá aparentemente próxima a Belém

03259  יעדya ̀ad

uma raiz primitiva; DITAT - 878; v
1) fixar, designar, juntar, reunir, estabelecer, prometer em casamento
1a) (Qal) apontar, designar, determinar
1b) (Nifal)
1b1) reunir
1b2) reunir-se conforme agendado
1b3) juntar-se, reunir-se conforme agendado
1c) (Hifil) fazer encontrar
1d) (Hofal) ser estabelecido, ser colocado diante, ser fixado

03260  יעדיY ̂e ̀diy

procedente de 3259; n pr m
Ido = “designado”
1) o vidente que proclamou ao rei Jeroboão de Israel

03261  יעהya ̀ah

uma raiz primitiva; DITAT - 879; v
1) (Qal) varrer, varrer embora, arrebatar

03262  יעואלY ̂e u
̀ w’el

procedente de 3261 e 410; n pr m
Jeuel = “Deus varre embora”
1) filho de Zerá e um dos principais homens de Judá
Nitpael

Nitpael
Essa forma é um reflexivo intensivo passivo, o qual combina tanto as
qualidades do Nifal como do Hitpael. Exemplo: Ez 23.48, “que possam ser
ensinados” (= levados a aprender).
Ver Nifal 8833
Ver Hitpael 8819

03263  יעוץY e
̂ ̀uwts
procedente de 5779; n pr m
Jeús = “conselheiro”
1) líder de uma casa de Benjamim

03264  יעורya o
̀ wr ou (plural) יעורים

uma variação de 3298; DITAT - 888a; n m
1) madeira, floresta, mata cerrada, bosque

03265  יעורYa ̀uwr

aparentemente particípio passivo procedente da mesma raiz que 3293; n pr m
Jair = “florestado”
1) pai de Elanã, o gigante assassino, um dos soldados das tropas de elite de Davi
1a) também chamado de ‘Jaaré-Oregim’

03266  יעושY ̂e u
̀ wsh

procedente de 5789; n pr m
Jeús = “Ele apressa em ajudar”
1) filho de Eseque, um descendente distante do rei Saul
2) um levita gersonita da casa de Simei
3) filho do rei Roboão, de Judá

03267  יעזya ̀az

uma raiz primitiva; DITAT - 880; v
1) ser forte, ser violento (significado duvidoso)
1a) (Nifal) bárbaro (particípio)

03268  יעזיאלYa ̀aziy’el

procedente de 3267 e 410; n pr m
Jaaziel = “feito arrojado por Deus”
1) um dos levitas designados por Davi para executar música diante da arca

03269  יעזיהוYa a
̀ ziyahuw

procedente de 3267 e 3050; n pr m
Jaazias = “feito arrojado por Javé”
1) um levita, aparentemente o terceiro filho ou um descendente de Merari

03270  יעזירYa ̀azeyr ou  יעזרYa ̀zer

procedente de 5826; n pr loc
Jazer = “ajudado”
1) uma cidade levítica a leste do Jordão, em Gileade, no território de Gade, anteriormente
uma cidade dos amorreus; localização desconhecida

03271  יעטya ̀at

uma raiz primitiva; DITAT - 881; v
1) (Qal) cobrir

03272  יעטy e
̂ ̀at (aramaico)

correspondente a 3289; DITAT - 2772; v
1) ( tpael) exortar, aconselhar, aconselhar-se
2) (Peal) conselheiro (particípio)
I

03273  יעיאלY ̂e ̀iy’el

procedente de 3261 e 410; n pr m
Jeiel = “Deus varre embora”
1) um dos filhos de Adonicão que retornou do exílio com Esdras
2) um rubenita importante da casa de Joel
3) um levita merarita e um porteiro do tabernáculo que também tocava a harpa e o saltério
na adoração diante da arca
4) um dos líderes dos levitas na época do rei Josias
5) um dos filhos de Nebo que casou com uma esposa estrangeira na época de Esdras
6) um homem de Gibeão e um antepassado do rei Saul
7) um dos filhos de Hotão, o aroerita, e um dos soldados das tropas de elite de Davi
8) o escrivão do rei Uzias que mantinha a lista dos guerreiros predatórios irregulares do rei
9) um levita gersonita dos filhos de Elisafã
10) um levita gersonita dos filhos de Asafe e antepassado de Jaaziel na época do rei Josafá

03274  יעישY ̂e ̀iysh

procedente de 5789; n pr m
Jeús = “reunidor”
1) filho de Esaú com Oolibama, a filha de Aná, filho de Zibeão, o heveu
2) um benjamita, filho de Bilã

03275  יעכןYa k
̀ an

procedente da mesma raiz que 5912; n pr m
Jacã = “problemático”
1) um dos sete homens principais da tribo de Gade

03276  יעלya a
̀ l

uma raiz primitiva; DITAT - 882; v
1) (Hifil) ganhar, lucrar, beneficiar, aproveitar

03277  יעלya e
̀ l

procedente de 3276; DITAT - 883a; n m
1) cabrito montês

03278  יעלYa ̀el
Itpael

Itpael
Essa forma, no aramaico (caldeu), é similar ao Hitpael no hebraico, com sua
forma alterada por causa de um Alef inicial. Essa forma verbal reflete
apenas o causativo intensivo, e ocorre apenas raramente com verbos que
apresentam qualidades ortográficas peculiares.
Ver Hitpael 8819

o mesmo que 3277; n pr f
Jael = “cabrito montês”
1) a esposa de Héber, o queneu, que matou o general Sísera enquanto ele dormia cravando
uma estaca em suas suas fontes varando-as até o chão

03279  יעלהYa ̀ala’ ou  יעלאYa ̀alah

o mesmo que 3280 ou procedente diretamente de 3276; n pr m
Jaala = “ascendente”
1) o líder de uma família de descendentes dos servos de Salomão que retornaram do exílio
com Zorobabel

03280  יעלהya a
̀ lah

procedente de 3277; DITAT - 883b; n f
1) cabra montês

03281  יעלםYa ̀lam

procedente de 5956; n pr m
Jalão = “oculto”
1) um edomita, descendente de Esaú

03282  יעןya a
̀ n

procedente de uma raiz não utilizada significando prestar atenção; DITAT - 1650e conj
1) porque, portanto, por esta causa, por causa de prep
2) porquanto, por causa de
3) por que? (com pronome interrogativo)

03283  יעןya e
̀ n

procedente da mesma raiz que 3282; DITAT - 884a; n f
1) avestruz
1a) um animal cerimonialmente impuro

03284  יענהya ̀anah

procedente de 3283; DITAT - 884b; n f
1) uma ave impura
1a) coruja, avestruz, literalmente traduzido como “filhas da coruja”
1b) talvez um animal extinto, significado exato desconhecido

03285  יעניYa ̀anay

procedente da mesma raiz que 3283; n pr m
Janai = “aquele a quem Javé responde”
1) um homem importatne na tribo de Gade

03286  יעףya a
̀ ph

uma raiz primitiva; DITAT - 885; v
1) estar ou tornar-se cansado, estar fatigado, estar fraco
1a) (Qal) estar ou tornar-se cansado, estar fatigado, estar fraco
1b) (Hofal) cansado (particípio)

03287  יעףya ̀ ̂eph

procedente de 3286; DITAT - 885a; adj
1) desmaiado, exausto, fatigado

03288  יעףy ̂eaph

procedente de 3286; DITAT - 885b; n m
1) exaustão, fadiga, fraqueza

03289  יעץya a
̀ ts

uma raiz primitiva; DITAT - 887; v
1) avisar, consultar, dar conselho, aconselhar, tencionar, deliberar, planejar
1a) (Qal)
1a1) avisar, aconselhar, dar conselho, consultar
1a2) conselheiro (particípio)
1b) (Nifal) fazer uma consulta, trocar conselhos, deliberar, aconselhar
1c) (Hitpael) conspirar

03290  יעקבYa ̀aqob

procedente de 6117, grego 2384 Ιακωβ; n pr m
Jacó = “aquele que segura o calcanhar” ou “suplantador”
1) filho de Isaque, neto de Abraão, e pai dos doze patriarcas das tribos de Israel

03291  יעקבהYa ̀aqobah

procedente de 3290; n pr m
Jaacobá = “em direção a Jacó”
1) filho de Simei e neto de Jacó

03292  יעקןYa a
̀ qan

procedente da mesma raiz que 6130; n pr m
Jaacã = “deixe-o oprimi-los”
1) um edomita

03293  יערya ̀ar

procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando engrossar com
vegetação; DITAT - 888,889; n m
1) floresta, madeira, mata cerrada, bosque

03294  יערהYa r̀ ah

uma forma de 3295; n pr m
Jaerá = “florestado”
1) um descendente de Saul, filho de Mica, bisneto de Mefibosete

03295  יערהya ̀arah

procedente de 3293; DITAT - 889b; n f
1) floresta
1a) favo de mel (meton.)

03296 ארגים

 יעריYa à rey ’Or ̂egiym

procedente do pl. de 3293 e o masc. pl. particípio at. de 707; n pr m
Jaaré-Oregim = “florestas de tecelão”

1) um homem de Belém, pai de Elnaã, o gigante assassino, e um dos guerreiros de Davi;
também chamado de ’Jair’

03297  יעריםY ̂e ̀ariym

pl. de 3293; m pr loc
Jearim = “florestas”
1) um monte na fronteira norte de Judá

03298  יערשיהYa ̀areshyah

procedente de uma raiz não utilizada de significado incerto e 3050; n pr m
Jaaresias = “aquele a quem Javé nutre”
1) um benjamita, um dos descendentes de Jeroão

03299  יעשוYa ̀asuw

procedente de 6213; n pr m
Jaasai = “eles farão”
1) um dos descendentes de Bani que casou com uma esposa estrangeira durante a época de
Esdras

03300  יעשיאלYa a
̀ siy’el

procedente de 6213 e 410; n pr m
Jaasiel = “Deus é criador”
1) um dos soldados das tropas de elite de Davi
2) um filho de Abner e um líder de Benjamim

03301  יפדיהYiphd ̂eyah

procedente de 6299 e 3050; n pr m
Ifdéias = “Javé redimirá”
1) um descendente de Benjamim e da família de Sasaque

03302  יפהyaphah

uma raiz primitiva; DITAT - 890; v
1) ser brilhante, ser belo, ser lindo, ser bonito
1a) (Qal) ser belo
1b) (Piel) enfeitar
1c) (Pual) ser embelezar
1d) (Hitpael) embelezar-se

03303  יפהyapheh

procedente de 3302; DITAT - 890a; adj
1) elegante, lindo, bonito

03304 פיה

 יפהy ê pheh-phiyah

procedente de 3302 por reduplicação; DITAT - 890b; adj
1) formoso (reduplicação com força de diminutivo)
1a) formoso de boca (lit.)
2) (CLBL) muito belo

03305  יפוYapho ou  יפואYaphow’ (Ed 3.7)

procedente de 3302, grego 2445 Ιοππη; n pr loc
Jope = “formoso”
1) uma cidade na costa sudoeste da Palestina, no território de Dã; tornou-se o porto
principal de Jerusalém durante o reinado de Salomão

03306  יפחyaphach

uma raiz primitiva; DITAT - 891; v
1) respirar, ofegar, arfar
1a) (Hitpael) ofegar por ar

03307  יפחyapheach

procedente de 3306; DITAT - 891a; adj
1) uma respirada, expirada, soprada (substantivo)

03308  יפיyophiy

procedente de 3302; DITAT - 890c; n m
1) formosura

03309  יפיעYaphiya ̀

procedente de 3313;
Jafia = “brilhante” n pr loc
1) uma cidade junto à fronteira de Zebulom e Issacar
1a) talvez a atual ’Jafa’ n pr m
2) o rei de Laquis na época da conquista de Canaã por Josué
3) um filho de Davi com uma concubina

03310  יפלטYaphlet

procedente de 6403; n pr m
Jaflete = “ele libertará”
1) um descendente de Aser através de Berias

03311  יפלטיYaphletiy

patronímico procedente de 3310; adj
Jaflete = “deixe-o escapar”
1) descendentes de Aser, da família de Jaflete, que viveram na fronteira sudoeste de Efraim.
Utilizada como localização

03312  יפנהY e
̂ phunneh

procedente de 6437; n pr m
Jefoné = “Ele estará encarando”
1) um quenezeu e pai de Calebe, o espia da tribo de Judá
2) filho de Jéter e descendente de Aser

03313  יפעyapha ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 892; v
1) brilhar, resplandecer, fazer brilhar, enviar raios de luz
1a) (Hifil)
1a1) brilhar, reluzir, enviar raios de luz
1a2) fazer brilhar

03314  יפעהyiph ̀ah
procedente de 3313; DITAT - 892a; n f
1) resplendor, clareza, brilho

03315  יפתYepheth

procedente de 6601; n pr m
Jafé = “aberto”
1) o terceito filho de Noé cujos descendentes, depois do dilúvio, habitaram nas terras
costeiras do Mediterrâneo, espalhando-se para o norte até a Europa e partes da Ásia

03316  יפתחYiphtach

procedente de 6605, grego 2422 Ιεφθαε;
Jefté = “ele abre” n pr m
1) o filho de Gileade e uma concubina e o juiz que derrotou os amonitas; depois da vitória,
por causa de um voto feito antes da batalha, ele sacrificou a sua filha como oferta
queimada n pr loc
2) uma cidade em Judá

03317 אל

 יפתחYiphtach-’el

procedente de 6605 e 410; n pr loc
Ifta-El = “Deus abre”
1) um vale entre Zebulom e Aser; localização incerta

03318  יצאyatsa’

uma raiz primitiva; DITAT - 893; v
1) ir, vir para fora, sair, avançar
1a) (Qal)
1a1) ir ou vir para fora ou adiante, ir embora
1a2) avançar (para um lugar)
1a3) ir adiante, continuar (para ou em direção a alguma coisa)
1a4) vir ou ir adiante (com um propósito ou visando resultados)
1a5) sair de
1b) (Hifil)
1b1) fazer sair ou vir, trazer, liderar
1b2) trazer
1b3) guiar
1b4) libertar
1c) (Hofal) ser trazido para fora ou para frente

03319  יצאy ̂etsa’ (aramaico)

correspondente a 3318; DITAT - 3028; v
1) ( hafel) finalizar, terminar, concluir
S

Shafel

Shafel
Uma forma aramaica (caldéia) rara, reflete um causativo como o Hifil
hebraico, mas com um Shin prefixado ao invés do He habitual.

03320  יצבyatsab
uma raiz primitiva; DITAT - 894; v
1) colocar, estabelecer, permanecer, estabelecer-se ou fixar-se, apresentar-se
1a) (Hitpael) posicionar-se, tomar o posto de alguém, permanecer, apresentar-se,
permanecer com alguém

03321  יצבy e
̂ tseb (aramaico)

correspondente a 3320; DITAT - 2773; v
1) ( ael) permanecer, assegurar, ter certeza, conhecer a verdade, estar certo
P

03322  יצגyatsag

uma raiz primitiva; DITAT - 895; v
1) colocar, pôr, estabelecer
1a) (Hifil)
1a1) colocar, pôr
1a2) apresentar
1a3) exibir
1b) (Hofal) estar parado, ser deixado, ser detido

03323  יצהרyitshar

procedente de 6671; DITAT - 1883c; n m
1) azeite fresco, óleo brilhante (puro)

03324  יצהרYitshar

o mesmo que 3323; n pr m
Isar = “óleo brilhante”
1) filho de Coate, neto de Levi, tio de Moisés e Arão, e pai de Corá; progenitor dos isaritas
(ou izaritas)

03325  יצהריYitshariy

patronímico procedente de 3324; adj
Izaritas ou Isaritas = “óleo”
1) descendentes de Isar, o filho de Coate e neto de Levi

03326  יצועyatsuwa ̀

particípio passivo de 3331; DITAT - 896a; n m
Emprega-se, de qualquer forma, como o Hifil hebraico.
Ver Hifil 8818
Pael

Pael
No aramaico (caldeu), essa é a forma intensiva do verbo, equivalente ao
Piel no hebraico.
Ver Piel 8840

1) divã, cama

03327  יצחקYitschaq

procedente de 6711, grego 2464 Ισαακ; DITAT - 1905b; n pr m
Isaque = “ele ri”
1) filho de Abraão com Sara, sua esposa, e pai de Jacó e Esaú

03328  יצחרYitschar

procedente da mesma raiz que 6713; n pr m
Isar = “avermelhado”

03329  יציאyatsiy’
procedente de 3318; DITAT - 893a; adj
1) aquilo que vem
1a) descendência (substantivo)

03330  יציבyatstsiyb (aramaico)

procedente de 3321; DITAT - 2773a n
1) a verdade adv
2) certamente, confiavelmente, verdadeiramente adj
3) confiável, verdadeiro, certo, seguro

03331  יצעyatsa ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 896; v
1) estender, fazer um leito
1a) (Hifil) deitar, estender
1b) (Hofal) ser deitado, ser estendido

03332  יצקyatsaq

uma raiz primitiva; DITAT - 897; v
1) derramar, escorrer, fundir, transbordar
1a) (Qal)
1a1) derramar, transbordar
1a2) fundir
1a3) escorrer
1b) (Hifil) derramar, transbordar
1c) (Hofal)
1c1) ser derramado
1c2) fundido, moldado (particípio)
1c3) estar firmemente estabelecido (particípio)

03333  יצקהy ̂etsukah

particípio passivo de 3332; DITAT - 897a; n f
1) uma fundição (de metal)

03334  יצרyatsar

uma raiz primitiva; DITAT - 1973; v
1) atar, estar aflito, estar em aflição, estar apertado, estar restrito, estar escasso, estar em
dificuldades, tornar restrito, causar aflição, sitiar

1a) (Qal) sofrer aflição

03335  יצרyatsar

provavelmente idêntico a 3334 (através do ato de espremer numa forma), ([veja 3331]);
DITAT - 898; v
1) formar, dar forma, moldar
1a) (Qal) formar, dar forma
1a1) referindo-se à atividade humana
1a2) referindo-se à atividade divina
1a2a) referindo-se à criação
1a2a1) referindo-se à criação original
1a2a2) referindo-se a indivíduos na concepção
1a2a3) referindo-se a Israel como um povo
1a2b) moldar, pré-ordenar, planejar (fig. do propósito divino de uma situação)
1b) (Nifal) ser formado, ser criado
1c) (Pual) ser predeterminado, ser pré-ordenado
1d) (Hofal) ser formado

03336  יצרyetser

procedente de 3335; DITAT - 898a; n m
1) forma, moldura, propósito, estrutura
1a) forma
1a1) utensílio de barro
1a2) imagem esculpida
1a3) homem (como alguém formado do pó da terra)
1b) propósito, imaginação, desígnio (estrutura intelectual)

03337  יצרYetser

o mesmo que 3336; n pr m
Jezer = “em formação”
1) o terceiro filho de Naftali e o fundador da família dos jezeritas

03338  יצרyatsur ou (plural) יצרים

particípio passivo de 3335; DITAT - 898b; n m
1) formas, membros (do corpo)

03339  יצריYitsriy

procedente de 3335; n pr m
Izri = “meu modelador”
1) um líder de um dos corais levíticos do santuário

03340  יצריYitsriy

patronímico procedente de 3337; adj
Jezeritas = “imaginação, forma, propósito”
1) descendentes de Jezer, o filho de Naftali

03341  יצתyatsath

uma raiz primitiva; DITAT - 899; v
1) acender, queimar, colocar fogo

1a) (Qal) acender fogo
1b) (Nifal)
1b1) ser aceso
1b2) ser deixado desolado
1c) (Hifil) colocar fogo, acender

03342  יקבyeqeb

procedente de uma raiz não utilizada significando escavar; DITAT - 900a; n m
1) lagar, prensa de vinho

03343  יקבצאלY ̂eqabts ̂e’el

procedente de 6908 e 410; n pr loc
Jecabzeel = “Deus ajunta”
1)a mais remota cidade de Judá; localizada no sul de Judá, na fronteira com Edom

03344  יקדyaqad

uma raiz primitiva; DITAT - 901; v
1) queimar, acender, ser aceso
1a) (Qal) ser aceso
1b) (Hofal) queimar, estar queimando

03345  יקדy ̂eqad (aramaico)

correspondente a 3344; DITAT - 2774; v
1) (Peal) queimar

03346  יקדאy ̂eqeda’ (aramaico)

procedente de 3345; DITAT - 2774a; n f
1) uma queimação

03347  יקדעםYoqd e
̂ ̀am

procedente de 3344 e 5971; n pr loc
Jocdeão = “o queimar de um povo”
1) uma cidade nas montanhas do sul de Judá; aparentemente ao sul de Hebrom

03348  יקהYaqeh

procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando obedecer; n pr m
Jaque = “sem culpa”
1) pai de Agur, o sábio

03349  יקההyiqqahah

procedente da mesma raiz que 3348; DITAT - 902a; n f
1) obediência, purificação, depuração

03350  יקודy ̂eqowd

procedente de 3344; DITAT - 901a; n m
1) queima

03351  יקוםy ̂equwm

procedente de 6965; DITAT - 1999f; n m

1) substância viva, aquilo que subsiste ou existe, existência, substância

03352  יקושyaqowsh

procedente de 3369; DITAT - 906a; n m
1) passarinheiro, aquele que prepara armadilha

03353  יקושyaquwsh

particípio passivo de 3369; DITAT - 906b; n m
1) passarinheiro, caçador, aquele que prepara armadilha

03354  יקותיאלY ̂equwthiy’el

procedente da mesma raiz que 3348 e 410; n pr m
Jecutiel = “pureza de Deus”
1) um descendente de Calebe, da tribo de Judá

03355  יקטןYoqtan

procedente de 6994; n pr m
Joctã = “pequenez”
1) filho de Héber, descendente de Sem e patriarca de várias tribos arábias

03356  יקיםYaqiym

procedente de 6965; n pr m
Jaquim = “Ele erguerá”
1) um benjamita e descendente de Simei
2) um sacerdote levita encarregado do décimo-segundo turno na época de Davi

03357  יקירyaqqiyr

procedente de 3365; DITAT - 905c; adj
1) raro, muito precioso, honrado, querido

03358  יקירyaqqiyr (aramaico)

correspondente a 3357; DITAT - 2775a; adj
1) raro, nobre, famaoso, difícil
1a) honrado
1b) difícil (meton)

03359  יקמיהY e
̂ qamyah

procedente de 6965 e 3050; n pr m
Jecamias = “Javé ergue”
1) um descendente de Judá, filho de Salum na linhagem de Alai
2) um descendente de Davi e um dos sete que foram introduzidos na linhagem real em
virtude da falha da mesma ocorrida na pessoa de Jeoaquim

03360  יקמעםY e
̂ qam ̀am

procedente de 6965 e 5971; n pr m
Jecameão = “deixe o povo levantar”
1) um levita, o quarto filho de Hebrom e neto de Coate na época de Davi

03361  יקמעםYoqm ̂e a
̀ m

procedente de 6965 e 5971; n pr loc
Jocmeão = “reunido pelo povo”
1) uma cidade de refúgio em Efraim dada aos levitas coatitas

03362  יקנעםYoqn ̂e ̀am

procedente de 6969 e 5971; n pr loc
Jocneão = “o povo lamenta”
1) uma cidade de Canaã conquistada por Josué no território de Zebulom mas distribuída aos
levitas meraritas e localizada no monte Carmelo

03363  יקעyaqa ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 903; v
1) ser deslocado, ser alienado
1a) (Qal) ser deslocado, ser arrancado, ser alienado
1b) (Hifil)
1b1) executar lentamente (por exposição ou impalação)
1b2) enforcar
1c) (Hofal) ser executado

03364  יקץyaqats

uma raiz primitiva; DITAT - 904; v
1) (Qal) acordar, estar acordado, tornar-se ativo

03365  יקרyaqar

uma raiz primitiva; DITAT - 905; v
1) estimar, ser prezado, ser de valor, ser precioso, ser custoso, ser tido em alta conta
1a) (Qal)
1a1) ser precioso, ser altamente valorizado, ser estimado, ser custoso
1a2) ser tido em alta conta
1b) (Hifil) tornar algo precioso

03366  יקרy ̂eqar

procedente de 3365; DITAT - 905b; n m
1) preço, valor, preciosidade, honra, esplendor, pompa
1a) preciosidade
1b) preço
1c) honra, estima

03367  יקרy ̂eqar (aramaico)

correspondente a 3366; DITAT - 2775a; n m
1) honra, estima

03368  יקרyaqar

procedente de 3365; DITAT - 905a; adj
1) valioso, estimado, importante, precioso, raro, esplêndido
1a) precioso
1a1) custoso
1a2) precioso, altamente valorizado
1a3) pedras preciosas ou jóias

1b) raro
1c) glorioso, esplêndido
1d) importante, influente

03369  יקשyaqosh

uma raiz primitiva; DITAT - 906; v
1) atrair, seduzir, emaranhar, preparar uma armadilha, armar uma cilada
1a) (Qal)
1a1) colocar armadilhas (fig. de conselhos dos maus)
1a2) passarinheiros (particípio)
1b) (Nifal) ser apanhado, ser pego por uma isca
1c) (Pual) ser pego numa cilada

03370  יקשןYoqshan

procedente de 3369; n pr m
Jocsã = “apanhador”
1) um filho de Abraão com Quetura e pai de Seba e Dedã

03371  יקתאלYoqth e
̂ ’el

provavelmente procedente da mesma raiz que 3348 e 410; n pr loc
Jocteel = “a bem-aventurança de Deus”
1) uma cidade no território baixo de Judá listada próxima a Laquis
2) o nome dado pelo rei Amazias ao penhasco que fazia parte da fortaleza de Edom após
capturá-lo; também chamado de ’Sela’

03372  יראyare’

uma raiz primitiva; DITAT - 907,908; v
1) temer, reverenciar, ter medo
1a) (Qal)
1a1) temer, ter medo
1a2) ter admiração por, ser admirado
1a3) temer, reverenciar, honrar, respeitar
1b) (Nifal)
1b1) ser temível, ser pavoroso, ser temido
1b2) causar espanto e admiração, ser tratado com admiração
1b3) inspirar reverência ou temor ou respeito piedoso
1c) (Piel) amedrontar, aterrorizar
2) (DITAT) atirar, derramar

03373  יראyare’

procedente de 3372; DITAT - 907a; adj
1) temente, reverente, medroso

03374  יראהyir’ah

procedente de 3373; DITAT - 907b; n f
1) medo, terror, temor
1a) medo, terror
1b) coisa temerosa ou aterrorizante (objeto que causa medo)
1c) termor (referindo-se a Deus), respeito, reverência, piedade
1d) reverenciado

03375  יראוןYirown
procedente de 3372; n pr loc
Irom = “temente”
1) uma cidade de Naftali; localização desconhecida

03376  יראייהYir’iyayh

procedente de 3373 e 3050; n pr m
Jerias = “Javé me vê”
1) filho de Selemias, um capitão da guarda que prendeu Jeremias

03377  ירבYareb

procedente de 7378; n m
Jarebe = “contendor”
1) um epíteto dado ao rei da Assíria

03378  ירבעלY ̂erubba a
̀ l

procedente de 7378 e 1168; n pr m
Jerubaal = “deixe Baal contender”
1) nome dado a Gideão pelo seu pai quando destruiu o altar de Baal

03379  ירבעםYarob ̀am

procedente de 7378 e 5971; n pr m
Jeroboão = “o povo contenderá”
1) o primeiro rei do reino do norte, Israel, quando este dividiu-se após a morte de Salomão e
as dez tribos separaram-se de Judá e Benjamim e do reino sob o filho de Salomão,
Reoboão; a idolatria foi introduzida no início do seu reinado
2) o oitavo rei do reino do norte, Israel, filho de Joás, e o quarto na dinastia de Jeú; durante
o seu reinado os invasores sírios foram afastados e o reino foi restaurado às suas antigas
fronteiras, porém a idolatria do reino continuou

03380  ירבשתY ̂erubbesheth

procedente de 7378 e 1322; n pr m
Jerubesete = “a vergonha contenderá”
1) uma variante do nome de Jerubaal (o outro nome de Gideão [3378]) substituindo a
palavra ‘vergonha’ pelo nome do deus pagão ‘Baal’

03381  ירדyarad

uma raiz primitiva; DITAT - 909; v
1) descer, ir para baixo, declinar, marchar abaixo, afundar
1a) (Qal)
1a1) ir ou vir para baixo
1a2) afundar
1a3) estar prostrado
1a4) descer sobre (referindo-se à revelação)
1b) (Hifil)
1b1) trazer para baixo
1b2) enviar para baixo
1b3) tomar para baixo

1b4) fazer prostrar
1b5) deixar cair
1c) (Hofal)
1c1) ser trazido para baixo
1c2) ser derrubado

03382  ירדYered

procedente de 3381, grego 2391 Ιαρεδ; n pr m
Jerede ou Jarede = “descida”
1) filho de Maalalel e pai de Enoque na quarta geração de Sete
2) um descendente de Judá e pai de Gedor

03383  ירדןYarden

procedente de 3381, grego 2446 Ιορδανης; n pr rio
Jordão = “aquele que desce”
1) o rio da Palestina que corre desde as origens no Anti-Líbano até o mar Morto, uma
distância de aproximadamente 320 km (200 milhas)

03384  ירהyarah ou (2Cr 26.15)  יראyara’

uma raiz primitiva; DITAT - 910; v
1) lançar, atirar, jogar, derramar
1a) (Qal)
1a1) lançar, jogar
1a2) jogar, pôr, estabelecer
1a3) lançar flechas
1a4) jogar água, chover
1b) (Nifal) ser atingido
1c) (Hifil)
1c1) lançar, jogar
1c2) atirar
1c3) apontar, mostrar
1c4) dirigir, ensinar, instruir
1c5) jogar água, chover

03385  ירואלY e
̂ ruw’el

procedente de 3384 e 410; n pr loc
Jeruel = “ensinado por Deus”
1) um lugar no deserto ao sul de Judá

03386  ירוחYarowach

talvez um denominativo procedente de 3394; n pr m
Jaroa = “lua nova”
1) um homem importante da tribo de Gade

03387  ירוקyarowq

procedente de 3417; DITAT - 918c; n m
1) verduras, plantas verdes, coisa verde

03388  ירושאY ̂eruwsha’ ou  ירושהYaruwshah

particípio passivo de 3423; n pr f
Jerusa = “desapropriador”
1) a esposa do rei Uzias e mãe do rei Jotão, de Judá

03389

 ירושלםY ̂eruwshalaim

raramente

 ירושליםY ̂

eruwshalayim

um dual (em alusão aos seus dois montes principais [a pontuação verdadeira, ao menos
conforme a leitura antiga, parece ser aquele de 3390]), provavelmente procedente de (o
particípio passivo de) 3384 e 7999, grego 2414 Ιεροσολυμα e 2419 Ιερουσαλημ; n pr loc
Jerusalém = “ensino de paz”
1) a cidade principal da Palestina e capital do reino unido e, depois da divisão, capital de
Judá

03390  ירושלםY e
̂ ruwshalem (Chald)
correspondente a 3389; n pr loc
Jerusalém = “ensino de paz”
1) a cidade principal da Palestina e capital do reino unido e, depois da divisão, capital de
Judá

03391  ירחyerach
procedente de uma raiz não utilizada de significado incerto; DITAT - 913b; n m
1) mês (ciclo lunar), lua
1a) mês
1b) mês do calendário

03392  ירחYerach
o mesmo que 3391; n pr m
Jerá = “lua nova”
1) um quarto filho de Joctã e um progenitor de uma tribo árabe

03393  ירחy e
̂ rach (aramaico)
correspondente a 3391; DITAT - 2776; n m
1) mês

03394  ירחyareach
procedente da mesma raiz que 3391; DITAT - 913a; n m
1) lua

03395  ירחםY e
̂ rocham
procedente de 7355; n pr m
Jeroão = “que mostra piedade”
1) pai de Elcana e avô de Samuel, da casa de Coate
2) um benjamita e o fundador de uma família de benjamitas
3) pai ou progenitor de Ibnéias e um benjamita; talvez o mesmo que o 2
4) um descendente de Arão e um sacerdote da família de Imer; filho de Pasur e pai de
Adaías
5) outro sacerdote; talvez o mesmo que o 4
6) um habitante de Gedor e pai de um dos soldados das tropas de elite de Davi
7) um danita cujo filho ou descendente, Azarel, era líder de uma tribo na época de Davi

8) pai de Azarias, um dos capitães junto com Joiada na época de Atalias

03396  ירחמאלY e
̂ rachm e
̂ ’el

procedente de 7355 e 410; n pr m
Jerameel = “que Deus tenha piedade”
1) o primeiro filho de Hezrom, neto de Perez, bisneto de Judá e fundador da família dos
jerameelitas
2) oficial enviado pelo rei Jeoaquim, de Judá, para prender Baruque
3) um levita merarita, representante da família de Quis, o filho de Mali

03397  ירחמאליY ̂erachm ̂e’eliy

patronímico procedente de 3396; adj
Jerameelitas = veja Jerameel “que Deus tenha piedade”
1) os descendentes de Jerameel, o bisneto de Judá

03398  ירחעYarcha ̀

provavelmente de origem egípcia; n pr m
Jara = “o mês de arrastar embora”
1) o servo egípcio de Sesã, por volta da época de Eli, a quem seu mestre deu sua filha ou
herdeira como esposa

03399  ירטyarat

uma raiz primitiva; DITAT - 914; v
1) precipitar, ser precipitado, empurrar de cabeça, agir irrefletidamente
1a) (Qal) precipitar, empurrar, ser precipitado

03400  יריאלY e
̂ riy’el

procedente de 3384 e 410; n pr m
Jeriel = “ensinado por Deus”
1) um dos seis chefes da casa de Tola, da tribo de Issacar

03401  יריבyariyb

procedente de 7378; DITAT - 2159b; n m
1) contendedor, oponente, adversário

03402  יריבYariyb

o mesmo que 3401; n pr m
Jaribe = “ele contende”
1) um filho de Simeão
2) um dos principais homens de Israel que retornaram do exílio com Esdras
3) filho de Jozadaque e um sacerdote da casa de Jesua que casou-se com uma esposa
estrangeira e foi compelido por Esdras a mandá-la embora

03403  יריביY ̂eriybay

procedente de 3401; n pr m
Jeribai = “minhas contendas”
1) um descendente de Elnaão e um dos soldados das tropas de elite de Davi

03404  יריהY ̂eriyah ou  יריהוY ̂eriyahuw

procedente de 3384 e 3050; n pr m
Jerias = “ensinado por Javé”
1) um levita coatita e líder da casa de Hebrom quando Davi organizou o serviço

03405

 יריחוY ̂eriychow ou  ירחוY ̂ erechow ou variação (1Rs

16.34)  יריחהY ̂eriychoh
talvez procedente de 3394, grego 2410 Ιεριχω; DITAT - 915; n pr loc
Jericó = “sua lua”
1) uma cidade a 8 km (5 milhas) oeste do Jordão e 11,5 km (7 milhas) ao norte do mar
Morto e a primeira cidade conquistada pelos israelitas depois de entrarem na terra
prometida de Canaã

03406

 ירימותY

̂ eriymowth ou

 ירימותY

̂ ereymowth ou

 ירמותY ̂eremowth;
pl. procedente de 7311; n pr f
Jerimote ou Jeremote = “Ele é o Altíssimo”
1) um benjamita, filho de Bela e líder de uma casa de Benjamim
2) um benjamita, filho de Bequer e líder de uma casa de Benjamim
3) um benjamita, filho de Berias e neto de Elpaal
4) um levita merarita, filho de Musi
5) um dos homens que juntaram-se a Davi do deserto
6) um levita, filho de Hemã e líder do décimo-quinto turno dos músicos
7) um levita no reinado de Ezequias
8) um filho de Azriel, governador da tribo de Naftali no reinado de Davi
9) um filho do rei Davi e pai da esposa de Roboão
10) um filho de Elão, um homem com uma esposa estrangeira na época de Esdras
11) um filho de Zatu, um homem com uma esposa estrangeira na época de Esdras

03407  יריעהy ̂eriy ̀ah

procedente de 3415; DITAT - 917a; n f
1) cortina, tecido

03408  יריעותY ̂eriy ̀owth

plural de 3407; n pr f
Jeriote = “cortinas”
1) a esposa ou concubina de Calebe, o filho de Hezrom dos descendentes de Judá

03409  ירךyarek

procedente de uma raiz não utilizada significando ser macio; DITAT - 916a; n f
1) coxa, lado, lombo, base
1a) coxa
1a1) fora da coxa (onde a espada era usada)
1a2) lombos (como o lugar do poder de procriação)
1b) lado (flanco) (referindo-se a um objeto)
1c) base

03410  ירכהyarka’ (aramaico)
correspondente a 3411; DITAT - 2777; n f

1) coxa, lombo, flanco, lado, recôndito

03411  ירכהy e
̂ rekah

procedente de 3409; DITAT - 916b; n f
1) flanco, lado, partes extremas, recônditos
1a) lado
1b) lados, recônditos (dual)

03412  ירמותYarmuwth

procedente de 7311; n pr loc
Jarmute = “colinas”
1) uma cidade cananéia nas planícies de Judá com um rei e localizada entre Hebrom e
Laquis
2) uma cidade levítica de Issacar alocada aos levitas gersonitas

03413  ירמיY ̂eremay

procedente de 7311 elevado; n pr m
Jeremai = “minhas exaltações”
1) um descendente de Hasum que casou com uma esposa estrangeira na época de Esdras e
foi compelido a mandá-la embora

03414  ירמיהYirm ̂eyah ou  ירמיהוYirm ̂eyahuw

procedente de 7311 e 3050, grego 2408 Ιερεμιας; n pr m
Jeremias = “a quem Javé designou”
1) o profeta maior, filho de Hilquias, da família sacerdotal em Anatote; autor do livro
profético que tem o seu nome
2) um homem de Libna e pai de Hamutal, a esposa do rei Josias
3) um gadita que uniu-se a Davi em Ziclague
4) um manassita, um dos guerreiros de valor da meia tribo transjordânica de Manassés
5) um gadita e soldado de Davi
6) um soldado de Davi
7) um sacerdote que juntou-se a Neemias na cerimônia da aliança
8) um sacerdote também da época de Neemias; talvez o mesmo que o 7
9) pai de Jazanias, o recabita

03415  ירעyara ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 917; v
1) (Qal) tremer, estremecer

03416  ירפאלYirp ̂e’el

procedente de 7495 e 410; n pr loc
Irpeel = “Deus curará”
1) uma cidade em Benjamim; localização desconhecida

03417  ירקyaraq

uma raiz primitiva; DITAT - 918,919; v
1) (Qal) cuspir

03418  ירקyereq

procedente de 3417 (no sentido de ausência de cor); DITAT - 918a; n m
1) verde, verdor, ervas verdes, vegetação

03419  ירקyaraq

procedente da mesma raiz que 3418; DITAT - 918b; n m
1) ervas, verduras, vegetais, folhagens de jardim

03420  ירקוןyeraqown

procedente de 3418; DITAT - 918d; n m
1) mofo, palidez, lividez
1a) mofo, ferrugem
1b) palidez

03421  ירקעםYorq e
̂ ̀am

procedente de 7324 e 5971; n pr m
Jorqueão = “o povo vazio”
1) um calebita descendente de Judá

03422  ירקרקy e
̂ raqraq

procedente da mesma raiz que 3418; DITAT - 918e; adj
1) esverdeado, verde claro, amarelado esverdeado

03423  ירשyarash ou  ירשyaresh

uma raiz primitiva; DITAT - 920; v
1) tomar, desapropriar, tomar posse de, herdar, deserdar, ocupar, empobrecer, ser um
herdeiro
1a) (Qal)
1a1) tomar posse de
1a2) herdar
1a3) empobrecer, ficar pobre, ser pobre
1b) (Nifal) ser desapossado, ser empobrecido, vir a ficar pobre
1c) (Piel) devorar
1d) (Hifil)
1d1) levar a possuir ou herdar
1d2) levar outros a possuir ou herdar
1d3) empobrecer
1d4) desapossar
1d5) destruir, levar a ruína, deserdar

03424  ירשהy e
̂ reshah

procedente de 3423; DITAT - 920a; n f
1) posse, propriedade

03425  ירשהy e
̂ rushah

procedente de 3423; DITAT - 920b; n f
1) posse, herança

03426  ישyesh

talvez procedente de uma raiz não utilizada significando sobressair, ou existir;
DITAT - 921; subst

1) ser, existência, substância, há ou existe
1a) substância
1b) existência
1c) há

03427  ישבyashab

uma raiz primitiva; DITAT - 922; v
1) habitar, permanecer, assentar, morar
1a) (Qal)
1a1) sentar, assentar
1a2) ser estabelecido
1a3) permanecer, ficar
1a4) habitar, ter a residência de alguém
1b) (Nifal) ser habitado
1c) (Piel) estabelecer, pôr
1d) (Hifil)
1d1) levar a sentar
1d2) levar a residir, estabelecer
1d3) fazer habitar
1d4) fazer (cidades) serem habitadas
1d5) casar (dar uma habitação para)
1e) (Hofal)
1e1) ser habitado
1e2) fazer habitar

03428  ישבאבYesheb’ab

procedente de 3427 e 1; n pr m
Jesebeabe = “habitação do pai”
1) um levita, líder do 14o. turno dos sacerdotes

03429 בשבת

 ישבYosheb bash-Shebeth

procedente do particípio ativo de 3427 e 7674, com a interposição de uma preposição e
do artigo; n pr m
Josebe-Bassebete = “habitando em repouso”
1) um dos soldados das tropas de elite de Davi

03430 בנב

 ישבוYishbow b ̂e-Nob

procedente de 3427 e 5011, com a interposição de um sufixo pronominal e de uma
preposição ; n pr m
Isbi-Benobe = “sua habitação está em Nobe”
1) filho do gigante, da nação dos gigantes filisteus que atacaram Davi na batalha e foi morto
por Abisai

03431  ישבחYishbach

procedente de 7623; n pr m
Isbá = “ele louvará”
1) pai de Estemoa e descendente de Judá

03432  ישביYashubiy

patronímico procedente de 3437; adj
Jasubitas = veja Jasube “ele retornará”
1) descendentes de Jasube, da tribo de Issacar

03433 לחם

 ישביYashubiy Lechem

procedente de 7725 e 3899; n pr m
Jasubi-Leém = “restituidor de pão”
1) um descendente de Selá, o filho de Judá com Bate-Sua, a cananéia

03434  ישבעםYashob ̀am

procedente de 7725 e 5971; n pr m
Jasobeão = “o povo retornará”
1) um hacmonita, o líder dos trinta soldados da tropa de elite de Davi; ele juntou-se a Davi
em Ziclague e era mais conhecido como o homem que matou 800 ou 300 homens de
uma vez; também denominado de Andino, o eznita.
2) um coreíta, outro dos soldados das tropas de elite de Davi; mesmo que o 1?

03435  ישבקYishbaq

procedente de uma raiz não utilizada correspondente a 7662; n pr m
Isbaque = “ele libera”
1) um filho de Abraão com Quetura e progenitor de uma tribo árabe

03436  ישבקשהYoshb ̂eqashah

procedente de 3427 e 7186; n pr m
Josbecasa = “assentado em dureza”
1) filho de Hemã e líder do 17o. turno dos músicos

03437  ישובYashuwb ou  ישיבYashiyb

procedente de 7725; n pr m
Jasube = “ele retornará”
1) o terceiro filho de Issacar e fundador da família dos jasubitas
2) um dos filhos de Bani que teve que mandar embora a sua esposa estrangeira na época de
Esdras

03438  ישוהYishvah

procedente de 7737; n pr m
Isuá = “ele parecerá”
1) o 2o filho de Aser

03439  ישוחיהY ̂eshowchayah

procedente da mesma raiz que 3445 e 3050; n pr m
Jesoaías = “Javé humilha”
1) um descendente de Simei e um líder dos simeonitas

03440  ישויYishviy

procedente de 7737; n pr m
Isvi = “ele parece comigo”
1) o segundo filho de Saul com sua esposa Ainoã

2) o terceiro filho de Aser e fundador da família dos isvitas

03441  ישויYishviy

patronímico procedente de 3440; adj
Isvitas = veja Isvi “ele me justificará”
1) os descendentes de Isvi (3440-2)

03442  ישועYeshuwa ̀

para 3091;
Jesua = “ele está salvo” n pr m
1) filho de Num, da tribo de Efraim, e sucessor de Moisés como o líder dos filhos de Israel;
liderou a conquista de Canaã
2) filho de Jozadaque e sumo sacerdote depois da restauração
3) um sacerdote na época de Davi encarregado do 9o. turno
4) um levita no reinado de Ezequias
5) líder de uma casa levítica que retornou do cativeiro na Babilônia
6) pai de um construtor do muro de Jerusalém na época de Neemias n pr loc
7) uma cidade ao sul de Judá reabitada pelo povo de Judá após o retorno do cativeiro

03443  ישועYeshuwa ̀ (aramaico)

correspondente a 3442; n pr m
Jesua = “ele está salvo”
1) um sacerdote do exílio que retornou com Zorobabel

03444  ישועהy ̂eshuw a
̀ h

particípio passivo de 3467; DITAT - 929b; n f
1) salvação, libertação
1a) bem-estar, prosperidade
1b) libertação
1c) salvação (por Deus)
1d) vitória

03445  ישחyeshach

procedente de uma raiz não utilizada significando ficar boquiaberto (como o estômago
vazio); DITAT - 924; n m
1) sensação de desânimo, vazio

03446  יצחקYischaq

procedente de 7831; DITAT - 1905b; n pr m
Isaque = “ele ri”
1) filho de Abraão e Sara, sua esposa, e pai de Jacó e Esaú

03447  ישטyashat

uma raiz primitiva; DITAT - 925; v
1) (Hifil) estender, esticar

03448  ישיYishay (aramaico) ’ אישיIyshay
procedente da mesma raiz que 3426, grego 2421 Ιεσσαι; DITAT - 926; n pr m
Jessé = “Eu possuo”

1) filho de Boaz e pai do rei Davi

03449  ישיהYishshiyah ou  ישיהוYishshiyahuw

procedente de 5383 e 3050; n pr m
Issias = “Javé emprestará”
1) um coreíta, um dos soldados das tropas de elite de Davi que juntou-se a ele em Ziclague
2) o quinto dos 5 filhos de Izraías e um dos chefes da tribo de Issacar na época de Davi
3) um levita, o 2o. filho de Uziel e neto de Coate
4) outro levita, filho de Reabias
5) um descendente de Harim que tinha uma esposa estrangeira

03450  ישימאלY e
̂ siyma’el

procedente de 7760 e 410; n pr m
Jesimiel = “Deus colocará”
1) um líder simeonita da família de Simei

03451  ישימהy ̂eshiymah

procedente de 3456; DITAT - 927a; n f
1) desolação

03452  ישימוןy e
̂ shiymown

procedente de 3456; DITAT - 927b; n m
1) ermo, deserto, lugar desolado

03453  ישישyashiysh

procedente de 3486; DITAT - 931b; adj
1) idoso, homem idoso, pessoa idosa

03454  ישישיY ̂eshiyshay

procedente de 3453; n pr m
Jesisai = “meu velho”
1) um gadita de Gileade

03455  ישםyasam

uma raiz primitiva; DITAT - 2243; v
1) pôr, colocar, estabelecer, designar, fazer
1a) (Qal) pôr, colocar

03456  ישםyasham

uma raiz primitiva; DITAT - 927; v
1) (Qal) arruinar, ser desolado

03457  ישמאYishma’

procedente de 3456; n pr m
Isma = “desolação”
1) um judaíta descendente de Hur

03458  ישמעאלYishma ̀e’l
procedente de 8085 e 410; n pr m

Ismael = “Deus ouvirá”
1) filho de Abraão e de Hagar, a serva de Sara, e o progenitor dos povos árabes
2) filho de Netanias e o assassino de Gedalias
3) um benjamita, um dos filhos de Azel, um descendente de Saul através de Meribe-Baal ou
Mefibosete
4) um judaíta, pai de Zebadias
5) um judaíta, filho de Joanã, e um dos capitães que ajudou Joiada a recolocar Joás no trono
6) um sacerdote da família de Pasur casado com uma esposa estrangeira; este foi forçado
por Esdras a mandá-la embora

03459  ישמעאליYishma e
̀ ’liy

patronímico procedente de 3458; adj
Ismaelita = veja Ismael “Deus ouvirá”
1) um descendente de Ismael

03460  ישמעיהYishma y
̀ ah ou  ישמעיהוYishma ̀yahuw

procedente de 8085 e 3050; n pr m
Ismaías = “Javé ouvirá”
1) um gibeonita e um dos soldados das tropas de elite de Davi
2) um filho de Obadias e o governador da tribo de Zebulom na época do rei Davi

03461  ישמריYishm ̂eray

procedente de 8104; n pr m
Ismerai = “Ele me mantém”
1) um Benjamita da família de Elpaal

03462  ישןyashen

uma raiz primitiva; DITAT - 928; v
1) dormir, estar adormecido
1a) (Qal) dormir, ir dormir, estar adormecido
1b) (Nifal)
1b1) permanecer por longo tempo, ser armazenado
1b2) estar infeccionado (referindo-se à lepra)
1c) (Piel) fazer dormir, ninar para dormir

03463  ישןyashen

procedente de 3462; DITAT - 928a; adj
1) adormecido

03464  ישןYashen

o mesmo que 3463; n pr m
Jasém = “adormecido”
1) o pai de um ou de mais de um dos soldados das tropas de elite de Davi

03465  ישןyashan

procedente de 3462; DITAT - 928b; adj
1) velho, estoque, depósito

03466  ישנהY ̂eshanah

procedente de 3465; n pr f loc
Jesana = “depósito”
1) uma cidade na fronteira sul do reino do norte, próxima a Betel

03467  ישעyasha ̀

uma raiz primitiva, grego 5614 ωσαννα; DITAT - 929; v
1) salvar, ser salvo, ser libertado
1a) (Nifal)
1a1) ser liberado, ser salvo, ser libertado
1a2) ser salvo (em batalha), ser vitorioso
1b) (Hifil)
1b1) salvar, libertar
1b2) livrar de problemas morais
1b3) dar vitória a

03468  ישעyesha ̀ ou  ישעyesha ̀

procedente de 3467; DITAT - 929a; n m
1) libertação, salvação, resgate, segurança, bem-estar
1a) segurança, bem-estar, prosperidade
1b) salvação
1c) vitória

03469  ישעיYish ̀iy

procedente de 3467; n pr m
Isi = “Ele me salva”
1) filho de Apaim, da linhagem de Jerameel, da casa de Hezrom
2) um líder de Manassés e chefe de uma família ao leste do Jordão
3) um líder de Judá, pai de Zoete
4) um líder de Simeão e chefe de uma família

03470  ישעיהY ̂esha ̀yah ou  ישעיהוY ̂esha ̀yahuw

procedente de 3467 e 3050, grego 2268 Ησαιας; n pr m
Isaías ou Jesaías = “Javé salvou”
1) o profeta maior, filho de Amoz, que profetizou a respeito de Judá e Jerusalém durante os
dias dos reis Uzias, Jotão, Acaz, e Ezequias, de Judá; autor do livro profético com o seu
nome; a tradição afirma que ele foi serrado ao meio dentro do tronco duma árvore pelo
rei Manassés e este seria o incidente referido em Hb 11.37
2) filho de Hananias, irmão de Pelatias, e neto de Zorobabel
3) um benjamita
4) um dos 6 filhos de Jedutum
5) filho de Reabias, um descendente de Moisés através de Gérson, e um antepassado de um
tesoureiro levita na época de Davi
6) filho de Atalias e líder da casa de Elão que retornou com Esdras
7) um líder dos descendentes de Merari que retornou com Esdras

03471  ישפהyash ̂epheh

procedente de uma raiz não utilizada significando polir, grego 2393 ιασπις; DITAT 929.1; n m
1) jaspe (uma pedra preciosa)

03472  ישפהYishpah
talvez procedente de 8192; n pr m
Ispa = “Ele está nu”
1) um benjamita da família de Berias e um dos líderes da sua tribo

03473  ישפןYishpan

provavelmente procedente da mesma raiz que 8227; n pr m
Ispã = “ele esconde”
1) um benjamita da família de Sasaque

03474  ישרyashar

uma raiz primitiva; DITAT - 930; v
1) ser correto, ser direito, ser plano, ser honesto, ser justo, estar conforme a lei, ser suave
1a) (Qal)
1a1) ir direto
1a2) ser agradável, estar de acordo, ser correto (fig.)
1a3) ser direto, ser correto
1b) (Piel)
1b1) endireitar, tornar suave, tornar reto
1b2) liderar, dirigir, guiar em linha reta
1b3) desejar o correto, aprovar
1c) (Pual) ser aplainado, ser colocado suavemente
1d) (Hifil) endireitar, olhar direto

03475  ישרYesher

procedente de 3474; n pr m
Jeser = “correto”
1) um dos filhos de Calebe e neto de Hezrom com sua esposa Azuba

03476  ישרyosher

procedente de 3474; DITAT - 930b; n m
1) retidão, correção
1a) retidão, integridade (implicações morais)
1b) retidão, correção
1c) o que é correto, o que é devido

03477  ישרyashar

procedente de 3474; DITAT - 930a; adj
1) reto, honesto, correto, direito
1a) reto, plano
1b) certo, agradável, correto
1c) direto, justo, honesto, conveniente, próprio
1d) honestidade, retidão, honesto
1e) aquilo que é honesto (substantivo)

03478  ישראלYisra’el

procedente de 8280 e 410, grego 2474 Ισραηλ; n pr m
Israel = “Deus prevalece”

1) o segundo nome dado a Jacó por Deus depois de sua luta com o anjo em Peniel
2) o nome dos descendentes e a nação dos descendentes de Jacó
2a) o nome da nação até a morte de Salomão e a divisão
2b) o nome usado e dado ao reino do norte que consistia das 10 tribos sob Jeroboão; o reino
do sul era conhecido como Judá
2c) o nome da nação depois do retorno do exílio

03479  ישראלYisra’el (aramaico)

correspondente a 3478; n pr m
Israel = “Deus prevalece”
1) o segundo nome dado a Jacó por Deus depois de sua luta com o anjo em Peniel
2) o nome dos descendentes e a nação dos descendentes de Jacó
2a) o nome da nação até a morte de Salomão e a divisão
2b) o nome usado e dado ao reino do norte que consistia das 10 tribos sob Jeroboão; o reino
do sul era conhecido como Judá
2c) o nome da nação depois do retorno do exílio

03480  ישראלהY e
̂ sar’elah

variação procedente de 3477 e 410 com o sufixo enclítico diretivo; n pr m
Jesarela = “estes são corretos”
1) um levita e filho de Asafe e líder do 7o. turno dos músicos

03481  ישראליYisr ̂e’eliy

procedente de 3478; adj patr
Israelita = veja Israel “Deus prevalece”
1) um descendente ou habitante da nação de Israel

03482  ישראליתYisr ̂e’eliyth

procedente de 3481; adj f
Israelita = veja Israel “Deus prevalece”
1) uma mulher descendente ou habitante da nação de Israel

03483  ישרהyishrah

procedente de 3477; DITAT - 930c; n f
1) correção

03484  ישרוןY ̂eshuruwn

procedente de 3474; n pr m
Jesurum - “correto”
1) um nome simbólico para Israel descrevendo o seu caráter ideal

03485  יששכרYissaskar

procedente de 5375 e 7939, grego 2466 Ισσαχαρ;
Issacar = “há recompensa” n pr m
1) o 9o. filho de Jacó e o 5o. de Lia, sua primeira esposa, e progenitor de uma tribo com o
seu nome
2) um levita coreíta, o 7o. filho de Obede-Edom e porteiro do templo n pr col
3) a tribo descendente de Issacar, o filho de Jacó n pr loc
4) o território alocado aos descendentes de Issacar quando estes entraram na terra de Canaã

03486  יששyashesh
procedente de uma raiz não utilizada significando empalidecer; DITAT - 931a; adj
1) idoso, decépito, fraco

03487  יתyath (aramaico)

correspondente a 853; DITAT - 2779; indicador de objeto direto
1) (indicador do objeto direto ou acusativo; não é traduzido)

03488  יתיבy e
̂ thiyb (aramaico)

correspondente a 3427; DITAT - 2780; v
1) sentar, habitar
1a) (Peal) sentar, estar sentado
1b) (Aphel) fazer habitar

03489  יתדyathed

procedente de uma raiz não utilizada significando fixar através ou rapidamente; DITAT
- 932a; n f
1) pino, estaca, prego
1a) pino, pino de tenda, estaca de tenda
1b) prego, pino (fig.)
1c) pino (usado em tecelagem)

03490  יתוםyathowm

procedente de uma raiz não utilizada significando ser solitário; DITAT - 934a; n m
1) um órfão, sem pai e mãe

03491  יתורyathuwr

particípio passivo de 3498; DITAT - 936; v
1) permanecer sobre, deixar, enfileirar
2) (BDB) uma busca (n m)

03492  יתירYattiyr

procedente de 3498; n pr loc
Jatir = “fartura”
1) uma cidade nas montanhas de Judá

03493  יתירyattiyr (aramaico)

correspondente a 3492; DITAT - 2781; adj
1) pré-eminente, excedente, extremo, extraordinário adv
2) excessivamente, extremamente

03494  יתלהYithlah

provavelmente procedente de 8518; n pr loc
Itla = “ele suspende”
1) uma das cidades no sul de Dã

03495  יתמהYithmah
BDB BDB

procedente da mesma raiz que 3490; n pr m
Itma = “órfão”
1) um moabita, um dos soldados das tropas de elite de Davi

03496  יתניאלYathniy’el

procedente de uma raiz não utilizada significando resistir, e 410; n pr m
Jatniel = “Deus me emprega”
1) um levita coreíta e o 4º da família de Meselemias

03497  יתנןYithnan

procedente da mesma raiz que 8577; n pr loc
Itnã = “aluguel”
1) uma das cidades no extremo sul de Judá; localização desconhecida

03498  יתרyathar

uma raiz primitiva; DITAT - 936; v
1) ser deixado, sobrar, restar, deixar
1a) (Qal) remanescente (particípio)
1b) (Nifal) ser deixado, sobrar, ser deixado para trás
1c) (Hifil)
1c1) restar, deixar
1c2) guardar, preservar vivo
1c3) superar, mostrar pré-eminência
1c4) mostrar excesso, ter mais do que o suficiente, ter em excesso

03499  יתרyether

de 3498; DITAT - 936a; n m
1) restante, excesso, resto, remanescente, excelência
1a) restante, remanescente
1b) restante, resto, outra parte
1c) excesso
1d) abundantemente (adv)
1e) abundância, afluência
1f) superioridade, excelência

03500  יתרYether

o mesmo que 3499; n pr m
Jetro ou Jéter = “abundância”
1) sogro de Moisés
2) filho mais velho de Gideão
3) pai de Jefoné e o principal de uma linha de soldados da linhagem de Aser
4) pai de Amasa, o comandante do exército de Absalão
5) filho de Jada, um descendente de Hezrom, da tribo de Judá
6) um filho de Ezra, um judaíta

03501  יתראYithra’

variação de 3502; n pr m
Itra = “abundância”
1) pai de Amasa, o comandante do exército de Absalão; também ‘Jéter’

03502  יתרהyithrah
procedente de 3499; DITAT - 936c; n f
1) abundância, riqueza, fartura

03503  יתרוYithrow

procedente de 3499 com pron. sufix.; n pr m
Jetro = “sua abundância”
1) sogro de Moisés; também ‘Jéter’

03504  יתרוןyithrown

procedente de 3498; DITAT - 936f; n m
1) vantagem, proveito, excelência

03505  יתריYithriy

patronímico procedente de 3500; adj
Itrita = “um remanescente: excelência”
1) um descendente de Jéter

03506  יתרןYithran

procedente de 3498; n pr m
Itrã = “vantagem”
1) um edomita, filho de Disã, um horeu, e provavelmente um líder de uma tribo dos horeus
2) um descendente de Aser

03507  יתרעםYithr ̂e ̀am

procedente de 3499 e 5971; n pr m
Itreão = “proveito do povo”
1) um filho de Davi com sua esposa Eglá; o sexto filho e nascido em Hebrom

03508  יתרתyothereth

particípio ativo de 3498; DITAT - 936e; n f
1) apêndice, saliência, redenho, o lóbulo caudal do fígado de um animal sacrificado

03509  יתיהY e
̂ theyh

de derivação incerta; n pr m
Jetete = “um prego”
1) um dos príncipes de Edom que veio a Esaú

03510  כאבka’ab

uma raiz primitiva; DITAT - 940; v
1) estar com dor, estar inflamado, ter dor, ser doloroso
1a) (Qal)
1a1) estar com dor (física)
1a2) estar com dor (mental)
1b) (Hifil)
1b1) causar dor, ferir, danificar
1b2) dor, dano (particípio)

03511  כאבk ̂e’eb
procedente de 3510; DITAT - 940a; n m
1) dor (mental e física), pesar

03512  כאהka’ah

uma raiz primitiva; DITAT - 941; v
1) estar triste, estar desencorajado, estar intimidado
1a) (Nifal) estar desencorajado, estar intimidado
1b) (Hifil) entristecer

03513  כבדkabad ou  כבדkabed

uma raiz primitiva; DITAT - 943; v
1) ser pesado, ser importante, estar aflito, ser duro, ser rico, ser digno, ser glorioso, ser
incômodo, ser honrado
1a) (Qal)
1a1) ser pesado
1a2) ser pesado, ser insensível, ser monótono
1a3) ser honrado
1b) (Nifal)
1b1) ser feito pesado, ser honrado, apreciar honra, tornar-se abundante
1b2) tomar para si glória ou honra, ganhar glória
1c) (Piel)
1c1) tornar pesado, tornar monótono, tornar insensível
1c2) tornar honroso, honrar, glorificar
1d) (Pual) ser digno de honra, ser honrado
1e) (Hifil)
1e1) fazer pesado
1e2) fazer pesado, tornar monótono, deixar sem resposta
1e3) fazer ser honrado
1f) (Hitpael)
1f1) tornar-se pesado, tornar-se denso, tornar-se numeroso
1f2) honrar-se

03514  כבדkobed

de 3513; DITAT - 943c; n m
1) peso, massa, grande
1a) peso
1b) massa, abundância
1c) veemência, fardo

03515  כבדkabed

procedente de 3513; DITAT - 943a; adj
1) pesado, grande
1a) pesado
1b) maciço, abundante, numeroso
1c) pesado, insensível
1d) duro, difícil, pesado
1e) muito opressivo, numeroso, rico

03516  כבדkabed
o mesmo que 3515; DITAT - 943b; n f
1) o fígado
1a) o fígado (como o órgão mais pesado)

03517  כבדתk ̂ebeduth

procedente de 3515; DITAT - 943g; n f
1) peso, dificuldade

03518  כבהkabah

uma raiz primitiva; DITAT - 944; v
1) extinguir, apagar, ser apagado, ser extinto
1a) (Qal) ser extinguido, ser apagado
1b) (Piel) extinguir, apagar

03519  כבודkabowd raramente  כבדkabod

procedente de 3513; DITAT - 943d,943e; n m
1) glória, honra, glorioso, abundância
1a) abundância, riqueza
1b) honra, esplendor, glória
1c) honra, dignidade
1d) honra, reputação
1e) honra, reverência, glória
1f) glória

03520  כבודהk ̂ebuwddah

particípio pass. irregular de 3513; DITAT - 943f; n f
1) abundância, riqueza, fartura
2) magnificência, glorioso

03521  כבולKabuwl

procedente da mesma raiz que 3525 no sentido de limitação; n pr loc
Cabul = “ligadura”
1) uma cidade na fronteira de Aser localizada aprox. 16 km (10 milhas) a leste de Aco; atual
‘Cabul’
2) um distrito na Galiléia dado por Salomão a Hirão e desdenhosamente chamado ‘Cabul’
por Hirão

03522  כבוןKabbown

procedente de uma raiz não utilizada significando amontoar; n pr loc
Cabom = “o construtor”
1) uma cidade nas terras baixas de Judá

03523  כבירk ̂ebiyr

procedente de 3527 no sentido original de trançar; DITAT - 948a; n m
1) (alguma coisa) coberta com rede, um cobertor, um mosquiteiro, um travesseiro

03524  כבירkabbiyr

procedente de 3527; DITAT - 947a; adj

1) poderoso, grande, forte, vários, muito

03525  כבלkebel

procedente de uma raiz não utilizada significando entrelaçar ou entrançar; DITAT 945a; n m
1) grilhão(ões), ferro(s)

03526  כבסkabac

uma raiz primitiva; DITAT - 946; v
1) lavar (usando os pés), ser lavado, executar o trabalho de um lavandeiro
1a) (Qal) lavador, lavandeiro, pisoeiro (particípio)
1b) (Piel) lavar (roupas, pessoa)
1c) (Pual) ser lavado
1d) (Hotpael) ser pisoado

03527  כברkabar

uma raiz primitiva; DITAT - 947; v
1) haver grande quantidade, ser muito, haver em abundância, entrelaçar, multiplicar
1a) (Hifil) multiplicar, tornar grande

03528  כברk ̂ebar

procedente de 3527; DITAT - 947c; adv
1) já, há muito tempo, há um bom tempo

03529  כברK e
̂ bar

o mesmo que 3528; DITAT - 947d; n pr
Quebar = “distante”
1) um rio babilônico próximo ao qual muitos israelitas exilados estabeleceram-se; talvez o
‘Habor’ ou o ‘canal Real’ de Nabucodonosor

03530  כברהkibrah

procedente de 3528; DITAT - 947b; n f
1) distância (extensão indeterminada)

03531  כברהk ̂ebarah

procedente de 3527 no seu sentido original; DITAT - 948b; n f
1) peneira

03532  כבשkebes
Hotpael

Hotpael
Essa é uma forma passiva do Hitpael, a qual indica o sofrer de uma ação
reflexiva intensiva passiva sobre o sujeito. Dessa forma, ela combina as
características tanto do Hitpael como do Hofal.
Ver Hitpael 8819
Ver Hofal 8825

procedente de uma raiz não utilizada significando dominar; DITAT - 949; n m
1) cordeiro, carneiro, bode novo

03533  כבשkabash

uma raiz primitiva; DITAT - 951; v
1) subjugar, dominar, forçar, manter dominado, aprisionar
1a) (Qal)
1a1) aprisionar, tornar subserviente
1a2) dominar, forçar, violentar
1a3) subjugar, dominar, pisar
1b) (Nifal) ser subjugado
1c) (Piel) subjugar
1d) (Hifil) aprisionar

03534  כבשkebesh

procedente de 3533; DITAT - 951a; n m
1) estrado, escabelo

03535  כבשהkibsah  כבשהor kabsah

procedente de 3532; DITAT - 950; n f
1) cordeira, ovelha

03536  כבשןkibshan

procedente de 3533; DITAT - 952; n m
1) forno (cerâmica ou calcário), moldador escaldante, fornalha

03537  כדkad

procedente de uma raiz não utilizada significando aprofundar; DITAT - 953a; n f
1) jarro, cântaro (carregável)

03538  כדבk ̂edab (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 3576; DITAT - 2783; adj
1) falso, mentiroso

03539  כדכדkadkod

procedente da mesma raiz que 3537 no sentido de acender fogo a partir de um metal
moldado; DITAT - 953c; n m
1) uma pedra preciosa (talvez rubi ou ágata)

03540  כדרלעמרK e
̂ dorla ̀omer

de origem estrangeira; n pr m
Quedorlaomer = “punhado de feixes”
1) o rei de Elão derrotado por Abraão

03541  כהkoh

procedente do prefixo k e 1931; DITAT - 955; adv dem
1) assim, aqui, desta forma
1a) assim, então
1b) aqui, aqui e ali

1c) até agora, até agora...até então, enquanto isso

03542  כהkah (aramaico)

correspondente a 3541; DITAT - 2784; adv dem
1) aqui, até aqui, assim

03543  כההkahah

uma raiz primitiva; DITAT - 957; v
1) tornar-se fraco, tornar-se indistinto, vacilar,
ser fraco, ser obscuro, ser reprimido, ser fraco, falhar
1a) (Qal) tornar-se indistinto, tornar-se fraco
1b) (Piel) enfraquecer, ficar fraco, tornar-se fraco

03544  כההkeheh

procedente de 3543; DITAT - 957a; adj
1) obscuro, sombrio, descorado, ser escuro, ser fraco

03545  כההkehah

procedente de 3544; DITAT - 957b; n f
1) um saciador, apagador, redução, cura, alívio

03546  כהלk ̂ehal (aramaico)

uma raiz correspondente a 3201 e 3557; DITAT - 2785; v
1) ser capaz
1a) (Peal) ser capaz

03547  כהןkahan

uma raiz primitiva, aparentemente significando mediar em atos religiosos; DITAT - 959;
v
1) agir como um sacerdote, ministrar em ofício sacerdotal
1a) (Piel)
1a1) ministrar como um sacerdote, servir como sacerdote
1a2) ser ou tornar-se um sacerdote
1a3) agir como sacerdote

03548  כהןkohen

particípio ativo de 3547; DITAT - 959a; n m
1) sacerdote, oficiante principal ou governante principal
1a) rei-sacerdote (Melquisedeque, Messias)
1b) sacerdotes pagãos
1c) sacerdotes de Javé
1d) sacerdotes levíticos
1e) sacerdotes aadoquitas
1f) sacerdotes araônicos
1g) o sumo sacerdote

03549  כהןkahen (aramaico)

correspondente a 3548; DITAT - 2786; n m
1) sacerdote

03550  כהנהk ̂ehunnah
procedente de 3547; DITAT - 959b; n f
1) sacerdócio

03551  כוkav (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 3854 no sentido de furar; DITAT - ?; n f
1) janela

03552  כובKuwb

de derivação estrangeira; n pr loc
Cube = “uma horda”
1) o nome de um povo em aliança com Nabucodonosor, provavelmente localizado no norte
de África; talvez o mesmo que ’Líbia’

03553  כובעkowba ̀

procedente de uma raiz não utilizada significando ser alto ou arredondado; DITAT 960; n m
1) capacete

03554  כוהkavah

uma raiz primitiva; DITAT - 961; v
1) queimar, ressecar, marcar
1a) (Nifal) ser queimado, ser ressecado

03555  כויהk ̂eviyah

procedente de 3554; DITAT - 961b; n f
1) queimadura, marca, cicatriz de queimadura

03556  כוכבkowkab

provavelmente procedente da mesma raiz que 3522 (no sentido de rolar) ou 3554 (no
sentido de brilhar); DITAT - 942a; n m
1) estrela
1a) do Messias, irmãos, juventude, numerosa descendência, personificação, onisciência de
Deus (fig.)

03557  כולkuwl

uma raiz primitiva; DITAT - 962; v
1) tomar, conter, medir
1a) (Qal) medir, calcular
1b) (Pilpel) sustentar, manter, conter
Pilpel

Pilpel
Essa forma equivale à forma intensiva Piel, e ocorre devido à duplicação da
sílaba final da raiz.
Ver Piel 8840

1b1) sustentar, suportar, nutrir
1b2) conter, segurar, restringir
1b3) suportar, resistir
1c) (Polpal) ser suprido
1d) (Hilpil) conter, segurar, resistir
1d1) conter
1d2) sustentar, resistir

03558  כומזkuwmaz

procedente de uma raiz não utilizada significando estocar; DITAT - 990a; n m
1) ornamentos, ornamentos de ouro
1a) talvez - pulseiras de ouro, significando exato desconhecido
2) (DITAT) algum tipo de ornamento

03559  כוןkuwn

uma raiz primitiva; DITAT - 964; v
1) ser firme, ser estável, ser estabelecido
1a) (Nifal)
1a1) estar estabelecido, ser fixado
1a1a) estar firmemente estabelecido
1a1b) ser estabelecido, ser estável, ser seguro, ser durável
1a1c) estar fixo, estar firmemente determinado
1a2) ser guiado corretamente, ser fixado corretamente, ser firme (sentido moral)
1a3) preparar, estar pronto
1a4) ser preparado, ser arranjado, estar estabelecido
1b) (Hifil)
1b1) estabelecer, preparar, consolidar, fazer, fazer firme
1b2) fixar, aprontar, preparar, providenciar, prover, fornecer
1b3) direcionar para (sentido moral)
1b4) arranjar, organizar
1c) (Hofal)
1c1) estar estabelecido, estar firme
1c2) estar preparado, estar pronto
1d) (Polel)
1d1) preparar, estabelecer
Polpal

Polpal
Essa forma duplica a sílaba inicial da raiz e funciona como o Pual normal.
Ver Pual 8849
Polel

Polel
Essa forma duplica a letra final da raiz, mas funciona como o Piel normal.
Ver Piel 8840

1d2) constituir, fazer
1d3) fixar
1d4) direcionarr
1e) (Pulal) estar estabelecido, estar preparado
1f) (Hitpolel) ser estabelecido, ser restaurado

03560  כוןKuwn

provavelmente procedente de 3559; n pr loc
Cum = “estabelecido”
1) uma cidade pertencente a Hadadezer, saqueada pelas forças de Davi

03561  כוןkavvan

procedente de 3559; DITAT - 964f; n m
1) bolo, bolo sacrificial

03562  כונניהוKownanyahuw

procedente de 3559 e 3050; n pr m
Conanias = “Javé estabeleceu”
1) um governante levita na época de Ezequias
2) um líder levita na época de Josias

03563  כוסkowc

procedente de uma raiz não utilizada significando segurar junto; DITAT - 965,966 n f
1) cálice n m
2) uma espécie de coruja (uma ave impura)

03564  כורkuwr

procedente de uma raiz não utilizada significando cavar através; DITAT - 967b,968 n m
Pulal

Pulal
Esta forma duplica a sílaba final da raiz e, exceto por isso, equivale ao Pual
normal.
Ver Pual 8849
Hitpolel

Hitpolel
Essa forma hebraica, quanto ao uso, equivale ao Hitpael, e tem setido
reflexivo/causativo. O modo distinto se dá por causa de certas formas
verbais que duplicam sua última consoante e se modificam para uma raiz
composta de quatro letras ao invés da forma triliteral (com 3 letras) normal
da raiz. Essa forma, adicionalmente, alonga a vogal inicial na primeira
consoante.
Ver Hitpael 8819

1) fornalha, forja, fornalha ou pote para fundição v
2) (Qal) furar, perfurar, cavar, talhar

03565 עשן

 כורKowr ̀Ashan

procedente de 3564 e 6227; n pr loc
Corasã = “fornalha de fumaça”
1) uma cidade em Judá

03566

 כורשKowresh

ou (Ed 1.1 [última vez], Ed 1.2)

כרש

Koresh

procedente da língua persa; n pr m
Ciro = “possua tu a fornalha”
1) o rei da Pérsia e conquistador da Babilônia; primeiro governador da Pérsia a fazer um
decreto permitindo que os exilados israelitas retornassem para Jerusalém

03567  כורשKowresh (aramaico)
correspondente a 3566; n pr m
Ciro = “possua tu a fornalha”
1) o rei da Pérsia e conquistador da Babilônia; primeiro governador da Pérsia a fazer um
decreto permitindo que os exilados israelitas retornassem para Jerusalém

03568  כושKuwsh
provavelmente de origem estrangeira; DITAT - 969;
Cuxe ou Etiópia ou etíopes = “negro” n pr m
1) um benjamita mencionado somente no título do Sl 7.1
2) o filho de Cam e neto de Noé, o progenitor dos povos localizados no extremo sul da
África
3) os povos descendentes de Cuxe n pr loc
4) a terra ocupada pelos descendentes de Cuxe, localizada nas regiões sul do Nilo (Etiópia)

03569  כושיKuwshiy
patronímico procedente de 3568; DITAT - 969a; adj
Etíopes = veja Cuxe “sua escuridão”
1) um dos descendentes de Cuxe, o neto de Noé através de Cam, e membro daquela nação
ou povo
2) um dos mensageiros de Joabe
3) (DITAT) etíope

03570  כושיKuwshiy
o mesmo que 3569; n pr m
Cusi = “sua escuridão”
1) um antepassado de Jeudi (Jr 36.14)
2) o pai do profeta Sofonias (Sf 1.1)

03571  כושיתKuwshiyth
procedente de 3569; adj f
1) uma mulher cuxita, a esposa de Moisés, assim denominada por Miriã e Arão

03572  כושןKuwshan

talvez procedente de 3568; n pr loc
Cusã = “sua escuridão”
1) um lugar na Arábia ou Mesopotâmia; localização desconhecida

03573 רשעתים

 כושןKuwshan Rish ̀athayim

aparentemente procedente de 3572 e o dual de 7564; n pr m
Cusã-Risataim = “Cusã duplamente iníquo”
1) um rei da Mesopotâmia derrotado pelo juiz e genro de Calebe, Otniel

03574  כושרהkowsharah

procedente de 3787; DITAT - 1052a; n f
1) prosperidade
2) (DITAT) canto

03575  כותKuwth ou (fem.)  כותהKuwthah

de origem estrangeira; n pr loc
Cuta = “esmagar”
1) um lugar de onde o rei Sargão, da Assíria, importava colonos para Israel; provavelmente
localizado a cerca de 32 km ao nordeste da Babilônia

03576  כזבkazab

uma raiz primitiva; DITAT - 970; v
1) mentir, contar uma mentira, ser um mentiroso, ser achado mentiroso, ser em vão, falhar
1a) (Qal) mentiroso (particípio)
1b) (Nifal) ser provado estar mentindo
1c) (Piel)
1c1) mentir, contar uma mentira, contar uma mentira com, enganar
1c2) desapontar, falhar
1d) (Hifil) tornar um mentiroso, provar que é um mentiroso

03577  כזבkazab

procedente de 3576; DITAT - 970a; n m
1) mentira, inverdade, falsidade, coisa enganosa

03578  כזבאKoz ̂eba’

procedente de 3576; n pr loc
Cozeba = “falsidade”
1) uma cidade em Judá

03579  כזביKozbiy

procedente de 3576; n pr f
Cosbi = “minha mentira”
1) uma filha de Zur, uma líder dos midianitas, que foi morta por Finéias por causa do seu
adultério

03580  כזיבK ̂eziyb
procedente de 3576; n pr loc
Quezibe = “falso”

1) uma cidade em Judá

03581  כחkoach ou (Dn 11.6)  כוחkowach

procedente de uma raiz não utilizada significando ser firme; DITAT - 973.1; n m
1) força, poder, vigor
1a) força humana
1b) força (referindo-se aos anjos)
1c) poder (referindo-se a Deus)
1d) força (referindo-se aos animais)
1e) força, produto, riqueza (do solo)
2) um pequeno réptil impuro, provavelmente uma espécie de largaticha
2a) talvez um animal extinto, significado exato desconhecido

03582  כחדkachad

uma raiz primitiva; DITAT - 972; v
1) esconder, ocultar, cortar fora, derrubar, tornar desolado, chutar
1a) (Nifal)
1a1) ser escondido
1a2) ser apagado, ser destruído, ser eliminado
1b) (Piel) cobrir, esconder
1c) (Hifil)
1c1) esconder
1c2) desaparecer, aniquilar

03583  כחלkachal

uma raiz primitiva; DITAT - 974; v
1) (Qal) pintar (olhos), adornar com pintura

03584  כחשkachash

uma raiz primitiva; DITAT - 975; v
1) enganar, mentir, falhar, tornar-se tendencioso, ser desapontador, ser falso, ser
insuficiente, ser descoberto como mentiroso, desmentir, negar, disfarçar, agir falsamente
1a) (Qal) tornar-se tendencioso
1b) (Nifal) encolher, fingir obediência
1c) (Piel)
1c1) enganar, negar falsamente
1c2) agir enganosamente
1c3) encolher
1c4) desapontar, falhar
1d) (Hitpael) encolher, fingir submissão

03585  כחשkachash

procedente de 3584; DITAT - 975a; n m
1) mentira, decepção
2) tendenciosidade, falha

03586  כחשkechash

procedente de 3584; DITAT - 975b; adj
1) enganoso, falso, enganador, mentiroso

03587  כיkiy
procedente de 3554; DITAT - 961a; n m
1) queimadura, ferrete

03588  כיkiy

uma partícula primitiva; DITAT - 976; conj
1) que, para, porque, quando, tanto quanto, como, por causa de, mas, então, certamente,
exceto, realmente, desde
1a) que
1a1) sim, verdadeiramente
1b) quando (referindo-se ao tempo)
1b1) quando, se, embora (com força concessiva)
1c) porque, desde (conexão causal)
1d) mas (depois da negação)
1e) isso se, caso seja, de fato se, embora que, mas se
1f) mas antes, mas
1g) exceto que
1h) somente, não obstante
1i) certamente
1j) isto é
1k) mas se
1l) embora que
1m) e ainda mais que, entretanto

03589  כידkiyd

procedente de uma raiz primitiva significando bater; DITAT - 977a; n m
1) ruína, destruição

03590  כידודkiydowd

procedente da mesma raiz que 3589 [veja 3539]; DITAT - 953b; n m
1) faísca

03591  כידוןkiydown

procedente da mesma raiz que 3589; DITAT - 977b; n m
1) dardo de arremesso, lança curta, dardo
2) gola, uma parte da armadura para o pescoço (1Sm 17.6)

03592  כידוןKiydown

o mesmo que 3591; n pr m/loc
Quidom = “dardo de arremesso”
1) o proprietário ou o lugar da morte de Uzá por ter tocado a arca

03593  כידורkiydowr

de derivação incerta; DITAT - 954a; n m
1) ataque, batalha, peleja

03594  כיוןKiyuwn

procedente de 3559, grego 4481 Ρεμφαν; n pr dei
Quium = “uma imagem” ou “pilar”

1) provavelmente uma estátua do deus assírio-babilônico do planeta Saturno, usada para
simbolizar a apostasia de Israel

03595  כיורkiyowr ou  כירkiyor

procedente da mesma raiz que 3564; DITAT - 967d; n m
1) panela, bacia, pia, fôrma
1a) panela, caldeirão
1b) panela, braseiro
1c) bacia, pia
1d) plataforma, estrado

03596  כיליkiylay ou  כליkelay

procedente de 3557 no sentido de reter; DITAT - 1366b; n m
1) canalha, velhaco

03597  כילףkeylaph ou (plural) כילפות

procedente de uma raiz não utilizada significando bater ou atingir com barulho; DITAT 978.1; n f pl
1) machados largos, machado

03598  כימהKiymah

procedente da mesma raiz que 3558; n f col
1) Pleíade, uma constelação de sete estrelas

03599  כיסkiyc

uma forma para 3563; DITAT - 979; n m
1) bolsa, sacola
1a) para pesos, dinheiro

03600  כירkiyr ou (dual) כירים

uma forma para 3564 (somente do dual); DITAT - 967c; n m
1) forno, fogão com forno, fornalha para cozinhar

03601  כישורkiyshowr

procedente de 3787; DITAT - 1052c; n m
1) fuso, roca de fiar

03602  ככהkakah

procedente de 3541; DITAT - 956; adv
1) como este, assim

03603  ככרkikkar
procedente de 3769; n f
1) redondo
1a) um distrito arredondado (localidades do vale do Jordão)
1b) um pão redondo
1c) um peso arredondado, talento (de ouro, prata, bronze, ferro)

03604  ככרkikker (aramaico)

correspondente a 3603; DITAT - 2804a; n f
1) talento

03605  כלkol ou (Jr 33.8)  כולkowl

procedente de 3634; DITAT - 985a; n m
1) todo, a totalidade
1a) todo, a totalidade de
1b) qualquer, cada, tudo, todo
1c) totalidade, tudo

03606  כלkol (aramaico)

correspondente a 3605; DITAT - 2789; n m
1) todo, tudo, a totalidade
1a) a totalidade de, tudo
1b) todo, toda, todos, todas, nenhum

03607  כלאkala’

uma raiz primitiva; DITAT - 980; v
1) restringir, limitar, reter, calar, impedir, refrear, proibir
1a) (Qal)
1a1) calar
1a2) impedir
1a3) reter
1b) (Nifal) ser detido
DITAT DITAT corresponde à obra de R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr. e
Bruce K. Waltke, Dicionário Internacional de Teologia do Antigo
Testamento (publicado pelas Edições Vida Nova, www.vidanova.com.br). O
número que aparece ao lado da sigla DITAT corresponde ao verbete deste
dicionário, que pode ser consultado para maior aprofundamento.
Qal

Qal
Qal é o paradigma verbal mais freqüentemente empregado. Expressa a
ação “simples” ou “causal” da raiz na voz ativa.
Exemplos:
ele sentou, ele comeu, ele foi, ele disse, ele levantou, ele comprou
Esta forma representa 66.7% dos verbos analisados.
Nifal

Nifal
1) O Nifal é o “passivo” do Qal - ver 8851
Qal

1c) (Piel) terminar

03608  כלאkele’

procedente de 3607; DITAT - 980a; n m
1) aprisionamento, confinamento, prisão

03609  כלאבKil’ab

aparentemente procedente de 3607 e 1; n pr m
Quileabe = “como o seu pai”
1) o 2o. filho de Davi com Abigail
ele viu
ele viu o anjo
ele enviou
ele criou isso
Nifal
ele foi visto, apareceu
o anjo foi visto
ele foi enviado
foi criado
1) O Nifal algumas vezes expressa uma ação “reflexiva”.
ele vigiou ele foi vigiado, também
ele se protegeu
1) Diversos verbos usam o Nifal, embora expressem ação simples
e são traduzidos na voz ativa. São exemplos comuns:
ele lutou, ele permaneceu, ele jurou, ele entrou
Essa forma representa 6.0% dos verbos analisados.
Piel

Piel
1) O Piel normalmente expressa uma ação “intensiva” ou “intencional”.
Qal
ele quebrou
ele enviou

03610  כלאיםkil’ayim
dual de 3608 no sentido original de separação; DITAT - 980d; n m
1) dois tipos, mistura
1a) prática proibida entre o rebanho (cruzamento de raças), sementes (semeadura), e tecidos
de roupas (material)

03611  כלבkeleb

procedente de uma raiz não utilizada significando ganir, ou ainda atacar; DITAT - 981a;
nm
1) cão
1a) cão (literal)
1b) desprezo ou humilhação (fig.)
1c) referindo-se ao sacrifício pagão
1d) referindo-se a prostitutos cultuais (fig.)

03612  כלבKaleb

talvez uma forma de 3611, ou procedente da mesma raiz no sentido de violento; n pr m
Calebe = “cão”
1) o filho devoto de Jefoné e o espião fiel que relatou favoravelmente a respeito da terra
prometida e recomendou a sua captura
2) filho de Hezrom, neto de Perez, bisneto de Judá, pai de Hur e avô de Calebe, o espião

03613 אפרתה

 כלבKaleb ’Ephrathah

procedente de 3612 e 672; n pr loc
Calebe-Efrata = “cão ou monte de cinzas”
1) um lugar em Gileade
Piel
ele quebrou em pedaços, ele esmagou
ele mandou embora, expulsou
2) Algumas vezes o Piel introduz um novo sentido à forma Qal.
ele contou ele relatou, contou
ele completou ele pagou, recompensou
ele aprendeu ele ensinou
3) O Piel expressa uma ação “repetida” ou “prolongada”.
ele pulou ele saltou, saltitou
4) Alguns verbos intransitivos no Qal tornam-se transitivos no Piel.
ser forte fortalecer, fortificar
tornar-se grande engrandecer
fig. Figuradamente

03614

 כלבוKalibbow

provavelmente uma transcrição errônea de

 כלביKalebiy
patronímico procedente de 3612; adj
Calebita = veja Calebe “cão”
1) um descendente de Calebe

03615  כלהkalah

uma raiz primitiva; DITAT - 982,983,984; v
1) realizar, cessar, consumir, determinar, acabar, falhar, terminar estar completo, estar
realizado, estar terminado, estar no fim, ser encerrado, ser gasto
1a) (Qal)
1a1) estar completo, estar no fim
1a2) estar completo, estar terminado
1a3) ser realizado, ser cumprido
1a4) ser determinado, ser conspirado (mau sentido)
1a5) ser gasto, ser usado
1a6) desperdiçar, estar exausto, falhar
1a7) chegar ao fim, desaparecer, perecer, ser destruído
1b) (Piel)
1b1) completar, chegar ao fim, terminar
1b2) completar (um período de tempo)
1b3) terminar (de fazer algo)
1b4) concluir, encerrar
1b5) realizar, cumprir, efetuar
1b6) realizar, determinar (em pensamento)
1b7) colocar um fim em, fazer cessar
1b8) fazer falhar, exaurir, usar, gastar
1b9) destruir, exterminar
1c) (Pual) estar encerrado, estar terminado, estar completo

03616  כלהkaleh
Pual

Pual
Pual é o “passivo” do Piel - ver 8840
Piel
ele esmagou
ele contou
Essa forma representa 0,7% dos verbos analisados.
Pual
isso foi esmagado
isso foi contado

procedente de 3615; DITAT - 982b; adj
1) falhar com desejo, desejar intensamente, ansiar por

03617  כלהkalah

procedente de 3615; DITAT - 982a; n f
1) conclusão, término, fim total, destruição completa, consumação, aniquilação
1a) conclusão
1a1) completamente, totalmente (adv)
1b) destruição completa, consumação, aniquilação

03618  כלהkallah

de 3634; DITAT - 986a; n f
1) noiva, nora
1a) nora
1b) noiva, esposa jovem

03619  כלבk ̂elub

procedente da mesma raiz que 3611; DITAT - 981b; n m
1) gaiola, cesta, gaiola para cachorro

03620  כלובK e
̂ luwb

o mesmo que 3619; n pr m
Quelube = “engaiolado”
1) um descendente de Judá
2) pai de Ezri, um dos oficiais de Davi

03621  כלוביK e
̂ luwbay

uma forma de 3612; n pr m
Quelubai = “meu engaiolado”
1) filho de Hezrom de Judá; também ‘Calebe’

03622  כלוהיK e
̂ luwhay

procedente de 3615; n pr m
Queluí = “minha realização”
1) um homem casado com uma esposa estrangeira na época de Esdras

03623  כלולהk ̂eluwlah ou (plural) כלולות

particípio pass. denominativo procedente de 3618; DITAT - 986b; n f pl
1) noivado, promessa de noivado

03624  כלחkelach

procedente de uma raiz não utilizada significando ser completo; DITAT - 984a; n m
1) força total, força firme ou vigorosa, vigor

03625  כלחKelach

o mesmo que 3624; n pr loc
Calá = “vigor”
1) uma das mais antigas cidades da Assíria; talvez atual ‘Nimrud’, localizada na confluência
dos rios Tigre e Zab

03626 חזה

 כלKol-Chozeh

procedente de 3605 e 2374; n pr m
Col-Hozé = “toda visão”
1) pai de um reparador dos muros de Jerusalém durante a época de Neemias

03627  כליk ̂eliy

procedente de 3615; DITAT - 982g; n m
1) artigo, vaso, implemento, utensílio
1a) artigo, objeto (em geral)
1b) utensílio, implemento, aparato, vaso
1b1) implemento (de caça ou guerra)
1b2) implemento (de música)
1b3) implemento, ferramenta (de trabalho)
1b4) equipamento, canga (de bois)
1b5) utensílios, móveis
1c) vaso, receptáculo (geral)
1d) navios (barcos) de junco

03628  כליאk ̂eliy’ ou  כלואk ̂eluw’

procedente de 3607 [veja 3608]; DITAT - 980b; n m
1) prisão

03629  כליהkilyah ou (plural) כליות

procedente de 3627 (somente no pl.); DITAT - 983a; n f pl
1) rins
1a) referindo-se ao órgão físico (lit.)
1b) referindo-se ao lugar de emoção e afeição (fig.)
1c) referindo-se aos animais sacrificiais
2) (DITAT) rins

03630  כליוןKilyown

uma forma de 3631; n pr m
Quiliom = “desfalecimento”
1) um efraimita e filho de Elimeleque com Noemi, o marido falecido de Rute (ou talvez o
marido falecido de Orfa)

03631  כליוןkillayown

procedente de 3615; DITAT - 982c; n m
1) conclusão, destruição, consumação, aniquilação
2) fraqueza, desfalecimento

03632  כלילkaliyl

procedente de 3634; DITAT - 985b; adj
1) inteiro, completo, perfeito adv
2) totalidade subst
3) todo, oferta totalmente queimada, holocausto, totalidade

03633  כלכלKalkol
procedente de 3557; n pr m

Calcol = “sustentador”
1) filho ou descendente de Zera, de Judá, e um dos homens sábios a quem Salomão foi
comparado

03634  כללkalal

uma raiz primitiva; DITAT - 985,986; v
1) completar, aperfeiçoar, fazer completo, tornar completo
1a) (Qal) aperfeiçoar

03635  כללk ̂elal (aramaico)

correspondente a 3634; DITAT - 2788; v
1) terminar, completar
1a) (Shafel) terminar
1b) (Ishtafel) ser completado

03636  כללK e
̂ lal

procedente de 3634; n pr m
Quelal = “completo”
1) um israelita que tinha uma esposa estrangeira na época de Esdras

03637  כלםkalam

uma raiz primitiva; DITAT - 987; v
1) insultar, envergonhar, humilhar, corar, ser envergonhado, ser envergonhado, ser
reprovado, ser levado a confusão, ser humilhado
1a) (Nifal)
1a1) ser humilhado, ser envergonhado
1a2) ser envergonhado, ser desonrado, ser confundido
1b) (Hifil)
1b1) ser envergonhado, insultar, humilhar, causar vergonha a
Shafel

Shafel
Uma forma aramaica (caldéia) rara, reflete um causativo como o Hifil
hebraico, mas com um Shin prefixado ao invés do He habitual.
Emprega-se, de qualquer forma, como o Hifil hebraico.
Ver Hifil 8818
Ishtafel

Ishtafel
Essa forma aramaica (caldéia) é similar ao Hitpael no hebraico, com sua
forma modificada por causa de um Alef inicial e pela inversão das letras Taw
e Shin. Essa forma ocorre apenas raramente com verbos que apresentam
qualidades ortográficas peculiares.
Ver Hitpael 8819

1b2) expor à vergonha
1c) (Hofal)
1c1) ser insultado, ser humilhado
1c2) ser envergonhado, ser desonrado, ser confundido

03638  כלמדKilmad

de derivação estrangeira; n pr loc
Quilmade = “área cercada”
1) uma cidade da Assíria mencionada em conjunto com Sabá e Assíria

03639  כלמהk ̂elimmah
Hifil

Hifil
1) O Hifil em geral expressa a ação “causativa” do Qal - ver 8851
Qal Hifil
ele comeu ele fez comer, alimentou
ele veio ele fez vir, trouxe
ele reinou ele fez rei, coroou
2) O Hifil é geralmente empregado para formar verbos a partir de substantivos
e de adjetivos.
Substantivo ou Adjetivo Hifil
ouvido ouvir (dar ouvidos)
distante afastar-se, colocar longe de
3) Alguns verbos “simples” acham-se no Hifil.
lançar, destruir, levantar cedo, explicar, contar
Essa forma representa 13.3% dos verbos analisados.
Hofal

Hofal
Hofal é o “passivo” do Hifil - ver 8818
Hifil
ele contou
ele arremessou
Hofal

procedente de 3637; DITAT - 987a; n f
1) desgraça, reprovação, vergonha, confusão, desonra, insulto, ignomínia
1a) insulto, reprovação
1b) reprovação, ignomínia

03640  כלמותk ̂elimmuwth

procedente de 3639; DITAT - 987b; n f
1) vergonha, desgraça, ignomínia

03641

 כלנהKalneh

ou

 כלנהKalneh

também

כלנו

Kalnow

de derivação estrangeira; n pr loc
Calné ou Calno = “fortaleza de Anu”
1) uma cidade da Babilônia incluída entre as cidades de Ninrode
1a) talvez a atual ‘Niffer’
2) uma cidade assíria próxima a Alepo
2a) talvez a mesma que a 1 já que foi capturada pela Assíria no 8o século a.C.

03642  כמהkamahh
uma raiz primitiva; DITAT - 988; v
1) (Qal) almejar por, desfalecer, desfalecer por desejar algo

03643  כמהםKimham
procedente de 3642;
Quimã = “seu anseio” n pr m
1) um seguidor e provavelmente um filho de Barzilai, o gileadita, que retornou do outro
lado do Jordão com Davi; aparentemente Davi concedeu-lhe uma propriedade em
Belém onde, posteriormente, havia uma hospedaria n pr loc
2) aparentemente a hospedaria em Belém localizada na propriedade dada por Davi a Quimã,
o seguidor ou filho de Barzilai, o gileadita

03644  כמוk ̂emow ou  כמוkamow
uma forma do prefixo “k-”, mas usada separadamente [veja 3651]; DITAT - 938; adv
1) como, assim como, semelhante a conj
2) quando, de acordo com, segundo

03645  כמושK ̂emowsh ou (Jr 48.7)  כמישK ̂emiysh
procedente de uma raiz não utilizada significando subjugar; n pr dei
Quemos = “subjugador”
1) uma divindade nacional dos moabitas e um deus dos amonitas
1a) também identificado com ‘Baal-Peor’, ‘Baal-Zebube’, ‘Marte’ e ‘Saturno’

foi-lhe contado (contaram-lhe)
ele foi arremessado
Essa forma representa 0.6% dos verbos analisados.
a.C. antes de Cristo

1b) o culto a este deus foi introduzido em Jerusalém por Salomão e abolido pelo rei Josias,
de Judá

03646  כמןkammon

procedente de uma raiz não utilizada significando estocar ou preservar, grego 2951
κυμινον; DITAT - 991,991b; n m
1) cominho
1a) uma semente usada como tempero

03647  כמסkamac

uma raiz primitiva; DITAT - 992; v
1) estocar, preservar
1a) (Qal) estocado (particípio)

03648  כמרkamar

uma raiz primitiva; DITAT - 993,994,995; v
1) ansiar, ser acendido, ficar preto (quente), ficar cálido e tenro, estar ou ficar quente,
tornar-se quente, ficar emocionalmente agitado
1a) (Nifal)
1a1) ficar cálido e tenro
1a2) estar ou ficar quente

03649  כמרkamar ou (plural) כמרים

procedente de 3648; DITAT - 996; n m
1) sacerdote, sacerdote idólatra

03650  כמרירkimriyr ou (plural) כמרירים

reduplicação de 3648; DITAT - 994a; n m
1) escuridão, trevas, enegrecimento

03651  כןken

procedente de 3559; DITAT - 964a,964b adv
1) assim, portanto, estão
1a) assim, então
1b) assim
1c) portanto
1d) assim...como (em conjunto com outro adv)
1e) então
1f) visto que (em expressão)
1g) (com prep)
1g1) portanto, assim sendo (específico)
1g2) até este ponto
1g3) portanto, com base nisto (geral)
1g4) depois
1g5) neste caso adj
2) reto, justo, honesto, verdadeiro, real
2a) reto, justo, honesto
2b) correto
2c) verdadeiro, autêntico
2d) verdade!, certo!, correto! (em confirmação)

03652  כןken (aramaico)
correspondente a 3651; DITAT - 2790; adv
1) assim, então, como segue

03653  כןken

o mesmo que 3651, usado como substantivo; DITAT - 998a; n m
1) base, suporte, pedestal, cargo, pé, posição, estado
1a) base, pedestal
1b) ofício, posição

03654  כןken

procedente de 3661 no sentido de fixar-se; DITAT - 999a; n m
1) mosquito, mosquitos, enxame de mosquitos

03655  כנהkanah

uma raiz primitiva; DITAT - 997; v
1) entitular, dar um sobrenome, receber um sobrenome, dar um epíteto ou cognome, dar um
título honroso
1a) (Piel) chamar pelo nome, dar um título, intítular

03656  כנהKanneh

para 3641; n pr loc
Cane = “dar um título honroso”
1) uma cidade aparentemente na Mesopotâmia

03657  כנהkannah

procedente de 3661; DITAT - 999b; n f
1) raiz, suporte (de árvore), rebento, cepo

03658  כנורkinnowr

procedente de uma raiz não utilizada significando produzir som agudo; DITAT - 1004a;
nm
1) lira, harpa

03659  כניהוKonyahuw

para 3204; n pr m
Conias = “Javé estabelecerá”
1) outro nome para o rei Joaquim, de Judá, o peúltimo rei no trono antes do cativeiro

03660  כנמאk ̂enema’ (aramaico)

correspondente a 3644; DITAT - 2791; adv
1) assim, então, de acordo com, como segue

03661  כנןkanan

uma raiz primitiva; DITAT - 999b; n f
1) (Qal) raiz, suporte (de árvore), rebento, cepo

03662  כנניK e
̂ naniy
procedente de 3661; n pr m

Quenani = “meu posto”
1) um dos levitas que participou da purificação solene do povo sob a liderança de Esdras

03663  כנניהK e
̂ nanyah ou  כנניהוK ̂enanyahuw

procedente de 3661 e 3050; n pr m
Quenanias = “Javé estabelece”
1) um levita líder do canto que participou na procissão que transportou a arca
2) um isarita oficial de Davi

03664  כנסkanac

uma raiz primitiva; DITAT - 1000; v
1) reunir, recolher, enrolar
1a) (Qal) reunir
1b) (Piel) reunir
1c) (Hitpael) ajuntar, enrolar-se

03665  כנעkana ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 1001; v
1) ser humilde, ser humilhado, ser subjugado, ser rebaixado, ser baixo, estar sob, ser
colocado em sujeição
Hitpael

Hitpael
1) Essa forma expressa basicamente uma ação “reflexiva” de Qal ou Piel
Ver para o Qal 8851
Ver para o Piel 8840
Qal Hitpael
ele trajava ele se vestiu
ele lavou ele se lavou
ele caiu ele preciptou-se, caiu caiu em cima, atacou
ele vendeu ele se vendeu, ele se devotou
2) Expressa uma ação recíproca.
eles olharam eles olharam um para o outro
eles sussurraram eles sussurraram um para o outro
3) Alguns verbos no Hitpael são traduzidos como uma ação simples. A ação
reflexiva fica subentendida.
ele orou, ele lamentou, ele ficou irado
Essa forma representa 1.4% dos verbos analisados.

1a) (Nifal)
1a1) humilhar-se
1a2) ser humilhado, ser subjugado
1b) (Hifil)
1b1) humilhar
1b2) subjugar

03666  כנעהkin ̀ah

procedente de 3665 no sentido de dobrar [veja 3664]; DITAT - 1001a; n f
1) trouxa, saco, pacote

03667  כנעןK ̂ena ̀an

procedente de 3665, grego 5477 Ξανααν; DITAT - 1002,1002b;
Canaã = “terras baixas” n pr m
1) o quarto filho de Cam e o progenitor dos fenícios e das várias nações que povoaram a
costa marítma da Palestina n pr loc
2) a região oeste do Jordão povoada pelos descendentes de Canaã e subseqüentemente
conquistada pelos israelitas sob a liderança de Josué n m
3) mercador, comerciante

03668  כנענהK e
̂ na a
̀ nah

procedente de 3667; n pr f
Quenaana = “comerciante”
1) pai de Zedequias, o falso profeta de Acabe
2) filho de Bilã, neto de Jediael, bisneto de Benjamim e fundador de uma casa de Benjamim

03669  כנעניK ̂ena ̀aniy

gentílico procedente de 3667; DITAT - 1002a,1002b
Cananeu ou Cananéia = veja Caná “zeloso” adj
1) descendente ou habitante de Canaã n
2) descendente ou habitante de Canaã
3) mercador, comerciante

03670  כנףkanaph

uma raiz primitiva; DITAT - 1003; v
1) (Nifal) ser posto ou impelido num ou para um canto, esconder-se de vista, ser
encurralado, ser impelido para o lado

03671  כנףkanaph

procedente de 3670; DITAT - 1003a; n f
1) asa, extremidade, beira, alado, borda, canto, veste
1a) asa
1b) extremidade
1b1) orla, canto (da veste)

03672  כנרותKinn ̂erowth ou  כנרתKinnereth
respectivamente pl. e sing. fem. procedente da mesma raiz que 3658, grego 1082
γεννησαρετ; n pr loc
Quinerete = “harpas”

1) o nome primitivo do mar da Galiléia
2) uma cidade e um distrito em Naftali, próximos ao mar da Galiléia

03673  כנשkanash (aramaico)

correspondente a 3664; DITAT - 2792; v
1) reunir
1a) (Peal) reunir
1b) (Itpael) reunido (particípio)

03674  כנתk ̂enath

procedente de 3655; DITAT - 1005; n m
1) companheiro, colega, companhia

03675  כנתk ̂enath (aramaico)

correspondente a 3674; DITAT - 2793; n m
1) companheiro, colega

03676  כסkec

aparentemente uma contração de 3678, mas provavelmente por transcrição
errônea de 5251; DITAT - 1007; n m
1) assento (de honra), trono, assento, banco

03677  כסאkece’ ou  כסהkeceh

aparentemente procedente de 3680; DITAT - 1006; n m
1) lua cheia

03678  כסאkicce’ ou  כסהkicceh

procedente de 3680; DITAT - 1007; n m
1) assento (de honra), trono, cadeira, banco
1a) assento (de honra), trono
1b) dignidade real, autoridade, poder (fig.)
Peal

Peal
No aramaico (caldeu), essa forma representa o tronco básico do verbo e
equivale ao tronco Qal no hebraico.
Ver Qal 8851
Itpael

Itpael
Essa forma, no aramaico (caldeu), é similar ao Hitpael no hebraico, com sua
forma alterada por causa de um Alef inicial. Essa forma verbal reflete
apenas o causativo intensivo, e ocorre apenas raramente com verbos que
apresentam qualidades ortográficas peculiares.
Ver Hitpael 8819

03679  כסדיKacday (aramaico)
de 3778; adj patr
Caldeu = veja Caldéia “amassadores de torrões”
1) um grupo de povos normalmente associadoa à área ao redor da Babilônia
2) a classe culta dos sacerdotes, mágicos ou astrônomos

03680  כסהkacah

uma raiz primitiva; DITAT - 1008; v
1) cobrir, ocultar, esconder
1a) (Qal) oculto, coberto (particípio)
1b) (Nifal) ser coberto
1c) (Piel)
1c1) cobrir, vestir
1c2) cobrir, ocultar
1c3) cobrir (para proteção)
1c4) cobrir, encobrir
1c5) cobrir, engolfar
1d) (Pual)
1d1) ser coberto
1d2) ser vestido
1e) (Hitpael) cobrir-se, vestir-se

03681  כסויkacuwy

particípio passivo de 3680; DITAT - 1008a; n m
1) coberta, cobertura externa

03682  כסותk ̂ecuwth

procedente de 3680; DITAT - 1008b; n f
1) coberta, vestimenta
1a) coberta, vestimenta
1b) coberta (para ocultamento)

03683  כסחkacach

uma raiz primitiva; DITAT - 1010; v
1) derrubar, cortar, podar (referindo-se às plantas)
1a) (Qal) cortado (particípio pass.)
1a1) referindo-se ao julgamento (fig.)

03684  כסילk ̂eciyl

procedente de 3688; DITAT - 1011c; n m
1) tolo, estúpido, estulto, simplório, arrogante

03685  כסילK ̂eciyl

o mesmo que 3684; DITAT - 1011e; n m
1) constelação, Órion
1a) Órion, a constelação
1b) constelação (em geral)

03686  כסילK ̂eciyl

o mesmo que 3684; n pr loc
Quesil = “tolice”
1) uma cidade no extremo sul de Judá e a cerca de 24 km (15 milhas) no sudoeste de
Berseba; talvez a mesma que 1329

03687  כסילותk ̂eciyluwth

procedente de 3684; DITAT - 1011d; n f
1) estupidez, tolice

03688  כסלkacal

uma raiz primitiva; DITAT - 1011; v
1) (Qal) ser tolo, ser estúpido

03689  כסלkecel

procedente de 3688; DITAT - 1011a; n m
1) lombos, flanco
2) estupidez, tolice
3) confiança, esperança

03690  כסלהkiclah

procedente de 3689; DITAT - 1011b; n f
1) confiança
2) tolice, estupidez

03691  כסלוKiclev

provavelmente de origem estrangeira; DITAT - 1012; n pr m
Quisleu = “sua confiança”
1) o nono mês do calendário, correspondente a novembro-dezembro

03692  כסלוןKiclown

procedente de 3688; n pr m
Quislom = “confiança”
1) pai de Elidade, o príncipe selecionado para auxiliar na divisão da terra de Canaã entre as
tribos

03693  כסלוןK ̂ecalown

procedente de 3688; n pr loc
Quesalom = “esperanças”
1) uma cidade na fronteira do norte de Judá a cerca de 16 km (10 milhas) a oeste de
Jerusalém

03694  כסלותK e
̂ cullowth

fem. pl. do particípio passivo de 3688; n pr loc
Quesulote = “flancos”
1) uma cidade em Issacar próxima a Jezreel; também ‘Quislote-Tabor’ 3696

03695  כסלחיםKacluchiym

um plural provavelmente de derivação estrangeira; n patr
Casluim = “fortificado”

1) um povo ou tribo descendente de Mizraim (Egito), progenitores dos filisteus e Caftorim

03696 תבר

 כסלתKicloth Tabor

procedente do plural fem. de 3689 e 8396; n pr loc
Quislote-Tabor = “flancos de Tabor”
1) uma cidade de Issacar sobre as inclinações do monte Tabor; também ‘Quesulote’ 3694

03697  כסםkacam

uma raiz primitiva; DITAT - 1013; v
1) (Qal) cortar, tosquiar, aparar, tosar

03698  כסמתkuccemeth

procedente de 3697; DITAT - 1013a; n f
1) espelta - um cereal semelhante ao centeio, plantado e colhido no outono ou na primavera

03699  כססkacac

uma raiz primitiva; DITAT - 1014; v
1) (Qal) estimar, calcular, computar

03700  כסףkacaph

uma raiz primitiva; DITAT - 1015; v
1) ansiar por, ter saudade de, suspirar por
1a) (Qal) ansiar por
1b) (Nifal)
1b1) ansiar por (profundamente)
1b2) ser ansiado por (particípio)

03701  כסףkeceph

procedente de 3700; DITAT - 1015a; n m
1) prata, dinheiro
1a) prata
1a1) como metal
1a2) como ornamento
1a3) como cor
1b) dinheiro, siclos, talentos

03702  כסףk ̂ecaph (aramaico)

correspondente a 3701; DITAT - 2794; n m
1) prata
1a) como metal
1b) como dinheiro

03703  כספיאKaciphya’

talvez procedente de 3701; n pr loc
Casifia = “prateado”
1) um lugar na Babilônia no caminho entre a Babilônia e Jerusalém; localização incerta

03704  כסתkeceth

procedente de 3680; DITAT - 1009a; n f

1) faixa, fita, amuletos cobertos, falsos filactérios
1a) usado por falsos profetas em Israel para dar apoio às suas estratégias demoníacas de
adivinhações

03705  כעןk ̂e a
̀ n (aramaico)

provavelmente procedente de 3652; DITAT - 2795; adv
1) agora, neste momento, até agora

03706  כנעתk ̂e ̀eneth (aramaico) ou  כעתk ̂e ̀eth (aramaico)

procedente de 3705; DITAT - 2796; adv f
1) agora, e agora

03707  כעסka ̀ac

uma raiz primitiva; DITAT - 1016; v
1) estar irado, estar irritado, estar indignado, estar com raiva, estar aflito, provocar à raiva e
ira
1a) (Qal)
1a1) estar irritado, estar indignado
1a2) estar irado
1b) (Piel) provocar à ira
1c) (Hifil)
1c1) irritar
1c2) irritar, provocar a ira

03708  כעסka ̀ac ou (em Jó)  כעשka ̀as

procedente de 3707; DITAT - 1016a; n m
1) ira, irritação, provocação, aflição
1a) irritação
1a1) referindo-se aos homens
1a2) de Deus
1b) irritação, aflição, frustração

03709  כףkaph

procedente de 3721; DITAT - 1022a; n f
1) palma, mão, sola, palma da mão, cavidade ou palma da mão
1a) palma, palma da mão
1b) poder
1c) sola (do pé)
1d) cavidade, objetos, objetos dobráveis, objetos curvados
1d1) articulação da coxa
1d2) panela, vaso (côncavo)
1d3) cavidade (da funda)
1d4) ramos no formato de mãos ou folhagem (de palmeiras)
1d5) cabos (curvos)

03710  כףkeph

procedente de 3721, grego 2786 κηφας; DITAT - 1017; n m
1) rocha, cavidade duma rocha

03711  כפהkaphah

uma raiz primitiva; DITAT - 1018; v
1) (Qal) abrandar, subjugar, pacificar

03712  כפהkippah

procedente de 3709; DITAT - 1022b; n f
1) ramo, folha, folhagem, folhagem de palmeira, ramo de palmeira

03713  כפורk ̂ephowr

procedente de 3722; DITAT - 1026a,1026b; n m
1) tigela, bacia
2) geada

03714  כפיסkaphiyc

procedente de uma raiz não utilizada significando conectar; DITAT - 1021a; n m
1) caibro, viga (significado duvidoso)

03715  כפירk ̂ephiyr

procedente de 3722; DITAT - 1025a,1025d; n m
1) leãozinho
2) aldeia

03716  כפירהK ̂ephiyrah

feminino de 3715; n pr loc
Cefira = “leoa”
1) uma cidade dos gibeonitas mais tarde designada para a tribo de Benjamim

03717  כפלkaphal

uma raiz primitiva; DITAT - 1019; v
1) dobrar, dobrar duplamente, duplicar
1a) (Qal) dobrar
1b) (Nifal) ser dobrado

03718  כפלkephel

procedente de 3717; DITAT - 1019a; n m
1) dobro, dobrado

03719  כפןkaphan

uma raiz primitiva; DITAT - 1020; v
1) (Qal) sentir fome, estar faminto, desejar com fome
2) (CLBL) torcer, dobrar

03720  כפןkaphan

procedente de 3719; DITAT - 1020a; n m
1) fome, escassez, fome dolorosa

03721  כפףkaphaph

uma raiz primitiva; DITAT - 1022; v
1) dobrar, curvar-se, prostrar-se, ser inclinado, ser curvado
CLBL CLBL

1a) (Qal) curvar, inclinar
1b) (Nifal) prostrar-se

03722  כפרkaphar

uma raiz primitiva; DITAT - 1023,1024,1025,1026; v
1) cobrir, purificar, fazer expiação, fazer reconciliação, cobrir com betume
1a) (Qal) cobrir ou passar uma camada de betume
1b) (Piel)
1b1) encobrir, pacificar, propiciar
1b2) cobrir, expiar pelo pecado, fazer expiação por
1b3) cobrir, expiar pelo pecado e por pessoas através de ritos legais
1c) (Pual)
1c1) ser coberto
1c2) fazer expiação por
1d) (Hitpael) ser coberto

03723  כפרkaphar

procedente de 3722, grego 2584 Καπερναουμ; DITAT - 1025c; n m
1) aldeia

03724  כפרkopher

procedente de 3722; DITAT - 1025b; n m
1) preço de uma vida, resgate, suborno
2) asfalto, betume (como cobertura)
3) a planta da hena, nome de uma planta (hena?)
4) aldeia

03725  כפרkippur ou (plural) כפרים

procedente de 3722; DITAT - 1023b; n m pl
1) expiação

03726 העמני

 כפרK ê phar ha- ̀Ammowniy

procedente de 3723 e 5984, com a interposição do artigo; n pr loc
Quefar-Amonai = “aldeia dos amonitas”
1) uma aldeia em Benjamim

03727  כפרתkapporeth

procedente de 3722; DITAT - 1023c; n f
1) propiciatório, lugar de expiação
1a) a tampa dourada da propiciação sobre a qual o sumo-sacerdote aspergia sangue 7 vezes
no Dia da Expiação reconciliando simbolicamente Javé e o seu povo escolhido
1a1) a placa de ouro da tampa da arca da aliança que media 2.5 por 1.5 côvados; sobre ela
se achavam os dois querubins dourados face a face cujas suas asas estendidas tocavamse sobre e no alto a tampa, constituindo, assim, o trono de Deus

03728  כפשkaphash

uma raiz primitiva; DITAT - 1027; v
1) (Hifil) tornar curvo, pressionar ou dobrar
2) (CLBL) inclinar-se
2a) (Hifil) tornar inclinado, calcar aos pés

03729  כפתk ̂ephath (aramaico)
uma raiz de correspondência incerta; DITAT - 2798; v
1) amarrar
1a) (Peil) ser amarrado
1b) (Pael) amarrar

03730  כפתרkaphtor ou (Am 9.1)  כפתורkaphtowr

provavelmente procedente de uma raiz não utilizada significando circundar; DITAT 1029; n m
1) esfera, maçaneta, capitel, capitel de um pilar
1a) maçaneta, esfera (como ornamento)
1b) capitél (de um pilar)

03731  כפתרKaphtor ou (Am 9.7)  כפתורKaphtowr

aparentemente o mesmo que 3730; DITAT - 1028; n pr loc
Caftor = “uma coroa”
1) o nome original dos filisteus, presumivelmente na costa sudoeste da Ásia Menor, talvez
no Egito ou nas suas proximidades, ou mais provavelmente na ilha de Creta
2) (DITAT) a ilha de Creta, terra natal ou área de passagem dos filisteus

03732  כפתריKaphtoriy

gentílico procedente de 3731; adj
Caftorim = veja Caftor “uma coroa”
1) cretenses como habitantes de Caftor e distintos dos filisteus

03733  כרkar

procedente de 3769 no sentido de obesidade; DITAT - 1046a; n m
1) assento coberto, assento, sela em forma de cesto
1a) um espaço para guiar montado na sela de camelos
2) pastagem, prado
3) cordeiro, ovelha, carneiro macho
Peil

Peil
No aramaico (caldeu), esse tronco reflete a forma intensiva e equivale ao
Piel no hebraico.
Ver Piel 8840
Pael

Pael
No aramaico (caldeu), essa é a forma intensiva do verbo, equivalente ao
Piel no hebraico.
Ver Piel 8840

4) aríete

03734  כרkor

procedente da mesma raiz que 3564, grego 2884 κορος; DITAT - 1031; n m
1) coro, uma medida (geralmente para secos)
1a) uma medida para secos ou líquidos equivalente a 10 efas ou batos
1a1) uma medida para secos contendo 6.25 alqueires (220 l)
1a2) uma medida para líquidos de 263 litros (58 galões)

03735  כראKara’ (aramaico)

provavelmente correspondente a 3738 no sentido de perfurar (fig.); DITAT - 2799; v
1) ( tpeel) estar inquieto, estar aflito
I

03736  כרבלkarbel

procedente da mesma raiz que 3525; DITAT - 1032; v
1) colocar um manto sobre, envolver, amarrar ao redor
1a) (Pual) envolto (particípio)

03737  כרבלאkarb ̂ela ̀ (aramaico)

procedente de um verbo correspondente a 3736; DITAT - 2800; n m
1) manto, túnica, chapéu, turbante, capacete

03738  כרהkarah

uma raiz primitiva; DITAT - 1033,1034,1035; v
1) cavar, escavar, cavar através
1a) (Qal) cavar
1b) (Nifal) ser cavado
2) (Qal) dar um banquete ou festa
3) (Qal) adquirir mediante comércio, negociar, comprar

03739  כרהkarah

geralmente entendida como uma raiz primitiva, mas provavelmente apenas uma
aplicação especial de 3738 (idéia simples de plano relacionado com uma transação);
DITAT - 1034; v
1) (Qal) adquirir mediante comércio, negociar, comprar, barganhar

03740  כרהkerah

procedente de 3739; DITAT - 1035a; n f
Itpeel

Itpeel
Em aramaico (caldeu), essa forma é semelhante ao Hitpael no hebraico,
com sua forma modificada devido a um Alef inicial. Contudo, essa forma
reflete apenas o reflexivo do tema intensivo, e funciona como um Piel e
Hitpael hebraicos combinados.
Ver Hitpael 8819
Ver Piel 8840

1) banquete

03741  כרהkarah

procedente de 3733; DITAT - 1033a; n f
1) casa pequena

03742  כרובk ̂eruwb

de derivação incerta, grego 5502 Ξερουβιν; DITAT - 1036; n m
1) querubim, querubins (pl)
1a) um ser angelical
1a1) como guardiões do Éden
1a2) como ladeando o trono de Deus
1a3) como uma imagem pairando sobre a Arca da Aliança
1a4) como a carruagem de Javé (fig.)

03743  כרובK ̂eruwb

o mesmo que 3742; n pr loc
Querube = “bênção”
1) aparentemente um local exílico na Babilônia do qual algumas pessoas de origem
duvidosa retornaram com Zorobabel

03744  כרוזkarowz (aramaico)

procedente de 3745; DITAT - 2802; n m
1) um arauto

03745  כרזk ̂eraz (aramaico)

provavelmente de origem grega; DITAT - 2801; v
1) ( fel) anunciar, proclamar, fazer proclamação
A

03746  כריkariy

talvez um plural abreviado de 3733 no sentido de líder (do rebanho); adj
1) um grupo de soldados mercenários estrangeiros atuando como guarda-costas para o rei
Davi; também verdugos

03747  כריתK e
̂ riyth
procedente de 3772; n pr
Querite = “cortante”
Afel

Afel
No aramaico bíblico (caldeu), o Afel é uma conjugação causativa como o
Hifil no hebraico, mas com a letra Alef substituída pelo He inicial.
Exceto por outras mudanças ortográficas que também ocorrem, o verbo
funciona de modo semelhante ao Hifil no hebraico, expressando ação
causativa.
Ver Hifil 8818

1) o ribeiro junto ao qual Elias ficou escondido durante uma seca; ao leste do Jordão

03748  כריתותk ̂eriythuwth

procedente de 3772; DITAT - 1048a; n f
1) divórcio, demissão, separação

03749  כרכבkarkob

expandido da mesma raiz que 3522; DITAT - 1038a; n m
1) rebordo, orla

03750  כרכםkarkom

provavelmente de origem estrangeira; DITAT - 1039; n m
1) açafrão
1a) uma flor laranja-amarelada da família croco, usada para dar sabor em bebidas e
confecções com o objetivo de promover transpiração para esfriar o corpo

03751  כרכמישKark ̂emiysh

de derivação estrangeira; n pr loc
Carquemis = “fortaleza de Quemos”
1) uma capital dos hititas a nordeste de Israel, junto ao rio Eufrates, capturada pelo faraó
Neco e, depois, conquistad por Nabucodonosor das mãos do faraó

03752  כרכסKarkac

de origem persa; n pr m
Carcas = “severo”
1) o 7o dos 7 eunucos do rei Assuero

03753  כרכרהkarkarah ou (plural) כרכרות

procedente de 3769; DITAT - 1046b; n f
1) dromedário, camelo, animais

03754  כרםkerem

procedente de uma raiz não utilizada de significado incerto; DITAT - 1040a; n m
1) vinha

03755  כרםkorem

particípio ativo de uma denominativo imaginário procedente de 3754; DITAT - 1040; v
1) cultivar videiras ou vinhas, cuidar de videiras ou vinhas
1a) (Qal) vinhateiros, vinheiros (particípio)

03756  כרמיKarmiy

procedente de 3754; n pr m
Carmi = “minha vinha”
1) o 4o. filho de Rúben e progenitor dos carmitas
2) um judaíta, pai de Acã, o ’perturbador de Israel’ na época de Josué

03757  כרמיKarmiy

patronímico procedente de de 3756; adj
Carmitas = veja Carmi “minha vinha”

1) os descendentes de Carmi, o 4o. filho de Rúben

03758  כרמילkarmiyl

provavelmente de origem estrangeira; DITAT - 1043; n m
1) carmesim, vermelho, carmim

03759  כרמלkarmel

procedente de 3754; DITAT - 1041; n m
1) plantação, terra fértil, pomar, pomar de frutas
2) fruto, campo fértil (meton)

03760  כרמלKarmel

o mesmo que 3759; DITAT - 1042; n pr loc
Carmelo = “campo fértil”
1) uma montanha na costa mediterrânea do norte de Israel, logo abaixo de Haifa
2) uma cidade nas montanhas no lado oeste do mar Morto e ao sul de Hebrom

03761  כרמליKarm ̂eliy

patronímico procedente de 3760; adj
Carmelita = veja Carmelo “campos férteis”
1) um habitante do Carmelo

03762  כרמליתKarm ̂eliyth

feminino de 3761; adj
Carmelita = veja Carmelo “campos férteis”
1) uma habitante (mulher) do Carmelo
2) Abigail, a esposa de Davi, que veio do Carmelo

03763  כרןK ̂eran

de derivação incerta; n pr m
Querã = “lira”
1) um edomita, um dos filhos de Disom, o nobre dentre os horeus

03764  כרסאkorce’ (aramaico)

correspondente a 3678; DITAT - 2803; n m
1) trono, assento real

03765  כרסםkircem

procedente de 3697; DITAT - 1013b; v
1) (Piel) despedaçar, devastar, arrancar

03766  כרעkara ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 1044; v
1) curvar, ajoelhar, arquear, inclinar, encurvar até os joelhos, ajoelhar para descansar
(referindo-se aos animais), ajoelhar em reverência
1a) (Qal)
1a1) arquear
1a2) ajoelhar, agachar
1a3) inclinar-se

1a4) inclinar, encostar
1b) (Hifil) levar a ajoelhar

03767  כרעkara ̀ ou (dual) כרעים

procedente de 3766; DITAT - 1044a; n f
1) perna

03768  כרפסkarpac

de origem estrangeira; DITAT - 1045; n m
1) algodão ou linho fino

03769  כררkarar

uma raiz primitiva; DITAT - 1046; v
1) ( ilpel) girar, dançar
1a) giro, dança (particípio)
P

03770  כרשk ̂eres

por variação de 7164; DITAT - 1047a; n m
1) barriga

03771  כרשנאKarsh ̂ena’

de origem estrangeira; n pr m
Carsena = “ilustre”
1) um dos 7 príncipes da Pérsia e da Média sob o governo do rei Assuero

03772  כרתkarath

uma raiz primitiva; DITAT - 1048; v
1) cortar, cortar fora, derrubar, cortar uma parte do corpo, arrancar, eliminar, matar, fazer
aliança
1a) (Qal)
1a1) cortar fora
1a1a) cortar fora uma parte do corpo, decapitar
1a2) derrubar
1a3) talhar
1a4) entrar em ou fazer uma aliança
1b) (Nifal)
1b1) ser cortado fora
1b2) ser derrubado
1b3) ser mastigado
1b4) ser cortado fora, reprovar
1c) (Pual)
1c1) ser cortado
Pilpel

Pilpel
Essa forma equivale à forma intensiva Piel, e ocorre devido à duplicação da
sílaba final da raiz.
Ver Piel 8840

1c2) ser derrubado
1d) (Hifil)
1d1) cortar fora
1d2) cortar fora, destruir
1d3) derrubar, destruir
1d4) remover
1d5) deixar perecer
1e) (Hofal) ser cortado

03773  כרתהkaruthah ou (plural) כרתות

particípio passivo de 3772; DITAT - 1048b; n f
1) vigas, vigas cortadas

03774  כרתיK e
̂ rethiy

provavelmente procedente de 3772 no sentido de verdugo; adj
Queretitas ou quereítas = “verdugos”
1) um grupo de soldados mercenários estrangeiros que atuavam como guarda-costas do rei
Davi; também verdugos
2) cretenses ou proto-filisteus (em geral)

03775  כשבkeseb

aparentemente por transposição de 3532; DITAT - 949; n m
1) cordeiro, cordeirinho, carneiro

03776  כשבהkisbah

procedente de 3775; DITAT - 949; n f
1) cordeira, cordeiro, carneiro

03777  כשדKesed

procedente de uma raiz não utilizada de sentido incerto; n pr m
Quésede = “aumento”
1) o 4o. filho de Naor, o sobrinho de Abraão

03778

 כשדיKasdiy

(ocasionalmente com enclítico)

כשדימה

Kasdiymah

procedente de 3777 (somente no pl.), grego 5466 Ξαλδαιος; n pr
Caldéia ou caldeus = “amassadores de torrões” n pr loc
1) um território na baixa Mesopotâmia fazendo fronteira com o Golfo Pérsico n pr m
2) os habitantes da Caldéia, que viviam junto ao baixo Eufrates e Tigre
3) as pessoas consideradas as mais sábias na área (por extensão)

03779  כשדיKasday (aramaico)
correspondente a 3778; n m pater
Caldeus = “amassadores de torrões”
1) os habitantes da Caldéia, que viviam junto ao baixo Eufrates e Tigre
2) as pessoas consideradas as mais sábias na área (por extensão)

03780  כשהkasah
uma raiz primitiva; DITAT - 1049; v

1) (Qal) tornar-se satisfeito, ficar empanturrado com comida

03781  כשילkashshiyl

procedente de 3782; DITAT - 1050a; n m
1) machado

03782  כשלkashal

uma raiz primitiva; DITAT - 1050; v
1) tropeçar, cambalear, andar tropegamente
1a) (Qal)
1a1) tropeçar
1a2) cambalear
1b) (Nifal)
1b1) tropeçar
1b2) estar andando tropegamente, estar fraco
1c) (Hifil)
1c1) fazer tropeçar, trazer injúria ou ruína para, derrubar
1c2) tornar frágil, tornar fraco
1d) (Hofal) ser levado a tropeçar
1e) (Piel) despojar

03783  כשלוןkishshalown

procedente de 3782; DITAT - 1050b; n m
1) um tropeço, uma queda, uma calamidade

03784  כשףkashaph

uma raiz primitiva; DITAT - 1051; v
1) (Piel) praticar feitiçaria ou bruxaria, usar feitiçaria
1a) feiticeiro, feiticeira (particípio)

03785  כשףkesheph

procedente de 3784; DITAT - 1051a; n m
1) bruxaria, feitiçaria

03786  כשףkashshaph

procedente de 3784; DITAT - 1051b; n m
1) feiticeiro

03787  כשרkasher

uma raiz primitiva; DITAT - 1052; v
1) ser bem sucedido, agradar, ser adequado, ser próprio, ser vantajoso, ser correto e
apropriado para
1a) (Qal) agradar, ser apropriado
1b) (Hifil) ter sucesso

03788  כשרוןkishrown

procedente de 3787; DITAT - 1052b; n m
1) sucesso, habilidade, proveito
1a) habilidade, destreza
1b) sucesso, proveito

03789  כתבkathab
uma raiz primitiva; DITAT - 1053; v
1) escrever, registrar, anotar
1a) (Qal)
1a1) escrever, inscrever, gravar, escrever em, escrever sobre
1a2) anotar, descrever por escrito
1a3) registrar, anotar, gravar
1a4) decretar
1b) (Nifal)
1b1) ser escrito
1b2) ser anotado, ser registrado, estar gravado
1c) (Piel) continuar a escrever

03790  כתבk ̂ethab (aramaico)

correspondente a 3789; DITAT - 2805; v
1) escrever
1a) (Peal) escrever, ser escrito

03791  כתבkathab

procedente de 3789; DITAT - 1053a; n m
1) um escrito, documento, edito
1a) registro, inscrição, lista
1b) modo de escrita, caracter, letra
1c) carta, documento, escrito
1d) um edito escrito
1d1) referindo-se a um decreto real
1d2) referindo-se à autoridade divina

03792  כתבk ̂ethab (aramaico)

correspondente a 3791; DITAT - 2805a; n m
1) um escrito
1a) escrito, inscrição
1b) decreto escrito, requerimento escrito

03793  כתבתk ̂ethobeth

procedente de 3789; DITAT - 1053b; n f
1) impressão, inscrição, marca
1a) na carne, talvez uma tatuagem

03794  כתיKittiy ou  כתייKittiyiy

gentílico procedente de um nome não utilizado denotando Chipre (somente no pl.); adj
Quitim ou quiteus = “escoriadores”
1) um termo geral para todos os ilhéus do mar Mediterrâneo
2) os descendentes de Javã, o filho de Jafé e neto de Noé

03795  כתיתkathiyth

procedente de 3807; DITAT - 1062a; adj
1) batido, puro, triturado fino (em um pilão), caro
1a) referindo-se ao azeite de oliva

03796  כתלkothel
procedente de uma raiz não utilizada significando compactar; DITAT - 1054a; n m
1) parede (de casa)

03797  כתלk ̂ethal (aramaico)

correspondente a 3796; DITAT - 2806; n m
1) uma parede

03798  כתלישKithliysh

procedente de 3796 e 376; n pr loc
Quitlis = “muro do homem”
1) uma das cidades das terras baixas de Judá

03799  כתםkatham

uma raiz primitiva; DITAT - 1055; v
1) (Nifal) ser maculado, ser corrompido, ser profundamente maculado

03800  כתםkethem

procedente de 3799; DITAT - 1057; n m
1) ouro, ouro puro

03801  כתנתk ̂ethoneth ou  כתנתkuttoneth

procedente de uma raiz não utilizada significando cobrir [veja 3802], grego 5509 χιτων;
DITAT - 1058a; n f
1) túnica, vestes de baixo
1a) um manto comprido em forma de camisa geralmente de linho

03802  כתףkatheph

procedente de uma raiz não utilizada significando vestir; DITAT - 1059; n f
1) ombro, omoplata, lado, encosta
1a) ombro, omoplata (referindo-se ao homem)
1b) ombro, lombos (referindo-se aos animais)
1c) lado, encosta (de montanha)
1d) apoios (de bacia)

03803  כתרkathar

uma raiz primitiva; DITAT - 1060; v
1) cercar
1a) (Piel) cercar
1b) (Hifil) cercar, rodear

03804  כתרkether

procedente de 3803; DITAT - 1060a; n m
1) coroa

03805  כתרתkothereth

particípio ativo de 3803; DITAT - 1060c; n f
1) coroa de capitel, capitel de uma coluna

03806  כתשkathash
uma raiz primitiva; DITAT - 1061; v
1) (Qal) moer, misturar triturando, moer fino, triturar

03807  כתתkathath

uma raiz primitiva; DITAT - 1062; v
1) bater, esmagar batendo, esmagar em pedaços, triturar fino
1a) (Qal)
1a1) bater ou triturar fino
1a2) bater, martelar
1b) (Piel)
1b1) bater ou triturar fino
1b2) bater, martelar
1c) (Pual) ser batido
1d) (Hifil) bater em pedaços, despedaçar
1e) (Hofal) ser batido, ser triturado

03808  לאlo’ ou  לוlow’ ou  להloh (Dt 3.11)

uma partícula primitiva; DITAT - 1064; adv
1) não
1a) não (com verbo - proibição absoluta)
1b) não (com modificador - negação)
1c) nada (substantivo)
1d) sem (com particípio)
1e) antes (de tempo)

03809  לאla’ (aramaico) ou  להlah (aramaico) (Dn 4.32)

correspondente a 3808; DITAT - 2808; adv
1) não, nada

03810

 לא דברLo’

9.4,5) ou

 לדברLidbir

D ̂ ebar ou

 לו דברLow

(Js 13.26) [provavelmente mais precisamente

 לדברLod ̂ebar]
procedente de 3808 e 1699; n pr loc
Lo-Debar = “não pasto”
1) uma cidade em Manassés, em Gileade, ao leste do Jordão

03811  לאהla’ah

uma raiz primitiva; DITAT - 1066; v
1) estar cansado, estar impaciente, estar triste, estar ofendido
1a) (Qal) estar cansado, estar impaciente
1b) (Nifal) estar cansado de algo, esgotar-se
1c) (Hifil) esgotar, tornar esgotado, exausto

03812  לאהLe’ah
procedente de 3811; n pr f
Lia = “cansada”

D ̂ ebar (2Sm

1) filha de Labão, primeira esposa de Jacó e mãe de Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar,
Zebulom e Diná

03813  לאטla’at

uma raiz primitiva; DITAT - 1067; v
1) (Qal) cobrir

03814  לאטla’t

procedente de 3813 (ou talvez o particípio ativo de 3874); DITAT - 1092a; n m
1) discrição, mistério
1a) segredo, secretamente
1b) mistério, encantamento

03815  לאלLa’el

procedente do prefixo preposicional e 410; n pr m
Lael = “pertencente a Deus”
1) um levita, pai de Eliasafe e descendente de Gérson

03816  לאםl e
̂ om ou  לאוםl ̂e’owm

procedente de uma raiz não utilizada significando reunir; DITAT - 1069a; n m
1) um povo, nação

03817  לאמיםL e
̂ ’ummiym

pl. de 3816; n patr m
Leumim = “povos”
1) filho de Dedã e neto de Jocsã

03818 עמי

 לאLo’ ̀Ammiy

procedente de 3808 e 5971 com sufixo pronominal; n pr m
Lo-Ami = “Não-Meu-Povo”
1) nome simbólico dado pelo profeta Oséias ao seu segundo filho com Gômer

03819 רחמה

 לאLo’ Ruchamah

procedente de 3808 e 7355; n pr f
Lo-Ruamá = “Desfavorecida”
1) (Pual) nome simbólico dado pelo profeta Oséias para sua filha

03820  לבleb

uma forma de 3824; DITAT - 1071a; n m
1) ser interior, mente, vontade, coração, inteligência
1a) parte interior, meio
1a1) meio (das coisas)
1a2) coração (do homem)
1a3) alma, coração (do homem)
1a4) mente, conhecimento, razão, reflexão, memória
1a5) inclinação, resolução, determinação (da vontade)
1a6) consciência
1a7) coração (referindo-se ao caráter moral)
1a8) como lugar dos desejos

1a9) como lugar das emoções e paixões
1a10) como lugar da coragem

03821  לבleb (aramaico)

correspondente a 3820; DITAT - 2809a; n m
1) coração, mente

03822  לבאותL ̂eba’owth

plural de 3833; n pr loc
Lebaote = “testemunha”
1) uma cidade no sul de Judá

03823  לבבlabab

uma raiz primitiva; DITAT - 1071,1071d; v
1) arrebatar, tornar-se inteligente, tornar-se sensato
1a) (Nifal) animar, tornar-se animado, tornar-se inteligente
1b) (Piel) arrebatar o coração, encorajar, acelerar o coração
2) (Piel) fazer bolos, cozer bolos, assar pão

03824  לבבlebab

procedente de 3823; DITAT - 1071a; n m
1) homem interior, mente, vontade, coração, alma, inteligência
1a) parte interior, meio
1a1) meio (das coisas)
1a2) coração (do homem)
1a3) alma, coração (do homem)
1a4) mente, conhecimento, razão, reflexão, memória
1a5) inclinação, resolução, determinação (da vontade)
1a6) consciência
1a7) coração (referindo-se ao caráter moral)
1a8) como lugar dos desejos
1a9) como lugar das emoções e paixões
1a10) como lugar da coragem

03825  לבבl ̂ebab (aramaico)

correspondente a 3824; DITAT - 2809b; n m
1) coração, mente

03826  לבהlibbah

procedente de 3820; DITAT - 1071b; n f
1) coração

03827  לבהlabbah

em lugar de 3852; DITAT - 1077b; n f
1) chama
2) tipo de arma, ponta, ponta da lança

03828  לבונהl e
̂ bownah ou  לבנהl ̂ebonah

procedente de 3836, grego 3030 λιβανος; DITAT - 1074d; n f
1) incenso

1a) uma resina branca queimada como incenso perfumado
1a1) cerimonialmente
1a2) pessoalmente
1a3) usado para compor o incenso santo

03829  לבונהL ̂ebownah

o mesmo que 3828; n pr loc
Lebona = “incenso”
1) uma cidade em Efraim, 5 km (3 milhas) a noroeste de Siló

03830  לבושl e
̂ buwsh ou  לבשl ̂ebush

procedente de 3847; DITAT - 1075a; n m
1) vestes, vestimenta, traje, vestuário

03831  לבושl e
̂ buwsh (aramaico)

correspondente a 3830; DITAT - 2810a; n m
1) veste, vestimenta

03832  לבטlabat

uma raiz primitiva; DITAT - 1072; v
1) derrubar, lançar abaixo, impelir, jogar fora
1a) (Nifal) ser derrubado, ser jogado fora, ser lançado abaixo, ser jogado de lado

 לביאlabiy’

 לביאl ̂ ebiya’, masc.
 לבאיםl ̂eba’iym , fem. pl. irreg.  לבאותl ̂eba’owth
03833

ou (Ez 19.2)

pl. irreg.

procedente de uma raiz não utilizada significando rugir; DITAT - 1070b,1070c n m
1) leão n f
2) leoa

03834  לביבהlabiybah ou melhor  לבבהl ̂ebibah

procedente de 3823 no seu sentido original de gordura (ou talvez de dobradiço) DITAT 1071c; n f
1) bolos, pão

03835  לבןlaban

uma raiz primitiva; DITAT - 1074b,1074h; v
1) ser branco
1a) (Hifil)
1a1) tornar branco, tornar-se branco, purificar
1a2) mostrar brancura, embranquecer
1b) (Hitpael) tornar-se branco, ser purificado (sentido ético)
2) (Qal) fazer tijolos

03836  לבןlaban ou (Gn 49.12)  לבןlaben

procedente de 3835; DITAT - 1074a; adj
1) branco

03837  לבןLaban
o mesmo que 3836;

Labão = “branco” n pr m
1) filho de Betuel, irmão de Rebeca e pai de Lia e Raquel n pr loc
2) um acampamento dos israelitas no deserto

03838  לבנאL ̂ebana’ ou  לבנהL ̂ebanah

o mesmo que 3842; n pr m
Lebana = “lua branca”
1) líder de uma família de exilados que retornaram com Zorobabel

03839  לבנהlibneh

procedente de 3835; DITAT - 1074f; n m
1) choupo, choupo branco
1a) uma árvore que expele uma resina branca e leitosa

03840  לבנהlibnah

procedente de 3835; DITAT - 1074g; n f
1) ladrilho, pavimento, tijolo

03841  לבנהLibnah

o mesmo que 3839; n pr loc
Libna = “pavimento”
1) uma cidade real dos cananeus no sudoeste capturada por Josué; alocada para Judá e
transformada numa cidade levítica; localização desconhecida
2) um lugar de parada para Israel entre o Sinai e Cades durante a sua caminhada pelo
deserto

03842  לבנהl ̂ebanah

procedente de 3835; DITAT - 1074c; n f
1) lua (como branca)

03843  לבנהl ̂ebenah

procedente de 3835; DITAT - 1074g; n f
1) ladrilho, tijolo
1a) tijolo
1b) laje
1c) pavimento

03844  לבנוןL ̂ebanown

procedente de 3835; DITAT - 1074e; n pr loc
Líbano = “brancura”
1) uma cadeia de montanhas arborizada junto à fronteira norte de Israel

03845  לבניLibniy

procedente de 3835; n pr m
Libni = “branco”
1) o filho mais velho de Gérson e neto de Levi

03846  לבניLibniy

patronímico procedente de 3845; adj

Libnitas = veja Libni “branco”
1) os descendentes de Libni

03847  לבשlabash ou  לבשlabesh

uma raiz primitiva; DITAT - 1075; v
1) vestir, usar, trajar, colocar vestes, estar vestido
1a) (Qal)
1a1) vestir, estar vestido, usar
1a2) vestir, estar vestido com (fig.)
1b) (Pual) estar completamente vestido
1c) (Hifil) vestir, ornar com, trajar

03848  לבשl ̂ebash (aramaico)

correspondente a 3847; DITAT - 2810; v
1) estar vestido
1a) (Peal) estar vestido
1b) (Afel) vestir alguém

03849  לגlog

procedente de uma raiz não utilizada aparentemente significando aprofundar ou escavar
[como 3537]; DITAT - 1076; n m
1) sextário
1a) uma medida para líquidos equivalente a cerca de meio litro

03850  לדLod

procedente de uma raiz não utilizada de significado incerto, grego 3069 λυδδα;
Lode = “trabalho excessivo” n pr loc
1) uma cidade a aprox. 17 km (11 milhas) a sudeste de Jope, na planície de Sarom e no
território de Benjamim n pr m
2) líder de uma família de exilados que retornaram

03851  להבlahab

procedente de uma raiz não utilizada significando brilhar; DITAT - 1077,1077a; n m
1) chama, lâmina
1a) chama
1b) referindo-se à ponta reluzente duma lança ou da lâmina duma espada

03852  להבהlehabah ou  להבתlahebeth

procedente de 3851, e significando o mesmo; DITAT - 1077b; n f
1) chama
2) ponta de arma, ponta, ponta da lança

03853  להביםL ̂ehabiym

plural de 3851; n m
Leabim = “chamas”
1) uma tribo egípcia descendente de Mizraim

03854  להגlahag

procedente de uma raiz não utilizada significando ser ávido; DITAT - 1078a; n m

1) estudo, ato de estudar, devoção ao estudo

03855  להדLahad

procedente de uma raiz não utilizada significando brilhar [veja 3851] ou ainda ser sério
[veja 3854]; n pr m
Laade = “opressão”
1) filho de Jaate, um descendente de Judá

03856  לההlahahh

uma raiz primitiva; DITAT - 1079; v
1) (Qal) esmorecer, desmaiar
2) maravilhar, espantar
2a) (Hitpalpel) homem louco (substantivo)

03857  להטlahat

uma raiz primitiva; DITAT - 1081; v
1) queimar, arder com chamas, secar, acender, por em chamas, inflamar
1a) (Qal) chamejante (particípio)
1b) (Piel) secar, queimar, chamejar

03858  להטlahat

procedente de 3857; DITAT - 1081a; n m
1) chama (de uma espada angelical)

03859  להםlaham

uma raiz primitiva; DITAT - 1082; v
1) engolir, engolir avidamente
1a) (Hitpael) ser engolido

03860  להןlahen

procedente do prefixo preposicional significando para ou por e 2005; DITAT - 1083;
conj
1) por isso, por este motivo

03861  לוהןlawhen (aramaico)

correspondente a 3860; DITAT - 2811; conj
1) portanto
2) exceto, mas
2a) exceto (com negativo)
Hitpalpel

Hitpalpel
Essa forma hebraica é, quanto ao uso, equivalente ao Hitpael, e tem sentido
reflexivo/causativo. O modo distinto ocorre por que certas formas verbais
duplicam suas sílabas finais (as duas letras finais da raiz) e alteram a forma
normal triliteral da raiz, que passa a conter duas letras repetidas.
Ver Hitpael 8819

2b) no entanto, mas

03862  להקהlahaqah

provavelmente procedente de uma raiz não utilizada significando reunir; DITAT - 1084;
nf
1) companhia, grupo, bando

03863  לואluw’ ou  לאlu’; ou  לוluw

uma partícula condicional; DITAT - 1085; conj
1) se, quem me dera!, se pelo menos!
1a) se (condição improvável)
1b) se pelo menos!, quem me dera!, quisera!

03864  לוביLuwbiy ou  לביLubbiy (Dn 11.43)

gentílico procedente de um nome provavelmente derivado de uma raiz não utilizada
significando ter sede; n pr
Líbios = “de coração vazio (Dn 11.43)” ou “afligidos (Jr 46.9)”
1) um povo do norte da África e a oeste do Egito

03865  לודLuwd

provavelmente de derivação estrangeira;
Lude ou Lídia = “conflito” n pr m
1) o 4o. filho listado de Sem e suposto progenitor dos lídios n patr
2) descendentes de Lude, o filho de Sem que se estabeleceu no norte da África

03866  לודיLuwdiy ou  לודייLuwdiyiy

gentílico procedente de 3865; adj
Ludim ou lídios = “aos tições: trabalhos excessivos”
1) os descendentes de Lude, o filho de Sem

03867  לוהlavah

uma raiz primitiva; DITAT - 1087,1088; v
1) unir, ser unido
1a) (Qal) unir, ser unido, atender
1b) (Nifal) juntar-se a, ser unido com
2) tomar emprestado, emprestar
2a) (Qal) emprestar
2b) (Hifil) levar a emprestar, emprestar para

03868  לוזluwz

uma raiz primitiva; DITAT - 1090; v
1) apartar-se, desviar-se
1a) (Qal) apartar-se
1b) (Nifal)
1b1) andar do caminho errado, ir de forma tortuosa
1b2) desonesto, perverso (particípio)
1c) (Hifil)
1c1) ser perdido de vista
1c2) tornar-se desonesto

03869  לוזluwz
provavelmente de origem estrangeira; DITAT - 1090b; n m
1) amendoeira, madeira de amendoeira

03870  לוזLuwz

provavelmente procedente de 3869 (como cultivado lá); n pr loc
Luz = “amendoeira”
1) o nome primitivo de Betel e provavelmente o nome da cidade que fica próxima à
localização atual do altar e da coluna de Jacó
2) o nome de uma cidade na terra dos heteus; localização desconhecida

03871  לוחluwach ou  לחluach

procedente de uma raiz primitiva; DITAT - 1091a; n m
1) tábua, chapa, placa, prancha
1a) placas (de pedra)
1b) quadros (de madeira)
1c) prato (de metal)

03872  לוחיתLuwchiyth ou  לחותLuchowth (Jr 48.5)

procedente da mesma raiz que 3871; n pr loc
Luíte = “placas”
1) uma cidade de Moabe, sul do rio Arnom

03873  לוחשLowchesh

particípio ativo de 3907; n pr m
Haloés = “sussurrador”
1) pai de um líder de Jerusalém depois do exílio que selou a aliança com Neemias

03874  לוטluwt

uma raiz primitiva; DITAT - 1092; v
1) enrolar bem ou apertadamente, embrulhar, envolver
1a) (Qal) envolver apertadamente
1b) (Hifil) envolver, embrulhar

03875  לוטlowt

procedente de 3874; DITAT - 1092b; n m
1) coberta, envoltório

03876  לוטLowt

o mesmo que 3875, grego 3091 λωτ; n pr m
Ló = “coberta”
1) filho de Harã e sobrinho de Abraão que se estabeleceu em Sodoma e foi salvo por Deus
da destruição da cidade

03877  לוטןLowtan

procedente de 3875; n pr m
Lotã = “coberta”
1) o filho mais velho de Seir, o horeu

03878  לויLeviy
procedente de 3867, grego 3017 λευι; DITAT - 1093; n pr m
Levi = “unido a”
1) o terceiro filho de Jacó com Lia e progenitor da tribo dos levitas

03879  לויLeviy (aramaico)

correspondente a 3880; n patr m
Levita = veja Levi “unido a”
1) os descendentes de Levi, o terceiro filho de Jacó com Lia
1a) a tribo descendente de Levi separada especialmente por Deus para o seu serviço

03880  לויהlivyah

procedente de 3867; DITAT - 1089a; n f
1) diadema

03881  לוייLeviyiy ou  לויLeviy

patronímico procedente de 3878; adj
Levita = veja Levi “unido a”
1) os descendentes de Levi, o terceiro filho de Jacó com Lia
1a) a tribo descendente de Levi separada especialmente por Deus para o seu serviço

03882  לויתןlivyathan

procedente de 3867; DITAT - 1089b; n m
1) leviatã, monstro marinho, dragão
1a) um grande animal aquático
1b) talvez um dinossauro extinto (plesiosaurus), significado exato desconhecido
Alguns acreditam que seja uma espécie de crocodilo. Mas, a partir da descrição em Jó
41.1-34, isto é evidentemente absurdo. Parece ser um animal grande e que, de alguma
forma, expele fogo. Assim como o besouro bombardeiro tem um mecanismo que produz
explosão, assim o grande dragão do mar pode ter tido um mecanismo que produzia
explosão, tornando-o, assim, um verdadeiro dragão que expelia fogo.

03883  לולluwl
procedente de uma raiz não utilizada significando dobrar para trás; DITAT - 1094; n m
1) escada, escada em caracol, espaço fechado com degraus ou escada

03884  לולאluwle’ ou  לוליluwley

procedente de 3863 e 3808; DITAT - 1085a; prep conj
1) a menos que, se não, exceto

03885  לוןluwn ou  ליןliyn

uma raiz primitiva; DITAT - 1096,1097; v
1) hospedar, ter um parada, passar a noite, habitar
1a) (Qal)
1a1) hospedar-se, passar a noite
1a2) habitar, permanecer (fig.)
1b) (Hifil) fazer repousar ou hospedar
1c) (Hitpalpel) morar, habitar

2) resmungar, reclamar, murmurar
2a) (Nifal) resmungar
2b) (Hifil) reclamar, fazer resmungar

03886  לועluwa ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 1098; v
1) (Qal) engolir, sorver

03887  לוץluwts

uma raiz primitiva; DITAT - 1113; v
1) escarnecer, desprezar, falar arrogantemente
1a) (Qal)
1a1) gloriar-se
1a2) escarnecer
1b) (Hifil)
1b1) zombar, ridicularizar
1b2) interpretar (linguagem)
1b2a) intérprete (particípio)
1b2b) embaixador (fig.)
1c) (Hitpalpel) ser inflado, zombar, agir como escarnecedor, mostrar-se um escarnecedor

03888  לושluwsh

uma raiz primitiva; DITAT - 1100; v
1) (Qal) amassar (massa)

03889  לושLuwsh

procedente de 3888; n pr loc
Laís = “leão”
1) pai de Paltiel, o homem para quem o rei Saul deu sua filha Mical em casamento, embora
ela já fôsse casada com Davi

03890  לותl ̂evath (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 3867; DITAT - 2813; prep
1) para, em, junto de, perto de, com

03891  לזותl ̂ezuwth

procedente de 3868; DITAT - 1090a; n f
1) desvio, perversidade, desonestidade

03892  לחlach

procedente de uma raiz não utilizada significando ser novo; DITAT - 1102a; adj
1) úmido, fresco, novo
1a) úmido, fresco (de plantas)
1b) novo (de cordas, tendões)

03893  לחleach

procedente da mesma raiz que 3892; DITAT - 1102b; n m
1) umidade, frescor, vigor

03894  לחוםlachuwm ou  לחםlachum

particípio passivo de 3898; DITAT - 1104b; n m
1) intestinos, entranhas
1a) significado incerto
2) (CLBL) alimento, algum comestível

03895  לחיl e
̂ chiy

procedente de uma raiz não utilizada significando ser suave; DITAT - 1101a; n m
1) maxilar, bochecha
1a) maxilar, queixada (de animal)
1b) bochecha (de homem)

03896  לחיLechiy

uma forma de 3895; n pr loc
Leí = “maxilar”
1) um lugar em Judá que deve ter sido em Sefelá, próximo à fronteira do território
montanhoso de Judá; localização incerta
1a) lugar destacado por ser o local onde Sansão matou 1000 homens com uma queixada de
jumento

03897  לחךlachak

uma raiz primitiva; DITAT - 1103; v
1) lamber
1a) (Qal) lamber
1b) (Piel) lamber

03898  לחםlacham

uma raiz primitiva; DITAT - 1104,1105; v
1) lutar, combater, guerrear
1a) (Qal) lutar, combater
1b) (Nifal) entrar em batalha, fazer guerra
2) (Qal) comer, usar como alimento

03899  לחםlechem

procedente de 3898; DITAT - 1105a; n m
1) pão, alimento, cereal
1a) pão
1a1) pão
1a2) cereal usado para fazer pão
1b) alimento (em geral)

03900  לחםl ̂echem (aramaico)

correspondente a 3899; DITAT - 2814; n m
1) banquete, pão

03901  לחםlachem

procedente de 3898; DITAT - 1104a; n m
1) guerra
1a) significado incerto

03902  לחמיLachmiy

procedente de 3899; n pr m
Lami = “meu pão”
1) irmão de Golias, o geteu, e morto por Elanã, filho de Jair

03903

 לחמסLachmac

provavelmente uma transcrição errônea

para  לחמםLachmam
procedente de 3899; n pr loc
Laamás = “provisões”
1) uma cidade nas terras baixas de Judá

03904  לחנהl ̂echenah (aramaico)

procedente de uma raiz não utilizada de significado incerto; DITAT - 2815; n f
1) concubina

03905  לחץlachats

uma raiz primitiva; DITAT - 1106; v
1) apertar, pressionar, oprimir
1a) (Qal)
1a1) apertar, pressionar
1a2) oprimir
1b) (Nifal) apertar-se

03906  לחץlachats

procedente de 3905; DITAT - 1106a; n m
1) opressão, aflição, pressão

03907  לחשlachash

uma raiz primitiva; DITAT - 1107; v
1) cochichar, encantar, fazer magias
1a) (Piel) encantadores, mágicos, cochichadores (participle)
1b) (Hitpael) cochichar um com o outro

03908  לחוlachash

procedente de 3907; DITAT - 1107a; n m
1) cochicho, encantamento
1a) encantador de serpente
1b) encantamentos, amuletos (usados por mulheres)
1c) cochicho (referindo-se à oração)

03909  לטlat

uma forma de 3814 ou ainda o particípio de 3874; DITAT - 1092a; n m
1) segredo, mistério, encantamento
1a) segredo, secretamente
1b) mistério, encantamento

03910  לטlot

provavelmente procedente de 3874; DITAT - 1108; n m
1) mirra
1a) uma resina aromática produzida pelas folhas da pistácia

03911  לטאהl e
̂ ta’ah
procedente de uma raiz não utilizada significando ocultar; DITAT - 1109a; n f
1) uma espécie de lagartixa
1a) listado como um animal impuro
1b) talvez um animal extinto, o sentido exato é desconhecido

03912  לטושיםL ̂etuwshim

masc. pl. do particípio pass. de 3913; n patr
Letusim = “martelado”
1) o segundo filho de Dedã, neto de Jocsã, bisneto de Abraão com Quetura

03913  לטשlatash

uma raiz primitiva; DITAT - 1110; v
1) afiar, martelar, amolar
1a) (Qal)
1a1) martelar
1a2) afiar (espada)
1a3) aquele que martela (particípio)
1b) (Pual) ser afiado

03914  ליהloyah

uma forma de 3880; DITAT - 1089a; n f
1) diadema, guirlanda
1a) significado duvidoso

03915  לילlayil ou (Is 21.11)  לילleyl também  לילהlay ̂elah

procedente da mesma raiz que 3883; DITAT - 1111; n m
1) noite
1a) noite (em oposição ao dia)
1b) referindo-se à escuridão, sombra protetora (fig.)

03916  ליליאleyl ̂eya’ (aramaico)

correspondente a 3815; DITAT - 2816; n m
1) noite

03917  ליליתliyliyth

procedente de 3915; DITAT - 1112; n f
1) “Lilite”, nome de uma deusa conhecida como o demônio da noite que assombra os
lugares desolados de Edom
1a) poderia ser um animal noturno que habitava lugares desolados

03918  לישlayish

procedente de 3888 no sentido de esmagador; DITAT - 1114a; n m
1) leão

03919  לישLayish
o mesmo que 3918;
Laís = “leão” n pr m

1) pai de Paltiel, o homem a quem o rei Saul deu sua filha Mical em casamento, mesmo
estando ela já casada com Davi n pr loc
2) um nome primitivo para Dã, uma cidade ao norte de Israel
3) um lugar ao norte de Jerusalém; localização desconhecida

03920  לכדlakad

uma raiz primitiva; DITAT - 1115; v
1) capturar, tomar, apanhar
1a) (Qal)
1a1) capturar, apanhar
1a2) capturar (referindo-se a homens) (fig.)
1a3) tomar (por sorteio)
1b) (Nifal)
1b1) ser capturado
1b2) ser pego (referindo-se a homens em armadilha, cilada) (fig.)
1c) (Hitpael) agarrar um ao outro

03921  לכדleked

procedente de 3920; DITAT - 1115a; n m
1) uma tomada, uma captura

03922  לכהlekah

procedente de 3212; n pr loc
Leca = “jornada”
1) uma cidade em Judá; localização desconhecida

03923  לכישLachiysh

procedente de uma raiz não utilizada de significado incerto; n pr loc
Laquis = “invencível”
1) uma cidade ao sul de Jerusalém, junto à fronteira de Simeão, que pertenceu aos amorreus
até ser conquistada por Josué e alocada para Judá

03924  ללאהlula’ah

procedente da mesma raiz que 3883; DITAT - 1095a; n f
1) laçada
1a) usada para fixar cortinas em ganchos

03925  למדlamad

uma raiz primitiva; DITAT - 1116; v
1) aprender, ensinar, exercitar-se em
1a) (Qal) aprender
1b) (Piel) ensinar
1c) (Pual) ser ensinado, ser treinado

03926  למוl e
̂ mow

uma forma prolongada separável do prefixo preposicional; DITAT - 1063; prep
1) à, para, por, em, de, em referência a
1a) forma poética de preposição inseparável

03927  למואלL ̂emuw’el ou  למואלL ̂emow’el

procedente de 3926 e 410; n pr m
Lemuel = “para Deus”
1) o nome de um rei desconhecido a quem sua mãe dedicou as máximas de prudência
contidas em alguns dos Provérbios
1a) talvez seja o próprio rei Salomão

03928  למודlimmuwd ou  למדlimmud

procedente de 3925; DITAT - 1116a; adj
1) ensinado, instruído, discipulado
1a) ensinado
1b) acostumado a (alguma coisa)

03929  למךLemek

procedente de uma raiz não utilizada de significado incerto, grego 2984 λαμεχ; n pr m
Lameque = “poderoso”
1) o 5o. descendente na linhagem de Caim, marido de Ada e Zilá, pai dos filhos Jabal, Jubal,
e Tubalcaim e da filha Naamá
2) pai de Noé

03930  לעloa ̀

procedente de 3886; DITAT - 1098a; n m
1) garganta

03931  לעבla ̀ab

uma raiz primitiva; DITAT - 1117; v
1) zombar, brincar
1a) (Hifil) fazer brincadeiras

03932  לעגla ̀ag

uma raiz primitiva; DITAT - 1118; v
1) zombar, escarnecer, ridicularizar
1a) (Qal) zombar, escarnecer, ter por ridículo
1b) (Nifal) gaguejar
1c) (Hifil) zombar, escarnecer

03933  לעגla ̀ag

procedente de 3932; DITAT - 1118a; n m
1) zombaria, escárnio, gagueira
1a) zombaria, escárnio
1b) gagueira

03934  לעגla e
̀ g

procedente de 3932; DITAT - 1118b; adj
1) zombaria
1a) zombador (substantivo cstr)

03935  לעדהLa d
̀ ah

procedente de uma raiz não utilizada de significado incerto; n pr m
Lada = “ordem”

1) filho de Selá e neto de Judá

03936  לעדןLa d
̀ an

procedente da mesma raiz que 3935; n pr m
Ladã = “posto em ordem”
1) um antepassado efraimita de Josué, filho de Num
2) um filho levita de Gérson; também ’Libni’

03937  לעזla ̀az

uma raiz primitiva; DITAT - 1119; v
1) (Qal) falar indistintamente, falar de modo incompreensível

03938  לעטla ̀at

uma raiz primitiva; DITAT - 1120; v
1) (Hifil) engolir com avidez, devorar

03939  לענהla ̀anah

procedente de uma raiz não utilizada supostamente significando amaldiçoar; DITAT 1121; n f
1) losna
1a) amargura (metáfora)

03940  לפידlappiyd ou  לפדlappid

procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando brilhar; DITAT 1122a; n m
1) tocha

03941  לפידותLappiydowth

pl. de 3940; n pr f
Lapidote = “tochas”
1) o marido de Débora, a profetiza na época dos juízes

03942  לפניliphnay

procedente do prefixo preposicional (para ou por) e 6440; DITAT - 1782b; prep
1) diante, à face de

03943  לפתlaphath

uma raiz primitiva; DITAT - 1123; v
1) torcer, segurar, virar, segurar com um movimento rotativo
1a) (Qal) segurar
1b) (Nifal) torcer, trançar, girar

03944  לצוןlatsown

procedente de 3887; DITAT - 1113a; n m
1) escárnio, arrogância

03945  לצץlatsats

uma raiz primitiva; DITAT - 1113; v
1) (Qal) zombar, escarnecer, falar arrogantemente

03946  לקוםLaqquwm
procedente de uma raiz não utilizada cujo significado presume-se que seja parar com
uma barricada; n pr loc
Lacum = “fortificação”
1) uma cidade na fronteira do norte de Naftali

03947  לקחlaqach

uma raiz primitiva; DITAT - 1124; v
1) tomar, pegar, buscar, segurar, apanhar, receber, adquirir, comprar, trazer, casar, tomar
esposa, arrebatar, tirar
1a) (Qal)
1a1) tomar, pegar na mão
1a2) tomar e levar embora
1a3) tomar de, tirar de, pegar, carregar embora, tirar
1a4) tomar para ou por uma pessoa, procurar, pegar, tomar posse de, selecionar, escolher,
tomar em casamento, receber, aceitar
1a5) tomar sobre si, colocar sobre
1a6) buscar
1a7) tomar, liderar, conduzir
1a8) tomar, capturar, apanhar
1a9) tomar, carregar embora
1a10) tomar (vingança)
1b) (Nifal)
1b1) ser capturado
1b2) ser levado embora, ser removido
1b3) ser tomado, ser trazido para
1c) (Pual)
1c1) ser tomado de ou para fora de
1c2) ser roubado de
1c3) ser levado cativo
1c4) ser levado, ser removido
1d) (Hofal)
1d1) ser tomado em, ser trazido para
1d2) ser tirado de
1d3) ser levado
1e) (Hitpael)
1e1) tomar posse de alguém
1e2) lampejar (referindo-se a relâmpago)

03948  לקחleqach

procedente de 3947; DITAT - 1124a; n m
1) ensinamento, ensino, percepção
1a) instrução (obj)
1b) ensinamento (coisa ensinada)
1b1) capacidade para ensinar
1b2) persuasão

03949  לקחיLiqchiy
procedente de 3947; n pr m

Liqui = “aprendiz”
1) filho de Semida e neto de Manassés

03950  לקטlaqat

uma raiz primitiva; DITAT - 1125; v
1) apanhar, juntar, respigar, recolher
1a) (Qal)
1a1) apanhar, recolher
1a2) respigar
1b) (Piel)
1b1) apanhar, recolher
1b2) receber (dinheiro)
1b3) respigar
1c) (Pual) ser ajuntado
1d) (Hitpael) ajuntar-se

03951  לקטleqet

procedente de 3950; DITAT - 1125a; n m
1) respiga (dos restos da colheita)

03952  לקקlaqaq

uma raiz primitiva; DITAT - 1126; v
1) lamber, sorver, lamber avidamente
1a) (Qal) lamber, lamber avidamente
1b) (Piel) lamber

03953  לקשlaqash

uma raiz primitiva; DITAT - 1127c; v
1) respigar, colher, apanhar a colheita tardia, apanhar tudo
1a) (Piel) despojar, recolher tudo de, tirar

03954  לקשleqesh

procedente de 3953; DITAT - 1127a; n m
1) produção serôdia, segunda colheita, produção de primavera, colheita de primavera

03955  לשדl ̂eshad

procedente de uma raiz não utilizada de significado incerto; DITAT - 1128a; n m
1) suco, parte suculenta, pedaço saboroso

03956

 לשוןlashown

ou

feminino  לשנהl ̂eshonah
procedente de 3960; DITAT - 1131a; n m
1) língua
1a) língua (referindo-se aos homens)
1a1) língua (literal)
1a2) língua (órgão da fala)
1b) linguagem
1c) língua (referindo-se aos animais)
1d) língua (de fogo)

 לשןlashon

também (no plural)

1e) cunha, baía marítima (em forma de língua)

03957  לשכהlishkah

procedente de uma raiz não utilizada de significado incerto; DITAT - 1129a; n f
1) quarto, câmara, sala, cela

03958  לשםleshem

procedente de uma raiz não utilizada de significado incerto; DITAT - 1130; n m
1) uma pedra preciosa
1a) uma pedra preciosa no peitoral do sumo sacerdote
1a1) provavelmente jacinto

03959  לשםLeshem

o mesmo que 3958; n pr loc
Lesém = “pedra preciosa”
1) uma cidade a oeste do monte Hermom, também chamada ’Laís’ e depois ’Dã’

03960  לשןlashan

uma raiz primitiva; DITAT - 1131; v
1) usar a língua, caluniar
1a) (Poel) caluniar
1b) (Piel) caluniar
1c) (Hifil) acusar

03961  לשןlishshan (aramaico)

correspondente a 3956; DITAT - 2817; n m
1) língua, linguagem
1a) língua, linguagem
1b) povo (fig.)

03962  לשעLesha ̀

procedente de uma raiz não utilizada cujo significado supõe-se ser romper; n pr loc
Lasa = “fissura”
1) um lugar no sudeste da Palestina junto ao limite do território dos cananeus, próximo a
Sodoma e Gomorra

03963  לתךlethek

procedente de uma raiz não utilizada de significado incerto; DITAT - 1133a; n m
1) medida de cevada
1a) medida de tamanho incerto mas considerada como metade de um ômer - 5 efas

03964  מאma’ (aramaico)
Poel

Poel
Essa forma funciona de maneira muito semelhante ao Piel normal, e ocorre
somente devido a certas mudanças internas de vogal.
Ver Piel 8840

correspondente a 4100; DITAT - 2822; interr pron
1) que, o que
1a) que?
1b) o que?, que?, qual?, qualquer que seja?
1c) como?, por que?, onde? (com prefixos)

03965  מאבוסma a
̀ buwc

procedente de 75; DITAT - 10b; n m
1) depósito, celeiro

03966  מאדm ̂e ̀od

procedente da mesma raiz que 181; DITAT - 1134 adv
1) extremamente, muito subst
2) poder, força, abundância n m
3) grande quantidade, força, abundância, extremamente
3a) força, poder
3b) extremamente, grandemente, muito (expressões idiomáticas mostrando magnitude ou
grau)
3b1) extremamente
3b2) em abundância, em grau elevado, excessivamente
3b3) com grande quantidade, grande quantidade

03967  מאהme’ah ou  מאיהme’yah

propriamente, um numeral primitivo; cem; DITAT - 1135; n f
1) cem
1a) como um número isolado
1b) como parte de um número maior
1c) como uma fração - um centésimo (1/100)

03968  מאהMe’ah

o mesmo que 3967; n f
Meá = “Cem”
1) uma torre localizada na muralha norte de Jerusalém no muro de Neemias

03969  מאהma’ah (aramaico)

correspondente a 3967; DITAT - 2818; n f
1) cem, uma centena

03970  מאויma’avay ou (plural) מאויים

procedente de 183; DITAT - 40c; n m
1) desejo

03971  מאוםm’uwm geralmente  מוםmuwm

forma de particípio passivo procedente de uma raiz não utilizada; DITAT - 1137a; n m
1) mácula, mancha, defeito
1a) referindo-se a um defeito físico
1b) referindo-se à mácula moral

03972  מאומהm e
̂ uwmah

aparentemente uma forma de 3971; DITAT - 1136; pron indef.

1) algo

03973  מאוסma’owc

procedente de 3988; DITAT - 1139a; n m
1) refugo, lixo

 מאורma’owr

 מארma’or
 מאורהm ̂e’owrah ou  מארהm ̂eorah

03974

ou

também (no pl.) fem.

procedente de 215; DITAT - 52f; n m
1) luz, luminária

03975  מאורהm e
̂ uwrah

particípio pass. de 215; DITAT - 52g; n f
1) pequena abertura, covil

03976  מאזןmo’zen ou (dual) מאזנים

procedente de 239; DITAT - 58a; n m
1) pratos de balanças, balanças

03977  מאזןmo’zen (aramaico)

correspondente a 3976; DITAT - 2819; n m
1) balança

03978  מאכלma’akal

procedente de 398; DITAT - 85d; n m
1) comida, fruto, alimento

03979  מאכלתma’akeleth

procedente de 398; DITAT - 85e; n f
1) faca

03980  מאכלתma’akoleth

procedente de 398; DITAT - 85f; n f
1) combustível

03981  מאמץma’amats ou (plural) מאמצים

procedente de 553; DITAT - 117e; n m
1) esforço, força, poder

03982  מאמרma’amar

procedente de 559; DITAT - 118e; n m
1) palavra, ordem

03983  מאמרme’mar (aramaico)

correspondente a 3982; DITAT - 2585a; n m
1) palavra, ordem

03984  מאןma’n (aramaico)

provavelmente procedente de uma raiz correspondente a 579 no sentido de algo cercado
pelos lados; DITAT - 2820; n m

1) vaso, utensílio

03985  מאןma’en

uma raiz primitiva; DITAT - 1138; v
1) (Piel) recusar

03986  מאןma’en

procedente de 3985; DITAT - 1138a; adj verbal
1) recusa, não disposto a obedecer

03987  מאןme’en

procedente de 3985; DITAT - 1138b; adj
1) recusa

03988  מאסma’ac

uma raiz primitiva; DITAT - 1139,1140;
1) rejeitar, desprezar, refugar
1a) (Qal)
1a1) rejeitar, refugar
1a2) repudiar
1b) (Nifal) ser rejeitado
2) (Nifal) fluir, escorrer

03989  מאפהma’apheh

procedente de 644; DITAT - 143a; n m
1) assado, coisa assada

03990  מאפלma’aphel

procedente da mesma raiz que 651; DITAT - 145e; n m
1) escuridão

03991  מאפליהma’phel ̂eyah

procedente de 3990; DITAT - 145f; n f
1) escuridão profunda, escuridão

03992  מארma’ar

uma raiz primitiva; DITAT - 1141; v
1) (Hifil) doer, picar, irritar, estar dolorido

03993  מארבma’arab

procedente de 693; DITAT - 156e; n m
1) emboscada, cilada (de caçador)
1a) emboscada, lugar de tocaia
1b) estar à espera (de emboscada)

03994  מארהm ̂eerah

procedente de 779; DITAT - 168a; n f
1) maldição

03995  מבדלהmibdalah

procedente de 914; DITAT - 203b; n f
1) lugar separado

03996  מבואmabow’

procedente de 935; DITAT - 212b; n m
1) entrada, ato de entrar
2) pôr do sol
2a) pôr do sol
2b) poente, oeste

03997  מבוהm ̂ebowah

procedente de 3996; DITAT - 212b; n f
1) entrada, ato de entrar

03998  מבוכהm e
̂ buwkah

procedente de 943; DITAT - 214a; n f
1) confusão, perplexidade, confuso

03999  מבולmabbuwl

procedente de 2986 no sentido de fluente; DITAT - 1142; n m
1) inundação, dilúvio
1a) o dilúvio de Noé que submergiu todo o planeta terra sob a água por aproximadamente
um ano
Alguns acreditam que o dilúvio de Noé tenha sido somente local. Entretanto, conforme
a descrição de Gênesis 6 a 8, isso seria evidentemente absurdo. Se fosse local, Noé teria
120 anos para sair daquela terra e ir para um lugar seguro! Por que desperdiçar tanto
esforço para construir uma arca? Ele só teria que andar aprox. 500 metros por dia para
alcançar o ponto mais distante no globo!
Com a possível excesão de Sl 29.10, esta palavra sempre se refere ao dilúvio de Noé. A
verdadeira razão para insistir em um dilúvio local é a aceitação da teoria da evolução
com suas longas eras genealógicas. A maioria daqueles que adotam dos que tem esta
visão não querem aceitar que um dilúvio de dimensões mundiais possa tenah acontecido
a menos de 5000 anos atrás. Admitir isso elimina a necessidade das eras geológicas pois
assim a maioria das colunas geológicas teriam sido rapidamente derrubadas pelo dilúvio
de Noé.

04000  מבוןmabown
procedente de 995; DITAT - 239; subst.
1) aquele que ensina, aquele que dá compreensão, professor

04001  מבוסהm e
̂ buwcah

procedente de 947; DITAT - 216b; n f
1) pisoteio, subjugação

04002  מבועmabbuwa ̀

procedente de 5042; DITAT - 1287a; n m
1) fonte d’água

04003  מבוקהm e
̂ buwqah
procedente da mesma raiz que 950; DITAT - 220b; n f

1) vazio, desolação

04004  מבחורmibchowr

procedente de 977; DITAT - 231e; n m
1) escolha

04005  מבחרmibchar

procedente de 977; DITAT - 231d; n m
1) o escolhido, o melhor

04006  מבחרMibchar

o mesmo que 4005; n pr m
Mibar = “escolha”
1) um dos soldados das tropas de elite de Davi

04007  מבטmabbat  מבטmebbat

procedente de 5027; DITAT - 1282a; n m
1) expectativa, objeto de esperança ou confiança

04008  מבטאmibta ̀

procedente de 981; DITAT - 232a; n m
1) oráculo imprudente, voto apressado

04009  מבטחmibtach

procedente de 982; DITAT - 233e; n m
1) esperança, confiança, refúgio
1a) ato de confiar
1b) objeto de confiança
1c) estado de confiança, segurança

04010  מבליגיתmabliygiyth

procedente de 1082; DITAT - 245a; n f
1) sorriso, jovialidade, fonte de alegria ou vivacidade

04011  מבנהmibneh

procedente de 1129; DITAT - 255c; n m
1) estrutura, construção

04012  מבניM e
̂ bunnay

procedente de 1129; n pr m
Mebunai = “construção de Javé”
1) um dos soldados das tropas de elite de Davi
1a) também ‘Sibecai’

04013

 מבצרmibtsar também (no pl.) fem. (Dn 11.15) מבצרה

mibtsarah

procedente de 1219; DITAT - 270g; n m
1) fortificação, fortaleza, cidade fortificada, forte

04014  מבצרMibtsar

o mesmo que 4013; n pr m
Mibzar = “fortaleza”
1) um dos líderes de Edom

04015  מברחmibrach

procedente de 1272; DITAT - 284c; n m
1) fugitivo, refugiado

04016  מבשmabush ou (plural) מבשים

procedente de 954; DITAT - 222d; n m
1) partes privadas, as partes íntimas dele, genitais masculinas
1a) literalmente - ‘que causa vergonha’

04017  מבשםMibsam

procedente da mesma raiz que 1314; n pr m
Mibsão = “doce odor”
1) um filho de Ismael
2) um descendente de Simeão

04018  מבשלהm e
̂ bashsh ̂elah ou (plural) מבשלות

procedente de 1310; DITAT - 292b; n f pl
1) lugares de cozinhar

04019  מגבישMagbiysh

procedente da mesma raiz que 1378; n pr m
Magbis = “congregador”
1) líder de uma família de exilados que retornaram

04020  מגבלהmigbalah ou (plural) מגבלות

procedente de 1379; DITAT - 307d; n f
1) retorcidas, cordas

04021  מגבעהmigba ̀ah

procedente da mesma raiz que 1389; DITAT - 309c; n f
1) turbante, tiara

04022  מגדmeged

procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando ser eminente; DITAT 1144a; n m
1) excelência

04023  מגדוןM ̂egiddown (Zc 12.11) ou  מגדוM ̂egiddow

procedente de 1413, grego 717 Αρμαγεδων; n pr loc
Megido = “lugar de multidões”
1) a antiga cidade de Canaã designada a Manassés e localizada na borda do sul da planície
de Esdrelom, a 10 km (6 milhas) do monte Carmelo e 18 km (11 milhas) de Nazaré

04024  מגדולMigdowl ou  מגדלMigdol
provavelmente de origem egípcia;

Migdol = “torre” n pr m
1) uma cidade fortificada na fronteira egípcia n m
2) torre

04025  מגדיאלMagdiy’el

procedente de 4022 e 410; n pr m
Magdiel = “príncipe de Deus”
1) um descendente de Esaú e um dos líderes de Edom

04026  מגדלmigdal também (no pl.) fem.  מגדלהmigdalah

procedente de 1431, grego 3093 Μαγδαλα; DITAT - 315f,315g; n m
1) torre
1a) torre
1b) plataforma elevada, púlpito
1c) leito erguido

04027 אל

 מגדלMigdal-’El

procedente de 4026 e 410; n pr loc
Migdal-El = “torre de Deus”
1) uma das cidades fortificadas em Naftali

04028 גד

 מגדלMigdal-Gad

procedente de 4026 e 1408; n pr loc
Migdal-Gade = “torre de Deus”
1) uma das cidades fortificadas de Judá

04029 אדר

 מגדלMigdal- ̀Eder

procedente de 4026 e 5739; n pr
Migdal-Éder = “torre do rebanho”
1) uma torre de vigia de pastores próxima a Belém

04030  מגדנהmigdanah

procedente da mesma raiz que 4022; DITAT - 1144b; n f
1) coisa selecionada, coisa excelente

04031  מגוגMagowg

procedente de 1463, grego 3098 Μαγωγ; DITAT 324a;
Magogue = “terra de Gogue” n pr m
1) o segundo filho de Jafé, neto de Noé, e progenitor de diversas tribos ao norte de Israel n
pr loc
2) a região montanhosa entre a Capadócia e a Média e habitação dos descendentes de
Magogue, filho de Jafé e neto de Noé

04032  מגורmagowr ou (Lm 2.22)  מגורmaguwr

procedente de 1481 no sentido de medo; DITAT - 332a; n m
1) medo, terror

04033  מגורmaguwr ou  מגרmagur

procedente de 1481 no sentido de alojamento; DITAT - 330c; n m

1) lugar de residência temporária, morada, peregrinação
1a) habitação
1b) peregrinação, tempo de vida

04034  מגורהm ̂egowrah

procedente de 4032; DITAT - 332b; n f
1) medo, terror

04035  מגורהm ̂eguwrah

procedente de 4032 ou 4033; DITAT - 330d; n f
1) medo, terror
2) depósito, celeiro

04036 מסביב

 מגורMagowr mic-Cabiyb

procedente de 4032 e 5439 com a inserção da preposição; n pr m
Magor-Missabibe = “Terror por todos os lados”
1) o nome dado por Jeremias ao sacerdote Pasur quando Pasur o feriu e o prendeu num
tronco por profetizar contra a idolatria de Jerusalém

04037  מגזרהmagzerah

procedente de 1504; DITAT - 340d; n f
1) machado, instrumento de corte

04038  מגלmaggal

procedente de uma raiz não utilizada significando ceifar; DITAT - 1292a; n m
1) foice

04039  מגלהm e
̂ gillah

procedente de 1556; DITAT - 353m; n f
1) rolo, livro, escrito

04040  מגלהm e
̂ gillah (aramaico)

correspondente a 4039; DITAT - 2657c; n f
1) rolo de pergaminho ou couro, rolo, livro

04041  מגמהm ̂egammah

procedente da mesma raiz que 1571; DITAT - 361b; n f
1) sentido incerto; talvez hordas, acumulação, reunião, impaciência (dos babilônios)

04042  מגןmagan

um denominativo procedente de 4043; DITAT - 367e; v
1) (Piel) entregar, dar, libertar

04043  מגןmagen também (no pl.) fem.  מגנהm ̂eginnah

procedente de 1598; DITAT - 367c; n m
1) escudo

04044  מגנהm e
̂ ginnah

procedente de 4042; DITAT - 367d; n f
1) capa

1a) capa, obstinação, cegueira (do coração)

04045  מגערתmig ̀ereth

procedente de 1605; DITAT - 370b; n f
1) repreender, reprovar

04046  מגפהmaggephah

procedente de 5062; DITAT - 1294b; n f
1) golpe, massacre, praga, peste, pancada, batida
1a) golpe (pancada fatal)
1b) massacre (referindo-se à batalha)
1c) praga, pestilência (julgamento divino)

04047  מגפיעשMagpiy ̀ash

aparentemente procedente de 1479 ou 5062 e 6211; n pr m
Magpias = “matador de mariposas”
1) um dos líderes do povo que assinou a aliança com Neemias

04048  מגרmagar

uma raiz primitiva; DITAT - 1145; v
1) jogar, lançar, atirar
1a) (Qal) ser jogado
1b) (Piel) arremessar

04049  מגרm e
̂ gar (aramaico)

correspondente a 4048; DITAT - 2821; v
1) (Pael) derrubar

04050  מגרהm ̂egerah

procedente de 1641; DITAT - 386e; n f
1) serra (para cortar pedra)

04051  מגרוןMigrown

procedente de 4048; n pr loc
Migrom = “precipício”
1) um lugar próximo a Gibeá e ao norte de Micmás

04052  מגרעהmigra ̀ah ou (plural) מגרעות

procedente de 1639; DITAT - 384a; n f
1) ressalto, supressão, reentrância

04053  מגרפהmigraphah

procedente de 1640; DITAT - 385b; n f
1) pá
1a) torrão (jogado por uma pá) (possível)

04054

 מגרשmigrash também (no pl.) fem. (Ez 27.28) מגרשה

migrashah

procedente de 1644; DITAT - 388c; n m

1) comum, terreno público, terreno aberto, subúrbio

04055  מדmad ou  מדmed

procedente de 4058; DITAT - 1146a; n m
1) medida, veste de tecido
1a) medida
1b) tecido, carpete
1c) vestimenta (externa)

04056  מבדחmadbach (aramaico)

procedente de 1684; DITAT - 2665b; n m
1) altar

04057  מדברmidbar

procedente de 1696 no sentido de conduzir; DITAT - 399k,399L; n m
1) deserto
1a) pasto
1b) terra inabitada, deserto
1c) grandes regiões desérticas (ao redor de cidades)
1d) deserto (fig.)
2) boca
2a) boca (como órgão da fala)

04058  מדדmadad

uma raiz primitiva; DITAT - 1146; v
1) medir, estender
1a) (Qal) medir
1b) (Nifal) ser medido
1c) (Piel)
1c1) estender, continuar
1c2) medir, mensurar
1d) (Po) medido
1e) (Hitpolel) estender-se, esticar-se

04059  מדדmiddad

procedente de 5074; DITAT - 1146; v
1) (Piel) fazer extensão, continuar
Hitpolel

Hitpolel
Essa forma hebraica, quanto ao uso, equivale ao Hitpael, e tem setido
reflexivo/causativo. O modo distinto se dá por causa de certas formas
verbais que duplicam sua última consoante e se modificam para uma raiz
composta de quatro letras ao invés da forma triliteral (com 3 letras) normal
da raiz. Essa forma, adicionalmente, alonga a vogal inicial na primeira
consoante.
Ver Hitpael 8819

04060  מדהmiddah
procedente de 4055; DITAT - 1146b; n f
1) medida, medição, estatura, tamanho, vestimenta
1a) medida, ato de medir
1b) medida, tamanho
1c) porção medida, extensão
1d) vestimenta
2) (BDB) tributo

04061  מדהmiddah (aramaico) ou  מנדהmindah (aramaico)

correspondente a 4060; DITAT - 1147; n f
1) tributo

04062  מדהבהmadhebah

talvez procedente do equivalente de 1722; DITAT - 2125d; n f
1) turbulência, violência, comportamento, comportamento turbulento
2) (CLBL) cidade dourada, exatidão de ouro

04063  מדוmedev

procedente de uma raiz não utilizada significando esticar; DITAT - 1148a; n m
1) veste

04064  מדוהmadveh

procedente de 1738; DITAT - 411c; n m
1) doença, enfermidade

04065  מדוחmadduwach ou (plural) מדוחים

procedente de 5080; DITAT - 1304a; n m
1) sedução, tentação, uma coisa para se pôr de lado

04066  מדוןmadown

procedente de 1777; DITAT - 426c; n m
1) conflito, contenda
1a) conflito, contenda
1b) objeto de contenda

04067  מדוןmadown

procedente da mesma raiz que 4063; DITAT - 1146d; n m
1) estatura, tamanho

04068  מדוןMadown

o mesmo que 4067; n pr loc
Madom = “conflito”
1) uma das principais cidades de Canaã que juntou-se a Jabim e seus confederados na
batalha contra Josué próximo às águas de Merom e foram derrotados

04069  מדועmadduwa ̀ ou  מדעmaddua ̀
BDB BDB

procedente de 4100 e o particípio pass. de 3045; DITAT - 848h; adv
1) por que?, por causa de que?, por que razão?

04070

 מדורm

̂ edowr (aramaico) ou

 מדרm

̂ edor (aramaico)

ou  מדרm ̂edar (aramaico)
procedente de 1753; DITAT - 2669b; n m
1) habitação 4071

04071  מדורהm e
̂ duwrah ou  מדרהm ̂edurah

procedente de 1752 no sentido de acúmulo; DITAT - 418c; n f
1) pilha (de combustível), pira, pilha (de madeira)

04072  מדחהmidcheh

procedente de 1760; DITAT - 420b; n m
1) ocasião de tropeço, meio de tropeço
2) (DITAT) ruína

04073  מדחפהm e
̂ dachphah ou (plural) מדחפות

procedente de 1765; DITAT - 423a; n f
1) empurrão, golpe

04074  מדיMaday

de derivação estrangeira, grego 3370 Μηδος;
Média ou medos = “território central” n pr m
1) um povo descendente do filho de Jafé que também habitou o território da Média n pr loc
2) terra habitada pelos descendentes de Jafé; localizada a noroeste da Pérsia, sul e sudoeste
do mar Cáspio, leste da Armênia e Assíria, e oeste e noroeste do grande deserto de sal
do Irã

04075  מדיMaday

gentílico procedente de 4074; adj
Medo = “território central”
1) um habitante da Média
1a) localizada a noroeste da Pérsia, sul e sudoeste do mar Cáspio, leste da Armênia e
Assíria, e oeste e noroeste do grande deserto de sal do Irã

04076  מדיMaday (aramaico)

correspondente a 4074;
Medos = “território central” n pr m
1) um habitante da Média n pr loc
2) o território habitado pelos medos
2a) localizada a noroeste da Pérsia, sul e sudoeste do mar Cáspio, leste da Armênia e
Assíria, e oeste e noroeste do grande deserto de sal do Irã

04077  מדיMaday (aramaico)

correspondente a 4075; n pr m
Medo ou medos = “território central”
1) um habitante da Média

04078  מדיmadday
procedente de 4100 e 1767; DITAT - 425; adv
1) o que é suficiente, suficiente, bastante, suficientemente

04079  מדיןmidyan ou (plural) מדינים

uma variação para 4066; DITAT - 426c; n m
1) rixa, contenda

04080  מדיןMidyan

o mesmo que 4079, grego 3099 Μαδιαν;
Midiã ou midianitas = “conflito” n pr m
1) filho de Abraão com Quetura e progenitor da tribo dos midianitas ou árabes
2) a tribo descendente de Midiã n pr loc
3) o território da tribo descendente de Midiã; localizado principalmente no deserto ao norte
da península Árabe; terra para onde Moisés foi quando fugiu do faraó

04081  מדיןMiddiyn

uma variação para 4080; n pr loc
Midim = “medidas”
1) uma das 6 cidades de Judá localizadas no deserto

04082  מדינהm ̂ediynah

procedente de 1777; DITAT - 426d; n f
1) província, distrito
1a) distrito
1b) província

04083  מדינהm ̂ediynah (aramaico)

correspondente a 4082; DITAT - 2674c; n f
1) distrito, província

04084  מדיניMidyaniy

patronímico ou gentílico procedente de 4080; adj
Midianitas = veja Midiã “conflito”
1) um membro da tribo de Midiã
2) um habitante da terra de Midiã

04085  מדכהm e
̂ dokah

procedente de 1743; DITAT - 413a; n f
1) gral

04086  מדמןMadmen

procedente da mesma raiz que 1828; n pr loc
Madmém = “esterqueira”
1) um lugar em Moabe ameaçado de destruição nas denúncias de Jeremias

04087  מדמנהmadmenah

procedente da mesma raiz que 1828; DITAT - 441b; n f

1) estrumeira, esterqueira, monturo de esterco04088

04088  מדמנהMadmenah

o mesmo que 4087; n pr loc
Madmena = “esterqueira”
1) uma das vilas benjamitas ao norte de Jerusalém

04089  מדמנהMadmannah

uma variação para 4087;
Madmana = “esterqueira” n pr m
1) um descendente de Calebe n pr loc
2) uma das cidades no distrito sul de Judá

04090  מדןm ̂edan ou (plural) מדנים

uma forma de 4066; DITAT - 426c; n m
1) conflito, contenda

04091  מדןM e
̂ dan

o mesmo que 4090; n pr m
Medã = “contenda”
1) um filho de Abraão com Quetura

04092  מדניM e
̂ daniy

uma variação de 4084; adj
Midianita = veja Midiã “conflito”
1) um membro da tribo de Midiã
2) um habitante da terra de Midiã

04093  מדעmadda ̀ ou  מדעmadda ̀

procedente de 3045; DITAT - 848g; n m
1) conhecimento, pensamento
1a) conhecimento
1b) mente, pensamento, lugar do conhecimento

04094  מדקרהmadqarah ou (plural) מדקרות

procedente de 1856; DITAT - 449a; n f
1) golpe, estocada, perfuração

04095  מדרגהmadregah

procedente de uma raiz não utilizada significando andar; DITAT - 452a; n f
1) lugar escarpado, íngreme

04096  מדרךmidrak

procedente de 1869; DITAT - 453b; n m
1) lugar de pisar ou pôr o pé, lugar para pisar

04097  מדרשmidrash

procedente de 1875; DITAT - 455a; n m
1) estudo, exposição, comentário, relato, estória

1a) escritos de natureza didática
1b) midrash - transliteração da palavra hebraica

04098  מדשהm ̂edushshah

procedente de 1758; DITAT - 419b; n f
1) aquilo que é pisado, coisa debulhada

04099  מדתאM e
̂ datha

de origem Persa; n pr m
Hamedata = “dobro”
1) pai de Hamã

04100
meh

 מהmah

ou

 מהmah

ou

 םma

ou

 םma

também

מה

uma partícula primitiva, grego 2982 λαμα; DITAT - 1149 pron interr
1) o que, como, de que tipo
1a) (interrogativa)
1a1) o que?
1a2) de que tipo
1a3) que? (retórico)
1a4) qualquer um, tudo que, que
1b) (advérbio)
1b1) como, como assim
1b2) por que
1b3) como! (exclamação)
1c) (com prep)
1c1) em que?, pelo que?, com que?, de que maneira?
1c2) por causa de que?
1c3) semelhante a que?
1c3a) quanto?, quantos?, com qual freqüência?
1c3b) por quanto tempo?
1c4) por qual razão?, por que?, para qual propósito?
1c5) até quando?, quanto tempo?, sobre que?, por que? pron indef
2) nada, o que, aquilo que

04101  מהmah (aramaico)
correspondente a 4100; DITAT - 2822; pron interríndef
1) o que, que
1a) que?
1b) qualquer um que, que, o que quer que
1c) como?, por que?, acerca do que? (com prefixos)

04102  מההmahahh
aparentemente um denominativo procedente de 4100; DITAT - 1150; v
1) (Hitpalpel) demorar-se, hesitar, atrasar, retardar

04103  מהומהm e
̂ huwmah
procedente de 1949; DITAT - 486a; n f
1) tumulto, confusão, perturbação, confusão,
aborrecimento

destruição,

problema,

incômodo,

1a) tumulto, confusão, perturbação, desordem, inquietação, pânico
1b) confusão

04104  מהומןM ̂ehuwman

de origem persa; n pr m
Meumã = “fiel”
1) um dos 7 eunucos de Assuero

04105  מהיטבאלM e
̂ heytab’el

procedente de 3190 (forma alongada) e 410;
Meetabel = “favorecido de Deus” n pr m
1) o antepassado de Semaías, o falso profeta que foi contratado contra Neemias por Tobias e
Sambalate n pr f
2) a filha de Matrede e esposa do rei Hadade de Edom

04106  מהירmahiyr ou  מהרmahir

procedente de 4116; DITAT - 1152c; adj
1) veloz, rápido, habilidoso, pronto

04107  מהלmahal

uma raiz primitiva; DITAT - 1151; v
1) circuncidar, enfraquecer, cortar
1a) (Qal) enfraquecido (particípio)

04108  מהלךmahlek

procedente de 1980; DITAT - 498d; n m
1) (Hifil) caminhada, jornada, ida, lugar para caminhar
1a) caminhada
1b) jornada
1c) idas, livre acesso

04109  מהלךmahalak

procedente de 1980; DITAT - 498d; n m
1) caminhada, jornada, ida, lugar para caminhar
1a) caminhada
1b) jornada
1c) idas, livre acesso

04110  מהללmahalal

procedente de 1984; DITAT - 500b; n m
1) louvor, vanglória

04111  מהללאלMahalal’el

procedente de 4110 e 410, grego 3121 Μαλελεηλ; n pr m
Maalalel = “louvor de Deus”
1) filho de Cainã e o 4o. na descendência de Adão na linhagem de Sete
2) um descendente de Perez, o filho de Judá

04112  מהלמהmahalummah ou (plural) מהלמות

procedente de 1986; DITAT - 502c; n f pl
1) pancadas, açoites

04113  מהמרהmahamorah ou (plural) מהמרות

procedente de uma raiz não utilizada de significado incerto; DITAT - 509a; n f
1) uma inundação, um poço de água

04114  מהפכהmahpekah

procedente de 2015; DITAT - 512d; n f
1) subversão, destruição
1a) sempre referindo-se a Sodoma e Gomorra

04115  מהפכתmahpeketh

procedente de 2015; DITAT - 512e; n f
1) tronco
1a) instrumento similar de punição (forçando uma postura curvada ou contorcida)
1b) casa de troncos, prisão

04116  מהרmahar

uma raiz primitiva; DITAT - 1152; v
1) (Qal) apressar
1a) (Nifal) estar com pressa, estar ansioso
1a) apressado, precipitado, impetuoso
1b) (Piel)
1b1) apressar, acelerar
1b2) apressadamente (usado como advérbio com outro verbo)
1b3) apressar, preparar rapidamente, fazer depressa, trazer depressa

04117  מהרmahar

uma raiz primitiva (talvez o mesmo que 4116 com a idéia de prontidão em consentir);
DITAT - 1153; v
1) obter ou adquirir mediante pagamento do preço de compra, dar um dote
1a) (Qal) obter em troca

04118  מהרmaher

procedente de 4116; DITAT - 1152a, 1152b; adj
1) rápido, apressado, ágil, depressa adv
2) rapidamente, velozmente

04119  מהרmohar

procedente de 4117; DITAT - 1153a; n m
1) pagar o dote da esposa, dinheiro de dote

04120  מהרהm ̂eherah

procedente de 4118; DITAT - 1152d; n f
1) pressa, velocidade
1a) apressadamente, velozmente (como advérbio)
1b) com pressa (com prep)

04121  מהריMaharay

procedente de 4116; n pr m
Maarai = “impetuoso”
1) um habitante de Netofa na tribo de Judá e um dos guerreiros de Davi

04122 בז

 מהר שלל חשMaher Shalal Chash Baz

procedente de 4118 e 7998 e 2363 e 957; n pr m
Maer-Salal-Hás-Baz = “Rápido-Despojo-Presa-Segura”
1) nome simbólico que Isaías deu ao seu filho por indicação de Deus; indicação profética de
que Damasco e Samaria seriam, em breve, saqueadas pelo rei da Assíria

04123  מהתלהmahathallah ou (plural) מהתלות

procedente de 2048; DITAT - 2514a; n f
1) decepções, ilusões

04124  מואבMow’ab

procedente de uma forma prolongada do prefixo preposicional m- e 1; de (o pai dela [da
mãe]); DITAT - 1155
Moabe = “do seu pai” n pr m
1) um filho de Ló com sua filha mais velha
2) a nação descendente do filho de Ló n pr loc
3) a terra habitada pelos descendentes do filho de Ló

04125

 מואביMow’abiy

fem.

 מהאביהMow’abiyah

 מהאביתMowabiyth
patronímico procedente de 4124; DITAT - 1155a; adj
Moabita = “do pai: que pai?”
1) um cidadão de Moabe
2) um habitante da terra de Moabe

04126  מוובאmowba’

por transp. de 3996; DITAT - 212b; n m
1) entrada, ato de entrar

04127  מוגmuwg

uma raiz primitiva; DITAT - 1156; v
1) derreter, levar a derreter
1a) (Qal)
1a1) derreter, desfalecer
1a2) fazer derreter
1b) (Nifal) derreter completamente
1c) (Polel) amolecer, dissolver, dissipar
Polel

Polel
Essa forma duplica a letra final da raiz, mas funciona como o Piel normal.
Ver Piel 8840

ou

1d) (Hitpolel) derreter, escorrer

04128  מודmuwd

uma raiz primitiva; DITAT - 1157; v
1) (Polel) tremer

04129  מודעmowda ̀ ou mais precisamente  מדעmoda ̀

procedente de 3045; DITAT - 848e; n m
1) pessoa aparentada, parente

04130  מודעתmowda ̀ath

procedente de 3045; DITAT - 848f; n f
1) parentesco, pessoa aparentada

04131  מוטmowt

uma raiz primitiva; DITAT - 1158; v
1) cambalear, tremer, escorregar
1a) (Qal) cambalear, tremer, escorregar
1b) (Nifal) ser abalado, ser movimentado, ser derrubado
1c) (Hifil) expulsar, deixar cair, derrubar
1d) (Hitpael) ser fortemente agitado

04132  מוטmowt

procedente de 4131; DITAT - 1158a; n m
1) uma sacudida, um balanço, vara, travessão de canga
1a) uma sacudida, um cambalear
1b) pau, varal (para carregar)
1c) travessão de canga

04133  מוטהmowtah

procedente de 4132; DITAT - 1158b; n f
1) vara, travessão de canga
1a) vara
1b) travessão de canga
1b1) referindo-se à opressão (fig.)

04134  מוךmuwk

uma raiz primitiva; DITAT - 1159; v
1) (Qal) ser baixo, tornar-se pobre, estar deprimido, ser pobre

04135  מולmuwl

uma raiz primitiva; DITAT - 1161; v
1) circuncidar, deixar-se ser circuncidado, cortar, cortar fora
1a) (Qal) circuncidar
1b) (Nifal) ser circuncidado, circuncidar-se
1c) (Hifil) levar a ser circuncidado
1c1) referindo-se à destruição (fig.)
1d) (Hitpolel) ser cortado fora
1e) (Polel) cortar

04136

 מולmuwl

ou

 מולmowl

(Dt 1.1) ou

 מואלmow’l

12.38) ou  מלmul (Nm 22.5)
procedente de 4135; DITAT - 1160 n m
1) frente
1a) frente
1b) na direção oposta prep
2) em frente de
2a) defronte de
2b) (com prefixo)
2b1) para a frente de, à frente de, na frente de
2b2) procedente da frente de, saindo da frente de, próximo na frente de, defronte de

04137  מולדהMowladah

procedente de 3205; n pr loc
Molada ou Moladá = “nascimento” ou “raça”
1) uma cidade do sul de Canaã alocada para Judá e depois realocada para Simeão

04138  מולדתmowledeth

procedente de 3205; DITAT - 867f; n f
1) parentesco, nascimento, filho, parentes
1a) parentesco
1b) nascimento, circunstâncias do nascimento
1c) nascido, geração, prole, descendência, filhas

04139  מולהmuwlah

procedente de 4135; DITAT - 1161a; n f
1) circuncisão

04140  מולידMowliyd

procedente de 3205; n pr m
Molide = “aquele que gera”
1) um homem de Judá, filho de Abisur com Abiail e um descendente de Jerameel

04141  מוסבmuwcab

procedente de 5437; DITAT - 1456b; n m
1) cercania, redor, arredor

04142  מוסבהmuwcabbah ou  מסבהmucabbah

procedente de 4141; DITAT - 1456b; v f
1) (Hofal)
1a) ser mudado
1b) rodeado, estabelecido (particípio)

04143  מוסדmuwcad

procedente de 3245; DITAT - 875d; n m
1) fundamento, lançamento da fundação, ato de lançar alicerces

04144  מוסדmowcad

(Ne

procedente de 3245; DITAT - 875f; n m
1) fundação

04145  מוסדהmuwcadah

procedente de 4143; DITAT - 875e; n f
1) fundação, designação

04146  מוסדהmowcadah ou  מסדהmocadah

procedente de 4144; DITAT - 875f; n f
1) fundação

04147

 מוסרmowcer

também

(no

pl.)

fem.

מוסרה

mowcerah ou  מסרהmoc ̂erah
procedente de 3256; DITAT - 141f; n m
1) faixa, vínculo

04148  מוסרmuwcar

procedente de 3256; DITAT - 877b; n m
1) disciplina, castigo, correção
1a) disciplina, correção
1b) castigo

04149  מוסרהMowcerah ou (pl.)  מסרותMoc ̂erowth

procedente de 4147; n pr f loc
Mosera ou Moserote = “vínculos”
1) um lugar próximo ao Monte Hor onde morreu Arão

04150  מועדmow ̀ed ou  מעדmo ̀ed ou (fem.)  מועדהmow ̀
adah (2Cr 8.13)

procedente de 3259; DITAT - 878b; n m
1) lugar determinado, tempo determinado, reunião
1a) tempo determinado
1a1) tempo determinado (em geral)
1a2) período sagrado, festa estabelecida, período determinado
1b) reunião determinada
1c) lugar determinado
1d) sinal determinado
1e) tenda do encontro

04151  מועדmow ̀ad
procedente de 3259; DITAT - 878c; n m
1) lugar determinado (no exército)

04152  מועדהmuw a
̀ dah
procedente de 3259; DITAT - 878d; n f
1) cidades determinadas (de refúgio)

04153  מועדיהMow ̀adyah
procedente de 4151 e 3050; n pr m

Moadias = “o tempo determinado de JA (Javé)”
1) um dos sacerdotes que retornou com Zorobabel

04154  מועדתmuw ̀edeth

particípio pass de 4571; DITAT - 1226; f
1) escorregadio

04155  מועףmuw ̀aph

procedente de 5774; DITAT - 1583a; n m
1) trevas, escuridão

04156  מועצהmow ̀etsah

procedente de 3289; DITAT - 887b; n f
1) conselho, plano, princípio, desígnio

04157  מועקהmuw ̀aqah

procedente de 5781; DITAT - 1585b; n f
1) aperto, aflição, pressão

04158

 מופעתMowpha

̀ ath

(Jr

48.21)

ou

מיפעת

meyphaath ou  מפעתmephaath
procedente de 3313; n pr loc
Mefaate = “esplendor” ou “altura”
1) uma cidade de Rúben no distrito de Misor designada para os levitas meraritas;
localização incerta
2) uma cidade em Moabe

04159  מופתmowpheth ou  מפתmopheth

procedente de 3302 no sentido de notabilidade; DITAT - 152a; n m
1) maravilha, sinal, milagre, prodígio
1a) maravilha (como uma demonstração especial do poder de Deus)
1b) sinal, símbolo (de evento futuro)

04160  מוץmuwts

uma raiz primitiva; DITAT - 1162; v
1) (Qal) expremer, extorquir, oprimir

04161  מוצאmowtsa’ ou  מצאmotsa’

procedente de 3318; DITAT - 893c; n m
1) ato ou local de saída, saída, exportação, fonte, manancial
1a) uma saída
1a1) nascente (do sol), ato de emitir de uma ordem (referindo-se à boca)
1a2) saídas, aqueles que saem
1a3) caminho para fora, saída
1b) aquilo que sai
1b1) expressão
1b2) exportação
1c) lugar de saída
1c1) fonte ou manancial (de água)

1c2) lugar de partida
1c3) oriente (referindo-se ao sol)
1c4) mina (de prata)

04162  מוצאmowtsa’

o mesmo que 4161; n pr m
Mosa = “fonte”
1) filho de Calebe com sua concubina Efá
2) filho de Zinri e descendente de Saul

04163  מוצאהmowtsa’ah

procedente de 4161; DITAT - 893d; n f
1) origem, lugar de saída de
1a) origem
1b) lugares de saída para ou de
1b1) latrina

04164  מוצקmuwtsaq ou  מוצקmuwtsaq

procedente de 3332; DITAT - 1895c; n m
1) constrangimento, aflição

04165  מוצקmuwtsaq

procedente de 5694; DITAT - 897b; n m
1) uma fundição

04166  מוצקהmuwtsaqah ou  מצקהmutsaqah

procedente de 3332; DITAT - 897c; n f
1) tubo
2) uma fundição

04167  מוקmuwq

uma raiz primitiva; DITAT - 1163; v
1) (Hifil) escarnecer, ridicularizar, motejar

04168  מוקדmowqed

procedente de 3344; DITAT - 901b; n m
1) uma massa abrasadora, queima, lareira

04169  מוקדהmowq ̂edah

procedente de 4168; DITAT - 901c; n f
1) lareira
1a) lareira - o prato ou topo do altar

04170  מוקשmowqesh ou  מקשmoqesh

procedente de 3369; DITAT - 906c; n m
1) isca, chamariz, laço

04171  מורmuwr

uma raiz primitiva; DITAT - 1164; v
1) mudar, trocar

1a) (Nifal) ser mudado
1b) (Hifil)
1b1) mudar, alterar
1b2) trocar

04172

 מוראmowra’

ou

 מראmora’

ou

 מורהmorah

(Sl

9.20)
procedente de 3372; DITAT - 907c,907d; n m
1) medo, reverência, terror
1a) medo, terror
1b) reverência
1c) objeto de reverência
1d) espetáculo ou ato que inspira temor

04173  מורגmowrag ou  מרגmorag
procedente de uma raiz não utilizada significando triturar; DITAT - 1165; n m
1) debulhador, instrumento que debulha

04174  מורדmowrad
procedente de 3381; DITAT - 909a; n m
1) descida, encosta, lugar íngreme, trabalho pendente, trabalho recortado
1a) descida
1b) trabalho pendente

04175  מורהmowreh
procedente de 3384; DITAT - 910b,910c; n m
1) (a primeira) chuva
2) (DITAT) professor

04176  מורהMowreh ou  מרהMoreh
o mesmo que 4175; n m
Moré = “professor”
1) o carvalho em Siquém onde Abraão parou quando entrou pela primeira vez em Canaã;
perto das montanhas de Ebal e Gerizim
2) o monte no vale de Jezreel no qual os midianitas estavam acampados quando Gideão os
atacou

04177  מורהmowrah
procedente de 4171 no sentido de tosquia; DITAT - 1166; n m
1) navalha

04178  מורטmowrat
procedente de 3399; DITAT - 1244; part
1) (Pual) esfregado, polido, liso

04179  מוריהMowriyah ou  מריהMoriyah
procedente de 7200 e 3050; n pr loc
Moriá = “escolhido por Javé”
1) o lugar para onde Abraão levou Isaque a fim de sacrificá-lo

2) o monte no lado oriental de Jerusalém sobre o qual Salomão construiu o templo

04180  מורשmowrash

procedente de 3423; DITAT - 920d; n m
1) possessão

04181  מורשהmowrashah

procedente de 4180; DITAT - 920e; n f
1) uma possessão

04182 גת

 מורשתMowresheth Gath

procedente de 3423 e 1661; n pr loc
Moresete-Gate = “possessão de Gate”
1) um lugar aparentemente na vizinhança de Gate e provavelmente a terra natal do profeta
Miquéias

04183  מורשתיMorashtiy

gentílico procedente de 4182; adj
Morastita veja Moresete-Gate = “possessão de Gate”
1) um habitante de Moresete
1a) o profeta Miquéias

04184  מושmuwsh

uma raiz primitiva; DITAT - 1168; v
1) sentir
1a) (Qal) sentir
1b) (Hifil) sentir

04185  מושmuwsh

uma raiz primitiva [talvez o mesmo que 4184 com a idéia de recuar por contato]; DITAT
- 1167; v
1) afastar-se, remover
1a) (Qal)
1a1) afastar-se
1a2) remover
1a3) ser removido (referindo-se a objetos inanimados)
1b) (Hifil) remover, afastar

04186  מושבmowshab ou  משבmoshab

procedente de 3427; um assento; DITAT - 922c; n m
1) assento, reunião, habitação, morada, habitantes
1a) assento, lugar, pessoas sentadas, companhia ou assembléia
1b) habitação, moradia
1c) situação, localização
1d) período de habitação
1e) habitantes, morador

04187  מושיMuwshiy ou  משיMushshiy
procedente de 4184; n pr m
Musi = “produção”

1) filho de Merari, neto de Coate, e bisneto de Levi

04188  מושיMuwshiy

patronímico procedente de 4187; adj
Musitas = veja Musi “produção”
1) descendentes de Musi, o bisneto de Levi

04189  מושכהmowsh ̂ekah ou (plural) מושכות

particípio ativo de 4900; DITAT - 1257b; n f
1) corda

04190  מושעהmowsha a
̀ h ou (plural) מושעות

procedente de 3467; DITAT - 929d; n f
1) ato salvador, libertação

04191  מותmuwth

uma raiz primitiva; DITAT - 1169; v
1) morrer, matar, executar
1a) (Qal)
1a1) morrer
1a2) morrer (como penalidade), ser levado à morte
1a3) morrer, perecer (referindo-se a uma nação)
1a4) morrer prematuramente (por negligência de conduta moral sábia)
1b) (Polel) matar, executar, despachar
1c) (Hifil) matar, executar
1d) (Hofal)
1d1) ser morto, ser levado à morte
1d1a) morrer prematuramente

04192  מותMuwth (Sl 48.14) ou לבן

 מותMuwth lab-ben

procedente de 4191 e 1121 com a preposição e a interposição do artigo; n m
1) morte
1a) significado duvidoso

04193  מותmowth (aramaico)

correspondente a 4194; DITAT - 2823; n m
1) morte

04194  מותmaveth

procedente de 4191; DITAT - 1169a; n m
1) morte, moribundo, Morte (personificada), reino dos mortos
1a) morte
1b) morte por violência (como penalidade)
1c) estado de morte, lugar da morte

04195  מותרmowthar

procedente de 3498; DITAT - 936g; n m
1) preeminência, abundância, lucro, superioridade
1a) abundância, fartura
1b) preeminência, superioridade

04196  מזבחmizbeach
procedente de 2076; DITAT - 525b; n m
1) altar

04197  מזגmezeg

procedente de uma raiz não utilizada significando misturar (água com vinho); DITAT 1170a; n m
1) mistura, vinho misturado

04198  מזהmazeh

procedente de uma raiz não utilizada significando absorver; DITAT - 1171a; adj
1) absorvido, vazio, consumido

04199  מזהMizzah

provavelmente procedente de uma raiz não utilizada significando desfalecer de medo; n
pr m
Mizá = “medo”
1) filho de Reuel e neto de Esaú

04200  מזוmezev ou plural מזוים

provavelmente procedente de uma raiz não utilizada significando juntar em; DITAT 534b; n m
1) despensa, celeiro

04201  מזוזהm e
̂ zuwzah ou  מזזהm ̂ezuzah

procedente da mesma raiz que 2123; DITAT - 535b; n f
1) ombreira, umbral

04202  מזוןmazown

procedente de 2109; DITAT - 539a; n m
1) alimento, sustento

04203  מזוןmazown (aramaico)

correspondente a 4202; DITAT - 2705a; n m
1) alimento, comida

04204  מזורmazowr

procedente de 2114 no sentido de desviar-se da verdade; DITAT - 1175a; n m
1) rede, armadilha
1a) significado duvidoso

04205  מזורmazowr ou  מזרmazor

procedente de 2115 no sentido de atar; DITAT - 543c; n m
1) ferida
1a) ferida (fig. de ferimentos ou sofrimentos de Israel ou Judá)

04206  מזיחmaziyach ou  מזחmezach

procedente de 2118; DITAT - 1172a; n m
1) cinto

04207  מזלגmazleg ou (feminino)  מזלגהmizlagah
procedente de uma raiz não utilizada significando parar; DITAT - 552a; n m
1) garfo de três dentes
1a) um instrumento de sacrifício

04208  מזלהmazzalah

aparentemente procedente de 5140 no sentido de chuva; DITAT - 1173; n f
1) constelações
1a) signos do zodíaco (talvez)

04209  מזמהm ̂ezimmah

procedente de 2161; DITAT - 556c; n f
1) propósito, discrição, plano, trama
1a) propósito
1b) discrição
1c) planos (maus)

04210  מזמורmizmowr

procedente de 2167; DITAT - 558c; n m
1) melodia, salmo

04211  מזמרהmazmerah

procedente de 2168; DITAT - 559c; n f
1) podadeira

04212  מזמרהm ̂ezamm e
̂ rah ou (plural) מזמרת

procedente de 2168; DITAT - 559d; n f
1) espevitadeira (utensílio do templo)

04213  מזערmiz a
̀ r

procedente da mesma raiz que 2191; DITAT - 571b; n m
1) um pouco, bagatela, alguns
1a) bagatela, um pouco (referindo-se a tempo)
1b) um remanescente, poucos (referindo-se a números)

04214  מזרהmizreh

procedente de 2219; DITAT - 579a; n m
1) forquilha

04215  מזרהm ̂ezareh ou (plural) מזרים

aparentemente procedente de 2219; DITAT - 579; part
1) dispersador

04216  מזרותmazzarah

aparentemente procedente de 5144 no sentido de distinção; DITAT - 1176; n f
1) os 12 signos do Zodíaco e as 36 constelações que lhe são associadas

04217  מזרחmizrach

procedente de 2224; DITAT - 580c; n m

1) lugar do nascer do sol, oriente
1a) nascer do sol, oriente (com ‘sol’)
1b) o leste (sem ‘sol’)
1b1) para ou na direção do nascer do sol
1b2) para o leste, na direção do leste

04218  מזרעmizra ̀

procedente de 2232; DITAT - 582f; n m
1) terra para sementes, local de plantio

04219  מזרקmizraq

procedente de 2236; DITAT - 585a; n m
1) vasilha, bacia
1a) taça (para vinho)
1b) bacia (recipiente para jogar água ou aspergir um líquido)

04220  מחmeach ou (plural) מחים

procedente de 4229 no sentido de gorduroso; DITAT - 1181a; n m
1) animal novo cevado, gordo

04221  מחmoach

procedente da mesma raiz que 4220; DITAT - 1181b; n m
1) tutano

04222  מחאmacha’

uma raiz primitiva; DITAT - 1177; v
1) bater, bater (palmas)
1a) (Qal) bater palmas (de alegria)
1b) (Piel) bater palmas (de júbilo)

04223  מחאm ̂echa’ (aramaico)

correspondente a 4222; DITAT - 2824; v
1) bater, golpear, matar
1a) (Peal) atingir
1b) (Pael) impedir, obstruir
1c) (Itpaal) permitir que seja ferido

04224  מחבאmachabe’ ou  מחבאmachabo’

procedente de 2244; DITAT - 588a,589a; n m
1) esconderijo
2) (DITAT) peito

04225  מחברתmachbereth

procedente de 2266; DITAT - 598j; n f
1) coisa juntada, junção, costura, lugar da junção
1a) coisa juntada
1b) lugar da junção

04226  מחברהm ̂echabb e
̂ rah ou (plural) מחברות
procedente de 2266; DITAT - 598k; n f

1) ligadura, grampo, juntura

04227  מחבתmachabath

procedente da mesma raiz que 2281; DITAT - 600b; n f
1) frigideira, panela, assadeira
1a) para assar

04228  מחגרתmachagoreth

procedente de 2296; DITAT - 604d; n f
1) invólucro, cinto, faixa, cintura

04229  מחהmachah

uma raiz primitiva; DITAT - 1178,1179,1181c; v
1) limpar, apagar
1a) (Qal)
1a1) limpar
1a2) destruir, apagar
1a3) destruir, exterminar
1b) (Nifal)
1b1) ser limpado
1b2) ser destruído
1b3) ser exterminado
1c) (Hifil) apagar (da memória)
2) (Qal) atingir
3) (Pual) recheado de tutano (particípio)

04230  מחוגהm ̂echuwgah

procedente de 2328; DITAT - 615b; n f
1) instrumento circular, compasso

04231  מחוזmachowz

procedente de uma raiz não utilizada significando cercar; DITAT - 1180; n m
1) cidade, porto

04232  מחויאלM ̂echuwya’el ou  מחייאלM ̂echiyya’el

procedente de 4229 e 410; n pr m
Meujael = “ferido por Deus”
1) filho de Irade e bisneto de Caim

04233  מחויםMachaviym

aparentemente um gentílico, mas de um lugar desconhecido (no pl. somente para um
sing.); adj
Maavita = “propagadores”
1) aparentemente, um habitante de um lugar chamado ’Macheweh’
1a) a designação de Eliel, um dos soldados das tropas de elite de Davi

04234  מחולmachowl

procedente de 2342; DITAT - 623g; n m
1) dança

04235  מחולMachowl
o mesmo que 4234; n pr m
Maol = “dança”
1) pai de Hemã

04236  מחזהmachazeh

procedente de 2372; DITAT - 633f; n m
1) visão (em estado de êxtase)

04237  מחזהmechezah

procedente de 2372; DITAT - 633g; n f
1) luz, janela, lugar de onde se vê

04238  מחזיאותMachaziy’owth

procedente de 2372; n pr f pl
Maaziote = “visões”
1) um dos 14 filhos de Hemã, o coatita, e o líder de um grupo de cantores

04239  מחיm ̂echiy

procedente de 4229; DITAT - 1179a; n m
1) golpe (de um aríete)

04240  מחידהM ̂echiyda’

procedente de 2330; n pr m
Meída = “famoso” ou “nobre”
1) líder de uma família de exilados que retornaram com Zorobabel

04241  מחיהmichyah

procedente de 2421; DITAT - 644h; n f
1) preservação da vida, sustento
1a) preservação da vida
1b) sustento
1c) revivescimento
1d) a vivacidade da carne, a carne viva, carne crua ou macia

04242  מחירm ̂echiyr

procedente de uma raiz não utilizada significando comprar; DITAT - 1185c; n m
1) preço, salário
1a) preço
1b) custo, recompensa, salário

04243  מחירM e
̂ chiyr

o mesmo que 4242; n pr m
Meir = “preço”
1) filho de Quelube e irmão de Suá

04244  מחלהMachlah
procedente de 2470; n pr f

Macla = “doença”
1) a mais velha das 5 filhas de Zelofeade, o neto de Manassés
2) um gileadita

04245  מחלהmachaleh ou (fem.)  מחלהmachalah

procedente de 2470; DITAT - 655b,655c; n m
1) doença, enfermidade

04246  מחולהm ̂echowlah

procedente de 4284; DITAT - 623h; n f
1) dança 4247

04247  מחלהm e
̂ chillah

procedente de 2490; DITAT - 660f; n f
1) buraco, caverna

04248  מחלוןMachlown

procedente de 2470; n pr m
Malom = “doente”
1) filho de Elimeleque com Naomi e primeiro marido de Rute

04249  מחליMachliy

procedente de 2470; n pr m
Mali = “doente”
1) filho de Merari e neto de Levi; progenitor da família dos malitas
2) filho de Musi, neto de Merari, e bisneto de Levi

04250  מחליMachliy

patronímico procedente de 4249; adj
Malitas = veja Mali “minha doença”
1) descendentes de Mali, o neto de Levi

04251  מחליmachluy ou (plural) מחליים

procedente de 2470; DITAT - 655d; n m
1) doença, sofrimento
1a) causada por feridas

04252  מחלףmachalaph

procedente de 2498; DITAT - 666d; n m
1) faca

04253  מחלפהmachlaphah ou (plural) מחלפות

procedente de 2498; DITAT - 666e; n f
1) trança, cacho
1a) de cabelo

04254  מחלצהmachalatsah ou (plural) מחלצות

procedente de 2502; DITAT - 667b; n f
1) veste cerimonial

04255  מחלקהmachl ̂eqah (aramaico)
correspondente a 4256; DITAT - 2732b; n f
1) classe, divisão
1a) de sacerdotes e levitas

04256  מחלקתmachaloqeth

procedente de 2505; DITAT - 669d; n f
1) divisão, turno, classe, parte, distribuicão
1a) divisão, parte
1b) divisão, classe, turno
1b1) referindo-se a sacerdotes, levitas (termo técnico de organização)

04257  מחלתmachalath

procedente de 2470; DITAT - 623h or 655c; n f
1) Maalate
1a) encontrado nos títulos do Sl 53.1 e do Sl 81.1
1a1) significado duvidoso, provavelmente uma expressão musical que dá nome à melodia

04258  מחלתMachalath

o mesmo que 4257; n pr f
Maalate = “instrumento de cordas”
1) filha de Jerimote, filho do rei Davi e esposa, evidentemente a 1a., do rei Roboão, o neto
do rei Davi
2) filha de Ismael e esposa de Esaú

04259  מחלתיM ̂echolathiy

gentílico procedente de 65; adj
Meolatita = Meolá “de dança”
1) um habitante de um lugar evidentemente chamado de ’Meolá’
1a) atribuído a Adriel e Barzilai

04260  מחמאהmachama’ah ou (plural) מחמאות

um denominativo de 2529; DITAT - 1182; n f
1) semelhante a coalhada, liso, untuoso, hipócrita
1a) palavras de lisonja (fig.)

04261  מחמדmachmad

procedente de 2530; DITAT - 673d,673e; n m
1) desejo, algo desejável, algo agradável

04262  מחמדmachmud ou  מחמודmachmuwd

procedente de 2530; DITAT - 673; n m
1) desejável, coisa preciosa

04263  מחמלmachmal

procedente de 2550; DITAT - 676b; n m
1) objeto de compaixão ou pena, coisa de dar pena
2) (DITAT) objeto de profunda afeição

04264  מחנהmachaneh
procedente de 2583; DITAT - 690c; n m
1) acampamento, arraial
1a) arraial, lugar de acampamento
1b) acampamento de um exército armado, acampamento dum exército
1c) aqueles que acampam, companhia, grupo de pessoas

04265 דן

 מחנהMachaneh-Dan

procedente de 4264 e 1835; n pr loc
Maané-Dã = “acampamento de Dã”
1) local do acampamento da tribo de Dã; lugar atrás de Quiriate-Jearim e entre Zorá e Estaol

04266  מחניםMachanayim

dual de 4264; n pr loc
Maanaim = “dois acampamentos”
1) um lugar oa leste do Jordão, nomeado a partir do encontro de Jacó com os anjos
2) uma cidade levítica em Gade

04267  מחנקmachanaq

procedente de 2614; DITAT - 697a; n m
1) estrangulamento, sufocamento
1a) como uma maneira de morrer

04268  מחסהmachaceh ou  מחסהmachceh

procedente de 2620; DITAT - 700b; n m
1) refúgio, abrigo
1a) da chuva ou temporal, do perigo
1b) de falsidade

04269  מחסוםmachcowm

procedente de 2629; DITAT - 702a; n m
1) mordaça

04270  מחסורmachcowr ou  מחסרmachcor

procedente de 2637; DITAT - 705e; n m
1) necessidade, pobreza, coisa necessária
1a) necessidade, coisa necessária
1b) falta, carência
1c) necessidade, pobreza

04271  מחסיהMachceyah

procedente de 4268 e 3050; n pr m
Maaséias = “Javé é um abrigo”
1) um sacerdote e antepassado de Baruque, amigo e escrivão de Jeremias
2) antepassado de Seraías que carregou o livro de Jeremias para a Babilônia

04272  מחץmachats

uma raiz primitiva; DITAT - 1183; v

1) golpear, quebrar, ferir gravemente
1a) (Qal)
1a1) destroçar
1a2) destruição (particípio)

04273  מחץmachats

procedente de 4272; DITAT - 1183a; n m
1) ferida severa, contusão

04274  מחצבmachtseb

procedente de 2672; DITAT - 718a; n m
1) talhamento, corte
1a) de pedras

04275  מחצהmechetsah

procedente de 2673; DITAT - 719d; n f
1) metade
1a) dos despojos

04276  מחציתmachatsiyth

procedente de 2673; DITAT - 719e; n f
1) metade, meio
1a) metade
1b) meio, meio-dia, 12 horas

04277  מחקmachaq

uma raiz primitiva; DITAT - 1184; v
1) (Qal) destruir totalmente, aniquilar

04278  מחקרmechqar

procedente de 2713; DITAT - 729b; n m
1) extensão, espaço, campo

04279  מחרmachar

provavelmente procedente de 309; DITAT - 1185a; n m
1) amanhã, em algum tempo ainda por vir, no futuro
1a) amanhã (como o dia que segue ao dia presente)
1b) em tempo futuro

04280  מחראהmachara’ah

procedente da mesma raiz que 2716; DITAT - 730b; n f
1) esgoto, fossa, privada
2) (DITAT) latrina

04281  מחרשהmachareshah

procedente de 2790; DITAT - 760d; n f
1) relha de arado04282

04282  מחרשתmacharesheth
procedente de 2790; DITAT - 760d; n f

1) relha do arado

04283

 מחרתmochorath ou  מחרתםmochoratham (1Sm

30.17)
procedente da mesma raiz que 4279; DITAT - 1185b; n f
1) o amanhã, o dia seguinte

04284

 מחשבהmachashabah

machashebeth

procedente de 2803; DITAT - 767d; n f
1) pensamento, idéia
1a) pensamento
1b) idéia, plano, propósito
1c) invenção

04285  מחשךmachshak

procedente de 2821; DITAT - 769d; n m
1) lugar escuro, escuridão, esconderijo
1a) esconderijo
1b) região escura
1c) sepultura

04286  מחשףmachsoph

procedente de 2834; DITAT - 766b; n m
1) ato de deixar aparecer, ato de desnudar
1a) referindo-se a casca de árvore

04287  מחתMachath

provavelmente procedente de 4229; n pr m
Maate = “ávido”
1) um levita coatita da casa de Coré
2) um levita coatita no governo do rei Ezequias

04288  מחתהm e
̂ chittah

procedente de 2846; DITAT - 784g; n f
1) destruição, ruína, terror, uma ruptura
1a) terror, pavor, objeto de terror
1b) ruína

04289  מחתהmachtah

o mesmo que 4288 no sentido de remoção; DITAT - 777a; n f
1) braseiro, incensário, turíbulo, espevitadeira, bandeja
1a) espevitadeira
1b) turíbulos
1c) incensário

04290  מחתרתmachtereth

procedente de 2864; DITAT - 783a; n m
1) arrombamento, roubo

ou

מחשבת

04291  מטאm ̂eta’ (aramaico) ou  מטהm ̂etah (aramaico)
aparentemente correspondente a 4672 no sentido intransitivo de ser achado presente;
DITAT - 2825; v
1) alcançar, vir sobre, atingir
1a) (Peal)
1a1) alcançar, vir a
1a2) alcançar, estender
1a3) vir sobre

04292  מטאטאmat’ate’

aparentemente de um denominativo de 2916; DITAT - 785a; n m
1) vassoura

04293  מטבחmatbeach

procedente de 2873; DITAT - 786e; n m
1) lugar de matança, matadouro

04294  מטהmatteh ou (fem.)  מטהmattah

procedente de 5186; DITAT - 1352b; n m
1) vara, ramo, tribo
1a) vara, bordão, cajado
1b) ramo (de vinha)
1c) tribo
1c1) companhia liderada por um chefe com um bordão (originalmente)

04295  מטהmattah

procedente de 5186 com diretivo enclítico anexo; DITAT - 1352a; adv
1) para baixo, embaixo
1a) para baixo
1b) sob (referindo-se a idade)
1c) debaixo

04296  מטהmittah

procedente de 5186; DITAT - 1352c; n f
1) leito, cama, ataúde

04297  מטהmutteh

procedente de 5186; DITAT - 1352e; n m
1) uma perversão, aquele que é pervertido ou torto, pervertido

04298  מטהmuttah ou (plural) מטות

procedente de 5186; DITAT - 1352d; n f
1) estiramento, extensão, expansão

04299  מטוהmatveh

procedente de 2901; DITAT - 794a; n m
1) o que é fiado, fio

04300  מטילm e
̂ tiyl

procedente de 2904 no sentido de martelar; DITAT - 1186a; n m
1) barra martelada, barra de ferro forjado, barra de metal forjado

04301

 מטמוןmatmown

ou

 מטמןmatmon

ou

מטמן

matmun

procedente de 2934; DITAT - 811a; n m
1) tesouro oculto, tesouro

04302  מטעmatta ̀
procedente de 5193; DITAT - 1354c; n m
1) lugar ou ato de plantar, plantio, plantação
1a) lugar de plantação
1b) local da plantação
1c) plantação

04303

 מטעםmat

̀ am ou (fem.)

 מטעמהmat

̀ ammah ou

(plural) מטעמים

procedente de 2938; DITAT - 815b; n m
1) comida apetitosa ou saborosa, comida deliciosa, guloseimas

04304  מטפחתmitpachath
procedente de 2946; DITAT - 818d; n f
1) manto

04305  מטרmatar
uma raiz primitiva; DITAT - 1187; v
1) chover
1a) (Nifal) receber chuva
1b) (Hifil)
1b1) chover, mandar chuva
1b2) chover granizo, mandar granizo

04306  מטרmatar
procedente de 4305; DITAT - 1187a; n m
1) chuva

04307  מטראmattara’ ou  מטרהmattarah
procedente de 5201; DITAT - 1356a; n f
1) guarda, custódia, prisão, marca, alvo
1a) guarda, custódia, prisão
1b) alvo, marca (fig. de castigo)

04308  מטרדMatred
procedente de 2956; n pr f
Matrede = “impulsionar”
1) filha de Me-Zaabe e mãe de Meetabel, a esposa de Hadar (Hadade) de Paú, rei de Edom

04309  מטריMatriy
procedente de 4305; adj

Matri = “chuva de Javé”
1) uma família da tribo de Benjamim à qual pertencia o rei Saul

04310  מיmiy

um pronome interrogativo de pessoas, assim como 4100 é de coisas, quem?
(ocasionalmente, numa expressão peculiar, também usado para coisas; DITAT - 1189;
pron interr
1) quem?, de quem?, seria este, qualquer um, quem quer que

04311  מידבאMeyd ̂eba’

procedente de 4325 e 1679; n pr loc
Medeba = “água de descanso”
1) uma cidade em Moabe designada para Rúben e localizada a 6 km (4 milhas) ao sudoeste
de Hesbom; a cidade ainda existe

04312  מידדMeydad

procedente de 3032 no sentido de amar; n pr m
Medade = “amor”
1) um dos 70 anciãos a quem foi concedido o dom profético de Moisés, sendo que vieram a
profetizar no acampamento dos israelitas no deserto

04313 ירקון

 מיMey hay-Yarqown

procedente de 4325 e 3420 com o art. interposto; n pr loc
Me-Jarcom = “águas amarelas”
1) uma cidade em Dã, próxima a Jope

04314 זהב

 מיMey Zahab

procedente de 4325 e 2091, água dourada; n pr m
Me-Zaabe = “águas douradas”
1) pai de Matrede e avô de Meetabel, a esposa de Hadade, o último rei mencionado de
Edom

04315  מיטבmeytab

procedente de 3190; DITAT - 863a; n m
1) o melhor
1a) como superlativo

04316  מיכאMiyka’

uma variação para 4318; n pr m
Mica = “aquele que é semelhante a Deus”
1) filho de Mefibosete
2) um levita que assinou a aliança com Neemias
3) pai de Matanias, um levita gersonita e descendente de Asafe

04317  מיכאלMiyka’el

procedente de 4310 e (com prefixo derivativo de) 3588 e 410, grego 3413 Μιχαηλ; n pr
m
Micael ou Miguel = “aquele que é semelhante a Deus”

1) um dos principais arcanjos, ou até mesmo o primeiro descrito como aquele que defende
os filhos de Israel em tempos de conflito
2) um aserita, pai de Setur, um dos 12 espias de Israel
3) um dos gaditas que se estabeleceram na terra de Basã
4) outro gadita, antepassado de Abiail
5) um levita gersonita, antepassado de Asafe
6) um dos 5 filhos de Izraías, da tribo de Issacar
7) um benjamita dos filhos de Berias
8) um dos capitães de Manassés que juntou-se a Davi em Ziclague
9) pai ou antepassado de Onri, chefe da tribo de Issacar no reinado de Davi
10) um dos filhos de Josafá que foram assassinados por Jeorão, o irmão mais velho
11) pai ou antepassado de Zebadias, dos filhos de Sefatias

04318  מיכהMiykah

uma abrev. de 4320; n pr m
Mica ou Micaías ou Miquéias = “aquele que é semelhante a Deus”
1) o sexto na ordem dos profetas menores; sendo nativo de Moresete, ele profetizou durante
os reinados de Jotão, Acaz, e Ezequias de Judá, e foi contemporâneo dos profetas
Oséias, Amós e Isaías
2) um efraimita do período dos juízes
3) um descendente de Joel, o rubenita
4) filho de Meribe-Baal e neto de Jônatas
5) um levita coatita, o filho mais velho de Uziel o irmão de Anrão
6) pai de Abdom, um homem de alta posição no reinado de Josias
7) filho de Inlá e um profeta de Samaria que profetizou a derrota e a morte do rei Acabe de
Israel

04319  מיכהוMiykahuw

um contr. para 4321; n pr m
Micaías ou Miquéias = “aquele que é semelhante a Deus”
1) filho de Inlá e um profeta de Samaria que profetizou a derrota e a morte do rei Acabe, de
Israel

04320  מיכיהMiykayah

procedente de 4310 e (o prefixo derivativo de) 3588 e 3050; n pr m
Micaías ou Miquéias = “aquele que é semelhante a Deus”
1) o sexto na ordem dos profetas menores; sendo nativo de Moresete, ele profetizou durante
os reinados de Jotão, Acaz, e Ezequias de Judá, e foi contemporâneo dos profetas
Oséias, Amós e Isaías
2) pai de Acbor, um homem de alta posição no reinado de Josias
3) um dos sacerdotes na dedicação do muro de Jerusalém

04321

 מיכיהוMiykay

̂ ehuw ou

 מכיהוMikay

̂ ehuw (Jr

36.11)
abrev. de 4322; n pr m
Mica ou Micaías = “aquele que é semelhante a Deus”
1) um efraimita do período dos juízes
2) filho de Inlá e um profeta de Samaria que profetizou a derrota e a morte do rei Acabe, de
Israel

3) filho de Gemarias na época de Jeremias

04322  מיכיהוMiykayahuw

para 4320;
Micaías ou Micaía = “aquele que é semelhante a Deus” n pr m
1) um dos príncipes de Josafá a quem ele enviou para ensinar a lei de Javé nas cidades de
Judá
2) filha de Uriel, de Gibeá, esposa do rei Roboão, de Judá, e mãe do rei Abias, de Judá

04323  מיכלmiykal

procedente de 3201; DITAT - 1190; n m
1) arroio, riacho significado duvidoso

04324  מיכלMiykal

aparentemente o mesmo que 4323; n pr f
Mical = “aquele que é semelhante a Deus”
1) filha do rei Saul, irmã de Jônatas, esposa do rei Davi, e mãe de cinco; foi dada como
esposa a Davi pelo dote de 100 prepúcios dos filisteus; enquanto casada com Davi, seu
pai a deu em casamento a outro homem, Paltiel; com a morte de Saul, Davi forçou-a a
retornar

04325  מיםmayim

dual de um substantivo primitivo (mas usado no sentido singular); DITAT - 1188; n m
1) água, águas
1a) água
1b) água dos pés, urina
1c) referindo-se a perigo, violência, coisas transitórias, revigoramento (fig.)

04326  מימיןMiyamin

uma forma para 4509; n pr m
Miamim = “da mão direita”
1) líder do 6o. turno dos sacerdotes estabelecido por Davi
2) um sacerdote que assinou a aliança com Neemias
3) um sacerdote que subiu com Zorobabel
4) um sacerdote que casou com uma esposa estrangeira na época de Esdras

04327  מיןmiyn

procedente de uma raiz não utilizada significando repartir; DITAT - 1191a; n m
1) gênero, algumas vezes uma espécie (geralmente de animais) Grupos de organismos vivos
pertencentes à mesma “espécie” criada se descendem do mesmo grupo de genes. Isso
não impede a formação de novas espécies porque isto representa uma divisão do grupo
de genes original. A informação é perdida ou conservada mas não adicionada. Uma
nova espécie pode surgir quando uma população se acha isolada, ocorrendo, então, a
procriação por consangüínidade. Segundo esta definição, uma nova espécie não é uma
nova “espécie” mas uma divisão posterior de uma “espécie” já existente.

04328  מיסדהm e
̂ yuccadah

propriamente, fem. particípio pass. de 3245; DITAT - 875; part
1) ser fundado, ser estabelecido

1a) fundação (particípio)

04329  מיסךmeycak

procedente de 5526; DITAT - 1492b; n m
1) estrutura coberta, encoberto

04330  מיץmiyts

procedente de 4160; DITAT - 1192b; n m
1) espremer, pressionar, torcer

04331  מישאMeysha’

procedente de 4185; n pr m
Messa = “liberdade”
1) um benjamita, filho de Saaraim com sua esposa Hodes que o concebeu na terra de Moabe

04332  מישאלMiysha’el

procedente de 4310 e 410 com a abrev. insep. interposta [veja 834] ; n pr m
Misael = “quem é o que Deus é”
1) o amigo fiel de Daniel que Nabucodonosor renomeou de Mesaque; um dos três amigos
que, juntos com Daniel, recusaram-se a tornar-se impuros comendo da comida da mesa
do rei, ação que ia contra as leis de alimentação que Deus tinha dado aos judeus;
também um dos três que foram jogados na fornalha acesa por recusarem-se a ajoelhar
diante da imagem de Nabucodonosor e foram salvos pelo anjo do Senhor
2) um filho de Uziel e um primo de Moisés e Arão
3) um dos que estavam de pé à esquerda de Esdras quando este leu a lei para o povo

04333  מיואלMiysha’el (aramaico)

correspondente a 4332; n pr m
Misael = “quem é o que Deus é”
1) o amigo fiel de Daniel que Nabucodonosor renomeou de Mesaque; um dos três amigos
que, juntos com Daniel, recusaram-se a tornar-se impuros comendo da comida da mesa
do rei, ação que ia contra as leis de alimentação que Deus tinha dado aos judeus;
também um dos três que foram jogados na fornalha acesa por recusarem-se a ajoelhar
diante da imagem de Nabucodonosor e foram salvos pelo anjo do Senhor

04334  מישורmiyshowr ou  מישרmiyshor

procedente de 3474; DITAT - 930f; n m
1) lugar plano, retidão
1a) terreno plano, planalto, planície
1b) lugar plano
1c) retidão

04335  מישךMeyshak

emprestado de 4336; n pr m
Mesaque = “convidado de um rei”
1) o amigo fiel de Daniel que Nabucodonosor renomeou de Mesaque; um dos três amigos
que, juntos com Daniel, recusaram-se a tornar-se impuros comendo da comida da mesa
do rei, ação que ia contra as leis de alimentação que Deus tinha dado aos judeus;

também um dos três que foram jogados na fornalha acesa por recusarem-se a ajoelhar
diante da imagem de Nabucodonosor e foram salvos pelo anjo do Senhor
1a) nome original ’Misael’

04336  מישךMeyshak (aramaico)

de origem estrangeira e significado duvidoso; n pr m
Mesaque = “convidado de um rei”
1) o amigo fiel de Daniel que Nabucodonosor renomeou de Mesaque; um dos três amigos
que, juntos com Daniel, recusaram-se a tornar-se impuros comendo da comida da mesa
do rei, ação que ia contra as leis de alimentação que Deus tinha dado aos judeus;
também um dos três que foram jogados na fornalha acesa por recusarem-se a ajoelhar
diante da imagem de Nabucodonosor e foram salvos pelo anjo do Senhor 1a) nome
original ’Misael’

04337  מישעMeysha ̀

procedente de 3467; n pr m
Mesa = “libertação”
1) o filho mais velho de Calebe com sua esposa Azuba e neto de Hezrom

04338  מישעMeysha ̀

uma variação para 4337; n pr m
Mesa = “libertação”
1) o rei de Moabe na época de Acabe e Jorão

04339  מישרmeyshar

procedente de 3474; DITAT - 930e; n m
1) igualdade, honestidade, retidão, eqüidade
1a) igualdade, plano, suavidade
1b) retidão, eqüidade
1c) corretamente (como advérbio)

04340  מיתרmeythar ou (plural) מיתרים

procedente de 3498; DITAT - 936h; n m
1) corda, fio

04341  מכאבmak’ob algumas vezes  מכאובmak’owb também
(fem. Is 53.3) מכאבהmak’obah

procedente de 3510; DITAT - 940b; n m
1) dor, sofrimento
1a) dor (física)
1b) dor (mental)

04342  מכבירmakbiyr

particípio transitivo de 3527; DITAT - 947;
1) (Hifil) haver em abundância
1a) abundância (particípio)

04343  מכבנאMakbena’

procedente da mesma raiz que 3522; n pr m

Macbena = “laço”
1) filho de Seva e neto de Calebe

04344  מכבניMakbannay

gentílico de 4343; n pr m
Macbanai = “laço do Senhor”
1) um gadita e um dos soldados das tropas de elite de Davi que juntou-se a ele em Ziclague

04345  מכברmakber

procedente de 3527 no sentido de cobertura [veja 3531]; DITAT - 948d; n m
1) grelha, grade

04346  מכברmakbar

procedente de 3527 no sentido de cobertura; DITAT - 948c; n m
1) coberta trançada ou colcha

04347  מכהmakkah ou (masc.)  מכהmakkeh

procedente de 5221; DITAT - 1364d; n f p
1) golpe, ferida, matança
1a) golpe, flagelo
1b) pancada, chaga
1c) ferida
1d) matança
1e) derrota, conquista
1f) praga

04348  מכוהmikvah

procedente de 3554; DITAT - 961c; n f
1) queimadura, cicatriz de queimadura

04349  מכוןmakown

procedente de 3559; DITAT - 964c; n m
1) lugar fixo ou estabelecido, fundação
1a) lugar fixo
1b) fundação

04350  מכונהm e
̂ kownah ou  מכנהm ̂ekonah

procedente de 4349; DITAT - 964d; n f
1) suporte fixo, base, pedestal

04351  מכורהm e
̂ kuwrah ou  מכרהm ̂ekorah

procedente da mesma raiz que 3564 no sentido de imersão; DITAT - 1033c; n f
1) origem

04352  מכיMakiy

provavelmente procedente de 4134; n pr m
Maqui = “decréscimo”
1) pai de Geuel, o gadita que foi um dos 12 espias de Israel

04353  מכירMakiyr

procedente de 4376; n pr m
Maquir = “vendido”
1) filho mais velho de Manassés com uma concubina araméia ou síria e progenitor de uma
grande família
2) filho de Amiel, um líder poderoso de uma das tribos transjordânicas que prestaram
serviços importantes a Saul e a Davi

04354  מכיריMakiyriy

patronímico procedente de 4353; adj
Maquiritas = “um vendedor”
1) os descendentes de Maquir, o pai de Gileade

04355  מכךmakak

uma raiz primitiva; DITAT - 1193; v
1) ser baixo, ser humilhado
1a) (Qal) ser baixo, ser humilhado
1b) (Nifal) afundar
1c) (Hofal) ser rebaixado

04356  מכלאהmikla’ah ou  מכלהmiklah

procedente de 3607; DITAT - 980c; n m
1) aprisco, área cercada

04357  מכלהmiklah

procedente de 3615; DITAT - 982d; n f
1) plenitude, perfeição

04358  מכלולmiklowl

procedente de 3634; DITAT - 985c; n m
1) perfeição, veste magnífica adv
2) perfeitamente, magnificamente

04359  מכללmiklal

procedente de 3634; DITAT - 985e; n m
1) plenitude, perfeição

04360  מכללmiklul ou (plural) מכללים

procedente de 3634; DITAT - 985d; n m
1) algo aperfeiçoado, coisa perfeita, veste ou tecido magnífico
2) (DITAT) todos os tipos de coisas

04361  מכלתmakkoleth

procedente de 398; DITAT - 85g; n f
1) alimento, gênero alimentício

04362  מכמןmikman ou (plural) מכמנים

procedente da mesma raiz que 3646 no sentido de ocultar; DITAT - 991a; n m
1) depósitos escondidas, tesouro escondido

04363  מכמסMikmac (Ed 2.27; Ne 7.31) ou  מכמשMikmash;
ou  מכמשMikmash (Ne 11.31)
procedente de 3647; n pr loc
Micmás = “escondido”
1) uma cidade em Benjamim, próxima a Ramá e aproximadamente a 16 km (10 milhas) ao
norte de Jerusalém; provavelmente a atual ’Mukhmas’

04364  מכמרmakmar ou  מכמרmikmor

procedente de 3648 no sentido de escurecer através do calor; DITAT - 995b; n m
1) rede, armadilha

04365  מכמרתmikmereth ou  מכמרתmikmoreth

procedente de 4364; DITAT - 995c; n f
1) rede, rede de pesca

04366  מכמתתMikm e
̂ thath

aparentemente procedente de uma raiz não utilizada significando ocultar; n pr loc
Micmetate = “esconderijo”
1) um lugar no nordeste de Efraim, próximo à fronteira de Manassés, entre Siquém e
Taanate-Siló

04367  מכנדביMaknadbay

procedente de 4100 e 5068 com a interposição de uma partícula; n pr m
Macnadbai = “ele rebaixou os meus queridos”
1) um dos filhos de Bani que mandou embora a sua esposa estrangeira por causa da ordem
de Esdras

04368  מכנהM e
̂ konah

o mesmo que 4350; n pr loc
Mecona = “fundação”
1) uma das cidades que foram reabitadas após do retorno do exílio

04369  מכנהm ̂ekunah

o mesmo que 4350; DITAT - 964d; n f
1) suporte

04370  מכנסmiknac ou (dual) מכנסים

procedente de 3647 no sentido de ocultar; DITAT - 1000a; n m
1) calções, roupas de baixo, calças
1a) uma veste de linho usada pelos sacerdotes como roupa de baixo

04371  מכסmekec

provavelmente procedente de uma raiz não utilizada significando enumerar; DITAT 1014a; n m
1) cálculo, proporção a ser paga, tributo, taxa

04372  מכסהmikceh

procedente de 3680; DITAT - 1008c; n m

1) uma cobertura
1a) cobertura (da arca)
1b) cobertura (de peles do tabernáculo)

04373  מכסהmikcah

procedente de 4371; DITAT - 1014b; n f
1) cálculo
1a) número
1b) valor, avaliação

04374  מכסהm e
̂ kacceh

procedente de 3680; DITAT - 1008d; n m
1) cobertura, aquilo que cobre

04375  מכפלהMakpelah

procedente de 3717; DITAT - 1019b; n pr loc
Macpela = “dobro” ou “porção”
1) a localização de uma caverna de sepultura para os patriarcas, próxima a Hebrom

04376  מכרmakar

uma raiz primitiva; DITAT - 1194; v
1) vender
1a) (Qal)
1a1) vender
1a2) vendedor (particípio)
1b) (Nifal)
1b1) ser vendido
1b2) vender-se
1b3) ser dado à morte
1c) (Hitpael) vender-se

04377  מכרmeker

procedente de 4376; DITAT - 1194a; n m
1) mercadoria, valor, preço

04378  מכרmakkar

procedente de 5234; DITAT - 1368f; n m
1) conhecido, amigo

04379  מכרהmikreh

procedente de 3738; DITAT - 1033b; n m
1) poço, poço de sal
1a) significado incerto

04380  מכרהm e
̂ kerah

provavelmente procedente da mesma raiz que 3564 no sentido de punhalada; DITAT 1194d; n f
1) espadas, armas, planos
1a) significado dúbio

04381  מכריMikriy
procedente de 4376; n pr m
Micri = “digno de preço”
1) antepassado de Elá, um dos líderes de Benjamim

04382  מכרתיM ̂ekerathiy

gentílico procedente de um nome não usado (o mesmo que 4380) de um lugar na
Palestina; adj
Mequeratita = “o homem da escavação” ou “o homem da ferramenta de cavar”
1) um nativo ou habitante de Mequerá

04383  מכשולmikshowl ou  מכשלmikshol

procedente de 3782; DITAT - 1050c; n m
1) um tropeço, meio ou ocasião para tropeço, pedra de tropeço
1a) tropeço, queda
1b) meio ou ocasião para tropeço, pedra de tropeço

04384  מכשלהmakshelah

procedente de 3782; DITAT - 1050d; n f
1) montão de destroços, pedra de tropeço, alguma coisa destruída, decadência, ruína
1a) coisa deteriorada (figurativo de reino)
1b) pedra de tropeço (referindo-se aos ídolos)

04385  מכתבmiktab

procedente de 3789; DITAT - 1053c; n m
1) escritura, algo escrito
1a) escrita à mão
1b) algo escrito
1c) escritura

04386  מכתהm ̂ekittah

procedente de 3807; DITAT - 1062b; n m
1) fragmentos esmagados ou pulverizados

04387  מכתםmiktam

procedente de 3799; DITAT - 1056a; n m
1) mictam
1a) um termo técnico encontrado nos títulos dos salmos
1b) sentido incerto

04388  מכתשmaktesh

procedente de 3806; DITAT - 1061a; n m
1) gral

04389  מכתשMaktesh

o mesmo que 4388; n m
Mactés = “um gral” ou “buraco profundo”
1) um buraco ou vale evidentemente na área da grande Jerusalém

04390  מלאmale’ ou  מלאmala’ (Et 7.5)
uma raiz primitiva; DITAT - 1195; v
1) encher, estar cheio
1a) (Qal)
1a1) estar cheio
1a1a) plenitude, abundância (particípio)
1a1b) estar cheio, estar completo, estar terminado
1a2) consagrar, encher a mão
1b) (Nifal)
1b1) estar cheio, estar armado, estar satisfeito
1b2) estar concluído, estar terminado
1c) (Piel)
1c1) encher
1c2) satisfazer
1c3) completar, terminar, concluir
1c4) confirmar
1d) (Pual) estar cheio
1e) (Hitpael) reunir-se contra

04391  מלאm e
̂ la’ (aramaico)

correspondente a 4390; DITAT - 2826; v
1) encher
1a) (Peal) encher
1b) (Itpaal) estar cheio

04392  מלאmale’

procedente de 4390; DITAT - 1195a; adj
1) cheio, pleno, aquilo que preenche
1a) totalmente (adv)

04393

 מלאm ̂elo’ raramente  מלואm ̂elow’ ou  מלוm ̂elow

(Ez 41.8),
procedente de 4390; DITAT - 1195b; n m
1) plenitude, aquilo que preenche
1a) totalidade, punhado
1b) massa, multidão
1c) plenitude, aquilo que preenche, conteúdo total
1d) comprimento total, extensão completa

04394  מלאmillu’
procedente de 4390; DITAT - 1195e; n m
1) engaste, instalação
1a) engaste, pedras de engaste
1b) consagração (referindo-se aos sacerdotes)

04395  מלאהm e
̂ le’ah
procedente de 4392; DITAT - 1195c; n f
1) plenitude, produção completa

04396  מלאהmillu’ah
procedente de 4394; DITAT - 1195d; n f
1) engaste (de jóia)

04397  מלאךmal’ak

procedente de uma raiz não utilizada significando despachar como um representante;
DITAT - 1068a; n m
1) mensageiro, representante
1a) mensageiro
1b) anjo
1c) o anjo teofânico

04398  מלאךmal’ak (aramaico)

correspondente a 4397; DITAT - 2827; n m
1) anjo

04399  מלאכהm ̂ela’kah

procedente da mesma raiz que 4397; DITAT - 1068b; n f
1) ocupação, trabalho, negócio
1a) ocupação, negócio
1b) propriedade
1c) trabalho (algo feito)
1d) obra
1e) serviço, uso
1f) negócio público
1f1) político
1f2) religioso

04400  מלאכותmal’akuwth
procedente da mesma raiz que 4397; DITAT - 1068c; n f
1) mensagem

04401  מלכיMal ̀akiy

procedente da mesma raiz que 4397; n pr m
Malaquias = “Meu mensageiro”
1) o profeta que escreveu o último livro do Antigo Testamento; nada se sabe além disso

04402  מלאתmille’th

procedente de 4390; DITAT - 1195f; n f
1) plenitude, engaste, borda, beirada
1a) sentido dúbio
DITAT DITAT corresponde à obra de R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr. e
Bruce K. Waltke, Dicionário Internacional de Teologia do Antigo
Testamento (publicado pelas Edições Vida Nova, www.vidanova.com.br). O
número que aparece ao lado da sigla DITAT corresponde ao verbete deste
dicionário, que pode ser consultado para maior aprofundamento.

04403  מלבושmalbuwsh ou  מלבשmalbush
procedente de 3847; DITAT - 1075b; n m
1) vestes, roupa para solenidades, traje, paramento

04404  מלבןmalben

procedente de 3835 (denominativo); DITAT - 1074i; n m
1) molde de tijolo, forma de tijolo, quadrângulo
1a) molde de tijolo, forma de tijolo
1b) quadrângulo

04405

 מלהmillah

pl. masc. como se fosse procedente de

milleh

procedente de 4448; DITAT - 1201a; n f
1) palavra, discurso, declaração

04406  מלהmillah (aramaico)
correspondente a 4405; DITAT - 2831a; n f
1) palavra, coisa
1a) palavra, declaração, ordem
1b) coisa, assunto, questão

04407  מלואmillow’ ou  מלאmil-lo’ (2Rs 12.20)
procedente de 4390; n pr m
Milo = “rampa” ou “monte”
1) um lugar próximo a Siquém; localização desconhecida
2) uma parte das fortificações de Jerusalém

04408  מלוחmalluwach
procedente de 4414; DITAT - 1197c; n m
1) malva
1a) uma planta que cresce em pântanos salinos

04409  מלוךMalluwk ou  מלוכיMalluwkiy (Ne 12.14)
procedente de 4427; n pr m
Maluque ou Maluqui = “conselheiro”
1) um levita merarita, filho de Hasabias
2) um descendente de Bani que tinha uma esposa estrangeira na época de Esdras
3) um descendente de Harim que tinha uma esposa estrangeira na época de Esdras
4) um sacerdote que assinou a aliança com Neemias
5) um dos líderes do povo que assinou a aliança com Neemias
6) um sacerdote que retornou do exílio com Zorobabel

04410  מלוכהm ̂eluwkah
particípio pass. de 4427; DITAT - 1199d; n f
1) reinado, realeza, ofício real

04411  מלוןmalown
procedente de 3885; DITAT - 1096a; n m

מלה

1) lugar de alojamento, estalagem, hospedaria

04412  מלונהm e
̂ luwnah

procedente de 3885; DITAT - 1096b; n f
1) alojamento, cabana

04413  מלותיMallowthiy

aparentemente procedente de 4448; n pr m
Maloti = “Eu declarei”
1) um dos 14 filhos de Hemã, o cantor na época de Davi

04414  מלחmalach

uma raiz primitiva; DITAT - 1196,1197; v
1) rasgar, dissipar
1a) (Nifal) ser dispersado, ser dissipado
2) salgar, temperar
Nifal

Nifal
1) O Nifal é o “passivo” do Qal - ver 8851
Qal
ele viu
ele viu o anjo
ele enviou
ele criou isso
Nifal
ele foi visto, apareceu
o anjo foi visto
ele foi enviado
foi criado
1) O Nifal algumas vezes expressa uma ação “reflexiva”.
ele vigiou ele foi vigiado, também
ele se protegeu
1) Diversos verbos usam o Nifal, embora expressem ação simples
e são traduzidos na voz ativa. São exemplos comuns:
ele lutou, ele permaneceu, ele jurou, ele entrou

2a) (Qal) salgar, temperar
2b) (Pual) ser salgado
2c) (Hofal) ser esfregado ou lavado com sal

04415  מלחm e
̂ lach (aramaico)

correspondente a 4414; DITAT - 2828; v
1) ( eal) comer sal
P

04416  מלחm e
̂ lach (aramaico)
procedente de 4415; DITAT - 2828a; n m
Essa forma representa 6.0% dos verbos analisados.
Qal

Qal
Qal é o paradigma verbal mais freqüentemente empregado. Expressa a
ação “simples” ou “causal” da raiz na voz ativa.
Exemplos:
ele sentou, ele comeu, ele foi, ele disse, ele levantou, ele comprou
Esta forma representa 66.7% dos verbos analisados.
Pual

Pual
Pual é o “passivo” do Piel - ver 8840
Piel
ele esmagou
ele contou
Essa forma representa 0,7% dos verbos analisados.
Pual
isso foi esmagado
isso foi contado
Hofal

Hofal
Hofal é o “passivo” do Hifil - ver 8818
Hifil

1) sal

04417  מלחmelach

procedente de 4414; DITAT - 1197a; n m
1) sal

04418  מלחmalach ou (plural) מלחים

procedente de 4414 no seu sentido original; DITAT - 1196a; n m
1) trapo

04419  מלחmallach

procedente de 4414 no seu segundo sentido; DITAT - 1197d; n m
1) marinheiro, navegador, homem do mar

04420  מלחהm e
̂ lechah

procedente de 4414 (no seu sentido denominativo); DITAT - 1197b; n f
1) salgadura, esterilidade

04421  מלחמהmilchamah

procedente de 3898 (no sentido de luta); DITAT - 1104c; n f
1) batalha, guerra

04422  מלטmalat

uma raiz primitiva; DITAT - 1198; v
1) escapulir, escapar, libertar, salvar, ser libertado
1a) (Nifal)
1a1) escapulir
1a2) escapar
1a3) ser libertado
1b) (Piel)
1b1) pôr, deixar sair (referindo-se a ovos)
ele contou
ele arremessou
Hofal
foi-lhe contado (contaram-lhe)
ele foi arremessado
Essa forma representa 0.6% dos verbos analisados.
Peal

Peal
No aramaico (caldeu), essa forma representa o tronco básico do verbo e
equivale ao tronco Qal no hebraico.
Ver Qal 8851

1b2) deixar escapar
1b3) libertar, salvar (vida)
1c) (Hifil)
1c1) dar à luz a
1c2) libertar
1d) (Hitpael)
1d1) escapulir, escapar
1d2) escapar

04423  מלטmelet
Piel

Piel
1) O Piel normalmente expressa uma ação “intensiva” ou “intencional”.
Qal
ele quebrou
ele enviou
Piel
ele quebrou em pedaços, ele esmagou
ele mandou embora, expulsou
2) Algumas vezes o Piel introduz um novo sentido à forma Qal.
ele contou ele relatou, contou
ele completou ele pagou, recompensou
ele aprendeu ele ensinou
3) O Piel expressa uma ação “repetida” ou “prolongada”.
ele pulou ele saltou, saltitou
4) Alguns verbos intransitivos no Qal tornam-se transitivos no Piel.
ser forte fortalecer, fortificar
tornar-se grande engrandecer
Hifil

Hifil
1) O Hifil em geral expressa a ação “causativa” do Qal - ver 8851
Qal Hifil

procedente de 4422; DITAT - 1198a; n m
1) argamassa, cimento, barro (piso)

04424  מלטיהM ̂elatyah

procedente de 4423 e 3050; n pr m
Melatias = “Javé libertou”
1) um gibeonita que ajudou na reconstrução do muro de Jerusalém

04425  מלילהm e
̂ liylah

ele comeu ele fez comer, alimentou
ele veio ele fez vir, trouxe
ele reinou ele fez rei, coroou
2) O Hifil é geralmente empregado para formar verbos a partir de substantivos
e de adjetivos.
Substantivo ou Adjetivo Hifil
ouvido ouvir (dar ouvidos)
distante afastar-se, colocar longe de
3) Alguns verbos “simples” acham-se no Hifil.
lançar, destruir, levantar cedo, explicar, contar
Essa forma representa 13.3% dos verbos analisados.
Hitpael

Hitpael
1) Essa forma expressa basicamente uma ação “reflexiva” de Qal ou Piel
Ver para o Qal 8851
Ver para o Piel 8840
Qal Hitpael
ele trajava ele se vestiu
ele lavou ele se lavou
ele caiu ele preciptou-se, caiu caiu em cima, atacou
ele vendeu ele se vendeu, ele se devotou
2) Expressa uma ação recíproca.
eles olharam eles olharam um para o outro

procedente de 4449 (no sentido de colheita [veja 4135]); DITAT - 1202a; n f
1) espiga (de trigo), grão (de trigo)

04426  מליצהm ̂eliytsah

procedente de 3887; DITAT - 1113b; n f
1) sátira, poema zombador, cântico zombador, escárnio, parábola, enigma

04427  מלךmalak

uma raiz primitiva; DITAT - 1199,1200; v
1) ser ou tornar-se rei ou rainha, reinar
1a) (Qal) ser ou tornar-se rei ou rainha, reinar
1b) (Hifil) tornar alguém rei ou rainha, fazer reinar
1c) (Hofal) ser feito rei ou rainha
2) aconselhar, tomar conselho
2a) (Nifal) considerar

04428  מלךmelek

procedente de 4427, grego 3197 Μελχι; DITAT - 1199a; n m
1) rei

04429  מלךMelek

o mesmo que 4428, grego 3124 Μαλχος; n pr m
Meleque = “rei”
1) um benjamita, o segundo filho de Mica e neto de Mefibosete

04430  מלךmelek (aramaico)

correspondente a 4428; DITAT - 2829a; n m
1) rei

04431  מלךm e
̂ lak (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 4427 no sentido de consulta; DITAT - 2830a; n
m
1) conselho, aviso

04432  מלךMolek

procedente de 4427, grego 3434 Μολοχ; DITAT - 1199h; n pr m
Moloque = “rei”
1) o deus dos amonitas e fenícios a quem alguns israelitas sacrificaram seus filhos no vale
de Hinom

04433  מלכהmalka’ (aramaico)
correspondente a 4436; DITAT - 2829b; n f

eles sussurraram eles sussurraram um para o outro
3) Alguns verbos no Hitpael são traduzidos como uma ação simples. A ação
reflexiva fica subentendida.
ele orou, ele lamentou, ele ficou irado
Essa forma representa 1.4% dos verbos analisados.

1) rainha

04434  מלכדתmalkodeth

procedente de 3920; DITAT - 1115b; n f
1) um instrumento de pegar, armadilha, laço

04435  מלכהMilkah

uma forma de 4436; n pr f
Milca = “rainha”
1) filha de Harão e esposa de Naor, seu tio, e irmão de Abraão, de quem ela teve 8 filhos
2) a filha de Zelofeade e neta de Manassés

04436  מלכהmalkah

procedente de 4428; DITAT - 1199b; n f
1) rainha

04437  מלכוmalkuw (aramaico)

correspondente a 4438; DITAT - 2829c; n f
1) realeza, reino, reinado
1a) realeza, reinado, autoridade real
1b) reino
1c) domínio (referindo-se ao território)
1d) reinado (referindo-se ao tempo)

04438

 מלכותmalkuwth

ou

 מלכתmalkuth

ou (no pl.)

 מלכיהmalkuyah
procedente de 4427; DITAT - 1199e; n f
1) realeza, poder real, reino, reinado, poder soberano
1a) poder real, domínio
1b) reino
1c) reinado, domínio

04439  מלכיאלMalkiy’el

procedente de 4428 e 410; n pr m
Malquiel = “meu rei é Deus”
1) o filho de Berias e neto de Aser

04440  מלכיאליMalkiy’eliy

patronímico procedente de 4439; adj
Malquielitas = Malquiel “meu rei é Deus”
1) um aserita e um descendente de Malquiel, o neto de Aser

04441  מלכיהMalkiyah ou  מלכיהוMalkiyahuw (Jr 38.6),

procedente de 4428 e 3050; n pr m
Malquias = “meu rei é Javé”
1) o pai de Pasur na época de Jeremias
2) o filho de Hameleque em cuja masmorra Jeremias foi colocado
3) o líder do 5o. turno dos sacerdotes na época de Davi

4) um dos sacerdotes que estava presente na leitura da lei por Esdras, selou a aliança com
Neemias e esteve na dedicação do muro com Neemias
5) um antepassado levita de Asafe e descendente de Levi através de Gérson
6) filho de Parós que mandou embora sua esposa estrangeira na época de Esdras
7) filho de Harim, que mandou embora sua esposa, e ajudou a reparar o muro e a torre dos
Fornos na época de Esdras e Neemias
8) filho de Recabe, maioral do distrito de Bete-Haquerám, que ajudou a reparar a porta do
Monturo na época de Neemias
9) um ourives que ajudou a reparar o muro na época de Neemias

04442 צדק

 מלכיMalkiy-Tsedeq

procedente de 4428 e 6664, grego 3198 Μελχισεδεκ; DITAT - 1199i; n pr m
Melquisedeque = “meu rei é Sedeque”
1) rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo a quem Abrão deu o dízimo depois da batalha
que teve para libertar Ló; ’a ordem de Melquisedeque’ a ordem do sacerdócio à qual
Cristo pertence

04443  מלכירםMalkiyram

procedente de 4428 e 7311; n pr m
Malquirão = “meu rei é elevado”
1) filho do rei Jeoaquim, de Judá

04444  מלכישועMalkiyshuwa ̀

procedente de 4428 e 7769; n pr m
Malquisua = “meu rei é riqueza”
1) um filho do rei Saul, de Israel

04445  מלכםMalkam ou  מלכוםMilkowm

procedente de 4428 para 4432; n pr m
Milcom ou Malcã = “grande rei”
1) o deus dos amonitas e fenícios a quem alguns israelitas sacrificaram seus filhos no vale
de Hinom
1a) também ’Moloque’
2) um benjamita, filho de Saaraim com sua esposa Hodes

04446  מלכתm e
̂ leketh

procedente de 4427; DITAT - 1199c; n f
1) rainha

04447  מלכתMoleketh

particípio ativo de 4427; n pr f
Hamolequete = “a rainha”
1) filha de Maquir e irmã de Gileade

04448  מללmalal

uma raiz primitiva; DITAT - 1201; v
1) falar, declarar, dizer
1a) (Qal) falar
1b) (Piel) dizer, declarar

04449  מללm ̂elal (aramaico)
correspondente a 4448; DITAT - 2831; v
1) ( ael) falar, dizer
P

04450  מלליMilalay

procedente de 4448; n pr m
Milalai = “eloqüente”
1) filho do sacerdote Jônatas e um descendente de Asafe

04451  מלמדmalmad

procedente de 3925; DITAT - 1116b; n m
1) aguilhada de boi

04452  מלץmalats

uma raiz primitiva; DITAT - 1205; v
1) ser liso, ser escorregadio
1a) (Nifal) ser suave (favorável, agradável)

04453  מלצרmeltsar

de derivação persa; DITAT - 1206; n m
1) guarda, um oficial da corte
1a) sentido dúbio

04454  מלקmalaq

uma raiz primitiva; DITAT - 1207; v
1) (Qal) destroncar, destroncar (a cabeça de um passarinho)

04455  מלקוחmalqowach

procedente de 3947; DITAT - 1124b,1124c; n m
1) saque, presa
2) queixo

04456  מלקושmalqowsh

procedente de 3953; DITAT - 1127b; n m
1) última chuva, chuva da primavera
1a) as chuvas de março e abril que amadurecem os cereais da Palestina

04457

 מלקחmelqach

ou

 מלקחmalqach

ou

(plural)

מלקחים
Pael

Pael
No aramaico (caldeu), essa é a forma intensiva do verbo, equivalente ao
Piel no hebraico.
Ver Piel 8840

procedente de 3947; DITAT - 1124d; n m
1) espevitadeira, tenaz
1a) tenazes (para uso no altar)
1b) espevitadeiras (para os candeeiros no templo ou tabernáculo)

04458  מלתחהmeltachah

procedente de uma raiz não utilizada significando estender; DITAT - 1132a; n f
1) guarda roupa, trajes, vestimenta

04459  מלתעהmalta a
̀ h ou (plural) מלתעות

transp. para 4973; DITAT - 2516d; n f
1) dente, dente grande
1a) dentes, dentes incisivos

04460  ממגרהmamm e
̂ gurah

procedente de 4048 (no sentido de depositar); DITAT - 330e; n f
1) celeiro, depósito

04461  ממדmemad ou (plural) ממדים

procedente de 4058; DITAT - 1146c; n m
1) medida

04462

 ממוכןM

̂ emuwkan ou (transp.)

 מומכןMowmukan

(Et 1.16)
de derivação persa; n pr m
Memucã = “dignificado”
1) um dos 7 príncipes da Pérsia no reinado de Assuero

04463  ממותmamowth
procedente de 4191; DITAT - 1169b; n m
1) morte

04464  ממזרmamzer
procedente de uma raiz não utilizada significando alienar; DITAT - 1174a; n m
1) bastardo, filho de incesto, filho ilegítimo
1a) bastardo
1b) população mista (fig.)
1c) nascido de um pai judeu e uma mãe gentia ou vice versa

04465  ממכרmimkar
procedente de 4376; DITAT - 1194b; n m
1) venda, produto, coisa vendida

04466  ממכרתmimkereth
procedente de 4465; DITAT - 1194c; n f
1) venda

04467  ממלכהmamlakah
fig. Figuradamente

procedente de 4427; DITAT - 1199f; n f
1) reinado, domínio, reino, soberania
1a) reino, domínio
1b) soberania, domínio
1c) reino

04468  ממלכותmamlakuwth

uma forma de 4467 e equiv. a; DITAT - 1199g; n m
1) reinado, domínio, reino, soberania
1a) reino
1b) domínio, poder real
1c) reino

04469  ממסךmamcak

procedente de 4537; DITAT - 1220b; n m
1) bebida misturada, vinho misturado, oferta de libação

04470  ממרmemer

procedente de uma raiz não utilizada significando afligir; DITAT - 1248j; n m
1) amargura

04471  ממראMamre’

procedente de 4754(no sentido de vigor); DITAT - 1208
Manre = “força” ou “gordura” n pr m
1) um amorreu que aliou-se com Abrão n pr loc
2) um bosque de carvalhos na terra de Manre, na Palestina, onde Abraão habitou
3) um lugar próximo ao túmulo de Abraão, aparentemente identificado com Hebrom

04472  ממררmamror ou (plural) ממררים

procedente de 4843; DITAT - 1248k; n m
1) coisa amarga, amargura

04473  ממשחmimshach

procedente de 4886, no sentido de expansão; DITAT - 1255d; n m
1) ungido, expansão
1a) sentido incerto

04474  ממשלmimshal

procedente de 4910; DITAT - 1259b; n m
1) domínio, governante
1a) domínio
1b) governante

04475  ממשלהmemshalah

procedente de 4474; DITAT - 1259c; n f
1) governo, domínio, território
1a) governo, domínio, território, jurisdição
1b) governo
1c) governo, domínio (de Deus)

04476  ממשקmimshaq
procedente da mesma raiz que 4943; DITAT - 1261b; n m
1) possessão, lugar possuído

04477  ממתקmamtaq ou (plural) ממתקים

procedente de 4985; DITAT - 1268d; n m
1) doçura, coisa doce

04478  מןman

procedente de 4100, grego 3131 μαννα; DITAT - 1208,1209; n m
1) maná
1a) o pão do céu que alimentou os israelitas durante os 40 anos de peregirnação no deserto
1b) significa ‘O que é isso?’

04479  מןman (aramaico)

procedente de 4101; DITAT - 2832; pron interr
1) quem?, o que?, qualquer, qualquer um

04480

 מןmin ou  מניminniy ou  מניminney (construto pl.) (Is

30.11)
procedente de 4482; DITAT - 1212,1213e prep
1) de, fora de, por causa de, fora, ao lado de, desde, acima, do que, para que não, mais que
1a) de (expressando separação), fora, ao lado de
1b) fora de
1b1) (com verbos de procedência, remoção, expulção)
1b2) (referindo-se ao material de qual algo é feito)
1b3) (referindo-se à fonte ou origem)
1c) fora de, alguns de, de (partitivo)
1d) de, desde, depois (referindo-se ao tempo)
1e) do que, mais do que (em comparação)
1f) de...até o, ambos...e, ou...ou
1g) do que, mais que, demais para (em comparações)
1h) de, por causa de, através, porque (com infinitivo) conj
2) que

04481  מןmin (aramaico)
correspondente a 4480; DITAT - 2833; prep
1) de, fora de, por, em razão de, em, mais que
1a) de, fora de (referindo-se a lugar)
1b) de, por, como resultado de, em razão de, em, de acordo com (de fonte)
1c) de (referindo-se ao tempo)
1d) além, mais que (em comparações)

04482  מןmen
procedente de uma raiz não utilizada significando repartir; DITAT - 1211; n m
1) corda (da harpa)
2) (BDB) porção
BDB BDB

04483  מנאm ̂ena’ (aramaico) ou  מנהm ̂enah (aramaico)
correspondente a 4487; DITAT - 2835; v
1) numerar, contar
1a) (Peal) numerar
1b) (Pael) designar

04484  מנאmene’ (aramaico)

particípio pass. de 4483; DITAT - 2835a; n m
1) (Peal) mina
1a) um peso ou medida; geralmente 50 siclos, mas talvez também 60 siclos

04485  מנגינהmangiynah

procedente de 5059; DITAT - 1291.1b; n f
1) canção de escárnio ou satírica

04486  מנדעmanda ̀ (aramaico)

correspondente a 4093; DITAT - 2765a,2834; n m
1) conhecimento, poder do saber

04487  מנהmanah

uma raiz primitiva; DITAT - 1213; v
1) contar, calcular, numerar, designar, falar, indicar, preparar
1a) (Qal)
1a1) contar, numerar
1a2) considerar, designar, encarregar
1b) (Nifal)
1b1) ser contado, ser numerado
1b2) ser considerado, ser designado
1c) (Piel) indicar, ordenar
1d) (Pual) indicado (particípio)

04488  מנהmaneh

procedente de 4487; DITAT - 1213b; n m
1) mina, libra
1a) 60 siclos e 1/50 de um talento (de prata)
1a1) 1/60 de um talento no padrão da Babilônia antiga
1b) 100 siclos e 1/100 de um talento (de ouro)

04489  מנהmoneh

procedente de 4487; DITAT - 1213c; n m
1) algo pesado, número contado, tempo

04490  מנהmanah

procedente de 4487; DITAT - 1213a; n f
1) parte, porção

04491  מנהגminhag

procedente de 5090; DITAT - 1309a; n m
1) ato de dirigir, ato de guiar um carro

04492  מנהרהminharah
procedente de 5102; DITAT - 1316b; n f
1) fendas, ravinas, rachaduras na montanha, covil, buracos escavados
1a) sentido dúbio

04493  מנודmanowd

procedente de 5110 um balanço ou movimento (da cabeça em zombaria); DITAT 1319c; n m
1) meneio, sacudidela

04494  מנוחmanowach

procedente de 5117; DITAT - 1323e; n m
1) lugar de descanso, estado ou condição de descanso, lugar
1a) lugar de descanso
1b) descanso, repouso, condição de descanso
1c) vinda para descanso

04495  מנוחManowach

o mesmo que 4494; n pr m
Manoá = “descanso”
1) um dãnita, pai do juiz Sansão e um habitante de Zorá

04496  מנוחהm ̂enuwchah ou  מנחהm ̂enuchah

procedente de 4495; DITAT - 1323f; n f
1) lugar de descanso, descanso
1a) lugar de descanso
1b) descanso, sossego

04497  מנוןmanown

procedente de 5125; DITAT - 1213f; n m
1) magoado, descendente, ingrato
1a) sentido incerto

04498  מנוסmanowc

procedente de 5127; DITAT - 1327a; n m
1) fuga, refúgio, lugar de refúgio
1a) fuga
1b) refúgio, lugar de refúgio

04499  מנוסהm e
̂ nuwcah ou  מנסהm ̂enucah

procedente de 4498; DITAT - 1327b; n f
1) fuga, retirada

04500  מנורmanowr

procedente de 5214; DITAT - 1361a; n m
1) eixo
1a) eixo (que transporta os fios num tear)

04501  מנורהm ̂enowrah ou  מנרהm ̂enorah

procedente de 4500 (no sentido original de 5216); DITAT - 1333c; n f
1) candelabro

04502  מנזרminn ̂ezar ou (plural) מנזרים

procedente de 5144; DITAT - 1340d; n m
1) príncipes, ungidos, consagrados
1a) sentido incerto

04503  מנחהminchah

procedente de uma raiz não utilizada significando repartir, i.e. conceder; DITAT 1214a; n f
1) presente, tributo, oferta, dádiva, oblação, sacrifício, oferta de carne
1a) presente, dádiva
1b) tributo
1c) oferta (para Deus)
1d) oferta de cereais

04504  מנחהminchah (aramaico)

correspondente a 4503; DITAT - 2836; n f
1) presente, oferta
1a) sacrifício, oferta (para Deus através de um representante)
1b) oferta de manjares

04505  מנחםM e
̂ nachem

procedente de 5162; n pr m
Menaém = “confortador”
1) filho de Gadi e rei do reino do norte, de Israel; matou a Salum, o usurpador, para subir ao
trono e reinou por dez anos; foi contemporâneo dos profetas Oséias e Amós

04506  מנחתManachath

procedente de 5117;
Manaate = “descanso” n pr m
1) filho de Sobal e um descendente de Seir, o horeu n pr loc
2) um lugar em Benjamim; localização desconhecida

04507  מניM e
̂ niy

procedente de 4487; n pr m
Meni = “destino” ou “sorte”
1) deus do destino que os judeus adoravam na Babilônia

04508  מניMinniy

de derivação estrangeira; n pr loc
Mini = “divisão”
1) uma região na Armênia

04509  מנימיןMinyamiyn

procedente de 4480 e 3225; n pr m
Miniamim = “procedente da mão direita”
1) um levita na época de Ezequias

2) um sacerdote que esteve presente na dedicação do muro de Jerusalém na época de
Neemias

04510  מניןminyan (aramaico)

procedente de 4483; DITAT - 2835b; n m
1) número

04511  מניתMinniyth

procedente da mesma raiz que 4482; n pr loc
Minite = “distribuição”
1) um lugar a leste do Jordão no território amonita; localização desconhecida

04512  מנלהminleh

procedente de 5239; DITAT - 1370a; n m
1) ganho, riqueza, aquisição
1a) sentido incerto

04513  מנעmana ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 1216; v
1) reter, segurar, manter, conter, negar, manter afastado, impedir
1a) (Qal) reter
1b) (Nifal) ser retido

04514  מנעולman ̀uwl ou  מנעלman ̀ul

procedente de 5274; DITAT - 1383c; n m
1) ferrolho

04515  מנעלman ̀al

procedente de 5274; DITAT - 1383d; n m
1) ferrolho

04516  מנעםman ̀am ou (plural) מנעים

procedente de 5276; DITAT - 1384d; n m
1) guloseimas, petiscos

04517  מנענעm ̂ena ̀na ̀ ou (plural) מנענעים

procedente de 5128; DITAT - 1328a; n m
1) um tipo de chocalho
1a) um tipo de chocalho usado como um instrumento musical

04518  מנקיתm ̂enaqqiyth

procedente de 5352; DITAT - 1412d; n f
1) tigela ou taça para sacrifício

04519  מנשהM ̂enashsheh

procedente de 5382, grego 3128 Μανασσης; DITAT - 1217; n pr m
Manassés = “levando a esquecer”
1) o filho mais velho de José e progenitor da tribo de Manassés
1a) a tribo descendente de Manassés

1b) o território ocupado pela tribo de Manassés
2) filho do rei Ezequias, de Judá, e ele próprio, rei de Judá; ele foi a causa direta e imediata
para o exílio
3) um descendente de Paate-Moabe que mandou embora uma esposa estrangeira na época
de Esdras
4) um descendente de Hasum que mandou embora uma esposa estrangeira na época de
Esdras

04520  מנשיM e
̂ nashshiy

procedente de 4519; adj
Manassitas = Manassés “levando a esquecer”
1) descendentes de Manassés, filho de José e neto de Jacó
1a) usado somente a respeito da meia tribo que viveu ao leste do Jordão

04521  מנתm e
̂ nath

procedente de 4487; DITAT - 1213d; n f
1) porção

04522  מסmac ou  מסmic

procedente de 4549; DITAT - 1218; n m
1) grupo de trabalhadores forçados, trabalhadores servis, grupo de trabalhadores, serviço
forçado, tarefa, servidão, tributário, tributo, embargo, superintendentes, derrotados
1a) bando de trabalhadores, grupo de trabalhadores, grupo de escravos
1b) superintendentes de grupos
1c) serviço forçado, servidão, tributo, pagamento forçado

04523  מסmac

procedente de 4549; DITAT - 1223a; adj
1) desesperado

04524

 מסבmecab

pl. masc.

 מסביםm

̂ ecibbiym ou fem.

 מסבותm ̂ecibbowth
procedente de 5437; DITAT - 1456c; n m
1) coisa redonda, arredores, redondeza, aquilo que circunda, aquilo que é redondo
1a) arredores
1a1) imediações
1a2) ao redor (adv)
1b) mesa redonda

04525  מסגרmacger

procedente de 5462; DITAT - 1462c; n m
1) uma tranca, serralheiro, ferreiro, cárcere, prisão, cercado, construtor de baluartes
1a) serralheiro, ferreiro
1b) cárcere

04526  מסגרתmicgereth

procedente de 5462; DITAT - 1462d; n f
1) borda, beira, margem
1a) borda, firmeza, beira

1b) firmeza

04527  מסדmaccad

procedente de 3245; DITAT - 875g;
1) fundação

04528  מסדרוןmicd ̂erown

procedente da mesma raiz que 5468; DITAT - 1467c; n m
1) pórtico, colunata
1a) significado incerto

04529  מסהmacah

uma raiz primitiva; DITAT - 1219; v
1) derreter, dissolver, ser liquefeito
1a) (Hifil)
1a1) derreter, fazer dissolver, consumir, fazer desaparecer
1a2) intimidar (fig)

04530  מסהmiccah

procedente de 4549 (no sentido de fluxo); DITAT - 1225; n
1) suficiente, suficiência
1a) suficiente, bastante
1b) quantia total ou proporcional (possível)

04531  מסהmaccah

procedente de 5254; DITAT - 1223b; n f
1) desespero, prova
1a) desespero
1b) teste, provação, tentação

04532  מסהMaccah

o mesmo que 4531; n pr loc
Massá = “tentação”
1) o local no deserto onde os israelitas tentaram a Javé
1a) também ’Meribá’

04533  מסוהmacveh

aparentemente procedente de uma raiz não utilizada significando cobrir; DITAT 1472b; n m
1) véu

04534  מסוכהm ̂ecuwkah

para 4881; DITAT - 1475a; n f
1) cerca

04535  מסחmaccach

procedente de 5255 no sentido de manter à distância; DITAT - 1374a;
1) significado incerto - talvez n
1a) guarda adv
1b) alternativamente, por turnos

04536  מסחרmicchar
procedente de 5503; DITAT - 1486d; n m
1) mercadoria
1a) (BDB) mercadoria; sentido duvidoso

04537  מסךmacak

uma raiz primária; DITAT - 1220; v
1) misturar, mesclar, produzir através da mistura
1a) (Qal) derramar, misturar

04538  מסךmecek

procedente de 4537; DITAT - 1220a; n m
1) mistura

04539  מסךmacak

procedente de 5526; DITAT - 1492a; n m
1) coberta, trapo, cortina
1a) coberta
1b) cortina (do tabernáculo)

04540  מסכהm e
̂ cukkah procedente de 5526

uma coberta, i.e. adorno; DITAT - 1492a; n f
1) coberta

04541  מסכהmaccekah

procedente de 5258; DITAT - 1375c,1376a; n f
1) ato de derramar, libação, metal fundido, imagem fundida, oferta de libação
1a) libação (com sacrifício previsto na aliança)
1b) metal fundido, imagem fundida, deuses fundidos
2) tecido, coberta, véu, tecido trançado

04542  מסכןmicken

procedente de 5531; DITAT - 1221; adj
1) pobre, homem pobre

04543  מסכנהmick e
̂ nah ou (plural) מסכנות

por transp. de 3664; DITAT - 1494a; n f
1) provisão, depósito, celeiro, despensa

04544  מסכנתmickenuth

procedente de 4542; DITAT - 1222; n f
1) pobreza, carência

04545  מסכתmacceketh ou (plural) מסכנות

procedente de 5259 no sentido de estender; DITAT - 1376b; n f
1) teia
1a) urdidura de tecido não terminado em um tear

04546  מסלהm ̂ecillah

procedente de 5549; DITAT - 1506d; n f
1) estrada, caminho elevado, estrada pública

04547  מסלולmacluwl

procedente de 5549; DITAT - 1506d; n m
1) caminho

 מסמרmacmer

 מסמרmicmer também (fem.)
 מסמרהmacm ̂ erah ou  מסמרהmicm ̂ erah ou mesmo
 משמרהmasm ̂erah (Ec 12.11) ou (plural) מסמרים
04548

ou

procedente de 5568; DITAT - 1518b; n f
1) prego

04549  מססmacac

uma raiz primitiva; DITAT - 1223; v
1) dissolver, derreter
1a) (Qal) desperdiçar
1b) (Nifal)
1b1) derreter, desvanecer, cair, dissolver
1b2) desmaiar, temer (fig.)
1b3) desperdiçado, inútil (particípio)
1c) (Hifil) levar a derreter

04550  מסעmacca ̀

procedente de 5265; DITAT - 1380a; n m
1) levantamento (de estacas), ação de levantar acampamento, partida, jornada
1a) levantar, encerrar acampamento
1b) partida
1c) estação, parada, jornada

04551  מסעmacca ̀

procedente de 5265 no sentido de projetar; DITAT - 1380b,1381a; n m
1) pedreira, extração, ato de quebrar (pedras)
2) míssil, dardo

04552  מסעדmic a
̀ d

procedente de 5582; DITAT - 1525a; n m
1) apoio, pilar

04553  מספדmicepd

procedente de 5594; DITAT - 1530a; n m
1) lamentação

04554  מספואmicpow’

procedente de uma raiz não utilizada significando recolher; DITAT - 1529a; n m
1) forragem, alimento

04555  מספחהmicpachah ou (plural) מספחות
procedente de 5596; DITAT - 1534c; n f

1) véu longo, véu (algo esticado)

04556  מספחתmicpachath

procedente de 5596; DITAT - 1534b; n f
1) erupção, sarna

04557  מספרmicpar

procedente de 5608; DITAT - 1540e; n m
1) número, narração
1a) número
1a1) número
1a2) inumerável (com negativa)
1a3) pouco, contável (só)
1a4) contagem, em número, de acordo com o número (com prep)
1b) recontagem, relação

04558  מספרMicpar

o mesmo que 4457; n pr m
Mispar = “número”
1) um daqueles que retornaram do exílio com Zorobabel
1a) também ’Misperete’

04559  מספרתMicpereth

procedente de 4437; n pr f
Misperete = “número”
1) um daqueles que retornaram do exílio com Zorobabel
1a) também ’Mispar’

04560  מסרmacar

uma raiz primitiva; DITAT - 1224; v
1) separar, libertar, oferecer
1a) (Qal) separar
1b) (Nifal) ser libertado, ser designado para, ser separado

04561  מסרmocar

procedente de 3256; DITAT - 877b; n m
1) disciplina, correção

04562  מסרתmacoreth

procedente de 631; DITAT - 141e; n f
1) vínculo (da aliança)

04563  מסתורmictowr

procedente de 5641; DITAT - 1551c; n m
1) lugar de abrigo

04564  מסתרmacter

procedente de 5641; DITAT - 1551e; n m
1) (Hifil) esconderijo, ato de esconder, alguém que leva outros a se esconder

04565  מסתרmictar
procedente de 5641; DITAT - 1551d; n m
1) lugar secreto, esconderijo
1a) lugar secreto
1b) esconderijo
1b1) para proteção
1b2) para cometer crime

04566  מעבדma b
̀ ad

procedente de 5647; DITAT - 1553f; n m
1) obra

04567  מעבדma b
̀ ad (aramaico)

correspondente a 4566; DITAT - 2896c; n m
1) obra
2) (DITAT) ação (de Deus na história)

04568  מעבהma a
̀ beh

procedente de 5666; DITAT - 1554b; n m
1) espessura, firmeza

04569  מעברma a
̀ bar ou fem.  מעברהma ̀abarah

procedente de 5674; DITAT - 1556h; n m
1) vau, passagem, desfiladeiro
1a) vau
1b) passagem
1c) passagem, garganta

04570  מעגלma ̀gal ou fem.  מעגלהma ̀galah

procedente da mesma raiz que 5696; DITAT - 1560f; n m
1) trincheira, trilho
1a) lugar cercado, trincheira
1b) vereda

04571  מעדma a
̀ d

uma raiz primitiva; DITAT - 1226; v
1) resvalar, escorregar, balançar, tremer
1a) (Qal) vacilar
1b) (Hifil) causar ou fazer vacilar ou tropeçar

04572  מעדיMa a
̀ day

procedente de 5710; n pr m
Maadai = “ornamento de Javé”
1) um exilado dos filhos de Bani que mandou embora uma esposa estrangeira na época de
Esdras

04573  מעדיהMa a
̀ dyah
procedente de 5710 e 3050; n pr m
Maadias = “adornado de Já (Javé)”

1) um dos sacerdotes que retornou do exílio com Zorobabel

04574  מעדןma ̀adan ou (fem.)  מעדנהma ̀adannah

procedente de 5727; DITAT - 1567d; n m
1) iguaria (comida), delícia

04575  מעדנהma a
̀ dannah ou (plural) מעדנות

transitivo de 6029; DITAT - 1649a; n f
1) laços, faixas

04576  מעדרma d
̀ er

procedente de 5737; DITAT - 1571a; n m
1) enxada

04577  מעהm ̂e ̀ah (aramaico) ou  מעאm ̂e ̀a’ (aramaico)

correspondente a 4578; DITAT - 2837; n m
1) ventre externo, abdômem

04578  מעהme ̀ah

procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando ser mole; DITAT 1227a; n m
1) órgãos internos, partes internas, entranhas, intestinos, ventre
1a) partes internas
1b) órgãos digestivos
1c) órgãos de procriação, ventre
1d) lugar das emoções ou sofrimento ou amor (fig.)
1e) ventre externo

04579  מעהme ̀ah

procedente de 4578; DITAT - 1227b; n f
1) grão (de areia)

04580  מעוגma o
̀ wg

procedente de 5746; DITAT - 1575b; n m
1) bolo

04581

 מעוזma ̀owz (também  מעוזma ̀uwz) ou  מעזma ̀oz

(também  מעזma u
̀ z)
procedente de 5810; DITAT - 1578a; n m
1) lugar ou meio de segurança, proteção, refúgio, fortaleza
1a) lugar de segurança, baluarte, abrigo, fortaleza
1b) refúgio (de Deus) (fig.)
1c) proteção humana (fig.)

04582  מעוךMa o
̀ wk

procedente de 4600; n pr m
Maoque = “opressão”
1) pai do rei Aquis, de Gate, com quem Davi refugiou-se

04583  מעוןma ̀own ou  מעיןma ì yn (1Cr 4.41)

procedente da mesma raiz que 5772; DITAT - 1581a; n m
1) moradia, habitação, refúgio
1a) morada, refúgio (de chacais)
1b) habitação

04584  מעוןMa o
̀ wn

o mesmo que 4583;
Maom ou Maonitas = “habitação” n pr m
1) um homem de Judá
2) os habitantes da cidade de Maom n pr loc
3) uma cidade de Judá localizada aprox. a 12 km ao sul de Hebrom

04585  מעונהm e
̂ ̀ownah ou  מענהm ̂e ̀onah

procedente de 4583; DITAT - 1581b; n f
1) moradia, habitação, refúgio
1a) covil, morada (de animais)
1b) habitação (de Deus) (fig.)

04586  מעוניM ̂e u
̀ wniy ou  מעיניM ̂e ì yniy

provável gentílico de 4584; n pr m
Meunim ou Meunitas = “habitações”
1) um povo que viveu no sul de Canaã
2) um grupo de exilados que retornaram, talvez descendentes do 1

04587  מעונתיM ̂e ̀ownothay

procedente de 4585; n pr m pl
Meonotai = “minhas habitações”
1) um filho de Otniel, o irmão mais novo de Calebe

04588  מעוףma u
̀ wph

procedente de 5774 no sentido de cobrir com a sombra [veja 4155]; DITAT - 1583b; n
m
1) escuridão

04589  מעורma ̀owr

procedente de 5783; DITAT - 1588a; n m
1) nudez, vergonha

04590  מעזיהMa a
̀ zyah ou  מעזיהוMa ̀azyahuw

provavelmente procedente de 5756 (no sentido de proteção) e 3050; n pr m
Maazias = “consolo de Javé”
1) um sacerdote encarregado do 24o. turno na época de Davi
2) um sacerdote que assinou a aliança com Neemias

04591  מעטma ̀at

uma raiz primitiva; DITAT - 1228; v
1) ser ou tornar-se pequeno, ser pouco, ser diminuído
1a) (Qal)
1a1) diminuir

1a2) ser muito pequeno
1b) (Piel) tornar-se pouco
1c) (Hifil)
1c1) tornar pequeno, tornar pouco, diminuir
1c2) dar menos

04592  מעטm e
̂ ̀at ou  מעטm ̂e ̀at

procedente de 4591; DITAT - 1228a; subst
1) pequenez, pouco, um pouco
1a) pequeno, pequenez, pouco, muito pouco, só um pouco
1b) como um pouco, dentro de um pouco, quase, só, dificilmente, rapidamente pouco valor

04593  מעטma ̀ot

adjetivo passivo de 4591; DITAT - 1602; n
1) envolto, seguro com firmeza
1a) sentido incerto

04594  מעטהma a
̀ teh

procedente de 5844; DITAT - 1601a; n m
1) veste, manto

04595  מעטפהma a
̀ taphah

procedente de 5848; DITAT - 1606a; n f
1) manto

04596  מעיm e
̂ ̀iy

procedente de 5753; DITAT - 1577e; n m
1) ruína, monte

04597  מעיMa a
̀ i

provavelmente procedente de 4578; n pr m
Maai = “compassivo”
1) um dos filhos de Asafe que participou da liturgia musical na dedicação do muro de
Jerusalém

04598  מעילm ̂e ̀iyl

procedente de 4603 no sentido de cobrir; DITAT - 1230b; n m
1) manto
1a) uma veste usada sobre uma túnica por homens de posição
1b) uma veste longa usada pelas filhas de Davi
1c) uma veste do sumo sacerdote
1d) (fig.) referindo-se aos atributos

04599

 מעיןma

̀ yan ou

 מעינוma

̀ y ̂ enow (Sl 114.8) ou (fem.)

 מעינהmàyanah
procedente de 5869 (como um denominativo no sentido de um manancial); DITAT 1613a; n m
1) fonte

04600  מעךma a
̀ k

uma raiz primitiva; DITAT - 1229; v
1) pressionar, espremer
1a) (Qal) ser esmagado
1b) (Pual) ser apalpado, ser apertado

04601  מעכהMa a
̀ kah ou  מעכתMa ̀akath (Js 13.13)

procedente de 4600;
Maaca = “opressão” n pr m
1) pai de Aquis, rei de Gate no início do reinado de Salomão
2) pai de Hanã, um dos soldados das tropas de elite de Davi
3) um simeonita, pai de Sefatias, príncipe da sua tribo no reinado de Davi
4) filho de Naor com a concubina Reumá n pr f
5) filha do rei Talmai, de Gesur, esposa de Davi, e mãe de Absalão
6) filha de Absalão, esposa do rei Roboão de Judá, e mãe do rei Abias, de Judá
7) concubina de Calebe, o filho de Hezrom
8) esposa de Maquir, da tribo de Manassés
9) esposa de Jeiel, pai de Gibeão
Maacate = “pressão (literalmente ela pressionou)” n pr
10) um povo mercenário contratado para lutar contra Davi

04602  מעכתיMa a
̀ kathiy

gentílico procedente de 4601; adj
Macatitas = “pressão (literalmente ela pressionou)”
1) usado em relação a um dos soldados das tropas de elite de Davi
2) usado em relação a um associado de Ismael col
3) um povo que habitava na Transjordânia, provavelmente descendentes de Maaca

04603  מעלma ̀al

uma raiz primitiva; DITAT - 1230; v
1) agir com infidelidade, agir traiçoeiramente, transgredir, cometer transgressão
1a) (Qal) agir com infidelidade ou traiçoeiramente
1a1) contra homem
1a2) contra Deus
1a3) contra coisa consagrada
1a4) contra o marido

04604  מעלma ̀al

procedente de 4603; DITAT - 1230a; n m
1) ato infiel ou traiçoeiro, ofensa
1a) contra o homem
1b) contra Deus

04605  מעלma ̀al

procedente de 5927; DITAT - 1624k subst
1) parte mais alta, parte de cima adv
1a) em cima prep
1b) em cima de, acima, em lugar mais alto que com locativo
1c) para cima, mais alto, acima

04606  מעלme a
̀ l (aramaico)

procedente de 5954; DITAT - 2911a; n m
1) entrada
1a) pôr-do-sol

04607  מעלmo ̀al

procedente de 5927; DITAT - 1624i; n m
1) subida

04608  מעלהma ̀aleh

procedente de 5927; DITAT - 1624j; n m
1) subida, inclinação

04609  מעלהma ̀alah

procedente de 4608; DITAT - 1624L,1624m; n f
1) o que sobe, pensamentos
2) degrau, escada
2a) degrau, escada
2b) graus (de relógio de sol)
2c) histórias (do céu)
2d) subida
2e) cântico de romaria
2e1) para as três grandes festas de peregrinação (títulos de Salmos)

04610 עקרבים

 מעלהMa à leh ̀Aqrabbiym

procedente de 4608 e o pl. de 6137; n pr loc
Subida de Acrabim = “subida de escorpiões”
1) uma passagem na fronteira sul da Palestina
1a) passagem de escorpiões; subida de Acrabim

04611  מעללma ̀alal

procedente de 5953; DITAT - 1627e; n m
1) feito, obra
1a) obra (geralmente má)
1b) feitos
1c) atos

04612  מעמדma ̀amad

procedente de 5975; DITAT - 1637d; n m
1) atendimento, cargo, função, serviço
1a) posto, cargo, posição
1b) cargo, função
1c) serviço

04613  מעמדmo ̀omad

procedente de 5975; DITAT - 1637e; n m
1) ponto de apoio, terreno firme

04614  מעמסהma a
̀ macah

procedente de 6006; DITAT - 1643a; n f
1) carga, fardo

04615  מעמקma ̀amaq ou (plural) מעמקים
procedente de 6009; DITAT - 1644e; n m
1) profundezas

04616  מעןma ̀an

procedente de 6030; DITAT - 1650g; subst
1) propósito, intento prep
1a) por causa de
1b) em vista de, por causa de
1c) para o propósito de, para aquela intenção, a fim de que conj
1d) a fim de

04617  מענהma a
̀ neh

procedente de 6030; DITAT - 1650f; n m
1) resposta, reação
2) (DITAT) lugar de trabalho

04618  מענהma a
̀ nah

procedente de 6031, no sentido de depressão ou cultivo; DITAT - 1651b; n f
1) campo, lugar de trabalho

04619  מעץMa a
̀ ts

procedente de 6095; n pr m
Maaz = “ira”
1) filho de Rão e neto de Jerameel, da tribo de Judá

04620  מעצבהma ̀atsebah

procedente de 6087; DITAT - 1666f; n f
1) lugar de dor, lugar de sofrimento
2) (DITAT) terror

04621  מעצדma ̀atsad

procedente de uma raiz não utilizada significando cortar; DITAT - 1668a; n m
1) machado

04622  מעצורma ̀tsowr

procedente de 6113; DITAT - 1675d; n m
1) impedimento, obstáculo

04623  מעצרma ̀tsar

procedente de 6113; DITAT - 1675e; n m
1) impedimento, controle

04624  מעקהma ̀aqeh

procedente de uma raiz não utilizada significando reprimir; DITAT - 1679a; n m
1) parapeito
1a) um muro baixo na borda de uma sacada, telhado, etc., ou ao longo das laterais de uma
ponte etc.,

04625  מעקשma ̀aqash ou (plural) מעקשים
procedente de 6140; DITAT - 1684c; n m
1) lugar tortuoso, deturpado, coisas tortuosas

04626  מערma a
̀ r

procedente de 6168; DITAT - 1692d; n m
1) nú, lugar descampado, nudez
1a) lugar descampado
1b) nudez, órgãos genitais (expostos em punição)

04627  מערבma a
̀ rab

procedente de 6148, no sentido de negociar; DITAT - 1686c; n m
1) mercadorias, artigos de troca

04628  מערבma a
̀ rab ou (fem.)  מערבהma ̀arabah

procedente de 6150, no sentido de sombra; DITAT - 1689b; n m
1) lugar do pôr-do-sol, oeste, em direção ao ocidente

04629  מערהma a
̀ reh

procedente de 6168; DITAT - 1692d; n m
1) lugar descampado, planície aberta
2) (DITAT) nudez

04630  מערהma a
̀ rah ou (plural) מערות

procedente de 4629; DITAT - 1692d; n f
1) exército, linha de batalha
2) (DITAT) nudez

04631  מערהm ̂e ̀arah

procedente de 5783; DITAT - 1704a; n f
1) caverna, covil, buraco

04632  מערהM e
̂ ̀arah

o mesmo que 4631; n pr loc
Meara = “caverna”
1) uma área ou caverna no lado oriental de Sidom

04633  מערךma a
̀ rak

procedente de 6186; DITAT - 1694c; n m
1) arranjo, plano, preparativo

04634  מערכהma ̀arakah

procedente de 4633; DITAT - 1694d; n f
1) fileira, carreira, ordem de batalha
1a) ordem de batalha
1b) carreira
1c) fileira

04635  מערכתma a
̀ reketh

procedente de 6186; DITAT - 1694e; n f
1) fileira, linha

04636  מערםma a
̀ rom ou (plural) מערמים

procedente de 6191, no sentido de despir-se; DITAT - 1588d; n m
1) coisa nua, nudez

04637  מערצהma ̀aratsah

procedente de 6206; DITAT - 1702c; n f
1) choque terrível, batida, terror

04638  מערתMa ̀arath

uma forma de 4630; n pr loc
Maarate = “nudez”
1) uma cidade na região montanhosa de Judá

04639  מעשהma a
̀ seh

procedente de 6213; DITAT - 1708a; n m
1) feito, trabalho
1a) feito, coisa pronta, ato
1b) trabalho, obra
1c) negócio, ocupação
1d) empreendimento, empresa
1e) realização
1f) feitos, obras (de libertação e julgamento)
1g) trabalho, algo realizado
1h) obra (de Deus)
1i) produto

04640  מעשיMa ̀say

procedente de 6213; n pr m
Masai = “obra do Senhor”
1) um sacerdote que retornou do exílio

04641  מעשיהMa a
̀ seyah ou  מעשיהוMa ̀aseyahuw

procedente de 4639 e 3050; n pr m
Maaséias = “obra de Javé”
1) um descendente de Jesua que casou com uma esposa estrangeira na época de Esdras
2) um sacerdote dos filhos de Harim que casou com uma esposa estrangeira na época de
Esdras
3) um sacerdote dos filhos de Pasur que casou com uma esposa estrangeira na época de
Esdras
4) um descendente de Paate-Moabe que casou com uma esposa estrangeira na época de
Esdras
5) pai de Azarias
6) pessoa que esteve à direita de Esdras quando este leu a lei para o povo
7) um levita que auxiliou quando Esdras leu a lei para o povo
8) um dos líderes do povo cujos descendentes assinaram a aliança com Neemias
9) um antepassado benjamita de Salu

10) um sacerdote que participou da liturgia musical na dedicação do muro de Jerusalém sob
a liderança de Esdras
11) outro sacerdote que participou da liturgia musical na dedicação do muro de Jerusalém
sob a liderança de Esdras
12) pai de Sofonias, o profeta, no reinado de Zedequias
13) pai de Zedequias, o falso profeta na época de Jeremias
14) um levita da 2a. ordem que Davi designou para tocar os alaúdes em voz de soprano
15) filho de Adaías e um dos capitães de cem no reinado do rei Joás, de Judá
16) um oficial de alta posição no reinado do rei Uzias
17) filho do rei Acaz, de Judá, que foi morto por Zicri na invasão de Judá pelo rei Peca, de
Israel
18) governador de Jerusalém no reinado de Josias
19) filho de Salum e um levita de alta posição no reinado do rei Jeoaquim, de Judá
20) antepassado de Baruque e Seraías e um sacerdote

04642  מעשקהma ̀ashaqqah ou (plural) מעשקות

procedente de 6231; DITAT - 1713e; n f
1) ato opressor, extorsão

04643

 מעשרma

̀ aser ou

 מעשרma

̀ asar e (no pl.) fem.

 מעשרהma ̀asrah
procedente de 6240; DITAT - 1711h; n m
1) dízimo, décima parte
1a) décima parte
1b) dízimo, pagamento de uma décima parte

04644  מףMoph

de origem egípcia; n pr loc
Mênfis = “refúgio do bom”
1) uma capital do baixo Egito localizada na margem ocidental do Nilo a cerca 15 km (9
milhas) ao sul do Cairo

04645  מפגעmiphga ̀

procedente de 6293; DITAT - 1731b; n m
1) coisa atingida, marca, alvo, objeto de ataque

04646  מפחmappach

procedente de 5301; DITAT - 1390a; n m
1) expiração, expirar, exalação (da vida)

04647  מפחmappuach

procedente de 5301; DITAT - 1390b; n m
1) fole

04648

 מפיבשתM

̂ ephiybosheth

ephibosheth

provavelmente procedente de 6284 e 1322; n pr m
Mefibosete = “exterminando o ídolo”

ou

 מפבשתM
̂

1) neto de Saul e filho de Rispa, a filha de Aiá, concubina de Saul; ele e seu irmão Armoni
estavam entre as 7 vítimas entregues por Davi aos gibeonitas para evitar a fome
2) filho de Jônatas e neto de Saul
2a) também ‘Meribe-Baal’

04649  מפיםMuppiym

aparentemente procedente de 5130; n pr m pl
Mupim = “serpente”
1) um benjamita e um dos 14 descendentes de Raquel que pertenciam à colônia original dos
filhos de Jacó no Egito
1a) também ‘Sufã’

04650  מפץmephiyts

procedente de 6327; DITAT - 1745a; n m
1) espalhador, dispersador, bastão que dispersa

04651  מפלmappal

procedente de 5307; DITAT - 1392b; n m
1) refugo, partes suspensas
1a) partes caídas, refugo
1b) partes carnudas (de um crocodilo)

04652  מפלאהmiphla’ah

procedente de 6381; DITAT - 1768c; n f
1) trabalho maravilhoso

04653  מפלגהmiphlaggah

procedente de 6385; DITAT - 1769d; n f
1) divisão (de sacerdotes para o serviço)

04654  מפלהmappalah ou  מפלהmappelah

procedente de 5307; DITAT - 1392d; n f
1) uma ruína

04655  מפלטmiphlat

procedente de 6403; DITAT - 1774e; n m
1) refúgio, lugar de refúgio

04656  מפלצתmiphletseth

procedente de 6426; DITAT - 1778b; n f
1) coisa repugnante, coisa horrível

04657  מפלשmiphlas

procedente de uma raiz não utilizada significando balançar; DITAT - 1777b; n m
1) flutuação, balanceamento, equilíbrio

04658  מפלתmappeleth

procedente de 5307; DITAT - 1392e; n f
1) cadáver, ruína, queda
1a) cadáver

1b) ruína, queda

04659  מפעלmiph ̀al ou (fem.)  מפעלהmiph ̀alah

procedente de 6466; DITAT - 1792c; n m
1) obra, algo feito

04660  מפץmappats

procedente de 5310; DITAT - 1394b; n m
1) destruição (referindo-se ao tipo de arma)

04661  מפץmappets

procedente de 5310; DITAT - 1394c; n m
1) clava de guerra, maça, machado de batalha, martelo

04662  מפקדmiphqad

procedente de 6485; DITAT - 1802g; n m
1) chamada, nomeação, lugar designado
1a) chamada (de pessoas)
1b) nomeação
1c) lugar designado
2) (DITAT) número

04663  מפקדMiphqad

o mesmo que 4662; n m
Mifcade = “ordem”
1) uma das portas de Jerusalém

04664  מפרץmiphrats

procedente de 6555; DITAT - 1827a; n m
1) atracadouro

04665  מפרכתmiphreketh

procedente de 6561; DITAT - 1828c; n f
1) pescoço

04666  מפרשmiphras

procedente de 6566; DITAT - 1832a; n m
1) expansão, extensão

04667  מפשעהmiphsa ̀ah

procedente de 6585; DITAT - 1841b; n f
1) quadril, nádega, região traseira do corpo

04668  מפתחmaphteach

procedente de 6605; DITAT - 1854f; n m
1) chave, instrumento para abrir

04669  מפתחmiphtach

procedente de 6605; DITAT - 1854e; n m
1) abertura, oráculo

04670  מפתןmiphtan
procedente da mesma raiz que 6620; DITAT - 1858b; n m
1) limiar

04671  מץmots ou  מוץmowts (Sf 2.2)

procedente de 4160; DITAT - 1162a; n m
1) palha
1a) sempre como algo levado pelo vento

04672  מצאmatsa’

uma raiz primitiva; DITAT - 1231; v
1) achar, alcançar
1a) (Qal)
1a1) achar
1a1a) achar, assegurar, adquirir, pegar (algo que foi buscado)
1a1b) encontrar (o que está perdido)
1a1c) topar com, encontrar
1a1d) achar (uma condição)
1a1e) aprender, inventar
1a2) achar
1a2a) achar
1a2b) detectar
1a2c) adivinhar
1a3) surpreender, apanhar
1a3a) acontecer por acaso, encontrar, topar com
1a3b) atingir
1a3c) acontecer a
1b) (Nifal)
1b1) ser achado
1b1a) ser encontrado, ser apanhado, ser descoberto
1b1b) aparecer, ser reconhecido
1b1c) ser descoberto, ser detectado
1b1d) estar ganho, estar assegurado
1b2) estar, ser encontrado
1b2a) ser encontrado em
1b2b) estar na posse de
1b2c) ser encontrado em (um lugar), acontecer que
1b2d) ser abandonado (após guerra)
1b2e) estar presente
1b2f) provar que está
1b2g) ser considerado suficiente, ser bastante
1c) (Hifil)
1c1) fazer encontrar, alcançar
1c2) levar a surpreender, acontecer, vir
1c3) levar a encontrar
1c4) apresentar (oferta)

04673  מצבmatstsab

procedente de 5324; DITAT - 1398c; n m

1) posição, guarnição, base
1a) base (para pôr os pés)
1b) posto, ofício, posição
1c) guarnição, posto, posto avançado

04674  מצבmutstsab

procedente de 5324; DITAT - 1398d; n m
1) trincheira, cerco, paliçada, posto

04675  מצבהmatstsabah ou  מצבהmitstsabah

procedente de 4673; DITAT - 1398f; n f
1) guarda, vigilância, exército

04676  מצבהmatstsebah

particípio(causativo) de 5324; DITAT - 1398g; n f
1) coluna, estela, toco
1a) coluna
1a1) como monumento, memorial pessoal
1a2) com um altar
1b) (Hof) tronco, toco (de árvore)

04677  מצביהM ̂etsobayah

aparentemente procedente de 4672 e 3050; n pr m?
Mezobaíta = “aquele estabelecido por Javé”
1) referindo-se a Jaasiel, um dos soldados das tropas de elite de Davi
1a) forma imprópria de adj

04678  מצבתmatstsebeth

procedente de 5324; DITAT - 1398g; n f
1) coluna, estela, toco
1a) coluna
1a1) como monumento, memorial pessoal
1a2) com um altar
1b) (Hof) tronco, toco (de árvore)

04679

 מצדm

̂ etsad ou

 מצדm

etsadah

procedente de 6679; DITAT - 1885c; n f
1) forte, fortaleza, lugar seguro
1a) lugar seguro na montanha
1b) fortaleza

04680  מצהmatsah
uma raiz primitiva; DITAT - 1232; v
1) drenar, escorrer
1a) (Qal) drenar, escorrer
1b) (Nifal) ser drenado

04681  מצהMotsah
particípio ativo de 4680; n pr f loc

̂ etsad ou (fem.)

 מצדהm
̂

Mosa = “fonte”
1) uma das cidades em Benjamim; localização desconhecida

04682  מצהmatstsah

procedente de 4711 no sentido de devorado avidamente em virtude de sua doçura;
1) asmo (pão, bolo), sem fermento

04683  מצהmatstsah

procedente de 5327; DITAT - 1400a; n f
1) conflito, contenda

04684  מצהלהmatshalah

procedente de 6670; DITAT - 1881a; n f
1) relincho

04685

 מצודmatsowd

ou (fem.)

 מצודהm

̂ etsowdah ou

 מצודהm

̂ etsuwdah ou

 מצדהm ̂etsodah
procedente de 6679; DITAT - 1885d,1885e n m
1) fortificações de sítio, baluarte
2) instrumento de caça, rede n f
3) rede
4) lugar seguro, fortaleza

04686

 מצודmatsuwd

ou (fem.)

 מצדהm ̂etsudah
para 4685; DITAT - 1885g,1885i; n f
1) rede, presa, presa de rede
1a) rede
1b) presa
2) lugar seguro, fortaleza

04687  מצוהmitsvah

procedente de 6680; DITAT - 1887b; n f
1) mandamento
1a) preceito (de homem)
1b) o mandamento (de Deus)
1c) mandamento (do código de sabedoria)

04688

 מצולהm

̂ etsowlah ou

 מצלהm

 מצולהm ̂etsuwlah ou  מצלהm ̂etsulah
procedente da mesma raiz que 6683; DITAT - 1889b; n f
1) profundidade, profundeza, o mar profundo

04689  מצוקmatsowq

procedente de 6693; DITAT - 1895d; n m
1) dificuldade, apuro, pressão, aflição, tormento

04690  מצוקmatsuwq ou  מצקmatsuq
procedente de 6693; DITAT - 1896a; n m

̂ etsolah também

1) suporte fundido, pilar, coluna

04691  מצוקהm ̂etsuwqah ou  מצקהm ̂etsuqah

procedente de 4690; DITAT - 1895e; n f
1) difuculdade, angústia, aflição, tribulação

04692  מצורmatsowr ou  מצורmatsuwr

procedente de 6696; DITAT - 1898a; n m
1) cerco, sítio, trincheira, fortificações de sítio
1a) cerco
1b) cercado, fortificações de sítio, rampa

04693  מצורmatsowr

o mesmo que 4692 no sentido de um limite; DITAT - 1898a; n pr loc
1) um nome para o Egito
2) (DITAT) cerco, trincheira

04694  מצורהm e
̂ tsuwrah ou  מצרהm ̂etsurah

procedente de 4692; DITAT - 1898b; n f
1) fortificações de sítio, fortaleza, rampa
1a) fortificações de sítio
1b) rampa

04695  מצותmatstsuwth

procedente de 5327; DITAT - 1400b; n f
1) conflito, contenda

04696  מצחmetsach

procedente de uma raiz não utilizada significando ser claro, i.e. conspícuo; DITAT 1233a; n m
1) testa, fronte

04697  מצחהmitschah

procedente da mesma raiz que 4696; DITAT - 1233b; n f
1) caneleira(s), perneira

04698  מצלהm e
̂ tsillah

procedente de 6750; DITAT - 1919e; n f
1) sino

04699  מצלהm e
̂ tsullah

procedente de 6751; DITAT - 1889c; n m
1) ravina, depresão, cavidade
1a) aparentemente um lugar próximo a Jerusalém

04700  מצלתm e
̂ tseleth ou (dual) מצלתים

procedente de 6750; DITAT - 1919f; n f dual
1) címbalos

04701  מצנפתmitsnepheth

procedente de 6801; DITAT - 1940c; n f
1) mitra (do sumo sacerdote)

04702  מצעmatstsa ̀

procedente de 3331; DITAT - 896c; n m
1) leito, cama

04703  מצעדmits ̀ad

procedente de 6805; DITAT - 1943d; n m
1) passo

04704  מצעירהmitsts e
̂ ̀iyrah

procedente de 4705; DITAT - 1948c; n f
1) pequeno, insignificante, uma coisa pequena

04705  מצערmits ̀ar

procedente de 6819; DITAT - 1948c; n m
1) uma coisa pequena
1a) coisa pequena
1b) só um pouco (referindo-se ao tempo)

04706  מצערMits ̀ar

o mesmo que 4705; n pr loc
Mizar = “pequeno”
1) uma montanha aparentemente na parte do norte da Transjordânia próxima ao Monte
Hermom

04707  מצפהmitspeh

procedente de 6822; DITAT - 1950b; n m
1) torre de vigia, ponto de observação

04708  מצפהMitspeh

o mesmo que 4707; n pr loc
Mispa = “torre de vigia”
1) uma cidade no distrito de Sefelá ou na terras baixas de Judá
2) um lugar em Moabe, ao leste do Jordão
3) um lugar em Gileade
4) um lugar próximo ao Monte Hermom
5) um lugar em Benjamim

04709  מצפהMitspah

procedente de 4708; n pr f loc
Mispa = “torre de vigia”
1) um lugar em Gileade, ao norte do Jaboque, local do túmulo de Labão
2) um lugar em Gileade, ao sul do Jaboque; localização desconhecida
3) um lugar próximo ao Monte Hermom
4) um antigo lugar sagrado em Benjamim

04710  מצפןmitspun ou (plural) מצפנים

procedente de 6845; DITAT - 1953d; n m
1) tesouro oculto, tesouro

04711  מצץmatsats

uma raiz primitiva; DITAT - 1234; v
1) (Qal) esvaziar, sorver

04712  מצרmetsar

procedente de 6896; DITAT - 1973f; n m
1) dificuldades, aflição

04713  מצריMitsriy

procedente de 4714; adj
Egípcio(s) ou egípcia(s) = veja Egito “dificuldades dobradas”
1) egípcio - um habitante ou cidadão do Egito
1a) um egípcio
1b) o egípcio

04714  מצריםMitsrayim

dual de 4693; DITAT - 1235;
Egito ou Mizraim = “terra dos Cópticos” n pr loc
1) um território ao nordeste da África, adjacente à Palestina, no qual flui o Nilo
Egípcios = “dificuldades dobradas” adj
2) os habitantes ou nativos do Egito

04715  מצרףmitsreph

procedente de 6884; DITAT - 1972b; n m
1) crisol

04716  מקmaq

procedente de 4743; DITAT - 1237a; n m
1) decadência, podridão

04717  מקבהmaqqabah

procedente de 5344; DITAT - 1409c; n f
1) martelo

04718  מקבתmaqqebeth

procedente de 5344; DITAT - 1409d; n f
1) burado, excavação, perfuração
2) martelo, perfurador

04719  מקדהMaqqedah

procedente da mesma raiz que 5348 no sentido denominativo de juntar o rebanho
(utilizada 5349); n pr loc
Maquedá = “lugar dos pastores”
1) a localização de uma cova em Judá onde Josué capturou e executou cinco reis cananeus
durante a conquista; localizada próxima a Bete-Horom e Libna

04720  מקדשmiqdash ou  מקדשmiqq ̂edash (Êx 15.17)
procedente de 6942; DITAT - 1990f; n m
1) lugar sagrado, santuário, lugar santo
1a) santuário
1a1) referindo-se ao templo
1a2) referindo-se ao tabernáculo
1a3) referindo-se ao templo de Ezequiel
1a4) referindo-se a Javé

04721  מקהלmaqhel ou (fem.)  מקהלהmaqhelah ou (plural)

מקהלים
procedente de 6950; DITAT - 1991d; n m
1) assembléia, coral

04722  מקהלתMaqheloth

procedente de 4721; n pr f pl loc
Maquelote = “lugar da assembléia”
1) um local de parada dos israelitas no deserto

04723

 מקוהmiqveh ou  מקוהmiqveh (1Rs 10.28) ou מקוא

miqve’ (2Cr 1.16)
procedente de 6960; DITAT - 1994c,1995a; n m
1) esperança
1a) esperança
1b) motivo de esperança
1c) coisas esperadas, resultado
2) ajuntamento, reunião de coisas n pr m
3) (CLBL) Cilícia, um lugar de onde Salomão importava cavalos

04724  מקוהmiqvah
procedente de 4723; DITAT - 1995a; n f
1) reservatório
2) (DITAT) ajuntamento, reunião de coisas

04725

 מקוםmaqowm

ou

 מקםmaqom

 מקומהm ̂eqowmah  מקמהm ̂eqomah
procedente de 6965; DITAT - 1999h; n m
1) lugar onde permanecer, lugar
1a) lugar onde permanecer, posto, posição, ofício
1b) lugar, lugar de residência humana
1c) cidade, terra, região
1d) lugar, localidade, ponto
1e) espaço, quarto, distância
1f) região, quarteirão, direção
1g) dar lugar a, em lugar de

04726  מקורmaqowr ou  מקרmaqor
CLBL CLBL

também

(fem.)

procedente de 6979; DITAT - 2004a; n m
1) manancial, fonte
1a) manancial
1a1) referindo-se à fonte de vida, alegria, purificação (fig.)
1b) referindo-se ao olho (fig.)
1c) fonte (do sangue menstrual)
1d) fluxo (de sangue após o parto)

04727  מקחmiqqach

procedente de 3947; DITAT - 1124e; n m
1) ato de tomar, aceitação, recepção (de um suborno)

04728  מקחהmaqqachah ou (plural) מקחות

procedente de 3947; DITAT - 1124f; n f
1) mercadoria

04729  מקטרmiqtar

procedente de 6999; DITAT - 2011d,2011e; n m
1) lugar da fumaça sacrificial, altar, lareira, incenso

04730  מקטרתmiqtereth

procedente de 4729; DITAT - 2011f; n f
1) incensário

04731  מקלmaqqel; ou (fem.)  מקלהmaqq ̂elah

procedente de uma raiz não utilizada aparentemente significando germinar; DITAT 1236; n m
1) vara, bordão
1a) vara, bastão
1b) bordão (em viagem)
1c) vara (de adivinhador)

04732  מקלותMiqlowth

plural de (feminino) 4731; n pr m
Miclote = “bordões”
1) um dos filhos de Jeiel, o pai ou príncipe de Gibeão, com sua esposa Maaca; um
benjamita
2) capitão da 2a divisão do exército de Davi

04733  מקלטmiqlat

procedente de 7038 no sentido de alojar; DITAT - 2026a; n m
1) refúgio, asilo

04734  מקלעתmiqla ̀ath

procedente de 7049; DITAT - 2031a; n f
1) entalhe

04735  מקנהmiqneh

procedente de 7069; DITAT - 2039b; n m

1) gado, criação
1a) gado, criação
1a1) em geral, referindo-se a um animal doméstico e negociável
1b) vacas, ovelhas, cabras (em rebanhos)

04736  מקנהmiqnah

procedente de 4735; DITAT - 2039c; n f
1) compra
1a) compra
1b) preço de compra
1c) possessão (adquirida por compra)

04737  מקניהוMiqneyahuw

procedente de 4735 e 3050; n pr m
Micnéias = “possessão de Javé”
1) um dos levitas da 2a ordem, porteiros da arca, designados por Davi para tocar na banda
do templo

04738  מקסםmiqcam

procedente de 7080; DITAT - 2044b; n m
1) adivinhação

04739  מקץMaqats

procedente de 7112; n pr loc
Macaz = “fim”
1) um lugar em Israel; localização desconhecida

04740

 מקצועmaqtsowa

̀ ou

 מקצעmaqtsoa

̀ ou (fem.)

 מקצעהmaqtso ̀ah
procedente de 7106 no sentido denominativo de curvar; DITAT - 2057a; n m
1) local da extremidade da estrutura, escora de canto, lado interno da escora
1a) poste do canto, lugar da escora, escora

04741  מקצעהmaqtsu ̀ah ou (plural) מקצעות

procedente de 7106; DITAT - 2056b; n f
1) instrumento para raspar (usado para moldar ídolos)

04742  מקצעהm ̂equts ̀ah

procedente de 7106 no sentido denominativo de curvar; DITAT - 2057a; n f
1) local da extremidade da estrutura, escora de canto, lado interno da escora
1a) poste de canto

04743  מקקmaqaq

uma raiz primitiva; DITAT - 1237; v
1) decair, definhar, apodrecer, putrefazer
1a) (Nifal)
1a1) putrefazer (referindo-se a feridas)
1a2) apodrecer, deteriorar
1a3) mofar

1a4) definhar
1b) (Hifil) fazer apodrecer

04744  מקראmiqra’

procedente de 7121; DITAT - 2063d; n m
1) convocação, assembléia, leitura, um chamado para reunião
1a) convocação, assembléia sagrada
1b) ato de convocar
1c) leitura

04745  מקרהmiqreh

procedente de 7136; DITAT - 2068c; n m
1) reunião ou evento inesperado, acidente, acontecimento, acaso, sorte
1a) acidente, acaso
1b) sorte, destino

04746  מקרהm e
̂ qareh

procedente de 7136; DITAT - 2068f; n m
1) vigamento

04747  מקרהm e
̂ qerah

procedente da mesma raiz que 7119; DITAT - 2077d; n f
1) frescura, frescor

04748  מקשהmiqsheh

procedente de 7185 no sentido de amarrar de forma circular e apertado; DITAT - 2086a;
nm
1) trabalho trançado, cabelos bem cuidados, cabelos bem penteados, trabalho de entrançador
1a) sentido incerto; possível referência à arte do penteado

04749  מקשהmiqshah

procedente de 4748; DITAT - 2086b; n f
1) obra batida, objetos cúlticos de ouro e prata finamente decorados

04750  מקוהmiqshah

denominativo procedente de 7180; DITAT - 2083b; n f
1) lugar ou planta7cão de pepinos

04751  מרmar ou (fem.)  מרהmarah

procedente de 4843; DITAT - 1248a,1248c adj
1) amargo, amargura
1a) referindo-se à água ou comida
1b) referindo-se ao fim da adúltera, fim da imoralidade, clamor (fig.)
1c) referindo-se à dor (substantivo) adv
2) amargamente

04752  מרmar

procedente de 4843 no seu sentido original de destilação; DITAT - 1249a; n m
1) uma gota, um pingo

04753  מרmore ou  מורmowr
procedente de 4843, grego 3464 μυρον; DITAT - 1248b; n m
1) mirra
1a) uma resina árabe procedente da casca duma árvore, usada em óleo sagrado e em
perfume

04754  מראmara’

uma raiz primitiva; DITAT - 1238; v
1) (Hifil) bater (o ar), bater (as asas), saltar
1a) sentido incerto
2) (Qal) imundo

04755  מראMara’

para 4751; n pr f
Mara = “amargura”
1) um nome que Noemi colocou em si mesma por causa das suas calamidades

04756  מראmare’ (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 4754 no sentido de dominar; DITAT - 2839; n
m
1) senhor
1a) referindo-se ao rei
1b) referindo-se a Deus

04757 בלאדן

 מראדךM ̂ero’dak Bal’adan

de derivação estrangeira; n pr m
Merodaque-Baladã = “Marduque deu um filho”
1) rei da Babilônia nos dias do rei Ezequias, de Judá

04758  מראהmar’eh

procedente de 7200; DITAT - 2095i; n m
1) vista, aparência, visão
1a) vista, fenômeno, aspecto, aparência, visão
1b) o que é visto
1c) uma visão (sobrenatural)
1d) vista, visão (capacidade de ver)

04759  מראהmar’ah

procedente de 4758; DITAT - 2095g,2095h; n f
1) visão
1a) forma de revelação
2) espelho

04760  מראהmur’ah

aparentemente um particípio pass. causativo de 7200; DITAT - 1239b; n f
1) papo (de uma ave), canal alimentar (de uma ave)

04761  מראשהmar’ashah ou מראשת
denominativo procedente de 7218; DITAT - 2097f; n f

1) lugar junto à cabeça, domínio, cabeceira adv
2) à cabeceira

04762  מראשהMar’eshah ou  מרשהMareshah

formado como 4761; n pr loc
Maressa = “cume de um monte”
1) uma das cidades nas terras baixas de Judá

04763  מראשהm ̂era’ashah ou מראשתי

formado como 4761; DITAT - 2097f; n f
1) lugar junto à cabeça, domínio, cabeceeira adv
2) à cabeceira

04764  מרבMerab

procedente de 7231; n pr f
Merabe = “aumento”
1) a filha mais velha do rei Saul; prometida a Davi mas dada para Adriel, o meolatita; mãe
de 5 filhos

04765  מרבדmarbad ou (plural) מרבדים

procedente de 7234; DITAT - 2102a; n m
1) colcha, cobertor

04766  מרבהmarbeh

procedente de 7235; DITAT - 2103b; n m
1) abundância, aumento
1a) abundância
1b) aumento
Forma final de  םusada no meio desta palavra em Is 9.7.

04767  מרבהmirbah
procedente de 7235; DITAT - 2103c; n f
1) muito

04768  מרביתmarbiyth
procedente de 7235; DITAT - 2103d; n f
1) aumento, grande número, multidão, grandeza
1a) aumento
1a1) referindo-se à família
1a2) aumento, juro, usura
1b) grande número (de pessoas)
1c) grandeza (referindo-se à sabedoria)

04769  מרבץmarbets
procedente de 7257; DITAT - 2109b; n m
1) lugar para deitar, para repouso ou lugar de habitação
1a) referindo-se aos animais selvagens

04770  מרבקmarbeq

procedente de uma raiz não utilizada significando atar; DITAT - 2110a; n m
1) estrebaria (de animais)

04771  מרגועmargowa ̀

procedente de 7280; DITAT - 2117b; n m
1) descanso

04772  מרגלהmarg e
̂ lah ou (plural) מרגלות

denominativo procedente de 7272; DITAT - 2113c; n f
1) lugar dos pés, pés

04773  מרגמהmargemah

procedente de 7275; DITAT - 2114b; n f
1) funda
2) (CLBL) um monte de pedras

04774  מרגעהmarge ̀ah

procedente de 7280; DITAT - 2117c; n f
1) descanso, repouso, lugar de descanso

04775  מרדmarad

uma raiz primitiva; DITAT - 1240; v
1) rebelar-se, revoltar-se, ser rebelde
1a) (Qal) rebelar-se, revoltar-se
1a1) contra rei humano
1a2) contra Deus
1a3) contra a luz (poético)

04776  מרדm ̂erad (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 4775; DITAT - 2840a; n m
1) rebelião

04777  מרדmered

procedente de 4775; DITAT - 1240a; n m
1) rebelião, revolta
1a) contra Javé

04778  מרדMered

o mesmo que 4777; n pr m
Merede = “rebelião”
1) filho de Ezra e um descendente de Judá

04779  מרדmarad (aramaico)

procedente da mesma raiz que 4776; DITAT - 2840b; adj
1) rebelde

04780  מרדותmarduwth

procedente de 4775; DITAT - 1240b; n f
1) rebelde, rebeldia

04781  מרדךM e
̂ rodak
de derivação estrangeira; DITAT - 1241;
Merodaque = “vossa rebelião”
1) a divindade principal dos babilônios na época de Nabucodonosor

04782  מרדכיMord e
̂ kay

de derivação estrangeira; n pr m
Mordecai = “homem pequeno” ou “adorador de Marte”
1) primo e pai adotivo da rainha Ester; filho de Jair, da tribo de Benjamim; por providência
divina, foi o libertador dos filhos de Israel da destruição planejada por Hamã, o
principal ministro de Assuero; instituidor da festa do Purim
2) um judeu que retornou do exílio com Zorobabel

04783  מדרףmurdaph

procedente de 7291; DITAT - 2124a; n m
1) perseguição

04784  מרהmarah

uma raiz primitiva; DITAT - 1242; v
1) ser controverso, ser rebelde, ser teimoso, ser desobediente a, ser rebelde contra
1a) (Qal) ser desobediente, ser rebelde
1a1) em relação ao pai
1a2) em relação a Deus
1b) (Hifil) mostrar rebeldia, mostrar desobediência, desobedecer

04785  מרהMarah

o mesmo que 4751; n pr f
Mara = “amargo”
1) a fonte com água amarga que ficava a 3 dias de viagem a partir do lugar da travessia do
mar Vermelho na península do Sinai

04786  מרהmorah

procedente de 4843; DITAT - 1248d; n f
1) amargura, aflição

04787  מרהmorrah

uma forma de 4786; DITAT - 1248c; n f
1) amargura

04788  מרודmaruwd

procedente de 7300 no sentido de maus tratos; DITAT - 2129a; n m
1) inquietação, extravio, peregrino, refugiado

04789  מרוזMerowz

de derivação incerta; n pr loc
Meroz = “refúgio”
1) um lugar no norte da Palestina; localização desconhecida

04790  מרוחm ̂erowach
procedente de 4799; n m
1) esmagado, socado, esfregado
1a) sentido incerto

04791  מרוםmarowm

procedente de 7311; DITAT - 2133h; n m
1) altura
1a) altura, elevação, lugar elevado
1a1) num lugar elevado (adv)
1b) altura
1c) orgulhosamente (adv)
1d) referindo-se aos nobres (fig.)

04792  מרוםMerowm

formado como 4791; n pr loc
Merom = “lugar alto”
1) o lago situado no norte de Canaã junto ao qual Josué derrotou a confederação do norte
liderada por Jabim
1a) localização incerta; provavelmente o lago formado pelo rio Jordão a aprox. 16 km (10
milhas) ao norte do mar da Galiléia

04793  מרוץmerowts

procedente de 7323; DITAT - 2137a; n m
1) ato de correr, corrida, percurso

04794  מרוצהm e
̂ ruwtsah ou  מרצהm ̂erutsah

procedente de 4793; DITAT - 2137b; n f
1) corrida, curso (da vida)
1a) corrida, modo ou estilo de corrida
1b) curso (da vida)

04795  מרוקmaruwq ou (plural) מרוקים

procedente de 4838; DITAT - 1246a; n m
1) raspagem, ato de esfregar
1a) referindo-se ao ano de preparo das moças para o harém; limpeza corporal

04796  מרותMarowth

procedente de 4751; n pr f pl loc
Marote = “amargura”
1) uma das cidades na planície de Judá

04797  מרזחmirzach

procedente de uma raiz não utilizada significando gritar; DITAT - 2140a; n m
1) grito, grito de alegria, festa
1a) grito da manhã
1a1) talvez, clamor de festa
1b) grito de festa

04798  מרזחmarzeach
formado como 4797; DITAT - 2140a; n m
1) grito, grito de alegria, festa
1a) grito da manhã
1a1) talvez, clamor de festa
1b) grito de festa

04799  מרחmarach

uma raiz primitiva; DITAT - 1243; v
1) (Qal) esfregar

04800  מרחבmerchab

procedente de 7337; DITAT - 2143c; n m
1) lugar amplo ou espaçoso, largo, amplo

04801  מרחקmerchaq:

procedente de 7368; DITAT - 2151c; n m
1) lugar distante, distância, país distante

04802  מרחשתmarchesheth

procedente de 7370; DITAT - 2152a; n f
1) vasilha para molho, panela para refogado

04803  מרטmarat

uma raiz primitiva; DITAT - 1244; v
1) descobrir, polir, tornar liso ou calvo ou nú
1a) (Qal)
1a1) tornar desnudo
1a2) esfregar, polir
1b) (Nifal) ser feito calvo

04804  מרטm e
̂ rat (aramaico)

correspondente a 4803; DITAT - 2841; v
1) arrancar, puxar fora
1a) (Peil) ser arrancado

04805  מריm ̂eriy

procedente de 4784; DITAT - 1242a; n m
1) rebelião
1a) rebelião
1b) rebelde (no construto)
Peil

Peil
No aramaico (caldeu), esse tronco reflete a forma intensiva e equivale ao
Piel no hebraico.
Ver Piel 8840

04806  מריאm e
̂ riy’
procedente de 4754 no sentido de grosseria, com a idéia de dominação (veja 4756);
DITAT - 1239a; n m
1) bem alimentado, cevado

04807 בעל

 מריבM ê riyb Ba ̀al

procedente de 7378 e 1168; n pr m
Meribe-Baal = “Baal é meu advogado”
1) outro nome para Mefibosete
1a) filho de Jônatas e neto de Saul

04808  מריבהm ̂eriybah

procedente de 7378; DITAT - 2159c; n f
1) conflito, contenda

04809  מריבהM e
̂ riybah

o mesmo que 4808; n pr loc
Meribá = “conflito” ou “contenda”
1) uma fonte em Refidim, no deserto de Sim; assim chamada porque os israelitas ali
murmuraram contra Deus
2) o nome da provisão de água em Cades na fronteira do sul da terra prometida; o povo
também murmurou ali contra Deus

04810 בעל

 מריM ê riy Ba à l

procedente de 4805 e 1168; n pr m
Meribe-Baal = “Baal é meu advogado”
1) outro nome para Mefibosete
1a) filho de Jônatas e neto de Saul

04811  מריהM ̂erayah

procedente de 4784; n pr m
Meraías = “rebelião”
1) um sacerdote após o exílio nos dias de Joiaquim

04812  מריותM e
̂ rayowth

procedente de 4811; n pr m pl
Meraiote = “rebelde”
1) avô de Aitube, descendente de Eleazar, o filho de Arão, e o líder de uma família
sacerdotal
2) filho de Aitube, pai de Zadoque, descendente de Eleazar, o filho de Arão, e o líder de uma
família sacerdotal
3) líder de uma família de sacerdotes representados por Helcai na época de Joiaquim, o filho
de Jesua

04813  מריםMiryam

procedente de 4805, grego 3137 Μαριαμ; n pr f
Miriã = “rebelião”
1) irmã mais velha de Moisés e Arão

2) uma mulher de Judá

04814  מרירותm e
̂ riyruwth

procedente de 4843; DITAT - 1248i; n f
1) amargura

04815  מריריm e
̂ riyriy

procedente de 4843; DITAT - 1248h; adj
1) amargo

04816  מרךmorek

talvez procedente de 7401; DITAT - 2164c; n m
1) fraqueza

04817  מרכבmerkab

procedente de 7392; DITAT - 2163e; n m
1) carruagem, assento para guiar, sela
1a) carruagem
1b) assento (de uma padiola), sela

04818  מרכבהmerkabah

procedente de 4817; DITAT - 2163f; n f
1) carruagem

04819  מרכלתmarkoleth

procedente de 7402; DITAT - 2165c; n f
1) mercado, lugar de negócio

04820  מרמהmirmah

procedente de 7411 no sentido de engano; DITAT - 2169b; n f
1) engano, traição

04821  מרמהMirmah

o mesmo que 4820; n pr m
Mirma = “fraude”
1) um benjamita nascido na terra de Moabe

04822  מרמותM e
̂ remowth

procedente de 7311; n pr m pl
Meremote = “elevações”
1) um sacerdote, filho de Urias, da família de Coz, ativo na reconstrução do muro de
Jerusalém e no 7o turno do serviço do templo na época de Esdras e Neemias
2) um sacerdote na época de Zorobabel
3) um exilado da família de Bani que tinha uma esposa estrangeira na época de Esdras e
retornou

04823  מרמסmirmac

procedente de 7429; DITAT - 2176a; n m
1) lugar de pisar, pisada

1a) lugar de pisar
1b) pisada

04824  מרנתיMeronothiy

gentílico procedente de um substantivo não utilizado; adj
Meronotita = “aquele que grita com alegria”
1) alguém nativo de um lugar provavelmente chamado ’Meronote’
1a) Jedias
1b) Jadom

04825  מרסMerec

de derivação estrangeira; n pr m
Meres = “alto”
1) um dos 7 conselheiros de Assuero

04826  מרסנאMarc e
̂ na’

de derivação estrangeira; n pr m
Marsena = “digno”
1) um dos 7 conselheiros de Assuero

04827  מרעmera ̀

procedente de 7489; DITAT - 2186f; part
1) (Hifil) mal
2) (DITAT) amigo íntimo

04828  מרעmerea ̀

procedente de 7462 no sentido de companheirismo; DITAT - 2186f; n m
1) companheiro, amigo, amigo íntimo

04829  מרעהmir ̀eh

procedente de 7462 no sentido de alimentar; DITAT - 2185b; n m
1) pasto, pastagem

04830  מרעיתmir ̀iyth

procedente de 7462 no sentido de alimentar; DITAT - 2185c; n f
1) pastoreio, pastagem, ato de pastorear
1a) pastoreio, ato de pastorear
1b) pastagem
1c) rebanho (meton)

04831  מרעלהMar a
̀ lah

procedente de 7477; n pr loc
Marala = “trêmulo”
1) uma cidade ou marco divisório junto à fronteira de Zebulom

04832  מרפאmarpe’

procedente de 7495; DITAT - 2196c; n m
1) saúde, recuperação, cura
1a) recuperação, cura

1b) saúde, proveito, são (referindo-se à mente)
1c) cura
1c1) incurável (com negativa)

04833  מרפשmirpas

procedente de 7515; DITAT - 2199a; n m
1) sujo, coisa suja

04834  מרץmarats

uma raiz primitiva; DITAT - 1245; v
1) estar ou tornar alguém doente
1a) (Nifal) estar aflito ou doloroso
1b) (Hifil) tornar doente

04835  מרצהm ̂erutsah

procedente de 7533; DITAT - 2212b; n f
1) esmagamento, opressão

04836  מרצעmartsea ̀

procedente de 7527; DITAT - 2209a; n m
1) sovela, instrumento cortante

04837  מרצפתmartsepheth

procedente de 7528; DITAT - 2210b; n f
1) pavimento

04838  מרקmaraq

uma raiz primitiva; DITAT - 1246; v
1) esfregar, polir
1a) (Qal) esfregar, polir
1b) (Pual) ser esfregado

04839  מרקmaraq

procedente de 4838; DITAT - 1247a; n m
1) caldo, caldo da carne cozida

04840  מרקחmerqach

procedente de 7543; DITAT - 2215f; n m
1) ervas, perfume, ervas aromáticas

04841  מרקחהmerqachah

procedente de 4840; DITAT - 2215g; n f
1) um tempero, mistura, tempero de ervas
2) jarro de ungüento

04842  מרקחתmirqachath

procedente de 7543; DITAT - 2215h; n f
1) ungüento, mistura de ungüentos
2) vaso de ung:ento

04843  מררmarar
uma raiz primitiva; DITAT - 1248; v
1) ser amargo
1a) (Qal) ser amargo
1b) (Piel)
1b1) mostrar amargura
1b2) tornar amargo
1c) (Hifil) tornar amargo, amargar
1d) (Hitpalpel)
1d1) amargurar-se
1d2) estar enfurecido
2) (DITAT) ser forte, fortalecer

04844  מררm ̂eror ou  מרורm ̂erowr

procedente de 4843; DITAT - 1248e; n m
1) coisa amarga, erva amarga, amargura

04845  מררהm ̂ererah

procedente de 4843; DITAT - 1248g; n f
1) fel

04846  מררהm ̂erorah ou  מרורהm ̂erowrah

procedente de 4843; DITAT - 1248f; n f
1) coisa amarga, fel, veneno
1a) fel, vesícula biliar (lugar do fel)
1b) veneno
1c) coisa amarga
1d) amargura

04847  מרריM e
̂ rariy

procedente de 4843; n pr m
Merari = “amargo”
1) o terceiro filho de Levi e líder de uma família levítica

04848  מרריM e
̂ rariy

procedente de 4847; adj
Meraritas = veja Merari “amargo”
1) descendentes de Merari, o filho de Levi, e membros de uma família levítica
Hitpalpel

Hitpalpel
Essa forma hebraica é, quanto ao uso, equivalente ao Hitpael, e tem sentido
reflexivo/causativo. O modo distinto ocorre por que certas formas verbais
duplicam suas sílabas finais (as duas letras finais da raiz) e alteram a forma
normal triliteral da raiz, que passa a conter duas letras repetidas.
Ver Hitpael 8819

04849  מרשעתmirsha ̀ath
procedente de 7561; DITAT - 2222d; n f
1) perversidade

04850  מרתיםM e
̂ rathayim

dual de 4751; n pr f
Merataim = “rebelião dupla”
1) outro nome para ’Babilônia’

04851  משMash

de derivação estrangeira; n pr m
Más = “retirado”
1) um dos filhos de Arã; também ’Meseque’

04852  משאMesha’

de derivação estrangeira; n pr loc
Messa = “liberdade”
1) uma região que marcava um dos limites do território dos joctãnitas quando estes se
estabeleceram pela primeira vez na Arábia

04853  משאmassa’

procedente de 5375; DITAT - 1421d,1421e; n m
Massá = “fardo” n pr m
1) carga, porte, tributo, fardo, carregamento
1a) carga, fardo
1b) elevação, levantamento, motivo pelo qual a alma se eleva
1c) porte, carregamento
1d) tributo, aquilo que é carregado ou trazido ou levado
2) declaração, oráculo, peso
3) (BDB) um filho de Ismael

04854  משאMassa’

o mesmo que 4853;
Massá = “fardo” n pr m
1) um filho de Ismael

04855  משאmashsha’

procedente de 5383; DITAT - 1424a; n m
1) empréstimo a juros, usura
1a) em Ne 5.11, a proporção da “usura” era somente um por cento

04856  משאmasso’

procedente de 5375; DITAT - 1421f; n m
1) levantamento
1a) parcialidade (no construto)

04857  משבmash’ab

procedente de 7579; DITAT - 2299.1a; n m

1) lugar de tirar água, lugar para obter água

04858  משאהmassa’ah

procedente de 5375; DITAT - 1421g; n f
1) o elevado, elevação

04859  משאהmashsha’ah

procedente de 4855; DITAT - 1424b; n f
1) empréstimo

04860  משאוןmashsha’own

procedente de 5377; DITAT - 1425a; n m
1) astúcia, dissimulação, engano

04861  משאלMish’al

procedente de 7592; n pr loc
Misal = “súplica”
1) uma cidade no território de Aser alocada aos levitas da família de Gerson

04862  משאלהmish’alah

procedente de 7592; DITAT - 2303b; n f
1) pedido, petição, desejo

04863  משארתmish’ereth

procedente de 7604 no sentido original de inchar; DITAT - 1252; n f
1) amassadeira ou tigela (de amassar)

04864  משאתmas’eth

procedente de 5375; DITAT - 1421h; n f
1) subida, oráculo, fardo, porção, levantamento
1a) aquele que eleva, levantamento, elevação, sinal, ato de levantar
1b) declaração, oráculo
1c) fardo
1d) porção, presente, doação, contribuição, oferta, tributo

04865  משבצהmishb ̂etsah

procedente de 7660; DITAT - 2320b; n f
1) trabalho trançado ou axadrezado ou de filigrana (referindo-se ao engaste de jóias)

04866  משברmishber

procedente de 7665; DITAT - 2321c; n m
1) lugar de rompimento, lugar de quebra, abertura
1a) referindo-se ao ventre

04867  משברmishbar

procedente de 7665; DITAT - 2321d; n m
1) rompimento, ato de quebrar (referindo-se ao mar)

04868  משבתmishbath

procedente de 7673; DITAT - 2323e; n m

1) cessação, aniquilação

04869  משגבmisgab

procedente de 7682; DITAT - 2234a; n m
Misgabe = “altura” n pr loc
1) lugar alto, refúgio, altura segura, retiro
1a) fortaleza
1b) refúgio (referindo-se a Deus)
2) um lugar em Moabe

04870  משגהmishgeh

procedente de 7686; DITAT - 2325b; n m
1) engano

04871  משהmashah

uma raiz primitiva; DITAT - 1253; v
1) tirar
1a) (Qal) tirar
1b) (Hifil) tirar

04872  משהMosheh

procedente de 4871, grego 3475 Μωσης; DITAT - 1254; n pr m
Moisés = “tirado”
1) o profeta e legislador, líder do êxodo

04873  משהMosheh (aramaico)

correspondente a 4872; n pr m
Moisés = “tirado da água”
1) o profeta e legislador, líder do êxodo

04874 משה
֩
mashsheh

procedente de 5383; DITAT - 1427b; n m
1) empréstimo
1a) referindo-se ao empréstimo remitido no 7o. ano

04875  משואהm e
̂ show’ah ou  משאהm ̂esho’ah
procedente da mesma raiz que 7722; DITAT - 2339b; n f
1) desolação, ruína

04876  משואהmasshuw’ah ou  משאהmashshu’ah
para 4875; DITAT - 2339b; n f
1) desolação, ruína

04877  משובבM e
̂ showbab

procedente de 7725; n pr m
Mesobabe = “restaurado” ou “reincidente”
1) um descendente de Simei

04878  משובהm ̂eshuwbah ou  משבהm ̂eshubah

procedente de 7725; DITAT - 2340c; n f
1) afastamento, retorno, apostasia

04879  משוגהm ̂eshuwgah

procedente de uma raiz não utilizada significando perder-se; DITAT - 2341a; n f
1) erro

04880  משוטmashowt ou  משוטmishshowt

procedente de 7751; DITAT - 2344e; n m
1) remo

04881  משוכהm e
̂ suwkah ou  משכהm ̂esukah

procedente de 7753; DITAT - 2241a; n f
1) cerca

04882  משוסהm e
̂ shuwcah

procedente de uma raiz não utilizada significando saquear; DITAT - 2426a; n f
1) saque, despojo, pilhagem

04883  משורmassowr

procedente de uma raiz não utilizada significando raspar; DITAT - 1423a; n m
1) serra

04884  משורהm ̂esuwrah

procedente de uma raiz não utilizada aparentemente significando dividir; DITAT - 1250;
nf
1) medida

04885  משושmasows

procedente de 7797; DITAT - 2246b; n m
1) exultação, alegria, regozijo

04886  משחmashach

uma raiz primitiva; DITAT - 1255; v
1) untar, ungir, espalhar um líquido
1a) (Qal)
1a1) untar
1a2) ungir (como consagração)
1a3) ungir, consagrar
1b) (Nifal) ser ungido

04887  משחm e
̂ shach (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 4886; DITAT - 2842; n m
1) azeite

04888  משחהmishchah ou  משחהmoshchah

procedente de 4886; DITAT - 1255a,1255b; n f
1) porção consagrada, óleo da unção, porção, ungüento, porção para unção
1a) óleo (usado para consagrar por unção)
1b) porção para unção

04889  משחיתmashchiyth
procedente de 7843; DITAT - 2370a; n m
1) ruína, destruição

04890  משחקmischaq

procedente de 7831; DITAT - 1905f; n m
1) objeto de escárnio

04891  משחרmishchar

procedente de 7836 no sentido de romper do dia; DITAT - 2369b; n m
1) aurora

04892  משחתmashcheth

para 4889; DITAT - 2370b; n m
1) ruína, destruição

04893  משחתmishchath ou  משחתmoshchath

procedente de 7843; DITAT - 2370c; n m
1) desfiguramento (da face), corrupção

04894  משטוחmishtowach ou  משטחmishtach

procedente de 7849; DITAT - 2372b; n m
1) lugar de estender

04895  משטמהmastemah

procedente da mesma raiz que 7850; DITAT - 2251a; n f
1) animosidade, inimizade

04896  משטרmishtar

procedente de 7860; DITAT - 2374b; n m
1) governo, autoridade

04897  משיmeshiy

procedente de 4871; DITAT - 1256; n m
1) um material caro para veste
1a) talvez seda

04898  משיזבאלM e
̂ sheyzab’el

de um equiv. a 7804 e 410; n pr m
Mesezabel = “Deus liberta”
1) antepassado de Mesulão que ajudou Neemias na reconstrução do muro de Jerusalém
1a) talvez o mesmo que o 2 e o 3
2) o líder do povo que selou a aliança com Neemias
2a) talvez o mesmo que o 1 e o 3
3) pai de Petaías e descendente de Zerá, o filho de Judá
3a) talvez o mesmo que o 1 e o 2

04899  משיחmashiyach

procedente de 4886, grego 3323 Μεσσιας; DITAT - 1255c; n m

1) ungido, o ungido
1a) referindo-se ao Messias, príncipe messiânico
1b) referindo-se ao rei de Israel
1c) referindo-se ao sumo sacerdote de Israel
1d) referindo-se a Ciro
1e) referindo-se aos patriarcas como reis ungidos

04900  משךmashak

uma raiz primitiva; DITAT - 1257; v
1) tirar, arrastar, apanhar
1a) (Qal)
1a1) tirar (e levantar), arrastar, guiar, arrastar ou conduzir, puxar
1a2) puxar (o arco)
1a3) continuar, marchar
1a4) tirar ou emitir (um som)
1a5) estender, prolongar, continuar
1a6) seguir o alinhamento (da semente na semeadura)
1a7) animar, puxar, atrair, gratificar
1b) (Nifal) ser tirado
1c) (Pual)
1c1) ser tirado, adiado, tardar
1c2) ser alto

04901  משךmeshek

procedente de 4900; DITAT - 1257a; n m
1) bolsa, um desenho, o ato de desenhar uma trilha
1a) o ato de desenhar, o ato de pescar, segurança, aquisição
1b) uma linha (de semente)

04902  משךMeshek

o mesma na forma de 4901, mas provavelmente de derivação estrangeira; n pr m
Meseque = “escolhido”
1) filho de Jafé, neto de Noé, e progenitor dos povos do norte de Israel
1a) descendentes de Meseque freqüentemente são mencionados em conecção com Tubal,
Magogue, e outras nações do norte incluindo os Moschi, um povo localizado nas
fronteiras da Cólquida e Armênia

04903  משכבmishkab (aramaico)

correspondente a 4904; DITAT - 3029a; n m
1) leito, cama

04904  משכבmishkab

procedente de 7901; DITAT - 2381c; n m
1) ato de deitar, leito, ataúde
1a) leito, cama
1b) ato de deitar, quarto de dormir, quarto
1c) deitar-se (para atividade sexual)

04905  משכילmaskiyl

procedente de 7919; DITAT - 2263b; n m

1) (Hifil) poema, cântico ou poema de contemplação

04906  משכיתmaskiyth

procedente da mesma raiz que 7906; DITAT - 2257c; n f
1) amostra, figura, imaginação, imagem, ídolo, quadro
1a) imagem, escultura (de ídolos)
1b) imaginação, conceito

04907  משכןmishkan (aramaico)

correspondente a 4908; DITAT - 3031a; n m
1) habitação (de Deus)

04908  משכןmishkan

procedente de 7931; DITAT - 2387c; n m
1) lugar de habitação, tabernáculo
1a) lugar de habitação
1b) moradia

04909  משכרתmaskoreth

procedente de 7936; DITAT - 2264.1d; n f
1) salário

04910  משלmashal

uma raiz primitiva; DITAT - 1259; v
1) governar, ter domínio, reinar
1a) (Qal) governar, ter domínio
1b) (Hifil)
1b1) levar a governar
1b2) exercer domínio

04911  משלmashal

denominativo procedente de 4912; DITAT - 1258,1258b; v
1) representar, comparar, ser semelhante a
1a) (Nifal) comparar, ser semelhante, ser similar
1b) (Hifil) comparar
1c) (Hitpael) tornar-se como
2) falar em provérbios, usar um provérbio, falar em parábolas, falar
em sentenças poéticas
2a) (Qal) usar um provérbio, enunciar uma parábola ou provérbio
2b) (Piel) fazer uma parábola
2b1) criador de parábolas (particípio)

04912  משלmashal

aparentemente procedente de 4910 em algum sentido original de superioridade em ação
mental; DITAT - 1258a; n m
1) provérbio, parábola
1a) provérbio, dito proverbial, enigma
1b) provérbio
1c) símile, parábola
1d) poema

1e) sentenças de sabedoria ética, máximas éticas

04913  משלMashal

para 4861; n pr loc
Masal = “súplica”
1) uma cidade no território de Aser alocada aos levitas gersonitas
1a) também ’Misal’

04914  משולm e
̂ showl

procedente de 4911; DITAT - 1258d; n m
1) provérbio

04915  משלmoshel

procedente de 4910; DITAT - 1259a; n m
1) domínio
procedente de 4911; DITAT - 1258c; n m
2) semelhança, alguém como, similaridade

04916

 משלוחmishlowach

ou

 משלחmishloach

também

 משלחmishlach
procedente de 7971; DITAT - 2394d,2394e; n m
1) alcance, envio, remessa
2) alcance, empreendimento (para o qual se estende a mão), lugar para soltar ou liberar,
pastagem (lugar onde os animais são deixados soltos)

04917  משלחתmishlachath

procedente de 4916; DITAT - 2394f; n f
1) demissão, envio, envio embora, delegação
1a) demissão
1b) delegação

04918  משלםM ̂eshullam

procedente de 7999; n pr m
Mesulão = “amigo”
1) avô de Safã, o escriba
2) filho de Zorobabel
3) um benjamita dos filhos de Elpaal
4) um benjamita, pai de Salu
5) um benjamita que viveu em Jerusalém depois do cativeiro
6) um benjamita
6a) talvez o mesmo que o 3 ou o 4
7) um gadita no reino do rei Jotão, de Judá
8) filho de Berequias que auxiliou na reconstrução do muro de Jerusalém
9) filho de Besodias que auxiliou Joiada filho de Paséia na restauração do antigo portão de
Jerusalém
10) um líder do povo que selou a aliança com Neemias
11) pai de Hilquias e sumo sacerdote provavelmente no reinado do rei Amom, de Judá
11a) talvez o mesmo que ’Salum’

12) um sacerdote, filho de Mesilemite ou Mesilemote, filho de Imer, e antepassado de
Masai ou Amasias
13) um sacerdote ou uma família de sacerdotes que selaram a aliança com Neemias
14) um sacerdote, líder da família de Ginetom, e representante da casa de Esdras nos dias de
Joiaquim, o filho de Jesua
15) um sacerdote, um dos príncipes de Judá na dedicação do muro de Jerusalém
16) um coatita ou uma família de levitas coatitas no reinado de Josias
17) um levita, um dos líderes enviados para Ido para juntar os levitas e reuni-los à caravana
que iria retornar logo para Jerusalém; um homem importante que auxiliou Esdras em
abolir os casamentos que alguns do povo tinham realizado com esposas estrangeiras
18) antepassado de uma família de porteiros ou levitas na época de Neemias
19) um descendente de Bani que tinha uma esposa estrangeira e a despediu
20) um dos homens que ficou de pé à esquerda de Esdras quando este leu a lei para o povo
20a) talvez o mesmo que o 17

04919  משלמותM ̂eshillemowth

procedente de 7999; n pr m pl
Mesilemote = “recompensa”
1) um efraimita, um dos líderes da tribo no reinado do rei Peca, de Israel
1a) também ’Mesilemite’
2) um sacerdote, filho de Imer
2a) também ’Mesilemite’

04920

 משלמיהM

̂ eshelemyah

ou

 משלמיהוM

eshelemyahuw

procedente de 7999 e 3050; n pr m
Meselemias = “a quem Javé retribui”
1) um levita coreíta, porteiro da casa de Deus na época de Davi

04921  משלמיתM ̂eshillemiyth
procedente de 7999; n pr m
Mesilemite = “recompensa”
1) um sacerdote, filho de Imer. Veja também ‘Mesilemote’

04922  משלמתM e
̂ shullemeth
procedente de 4918; n pr f
Mesulemete = “amigo”
1) filha de Haruz, de Jotbá, esposa do rei Manassés, de Judá, e mãe do rei Amom, de Judá

04923  משמהm ̂eshammah
procedente de 8074; DITAT - 2409f; n f
1) devastação, horror
1a) devastação, desperdício
1b) horror

04924  משמןmashman
procedente de 8080; DITAT - 2410e,2410f; n m
1) gordura, pedaço gordo, lugar fértil, alimento ricamente preparado
1a) gordura, partes gordurosas

̂

1b) azeite, azeite de oliva
2) gordura
2a) forte, vigoroso
2b) lugares ou regiões férteis

04925  משמנהMishmannah

procedente de 8080; n pr m
Mismana = “gordura”
1) um gadita, um dos soldados das tropas de elite de Davi, que juntou-se a ele em Ziclague

04926  משמעmishma ̀

procedente de 8085; DITAT - 2412f; n m
1) algo ouvido, rumor

04927  משמעMishma ̀

o mesmo que 4926; n pr m
Misma = “um ouvir”
1) um dos 12 filhos de Ismael
2) filho de Mibsão, da família de Simeão

04928  משמעתmishma a
̀ th

procedente de 4926; DITAT - 2412g; n f
1) súditos, grupo de súditos, guarda-costas, ouvintes, obedientes
1a) guarda-costas
1b) súditos

04929  משמרmishmar

procedente de 8104; DITAT - 2414f; n m
1) lugar de confinamento, prisão, guarda, cárcere, posto de guarda, vigia, observância
1a) cárcere, prisão, posto de guarda
1b) guarda, posto de guarda, ato de guardar
1c) observâncias

04930  משמרהmasm ̂erah

para 4548; DITAT - 1518b; n f
1) prego

04931  משמרתmishmereth

procedente de 4929; DITAT - 2414g; n f
1) guarda, cargo, função, obrigação, serviço, vigia
1a) guarda, vigia, casa de detenção ou confinamento
1b) ato de guardar, preservar
1c) cargo, mandato
1d) ofício, função (cerimonial)

04932  משנהmishneh

procedente de 8138; DITAT - 2421c; n m 1) dobro, cópia, segundo, repetição
1a) dobro
1b) cópia (da lei)
1c) segundo (em ordem)

1c1) segundo lugar
1c2) segundo em idade
1d) segundo quarteiraão ou distrito

04933  מחסהm e
̂ chiccah

procedente de 8155; DITAT - 2426a; n f
1) despojo, saque, pilhagem

04934  משעולmish ̀owl

procedente da mesma raiz que 8168; DITAT - 2432b; n m
1) caminho afunilado, caminho estreito
1a) referindo-se a uma estrada obstruída entre vinhas

04935  משעיmish ̀iy

provavelmente procedente de 8159; DITAT - 1260a; n f
1) limpeza

04936  משעםMish a
̀ m

aparentemente procedente de 8159; n pr m
Misã = “purificação”
1) um benjamita, filho de Elpaal e descendente de Saaraim

04937  משעןmish ̀en ou  משעןmish ̀an

procedente de 8172; DITAT - 2434a,2434b; n m
1) apoio, bordão

04938  משענהmish ̀enah ou  משענתmish ̀eneth

procedente de 4937; DITAT - 2434c,2434d; n f
1) apoio (de todo tipo), bordão

04939  משפחmispach

procedente de 5596; DITAT - 1534d; n m
1) banho de sangue, derramamento (de sangue)

04940  משפחהmishpachah

procedente de 8192 [veja 8198]; DITAT - 2442b; n f
1) clã, família
1a) clã
1a1) família
1a2) tribo
1a3) povo, nação
1b) sociedade
1c) espécies, tipo
1d) aristocratas

04941  משפטmishpat

procedente de 8199; DITAT - 2443c; n m
1) julgamento, justiça, ordenação
1a) julgamento
1a1) ato de decidir um caso

1a2) lugar, corte, assento do julgamento
1a3) processo, procedimento, litigação (diante de juízes)
1a4) caso, causa (apresentada para julgamento)
1a5) sentença, decisão (do julgamento)
1a6) execução (do julgamento)
1a7) tempo (do julgamento)
1b) justiça, direito, retidão (atributos de Deus ou do homem)
1c) ordenança
1d) decisão (no direito)
1e) direito, privilégio, dever (legal)
1f) próprio, adequado, medida, aptidão, costume, maneira, plano

04942  משפטmishpath

procedente de 8192; DITAT - 2441c; n m
1) fogueiras, montes de cinzas
1a) sentido incerto
2) (CLBL) apriscos de ovelhas, alforges
2a) sentido incerto

04943  משקmesheq

procedente de uma raiz não utilizada significando manter; DITAT - 1261a; n m
1) aquisição, possessão, filho da possessão, herdeiro

04944  משקmashshaq

procedente de 8264; DITAT - 2460a; n m
1) corrida, ataque

04945  משקהmashqeh

procedente de 8248; DITAT - 2452c; n m
1) irrigação, bebida
1a) irrigação
1b) bebida, utensílios usados para beber
1c) copeiro (ofício de copeiro)
2) copeiro, carregador de copo

04946  משקולmishqowl

procedente de 8254; DITAT - 2454b; n m
1) peso

04947  משקוףmashqowph

procedente de 8259 no seu sentido original de pender sobre; DITAT - 2458c; n m
1) verga (da porta)

04948  משקלmishqal

procedente de 8254; DITAT - 2454c; n m
1) peso

04949  משקלתmishqeleth ou  משקלתmishqoleth

procedente de 4948 ou 4947; DITAT - 2454d; n f
1) nível, instrumento ou ferramenta para nivelar, prumo

04950  משקעmishqa’
procedente de 8257; DITAT - 2456a; n m
1) o que está estabelecido ou esclarecido, claro

04951  משרהmisrah

procedente de 8280; DITAT - 2288a; n f
1) soberania, domínio, governo

04952  משרהmishrah

procedente de 8281 no sentido de libertar; DITAT - 2464a; n f
1) suco

04953  משרוקיmashrowqiy (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 8319; DITAT - 3049a; n f
1) flauta

04954  משרעיMishra ì y

gentílico procedente de um substantivo não usado proveniente de uma raiz não
utilizada; adj
Misraeus = “que toca o mal”
1) a 4a das 4 famílias de Quiriate-Jearim

04955  משרפהmisraphah

procedente de 8313; DITAT - 2292d; n f
1) queima

04956 מים

 משרפותMisr ê phowth mayim

procedente do pl de 4955 e 4325; n pr loc
Misrefote-Maim = “queimaduras de água”
1) um lugar no norte da Palestina próximo a Sidom

04957  משרקהMasreqah

uma forma para 7796 usada denominativamente; n pr loc
Masreca = “vinha de videiras nobres”
1) um lugar antigo, o lugar nativo de Samlá, um dos antigos reis dos edomitas

04958  משרתmasreth

aparentemente procedente de uma raiz não utilizada significando perfurar, i.e. escavar;
DITAT - 1251; n m
1) panela, vasilha

04959  מששmashash

uma raiz primitiva; DITAT - 1262; v
1) sentir, apalpar
1a) (Qal) sentir, apalpar
1b) (Piel) revistar ou rebuscar, tatear
1b1) revistar
1b2) tatear

1c) (Hifil) sentir

04960  משתהmishteh

procedente de 8354; DITAT - 2477c; n m
1) festa, bebida, banquete
1a) festa, banquete
1b) bebida

04961  משתהmishteh (aramaico)

correspondente a 4960; DITAT - 3051a; n m
1) festa, banquete

04962  מתmath

procedente da mesma raiz que 4970; DITAT - 1263; n m
1) macho, homem
1a) machos, homens
1b) poucos homens (em prosa)
1b1) menos ênfase no sexo
1c) homens (poético)
1c1) menos ênfase no sexo

04963  מתבןmathben

denominativo procedente de 8401; DITAT - 2493a; n m
1) monte de palha

04964  מתגmetheg

procedente de uma raiz não utilizada significando controlar; DITAT - 1264a; n m
1) freio
1a) freio (para animais)
1b) controle, autoridade (fig.)

04965 האמה

 מתגMetheg ha-’Ammah

procedente de 4964 e 520 com a interporsição do artigo interposto; n m
1) cidade-mãe
1a) rédeas da cidade-mãe (ie controle ou autoridade de)

04966  מתוקmathowq ou  מתוקmathuwq

procedente de 4985; DITAT - 1268c adj
1) doce n m
2) doçura, agradável (coisa)

04967  מתושאלM ̂ethuwsha’el

procedente de 4962 e 410, com a interposição do pronome relativo; n pr m
Metusael = “aquele que é de Deus”
1) filho de Meujael, 4o na descendência de Caim, e pai de Lameque

04968  מתושלחM ̂ethuwshelach

procedente de 4962 e 7973, grego 3103 Μαθουσαλα; n pr m
Metusalém = “homem do dardo”

1) filho de Enoque, 6o na descendência de Sete, e pai de Lameque

04969  מתחmathach

uma raiz primitiva; DITAT - 1265; v
1) (Qal) estender

04970  מתיmathay

procedente de uma raiz não utilizada significando estender; DITAT - 1266; adv interr
1) quando?
1a) com prep
1a1) para quando?, até quando?, por quanto tempo? depois de quanto tempo?

04971  מתכנתmathkoneth ou  מתכנתmathkuneth

procedente de 8505 no sentido transferido de medir; DITAT - 2511c; n f
1) medida, proporção, conta
1a) soma, contagem (de tijolos)
1b) medida, proporção

04972  מתלאהmatt ̂ela’ah

procedente de 4100 e 8513; DITAT - 1066a; n f
1) que canseira, labuta, dureza, dificuldade

04973  מתלעהm e
̂ thall ̂e ̀ah ou (plural) מתלעות

contr. procedente de 3216; DITAT - 2516d; n f
1) dentes, dentes caninos, dentes incisivos

04974  מתםm e
̂ thom

procedente de 8552; DITAT - 2522e; n m
1) saudável, totalidade, inteiro

04975  מתןmothen

procedente de uma raiz não utilizada significando ser esguio; DITAT - 1267a; n m
1) lombos, quadril
1a) usado com 2223 em Pv 30.31; talvez um animal extinto, significado exato desconhecido

04976  מתןmattan

procedente de 5414; DITAT - 1443b; n m
1) dádivas, ofertas, presentes

04977  מתןMattan

o mesmo que 4976, grego 3157 Ματθαν; n pr m
Matã = “um presente”
1) um sacerdote de Baal em Jerusalém na época de Atalia
2) pai de Sefatias na época de Jeremias

04978  מתנאmatt ̂ena’ (aramaico)

correspondente a 4979; DITAT - 2880a; n f
1) presente

04979  מתנהmattanah

procedente de 4976; DITAT - 1443c; n f
1) presente

04980  מתנהMattanah

o mesmo que 4979; n pr loc
Matana = “presente de Javé”
1) um local de parada dos israelitas ao final da sua peregrinação localizado a leste do Jordão
e provavelmente ao sudeste do mar Morto

04981  מתניMithniy

provavelmente um gentílico procedente de um substantivo não utilizado significando
magreza; adj
Mitenita = “atleta”
1) derivação desconhecida
1a) usado na descrição de Josafá, um dos guardas de Davi

04982  מתניMatt ̂enay

procedente de 4976; n pr m
Matenai = “presente de Javé”
1) um sacerdote, filho de Joiaribe, na época de Joiaquim
2) um israelita que tinha e mandou embora a sua esposa estrangeira na época de Esdras
3) outro israelita que tinha e mandou embora a sua esposa estrangeira na época de Esdras

04983  מתניהMattanyah ou  מתניהוMattanyahuw

procedente de 4976 e 3050; n pr m
Matanias = “presente de Javé”
1) o nome original do último rei de Judá antes do cativeiro; também conhecido como
‘Zedequias’
2) um levita, filho de Hemã, cujo ofício era o de tocar trombetas no serviço do templo
conforme foi designado por Davi
3) um levita da família de Asafe
4) um levita da família de Asafe que auxiliou na purificação do templo no reinado de
Ezequias
5) um levita da família de Asafe que participou na dedicação do muro de Jerusalém; regente
do coral do templo
6) um levita, descendente de Asafe, e antepassado de Jaaziel na época de Josafá
7) outro levita na época de Neemias
8) um levita, pai de Zacur, e antepassado de Hanã, o assistente do tesoureiro que estava
encarregado das ofertas na época de Neemias
9) um homem dos filhos de Elão que tinha e mandou embora uma esposa estrangeira na
época de Esdras
10) um homem dos filhos de Zatu que tinha e mandou embora uma esposa estrangeira na
época de Esdras
11) um homem descendente de Paate-Moabe que tinha e mandou embora uma esposa
estrangeira na época de Esdras
12) um homem dente os filhos de Bani que tinha e mandou embora uma esposa estrangeira
na época de Esdras

04984  מתנשאmithnasse’

procedente de 5375; DITAT - 1421?; part
1) (Hitpael) aquele que se exalta

04985  מתקmathaq

uma raiz primitiva; DITAT - 1268; v
1) ser ou tornar-se doce ou agradável
1a) (Qal)
1a1) ser ou tornar-se doce
1a2) ser ou tornar-se agradável
1a3) sorver
1b) (Hifil) dar gosto doce04986

04986  מתקmetheq

procedente de 4985; DITAT - 1268a; n m
1) doçura

04987  מתקmotheq

procedente de 4985; DITAT - 1268b; n m
1) doçura

04988  מתקmathaq

procedente de 4985; DITAT - 1268c?; v
1) (Qal) alimentar docemente

04989  מתקהMithqah

procedente de 4987; n pr f loc
Mitca = “doçura”
1) um local de parada de Israel no deserto; localização desconhecida

04990  מתרדתMithr e
̂ dath

de origem persa; n pr m
Mitredate = “dado por Mitra”
1) tesoureiro do rei Ciro, da Pérsia
2) um oficial persa posicionado em Samaria na época de Artaxerxes

04991  מתתmattath

procedente de 4976 forma abrev.; DITAT - 1443d; n f
1) presente, recompensa

04992  מתתהMattattah

para 4993, grego 3160 Ματταθα; n pr m
Matatá = “presente de Javé”
1) filho de Hasum que casou e mandou embora a sua esposa estrangeira na época de Esdras

04993  מתתיהMattithyah ou  מתתיהוMattithyahuw

procedente de 4991 e 3050, grego 3161 Ματταθιας; n pr m
Matitias = “presente de Javé”
1) um levita encarregado das ofertas
2) um levita designado por Davi para ministrar no adoração musical diante da arca

3) um membro da família de Nebo que tinha uma esposa estrangeira na época de Esdras
4) um dos homens que ficou de pé à direita de Esdras quando este leu a lei para o povo

04994  נאna’

uma partícula primitiva de incitamento e súplica, que pode ser traduzida como: “Eu
rogo”, “agora”, ou “então”, grego 5614 ωσαννα; DITAT - 1269; part
1) Eu rogo (nós rogamos), agora, por favor
1a) usado em súplica ou exortação

04995  נאna’

aparentemente procedente de 5106 no sentido de rispidez em virtude da recusa; DITAT 1358a; adj
1) cru

04996  נאNo’

de origem egípcia; n pr loc
Nô = “interrupção”
1) a capital antiga do Egito; tamém ’Tebas’

04997  נאדno’d ou  נאודno’wd também (fem.)  נאדהno’dah

procedente de uma raiz não utilizada de significação incerta; DITAT - 1270; n m
1) couro, odre, odre de couro

04998  נאהna’ah

uma raiz primitiva; DITAT - 1271; v
1) ser formoso, ser belo, ser próprio
1a) (Pilpel)
1a1) ser formoso
1a2) ser próprio

04999  נאהna’ah ou (plural) נאות

procedente de 4998, grego 3484 Ναιν; DITAT - 1322a; n f
1) pasto, habitação, habitação de pastor, morada, prado
1a) pasto, prado
1b) habitação

05000  נאוהna’veh

procedente de 4998 ou 5116; DITAT - 1271a; adj
1) formoso, belo, decente
1a) formoso, belo
1b) decente
Pilpel

Pilpel
Essa forma equivale à forma intensiva Piel, e ocorre devido à duplicação da
sílaba final da raiz.
Ver Piel 8840

05001  נאםna’am
uma raiz primitiva; DITAT - 1272; v
1) profetizar, falar uma profecia, falar como profeta, dizer
1a) (Qal) falar uma profecia, falar como profeta

05002  נאםn ̂e’um

procedente de 5001; DITAT - 1272a; n m
1) (Qal) oráculo, declaração (de profeta)
1a) oráculo, declaração (de profeta em estado de êxtase)
1b) oráculo, declaração (nas outras ocorrências sempre precedendo um nome divino)

05003  נאףna’aph
uma raiz primitiva; DITAT - 1273; v
1) cometer adultério
1a) (Qal)
1a1) cometer adultério
1a1a) geralmente de homem
1a1a1) sempre com a esposa de outro
1a1b) adultério (de mulheres) (particípio)
1a2) culto idólatra (fig.)
1b) (Piel)
1b1) cometer adultério
DITAT DITAT corresponde à obra de R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr. e
Bruce K. Waltke, Dicionário Internacional de Teologia do Antigo
Testamento (publicado pelas Edições Vida Nova, www.vidanova.com.br). O
número que aparece ao lado da sigla DITAT corresponde ao verbete deste
dicionário, que pode ser consultado para maior aprofundamento.
Qal

Qal
Qal é o paradigma verbal mais freqüentemente empregado. Expressa a
ação “simples” ou “causal” da raiz na voz ativa.
Exemplos:
ele sentou, ele comeu, ele foi, ele disse, ele levantou, ele comprou
Esta forma representa 66.7% dos verbos analisados.
fig. Figuradamente
Piel

Piel
1) O Piel normalmente expressa uma ação “intensiva” ou “intencional”.

1b1a) referindo-se ao homem
1b1b) adultério (de mulheres) (particípio)
1b2) culto idólatra (fig.)

05004  נאףni’uph ou (plural) נאפים

procedente de 5003; DITAT - 1273a; n m
1) adultério
1a) culto idólatra (fig.)

05005  נאפוףna’aphuwph ou (plural) נאפופים

procedente de 5003; DITAT - 1273b; n m
1) adultério

05006  נאץna’ats

uma raiz primitiva; DITAT - 1274; v
1) desdenhar, menosprezar, desprezar, abominar
1a) (Qal) desdenhar, menosprezar
1b) (Piel)
1b1) desdenhar
1b2) causar menosprezo
1c) (Hifil) desdenhar
Qal
ele quebrou
ele enviou
Piel
ele quebrou em pedaços, ele esmagou
ele mandou embora, expulsou
2) Algumas vezes o Piel introduz um novo sentido à forma Qal.
ele contou ele relatou, contou
ele completou ele pagou, recompensou
ele aprendeu ele ensinou
3) O Piel expressa uma ação “repetida” ou “prolongada”.
ele pulou ele saltou, saltitou
4) Alguns verbos intransitivos no Qal tornam-se transitivos no Piel.
ser forte fortalecer, fortificar
tornar-se grande engrandecer
Hifil

1d) (Hitpolel) ser menosprezado

05007  נאצהn ̂e’atsah ou  נאצהne’atsah

procedente de 5006; DITAT - 1274a,1274b; n f
1) desprezo, opróbrio
2) desprezo, blasfêmia

05008  נאקna’aq

uma raiz primitiva; DITAT - 1275; v
1) (Qal) gemer

05009  נאקהn ̂e’aqah

procedente de 5008; DITAT - 1275a; n f

Hifil
1) O Hifil em geral expressa a ação “causativa” do Qal - ver 8851
Qal Hifil
ele comeu ele fez comer, alimentou
ele veio ele fez vir, trouxe
ele reinou ele fez rei, coroou
2) O Hifil é geralmente empregado para formar verbos a partir de substantivos
e de adjetivos.
Substantivo ou Adjetivo Hifil
ouvido ouvir (dar ouvidos)
distante afastar-se, colocar longe de
3) Alguns verbos “simples” acham-se no Hifil.
lançar, destruir, levantar cedo, explicar, contar
Essa forma representa 13.3% dos verbos analisados.
Hitpolel

Hitpolel
Essa forma hebraica, quanto ao uso, equivale ao Hitpael, e tem setido
reflexivo/causativo. O modo distinto se dá por causa de certas formas
verbais que duplicam sua última consoante e se modificam para uma raiz
composta de quatro letras ao invés da forma triliteral (com 3 letras) normal
da raiz. Essa forma, adicionalmente, alonga a vogal inicial na primeira
consoante.
Ver Hitpael 8819

1) gemido

05010  נארna’ar

uma raiz primitiva; DITAT - 1276; v
1) (Piel) abominar, desprezar

05011  נבNob

o mesmo que 5108; n pr loc
Nobe = “lugar alto”
1) uma cidade sacerdotal em Benjamim situada em alguma elevação ao norte e próxima de
Jerusalém

05012  נבאnaba’

uma raiz primitiva; DITAT - 1277; v
1) profetizar
1a) (Nifal)
Nifal

Nifal
1) O Nifal é o “passivo” do Qal - ver 8851
Qal
ele viu
ele viu o anjo
ele enviou
ele criou isso
Nifal
ele foi visto, apareceu
o anjo foi visto
ele foi enviado
foi criado
1) O Nifal algumas vezes expressa uma ação “reflexiva”.
ele vigiou ele foi vigiado, também
ele se protegeu
1) Diversos verbos usam o Nifal, embora expressem ação simples
e são traduzidos na voz ativa. São exemplos comuns:
ele lutou, ele permaneceu, ele jurou, ele entrou

1a1) profetizar
1a1a) sob influência de espírito divino
1a1b) referindo-se aos falsos profetas
1b) (Hitpael)
1b1) profetizar
1b1a) sob influência de espírito divino
1b1b) referindo-se aos falsos profetas

05013  נבאn ̂eba’ (aramaico)

correspondente a 5012; DITAT - 2843a; v
1) ( LBL) (Itpael) profetizar
C

05014  נבבnabab

Essa forma representa 6.0% dos verbos analisados.
Hitpael

Hitpael
1) Essa forma expressa basicamente uma ação “reflexiva” de Qal ou Piel
Ver para o Qal 8851
Ver para o Piel 8840
Qal Hitpael
ele trajava ele se vestiu
ele lavou ele se lavou
ele caiu ele preciptou-se, caiu caiu em cima, atacou
ele vendeu ele se vendeu, ele se devotou
2) Expressa uma ação recíproca.
eles olharam eles olharam um para o outro
eles sussurraram eles sussurraram um para o outro
3) Alguns verbos no Hitpael são traduzidos como uma ação simples. A ação
reflexiva fica subentendida.
ele orou, ele lamentou, ele ficou irado
Essa forma representa 1.4% dos verbos analisados.
CLBL CLBL
Itpael

Itpael

uma raiz primitiva; DITAT - 1278; v
1) (Qal) escavar
1a) escavado (particípio)

05015  נבוN ̂ebow

1)
2)
3)
4)

provavelmente de derivação estrangeira; DITAT - 1279,1280;
Nebo = “profeta” n pr m
uma divindade babilônica que presidia o saber e a literatura; corresponde ao deus grego
Hermes, deus latino Mercúrio, e ao deus egípcio Tote n pr loc
uma cidade em Moabe antigamente designada a Rúben; provavelmente localizada sobre
ou próxima ao monte Nebo
uma cidade em Judá (talvez Benjamim), terra natal das famílias de alguns exilados que
retornaram da Babilônia com Zorobabel
a montanha onde Moisés morreu; localizada a leste do Jordão em frente a Jericó;
localização incerta

05016  נבואהn ̂ebuw’ah

procedente de 5012; DITAT - 1277b; n f
1) profecia
1a) profecia
1a1) específica e genuína
1a2) falsa
1b) escrito profético

05017  נבואהn ̂ebuw’ah (aramaico)

correspondente a 5016; DITAT - 2843b; n f
1) ato de profetizar

05018  נבוזרדןN ̂ebuwzaradan

de origem estrangeira; n pr m
Nebuzaradã = “Nebo produziu semente”
1) um general do exército de Nabucodonosor na captura de Jerusalém

05019

 נבוכדנאצרN

 נבכדנאצרN

̂

ebuwkadne’tstsar

ou

נבוכדנצר
 נבוכדראצרN ̂

̂ ebukadne’tstsar (2Rs 24.1,10) ou

N ̂ ebuwkadnetstsar (Et 2.6; Dn 1.18) ou
ebuwkadre’tstsar ou
(Ed 2.1; Jr 49.28)

 נבוכדראצורN

̂ ebuwkadre’tstsowr

de derivação estrangeira; n pr m
Nabucodonosor = “queira Nebo proteger a coroa”
1) o grande rei da Babilônia que capturou Jerusalém e levou Judá para o cativeiro
Essa forma, no aramaico (caldeu), é similar ao Hitpael no hebraico, com sua
forma alterada por causa de um Alef inicial. Essa forma verbal reflete
apenas o causativo intensivo, e ocorre apenas raramente com verbos que
apresentam qualidades ortográficas peculiares.
Ver Hitpael 8819

05020  נבוכדנצרN ̂ebuwkadnetstsar (aramaico)
correspondente a 5019; n pr m
Nabucodonosor = “queira Nebo proteger a coroa”
1) o grande rei da Babilônia que capturou Jerusalém e levou Judá para ocativeiro

05021  נבושזבןN ̂ebuwshazban

de derivação estrangeira; n pr m
Nebusazbã = “Nebo me liberta”
1) um dos oficiais de Nabucodonosor na captura de Jerusalém

05022  נבותNabowth

procedente da mesma raiz que 5011; n pr f pl
Nabote = “frutos”
1) o proprietário da vinha de Jezreel que Acabe e Jezabel mataram a fim de obter a sua
vinha

05023  נבזבהn ̂ebizbah (aramaico)

de derivação incerta; DITAT - 2844; n f
1) recompensa

05024  נבחnabach

uma raiz primitiva; DITAT - 1281; v
1) (Qal) latir

05025  נבחNobach

procedente de 5024;
Noba = “latido” n pr m
1) um soldado de Manassés que, durante a conquista do território ao leste do Jordão, tomou
para si Quenate e as aldeias circunvizinhas n pr loc
2) um lugar em Gileade que abrangia a cidade de Quenate e as aldeias circunvizinhas
capturada pelo 1 acima e renomeada com o seu nome; área que por fim recuperou a sua
identidade original

05026  נבחזNibchaz

de origem estrangeira; n pr m
Nibaz = “aquele que late”
1) uma divindade dos aveus introduzida por eles em Samaria na época de Salmaneser; o
ídolo tinha a forma de um cachorro

05027  נבטnabat

uma raiz primitiva; DITAT - 1282; v
1) olhar, contemplar
1a) (Piel) olhar
1b) (Hifil)
1b1) olhar
1b2) contemplar, mostrar consideração a, prestar atenção a, considerar
1b3) considerar, mostrar consideração a

05028  נבטN ̂ebat
procedente de 5027; n pr m
Nebate = “aspecto”
1) um efraimita de Zereda, pai do rei Jeroboão I, do reino do norte, de Israel

05029  נביאn ̂ebiy’ (aramaico)

correspondente a 5030, grego 921 βαρναβας; DITAT - 2843a; n m
1) profeta

05030  נביאnabiy’

procedente de 5012; DITAT - 1277a; n m
1) porta-voz, orador, profeta
1a) profeta
1b) falso profeta
1c) profeta pagão

05031  נביאהn ̂ebiy’ah

procedente de 5030; DITAT - 1277c; n f
1) profetiza
1a) tipo antigo dotada com o dom da música (Miriã)
1b) forma posterior consultada em busca duma palavra (Hulda)
1c) falsa profetiza (Noadia)
1d) esposa do profeta Isaías

05032  נביותN ̂ebayowth ou  נביתN ̂ebayoth

procedente de 5107; n pr f pl
Nebaiote = “alturas”
1) um filho de Ismael
2) povo descendente de 1, chamado de nebateus tendo a sua capital em Petra

05033  נבךnebek

procedente de uma raiz não utilizada significando esguichar; DITAT - 1283; n m
1) manancial, mananciais

05034  נבלnabel

uma raiz primitiva; DITAT - 1286; v
1) ser insensato, ser tolo
1a) (Qal) ser tolo
1b) (Piel)
1b1) considerar ou tratar como tolo
1b2) tratar com desprezo
2) afundar ou cair, esmorecer, murchar e cair, decair
2a) (Qal)
2a1) afundar ou cair
2a2) cair, murchar e cair, decair
2a3) desfalecer

05035  נבלnebel ou  נבלnebel

procedente de 5034; DITAT - 1284a,1284b; n m

1) um saco de couro, jarro, cântaro
1a) odre, couro
1b) jarro, cântaro (de barro)
2) harpa, alaúde, saltério, instrumento musical

05036  נבלnabal

procedente de 5034; DITAT - 1285a; adj
1) estupidez, insensatez, tolo

05037  נבלNabal

o mesmo que 5036; n pr m
Nabal = “tolo”
1) um homem do Carmelo que rejeitou os mensageiros de Davi, e morreu de choque quando
se deu conta que isso poderia causar a sua morte; sua causa foi defendida pela sua
esposa Abigail que tornou-se esposa de Davi depois da sua morte

05038  נבלהn ̂ebelah

procedente de 5034; DITAT - 1286a; n f
1) corpo morto, cadáver
1a) de pessoas, ídolos, animais

05039  נבלהn ̂ebalah

procedente de 5036; DITAT - 1285b; n f
1) insensato, tolo
1a) desgraçadamente tolo
1a1) referindo-se a imoralidade, ações profanas
1b) desgraça, desgraça desdenhosa

05040  נבלותnabluwth

procedente de 5036; DITAT - 1285c; n f
1) indecência, sem vergonhice, obscenidade, órgãos genitais (de fêmea)

05041  נבלטN ̂eballat

aparentemente procedente de 5036 e 3909; n pr loc
Nebalate = “loucura escondida”
1) uma cidade de Benjamim reocupada depois do cativeiro

05042  נבעnaba ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 1287; v
1) escorrer, derramar, entornar, jorrar, brotar, borbulhar, fermentar
1a) (Qal) escorrer
1b) (Hifil) derramar, emitir, fazer borbulhar, expelir
1b1) derramar
1b2) fazer borbulhar, fermentar
1b3) derramar, emitir, expelir

05043  נברשאnebr e
̂ sha’ (aramaico) ou נברשתא

procedente de uma raiz não utilizada significando brilhar; DITAT - 2845; n f
1) candeeiro, candelabro
1a) mas não o candelabro de 7 velas do templo

05044  נבשןNibshan
de derivação incerta; n pr loc
Nibsã = “solo macio”
1) uma das 6 cidades de Judá que ficavam no deserto

05045  נגבnegeb

procedente de uma raiz não utilizada significando ser ressecado; DITAT - 1288a; n m
1) território do sul, Neguebe, sul
1a) território do sul
1a1) região do sul de Judá, fronteiras não especificadas
1b) sul

05046  נגדnagad

uma raiz primitiva; DITAT - 1289; v
1) ser conspícuo, contar, tornar conhecido
1a) (Hifil) contar, declarar
1a1) contar, anunciar, relatar
1a2) declarar, tornar conhecido, expôr
1a3) informar
1a4) publicar, declarar, proclamar
1a5) admitir, reconhecer, confessar
1a5a) mensageiro (particípio)
1b) (Hofal) ser informado, ser anunciado, ser relatado

05047  נגדn ̂egad (aramaico)

correspondente a 5046; DITAT - 2846; v
1) ( ael) manar, fluir
P

Hofal

Hofal
Hofal é o “passivo” do Hifil - ver 8818
Hifil
ele contou
ele arremessou
Hofal
foi-lhe contado (contaram-lhe)
ele foi arremessado
Essa forma representa 0.6% dos verbos analisados.
Pael

Pael

05048  נגדneged
procedente de 5046; DITAT - 1289a; subst
1) o que é notável, o que está na frente de adv
2) na frente de, direto em frente, diante, na vista de
3) na frente de alguém, direto
4) diante da sua face, à sua vista ou propósito com prep
5) o que está na frente de, correspondente a
6) na frente de, diante
7) à vista ou na presença de
8) paralelo a
9) sobre, para
10) em frente, no lado oposto
11) a uma certa distância prep
12) da frente de, distante de
13) de diante dos olhos de, oposto a, a uma certa distância de
14) defronte, em frente de
15) tão longe quanto a distância de

05049  נגדneged (aramaico)

correspondente a 5048; DITAT - 2846a; prep
1) na frente de, diante

05050  נגהnagahh

uma raiz primitiva; DITAT - 1290; v
1) brilhar
1a) (Qal) brilhar
1b) (Hifil)
1b1) iluminar
1b2) fazer brilhar

05051  נגהnogahh

procedente de 5050; DITAT - 1290a; n f
1) brilho

05052  נגהNogahh

o mesmo que 5051, grego 3477 Ναγγαι; n pr m
Nogá = “brilho”
1) um dos 13 filhos de Davi nascido em Jerusalém

05053  נגהnogahh (aramaico)

correspondente a 5051; DITAT - 2847; n f
1) brilho, luz do dia

05054  נגההn ̂egohah ou (plural) נגהות
No aramaico (caldeu), essa é a forma intensiva do verbo, equivalente ao
Piel no hebraico.
Ver Piel 8840

procedente de 5051; DITAT - 1290b; n f
1) brilho

05055  נגחnagach

uma raiz primitiva; DITAT - 1291; v
1) empurrar, arremeter, chifrar
1a) (Qal) chifrar
1b) (Piel) empurrar ou arremeter
1c) (Hitpael) ocupar-se com o ato de arremeter, fazer guerra

05056  נגחnaggach

procedente de 5055; DITAT - 1291a; adj
1) acostumado a chifrar, apto a chifrar

05057  נגידnagiyd ou  נגדnagid

procedente de 5046; DITAT - 1289b; n m
1) líder, governante, capitão, príncipe
1a) governante, príncipe
1b) príncipe superintendente
1c) governante (em outras capacidades)
1d) coisas principescas

05058  נגינהn ̂egiynah ou  נגינתn ̂egiynath (Sl 61.1 título)

procedente de 5059; DITAT - 1292.1a; n f
1) música, canção, canção de escárnio
1a) música (de instrumento de cordas)
1b) canção
1b1) canção de escárnio ou zombaria

05059  נגןnagan

uma raiz primitiva; DITAT - 1292.1; v
1) tocar ou dedilhar cordas, tocar um instrumento de cordas
1a) (Qal)
1a1) tocador (particípio)
1b) (Piel)
1b1) tocar
1b1a) tocador, tangedor (particípio)

05060  נגעnaga ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 1293; v
1) tocar, alcançar, bater
1a) (Qal)
1a1) tocar
1a2) bater
1a3) alcançar, estender
1a4) ser machucado
1a4a) ferido (particípio)
1b) (Nifal) ser ferido, ser derrotado
1c) (Piel) golpear

1d) (Pual) ser ferido (por doença)
1e) (Hifil) fazer tocar, alcançar, aproximar, chegar
1e1) levar a tocar, aplicar
1e2) alcançar, estender, atingir, chegar, vir
1e3) aproximar (referindo-se ao tempo)
1e4) acontecer (referindo-se ao destino)

05061  נגעnega ̀

procedente de 5060; DITAT - 1293a; n m
1) golpe, praga, doença, marca, mancha de praga
1a) golpe, ferida
1b) golpe (metafórico de doença)
1c) marca (de lepra)

05062  נגףnagaph

uma raiz primitiva; DITAT - 1294; v
1) golpear, bater
1a) (Qal) golpear, bater
1b) (Nifal) ser golpeado, ser batido
1c) (Hitpael) tropeçar

05063  נגףnegeph

procedente de 5062; DITAT - 1294a; n m
1) golpe, pancada, praga
1a) golpe, praga (fatal)
1b) pancada

05064  נגרnagar

uma raiz primitiva; DITAT - 1295; v
1) derramar, verter, fluir, entornar
1a) (Nifal)
1a1) ser derramado, ser entornado
Pual

Pual
Pual é o “passivo” do Piel - ver 8840
Piel
ele esmagou
ele contou
Essa forma representa 0,7% dos verbos analisados.
Pual
isso foi esmagado
isso foi contado

1a2) derramar-se, verter, escorrer
1a3) desaparecer (fig.)
1a4) ser esticado
1b) (Hifil) derramar
1c) (Hofal) derreter

05065  נגשnagas

uma raiz primitiva; DITAT - 1296; v
1) pressionar, conduzir, oprimir, cobrar, exercer pressão
1a) (Qal)
1a1) pressionar, conduzir
1a2) cobrar
1a3) condutor, feitor, governante, opressor, tirano, senhor, exator de tributo (particípio)
1b) (Nifal) ser duramente pressionado

05066  נגשnagash

uma raiz primitiva; DITAT - 1297; v
1) chegar perto, aproximar
1a) (Qal) chegar perto
1a1) referindo-se a seres humanos
1a1a) referindo-se a relação sexual
1a2) referindo-se a objetos inanimados
1a2a) aproximar um ao outro
1b) (Nifal) aproximar-se
1c) (Hifil) fazer aproximar, trazer para perto, trazer
1d) (Hofal) ser trazido para perto
1e) (Hitpael) aproximar

05067  נדned

procedente de 5110 no sentido de empilhar; DITAT - 1301a; n m
1) monte

05068  נדבnadab

uma raiz primitiva; DITAT - 1299; v
1) incitar, impelir, ser voluntário
1a) (Qal) incitar, impelir
1b) (Hitpael)
1b1) apresentar-se voluntariamente
1b2) oferecer ofertas voluntárias

05069  נדבn ̂edab (aramaico)

correspondente a 5068; DITAT - 2848; v
1) apresentar-se voluntariamente, oferecer livremente
1a) (Itpael)
1a1) apresentar-se voluntariamente
1a2) dar livremente, oferecer livremente

05070  נדבNadab

procedente de 5068; n pr m
Nadabe = “generoso”

1) filho mais velho de Arão com Eliseba; caiu morto diante do santuário no deserto por
acender os incensários com fogo estranho
2) filho do rei Jeroboão I, do reino do norte, de Israel, e rei de Israel por 2 anos antes de ser
morto por Baasa
3) um jerameelita, filho de Samai, de tribo de Judá
4) um filho de Gibeão, da tribo de Benjamim

05071  נדבהn ̂edabah

procedente de 5068; DITAT - 1299a; n f
1) voluntariedade, oferta voluntária
1a) voluntariedade
1b) de livre vontade, voluntário, oferta

05072  נדביהN ̂edabyah

procedente de 5068 e 3050; n pr m
Nedabias = “aquele a quem Javé impele”
1) um dos filhos do rei Jeoaquim (Jeconias), de Judá

05073  נדבךnidbak (aramaico)

procedente de uma raiz significando fincar; DITAT - 2849; n m
1) fileira, camada, carreira (de pedras)

05074  נדדnadad

uma raiz primitiva; DITAT - 1300; v
1) retirar, fugir, partir, mover, vaguear, perder-se, bater as asas
1a) (Qal)
1a1) retirar, fugir
1a2) fugir, partir
1a3) vaguear, perder-se
1a4) bater as asas (referindo-se a aves)
1b) (Poal) fugir, ser perseguido
1c) (Hifil) afugentar
1d) (Hofal) ser afugentado
1e) (Hitpolel) fugir

05075  נדדn ̂edad (aramaico)

correspondente a 5074; DITAT - 2850; v
1) ( eal) fugir
P

Poal

Poal
Essa forma é o passivo do Poel, e funciona de maneira muito semelhante ao
Pual normal.
Ver Pual 8849
Ver Poel 8845
Peal

05076  נדדnadud
particípio pass. de 5074; DITAT - 1300a; n m
1) agitação (referindo-se a insônia)

05077  נדהnadah ou  נדאnada’ (2Rs 17.21)

uma raiz primitiva; DITAT - 1302; v
1) (Hifil) excluir, levar embora, empurrar para o lado
2) (Piel) lançar fora, mandar embora

05078  נדהnedeh

procedente de 5077 no sentido de atirar dinheiro voluntariamente; DITAT - 1303a; n m
1) presente

05079  נדהniddah

procedente de 5074; DITAT - 1302a; n f
1) impureza, imundície, menstruada, separada
1a) impureza
1a1) referindo-se a impureza cerimonial
1a2) referindo-se a menstruação
1b) coisa impura (fig.)
1b1) referindo-se a idolatria, imoralidade

05080  נדחnadach

uma raiz primitiva; DITAT - 1304; v
1) impelir, empurrar, levar embora, banir
1a) (Qal)
1a1) impelir
1a2) expulsar, banir
1b) (Nifal)
1b1) ser impelido
1b2) ser expulso, ser banido
1b2a) banido, desterrado (particípio)
1b3) ser levado embora
1b4) ser expulso, ser empurrado para o lado
1c) (Pual) ser empurrado para dentro
1c1) empurrão (particípio)
1d) (Hifil)
1d1) empurrar, mover, impelir
1d2) empurrar fora, banir
1d3) expulsar, empurrar para o lado
1e) (Hofal) ser perseguido, ser caçado
1e1) perseguido, caçado (particípio)

Peal
No aramaico (caldeu), essa forma representa o tronco básico do verbo e
equivale ao tronco Qal no hebraico.
Ver Qal 8851

05081  נדיבnadiyb
procedente de 5068; DITAT - 1299b adj
1) inclinado, voluntário, nobre, generoso
1a) pronto a, voluntário, disposto
1b) nobre, principesco (na hierarquia)
1c) nobre (na mente e no caráter) n m
2) nobre

05082  נדיבהn ̂ediybah

procedente de 5081; DITAT - 1299c; n f
1) nobreza, nobre, atos nobres
1a) nobreza (referindo-se à hierarquia), honra
1b) coisas nobres

05083  נדןnadan

provavelmente procedente de uma raiz não utilizada significando dar; DITAT - 1305; n
m
1) presente
1a) referindo-se ao pagamento de uma meretriz

05084  נדןnadan

de derivação incerta; DITAT - 1306; n m
1) bainha

05085  נדנהnidneh (aramaico)

procedente da mesma raiz que 5084; DITAT - 2851; n m
1) bainha
1a) significado incerto

05086  נדףnadaph

uma raiz primitiva; DITAT - 1307; v
1) conduzir, afugentar, dispersar
1a) (Qal) afugentar
1b) (Nifal) ser conduzido, ser afugentado

05087  נדרnadar

uma raiz primitiva; DITAT - 1308; v
1) fazer um voto
1a) (Qal) fazer um voto

05088  נדרneder ou  נדרneder

procedente de 5087; DITAT - 1308a; n m
1) voto, oferta votiva

05089  נהnoahh

procedente de uma raiz não utilizada significando lamentar; DITAT - 1320a; n m
1) glória, distinção

05090  נהגnahag

uma raiz primitiva; DITAT - 1309,1310; v
1) levar, liderar, guiar, conduzir
1a) (Qal)
1a1) levar, dirigir, afugentar, conduzir
1a2) comportar-se (fig.) (referindo-se ao coração)
1b) (Piel)
1b1) afugentar, conduzir para longe
1b2) levar, guiar, conduzir
1b3) fazer guiar
2) (Piel) gemer, lamentar

05091  נההnahah

uma raiz primitiva; DITAT - 1311; v
1) prantear, lamentar
1a) (Qal) prantear, lamentar
1b) (Nifal) prantear por

05092  נהיn ̂ehiy

procedente de 5091; DITAT - 1311a; n m
1) lamento, lamentação, cântico de lamentação
1a) lamento
1b) cântico de lamentação

05093  נהיהnihyah

procedente de 5092; DITAT - 1311b; n f
1) pranto, lamento, lamentação, cântico de lamentação

05094  נהירn ̂ehiyr (aramaico) ou  נהירוnehiyruw (aramaico)

procedente da mesma raiz que 5105; DITAT - 2853a, 2853b; n m
1) luz

05095  נהלnahal

uma raiz primitiva; DITAT - 1312; v
1) liderar, dar descanso, guiar com cuidado, conduzir para um lugar de água ou parada,
levar a repousar, trazer a uma parada ou lugar de descanso, guiar, refrescar
1a) (Piel)
1a1) conduzir para um lugar de água ou uma parada e repousar neste lugar
1a2) conduzir ou trazer para um lugar ou objetivo
1a3) conduzir, guiar
1a4) dar repouso a
1a5) refrescar (com alimento)
1b) (Hitpael)
1b1) liderar
1b2) caminhar por locais de parada ou por etapas

05096  נהללNahalal ou  נהללNahalol

o mesmo que 5097; n pr loc
Naalal ou Naalol = “pasto”
1) uma das cidades de Zebulom dada aos levitas meraritas
1a) localização incerta

1b) talvez a atual ‘Malul’, uma vila na planície de Esdrelom

05097  נהללnahalol ou (plural) נהללים

procedente de 5095; DITAT - 1312a; n m
1) pasto, lugar com água

05098  נהםnaham

uma raiz primitiva; DITAT - 1313; v
1) rosnar, gemer
1a) (Qal)
1a1) rugir (de leão)
1a2) gemer (referindo-se a um sofredor)

05099  נהםnaham

procedente de 5098; DITAT - 1313a; n m
1) rosnado, rugido
1a) de leão
1b) da ira do rei (fig.)

05100  נהמהn ̂ehamah

procedente de 5099; DITAT - 1313b; n f
1) rosnado, gemido

05101  נהקnahaq

uma raiz primitiva; DITAT - 1314; v
1) (Qal) zurrar, gritar, bramir

05102  נהרnahar

uma raiz primitiva; DITAT - 1316,1315; v
1) brilhar, irradiar, iluminar, queimar
1a) (Qal) irradiar, ser radiante
2) jorrar, fluir
2a) (Qal) jorrar, fluir

05103  נהרn ̂ehar (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 5102; DITAT - 2852; n m
1) rio

05104  נהרnahar

procedente de 5102; DITAT - 1315a; n m
1) corrente, rio
1a) corrente, rio
1b) correntes (subterrâneas)

05105  נהרהn ̂eharah

procedente de 5102 no seu sentido original; DITAT - 1316a; n f
1) luz, luz do dia

05106  נואnuw’

uma raiz primitiva; DITAT - 1317; v

1) impedir, reter, proibir, obstruir, restringir, frustrar
1a) (Qal) impedir, reter
1b) (Hifil)
1b1) restringir, proibir, frustrar
1b2) refrear, tornar contrário, desencorajar

05107  נובnuwb

uma raiz primitiva; DITAT - 1318; v
1) produzir fruto
1a) (Qal) produzir fruto
1b) (Pilel) fazer florescer (fig.)

05108  נובnowb ou  ניבneyb

procedente de 5107; DITAT - 1318a,1318b; n m
1) fruto

05109  נוביNowbay

procedente de 5108; n pr m
Nebai = “frutífero”
1) uma família de líderes do povo que assinou a aliança com Neemias

05110  נודnuwd

uma raiz primitiva; DITAT - 1319; v
1) balançar, vacilar, vaguear, mover-se para lá e para cá, bater as asas, mostrar pesar, ter
compaixão de
1a) (Qal)
1a1) mover-se para cá e para lá, vaguear (sem rumo), levantar vôo
1a2) bater as asas
1a3) vacilar, ondular, balançar
1a4) mostrar pesar
1a4a) lamentar, expressar condolências, mostrar compaixão
1b) (Hifil)
1b1) levar a vaguear (sem rumo)
1b2) fazer um meneio, menear (com a cabeça)
1c) (Hitpolel)
1c1) mover-se para lá e para cá, oscilar, cambalear
1c2) balançar-se, tremer
1c3) lamentar-se

05111  נודnuwd (aramaico)

correspondente a 5116; DITAT - 2854; v
1) (Peal) fugir
Pilel

Pilel
Essa forma equivale à forma intensiva Piel e ocorre devido à duplicação da
última letra da raiz.
Ver Piel 8840

05112  נודnowd [somente defectivo]  נדnod
procedente de 5110; DITAT - 1319a; n m
1) perambulacão (de fugitivo sem rumo)

05113  נודNowd

o mesmo que 5112; n pr loc
Node = “peregrinação”
1) terra para a qual Caim fugiu ou peregrinou depois do assassinato de Abel

05114  נודבNowdab

procedente de 5068; n pr m
Nodabe = “nobreza”
1) uma tribo árabe provavelmente descendente de Nodabe, filho de Ismael e neto de Abraão

05115  נוהnavah

uma raiz primitiva; DITAT - 1321,1322; v
1) embelezar
1a) (Hifil) embelezar, adornar
2) habitar
2a) (Qal) habitar, residir, ficar em casa
3) (Hofal) repousar

05116  נוהnaveh ou (fem.)  נוהnavah

procedente de 5115; DITAT - 1322a,1322b,1322c; n m
1) moradia, habitação, morada de pastores ou rebanhos, pasto
1a) morada (do rebanho)
1b) morada (de pastores)
1c) prado
1d) habitação adj
2) morada, habitação

05117  נוחnuwach

uma raiz primitiva; DITAT - 1323; v
1) repousar
1a) (Qal)
1a1) repousar, estabelecer e permanecer
1a2) repousar, ter repouso, estar quieto
1b) (Hifil)
1b1) levar a repousar, dar descanso a, acalmar
1b2) fazer repousar, fazer pousar, pôr no chão
1b3) deitar ou pôr no chão, depositar, deixar deitar, colocar
1b4) deixar permanecer, deixar
1b5) deixar, afastar-se de
1b6) abandonar
1b7) permitir
1c) (Hofal)
1c1) obter repouso, ser concedido descanso
1c2) ser deixado, ser colocado
1c3) espaço aberto (substantivo)

05118  נוחnuwach ou  נוחnowach
procedente de 5117; DITAT - 1323?; n m
1) lugar de repouso

05119  נוחהNowchah

procedente de 5118; n pr f
Noá = “repouso”
1) o 4o. filho de Benjamim

05120  נוטnuwt

tremer; DITAT - 1324; v
1) (Qal) tremer, agitar, abalar

05121  נויתNaviyth

procedente de 5115; n pr loc
Naiote = “habitações”
1) um lugar de habitação dos profetas na época de Samuel

05122  נולוn ̂evaluw (aramaico) ou  נוליn ̂evaliy (aramaico)

procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando ser sujo; DITAT 2855; n f
1) monturo, monte de estrume, latrina

05123  נוםnuwm

uma raiz primitiva; DITAT - 1325; v
1) estar sonolento, cochilar, dormir
1a) (Qal) cochilar, estar sonolento

05124  נומהnuwmah

procedente de 5123; DITAT - 1325a; n f
1) dormência, sonolência, indolência (fig.)

05125  נוןnuwn

uma raiz primitiva; DITAT - 1326; v
1) (Nifal) continuar, aumentar, propagar
2) (Hifil) continuar, aumentar, propagar

05126  נוןNuwn ou  נוןNown (1Cr 7.27)

procedente de 5125; n pr m
Num = “peixe” ou “posteridade”
1) pai de Josué, o sucessor de Moisés

05127  נוסnuwc

uma raiz primitiva; DITAT - 1327; v
1) fugir, escapar
1a) (Qal)
1a1) fugir
1a2) escapar

1a3) fugir, partir, desaparecer
1a4) ir velozmente (ao ataque) em lombo de cavalo
1b) (Polel) impelir para
1c) (Hitpolel) fugir
1d) (Hifil)
1d1) afugentar
1d2) conduzir apressadamente
1d3) fazer desaparecer, esconder

05128  נועnuwa ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 1328; v
1) estremecer, cambalear, agitar, vacilar, estontear, vaguear, mover, peneirar, fazer
movimento, tremular, hesitar, tremer
1a) (Qal)
1a1) tremular, estremecer, vibrar, balançar, estontear, tremer, ser instável
1a2) cambalear, andar cambaleante
1a2a) andarilho (particípio)
1b) (Nifal) ser agitado para os lados ou ao redor
1c) (Hifil)
1c1) sacudir
1c2) balançar, levar a cambalear
1c3) agitar, perturbar
1c4) levar a vaguear

05129  נועדיהNow ̀adyah

procedente de 3259 e 3050;
Noadias = “encontro com Javé” n pr m
1) um levita, filho de Binui, que pesou os utensílios de ouro e prata pertencentes ao templo
que foram trazidos de volta da Babilônia n pr f
2) uma profetiza que uniu-se a Sambalate e Tobias na sua tentativa de intimidar Neemias

05130  נוףnuwph

uma raiz primitiva; DITAT - 1329,1330; v
1) mover para um e outro lado, balançar, borrifar
1a) (Qal) salpicar, borrifar
1b) (Polel) acenar, brandir (em ameaça)
1c) (Hifil) balançar, sacudir, manejar
1c1) manejar
1c2) acenar ou apertar (a mão)
1c2a) acenar (com a mão)
1c2b) sacudir ou brandir contra
1c2c) balançar para frente e para trás
1c3) mover (uma oferta), oferecer
Polel

Polel
Essa forma duplica a letra final da raiz, mas funciona como o Piel normal.
Ver Piel 8840

1c4) derramar longe
1d) (Hofal) ser balançado

05131  נוףnowph

procedente de 5130; DITAT - 1331a; n m
1) elevação, colina

05132  נוץnuwts

uma raiz primitiva; DITAT - 1399; v
1) (Qal) fugir, sumir
2) (Hifil) florescer, desabrochar

05133  נוצהnowtsah ou  נצהnotsah

procedente de 5327 no sentido de voar; DITAT - 1399a; n f act part
1) plumagem, penas

05134  נוקnuwq

uma raiz primitiva; DITAT - 1332; v
1) (Hifil) mamar, cuidar

05135  נורnuwr (aramaico)

procedente de uma raiz não utilizada (correspondente a aquela de 5216) significando
brilhar; DITAT - 2856; n f/m
1) fogo

05136  נושnuwsh

uma raiz primitiva; DITAT - 1334; v
1) (Qal) estar doente

05137  נזהnazah

uma raiz primitiva; DITAT - 1335,1336; v
1) jorrar, salpicar, borrifar
1a) (Qal) jorrar, salpicar
1b) (Hifil) fazer jorrar, borrifar sobre
2) saltar, pular
2a) (Hifil) fazer saltar, assustar

05138  נזידnaziyd

procedente de 2102; DITAT - 547d; n m
1) comida fervida, sopa, prato de comida, coisa cozida ou fervida

05139  נזירnaziyr ou  נזרnazir

procedente de 5144; DITAT - 1340b; n m
1) alguém consagrado ou dedicado, nazireu
1a) pessoa consagrada
1b) devoto, nazireu
1c) não podada (videira)

05140  נזלnazal

uma raiz primitiva; DITAT - 1337; v

1) fluir, destilar, escorrer, gotejar, pingar
1a) (Qal)
1a1) fluir
1a1a) correntes, inundação (particípio)
1a2) destilar
1b) (Hifil) fazer fluir

05141  נזםnexem

procedente de uma raiz não utilizada de significado incerto; DITAT - 1338a; n m
1) anel, argola de nariz, brinco
1a) argola de nariz (ornamento feminino)
1b) brinco (ornamento de homens ou mulheres)

05142  נזקn ̂ezaq (aramaico)

correspondente a raiz de 5143; DITAT - 2857; v
1) sofrer ferimento
1a) (Peal) sofrer ferimento
1b) (Afel) ferir

05143  נזקnezeq

procedente de uma raiz não utilizada significando ferir; DITAT - 1339; n m
1) ferimento, dano

05144  נזרnazar

uma raiz primitiva; DITAT - 1340; v
1) dedicar, consagrar, separar
1a) (Nifal) dedicar-se, devotar-se
1b) (Hifil) manter separado para fins sacros
2) (Hifil) ser um nazireu, viver como um nazireu

05145  נזרnezer ou  נזרnezer

procedente de 5144; DITAT - 1340a; n m
1) consagração, coroa, separação, nazireado
1a) coroa (como sinal de consagração), brinco
1a1) pedras de uma coroa, diadema, pedras para fazer simpatia
1b) cabelo de mulher
1c) consagração
1c1) referindo-se ao sumo sacerdote
Afel

Afel
No aramaico bíblico (caldeu), o Afel é uma conjugação causativa como o
Hifil no hebraico, mas com a letra Alef substituída pelo He inicial.
Exceto por outras mudanças ortográficas que também ocorrem, o verbo
funciona de modo semelhante ao Hifil no hebraico, expressando ação
causativa.
Ver Hifil 8818

1c2) referindo-se ao nazireu

05146  נחNoach

o mesmo que 5118, grego 3575 Νωε; DITAT - 1323b; n pr m
Noé = “repouso”
1) filho de Lameque, pai de Sem, Cam e Jafé; construtor da arca que salvou a sua família da
destruição do mundo enviada por Deus através do dilúvio; tornou-se o pai da da
humanidade porque a sua família foi a única que sobreviveu ao dilúvio

05147  נחביNachbiy

procedente de 2247; n pr m
Nabi = “escondido”
1) filho de Vofsi, um naftalita, e um dos 12 espiões enviados para verificar a terra prometida

05148  נחהnachah

uma raiz primitiva; DITAT - 1341; v
1) liderar, guiar
1a) (Qal) liderar, trazer
1b) (Hifil) liderar, guiar

05149  נחוםN ̂echuwm

procedente de 5162; n pr m
Neum = “conforto”
1) um dos exilados que retornou do exílio com Zorobabel

05150  נחוםnichuwm ou  נחםnichum ou (plural) נחומים

procedente de 5162; DITAT - 1344b; n m
1) consolo, compaixão
1a) consolo
1b) compaixão

05151  נחוםNachuwm

procedente de 5162, grego 3486 Ναουμ e 2584 Καπερναουμ; n pr m
Naum = “conforto”
1) o elcosita, profeta que predisse a queda e a destruição de Nínive; escritor do livro com o
seu nome; história e situação pessoais desconhecidas

05152  נחורNachowr

procedente da mesma raiz que 5170, grego 3493 Ναχωρ; n pr m
Naor = “resfolegante”
1) filho de Serugue, pai de Tera, e avô de Abraão
2) filho de Tera e irmão de Abraão

05153  נחושnachuwsh

aparentemente o particípio pass. de 5172 (talvez no sentido de tilintar, i.e. sino de metal;
DITAT - 1349b; adj
1) bronze

05154  נחושהn ̂echuwshah ou  נחשהn ̂echushah

procedente de 5153; DITAT - 1349b; n f
1) cobre, bronze
1a) cobre (feito de minério de cobre derretido
1b) bronze (feito de cobre e liga metálica)

05155  נחילהn ̂echiylah

provavelmente denominativo procedente de 2485; DITAT - 1342b; n f
1) significado incerto
1a) pode ser o nome de uma melodia
1b) pode ser um instrumento musical
1c) encontrado somente no título do Sl 5.1

05156  נחירn ̂echiyr

procedente da mesma raiz que 5170; DITAT - 1346c; n m dual
1) narinas

05157  נחלnachal

uma raiz primitiva; DITAT - 1342; v
1) tomar como possessão, adquirir, herdar, possuir
1a) (Qal)
1a1) tomar posse, herdar
1a2) ter ou tomar como uma possessão ou propriedade (fig.)
1a3) dividir a terra para possuí-la
1a4) adquirir (testemunhas) (fig.)
1b) (Piel) dividir para possuir
1c) (Hitpael) possuir alguém de
1d) (Hifil)
1d1) dar como possessão
1d2) fazer herdar, dar como herança
1e) (Hofal) ser repartido, ser feito proprietário de

05158  נחלnachal ou (fem.)  נחלהnachlah (Sl 124:4) ou נחלה
nachalah (Ez 47.19; 48.28)

procedente de 5157 no seu sentido original; DITAT - 1343a,1343b; n m
1) torrente, vale, vau, vale de torrente
1a) torrente
1b) vale de torrente, vau (como leito de um curso de água)
1c) poço (de mina)
2) palmeira
2a) sentido incerto

05159  נחלהnachalah
procedente de 5157 (no seu sentido comum); DITAT - 1342a; n f
1) possessão, propriedade, herança, quinhão
1a) propriedade
1b) porção, parte
1c) herança, porção

05160  נחליאלNachaliy’el
procedente de 5158 e 410; n pr loc

Naaliel = “torrentes de Deus”
1) um lugar de parada de Israel no deserto; localizada ao norte do Arnom

05161  נחלמיNechelamiy

aparentemente um patronímico de um nome não utilizado (aparentemente particípio
pass. de 2492); adj
Neelamita = “aquele do sonho”
1) a designação do falso profeta Semaías tomado em cativeiro para Babilônia; este nome é
formado do seu lugar de nascimento ou do seu progenitor

05162  נחםnacham

uma raiz primitiva; DITAT - 1344; v
1) estar arrependido, consolar-se, arrepender, sentir remorso, confortar, ser confortado
1a) (Nifal)
1a1) estar sentido, ter pena, ter compaixão
1a2) estar sentido, lamentar, sofrer pesar, arrepender
1a3) confortar-se, ser confortado
1a4) confortar-se, aliviar-se
1b) (Piel) confortar, consolar
1c) (Pual) ser confortado, ser consolado
1d) (Hitpael)
1d1) estar sentido, ter compaixão
1d2) lamentar, arrepender-se de
1d3) confortar-se, ser confortado
1d4) aliviar-se

05163  נחםNacham

procedente de 5162; n pr m
Naã = “conforto”
1) o irmão de Hodias, esposa de Ezra

05164  נחםnocham

procedente de 5162; DITAT - 1344a; n m
1) arrependimento, pesar

05165  נחמהnechamah

procedente de 5162; DITAT - 1344c; n f
1) conforto

05166  נחמיהN ̂echemyah

procedente de 5162 e 3050; n pr m
Neemias = “Javé conforta”
1) o filho de Hacalias, copeiro do rei Artaxerxes, que tornou-se governador de Judá depois
do retorno do exílio
2) um dos 12 líderes do povo que retornaram do exílio com Zorobabel
3) filho de Azbuque e governante da metade de Bete-Zur, que ajudou a reparar o muro de
Jerusalém

05167  נחמניNachamaniy

procedente de 5162; n pr m
Naamani = “misericordioso”
1) um homem importante dentre os exilados que retornaram da Babilônia com Zorobabel

05168  נחנוnachnuw

para 587; DITAT - 128a; pron 1p pl
1) nós

05169  נחץnachats

uma raiz primitiva; DITAT - 1345; v
1) (Qal) urgir
1a) ser urgente (particípio)

05170  נחרnachar e (fem.)  נחרהnacharah

procedente de uma raiz não utilizada significando bufar ou roncar; DITAT 1346,1346a,1346b; n m/f
1) o resfolegar

05171  נחריNacharay ou  נחריNachray

procedente da mesma raiz que 5170; n pr m
Naarai = “resfolegador”
1) um dos soldados das tropas de elite de Davi e o carregador das armas de Joabe

05172  נחשnachash

uma raiz primitiva; DITAT - 1348; v
1) praticar adivinhação, adivinhar, observar sinais, aprender por experiência, observar
diligentemente, tomar por presságio
1a) (Piel)
1a1) praticar adivinhação
1a2) observar os sinais ou presságios

05173  נחשnachash

procedente de 5172; DITAT - 1348a; n m
1) adivinhação, encantamento

05174  נחשn ̂echash (aramaico)

correspondente a 5154; DITAT - 2858; n m
1) cobre, bronze

05175  נחשnachash

procedente de 5172; DITAT - 1347a; n m
1) serpente, cobra
1a) serpente
1b) imagem (de serpente)
1c) serpente veloz (mitológico)

05176  נחשNachash
o mesmo que 5175;
Naás = “serpente” n pr m

1) um rei dos amonitas durante a época do rei Saul
2) o pai de Abigail, a mãe de Amasa, o comandante do exército de Absalão

05177  נחשוןNachshown

procedente de 5172, grego 3476 Ναασσων; n pr m
Naassom = “enfeitiçador”
1) filho de Aminadabe e príncipe de Judá no primeiro censo no deserto; 5o. da descendência
de Judá na genealogia de Cristo

05178  נחשתn ̂echosheth

para 5154; DITAT - 1349a,1350a; n m
1) cobre, bronze
1a) cobre (minério), bronze (como liga de cobre)
1b) correntes (de cobre ou bronze)
1c) cobre (como valor)
2) luxúria, meretrício
2a) sentido duvidoso

05179  נחשתאN ̂echushta’

procedente de 5178; n pr f
Neústa = “latão”
1) filha de Elnatã, esposa do rei Jeoaquim, de Judá, e mãe do rei Joaquim, de Judá

05180  נחשתןN ̂echushtan

procedente de 5178; DITAT - 1347b; n pr
Neustã = “uma coisa de latão”
1) nome pelo qual a serpente de bronze feita por Moisés no deserto foi adorada na época do
rei Ezequias, de Judá, antes que ele a destruísse

05181  נחתnachath

uma raiz primitiva; DITAT - 1351; v
1) ir para baixo, descer
1a) (Qal)
1a1) ir para baixo, descer
1a2) descer, descer para (castigo) (fig.)
1b) (Nifal) descer em, penetrar
1c) (Piel) fazer descer, pressionar para baixo, esticar (um arco)
1d) (Hifil) fazer descer

05182  נחתn ̂echath (aramaico)

correspondente a 5181; DITAT - 2859; v
1) descer
1a) (Peal) descer
1b) (Afel) depositar
1c) (Hofal) ser deposto, ser posto abaixo

05183  נחתNachath

procedente de 5182; DITAT - 1323a,1351a; n f/m
1) calma, tranqüilidade

1a) tranqüilidade, atitude calma
1b) descanso (referindo-se à morte)
2) descida (referindo-se ao julgamento)

05184  נחתNachath

o mesmo que 5183; n pr m
Naate = “repouso”
1) um dos nobres de Edom, filho de Reuel e neto de Esaú
2) um levita coatita, filho de Zofai e neto de Elcana
3) um levita superintendente na época de Ezequias

05185  נחתnacheth ou (plural) נחתים

procedente de 5181; DITAT - 1351b; adj
1) descida

05186  נטהnatah

uma raiz primitiva; DITAT - 1352; v
1) estender, esticar, estirar, armar, dobrar, perverter, inclinar, curvar, abaixar-se
1a) (Qal)
1a1) esticar, estender, estirar, oferecer
1a2) esticar, armar (tenda)
1a3) curvar, virar, inclinar
1a3a) virar para o lado, inclinar, declinar, curvar-se
1a3b) curvar, abaixar
1a3c) estender, esticar (fig.)
1b) (Nifal) ser estendido
1c) (Hifil)
1c1) estender
1c2) espalhar
1c3) virar, inclinar, influenciar, abaixar, estender, esticar, empurrar para o lado, repelir

05187  נטילn ̂etiyl

procedente de 5190; DITAT - 1353b; adj
1) peso

05188  נטיפהn ̂etiyphah ou (plural) נטיפות

procedente de 5197; DITAT - 1355c; n f
1) gota
1a) pendente, ornamento

05189  נטישהn ̂etiyshah ou (plural) נטישות

procedente de 5203; DITAT - 1357a; n f
1) ramo, gavinha, gavinhas de uma videira (conforme se espalham)

05190  נטלnatal

uma raiz primária; DITAT - 1353; v
1) levantar, carregar, erguer
1a) (Qal) levantar, erguer, suspender, pôr para cima
1b) (Piel) suportar

05191  נטלn ̂etal (aramaico)
correspondente a 5190; DITAT - 2860; v
1) levantar
1a) (Peal) levantar, erguer
1b) (Peil) ser levantado

05192  נטלnetel : procedente de 5190

uma carga; DITAT - 1353a; n m
1) fardo, peso

05193  נטעnata ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 1354; v
1) plantar, firmar, fixar, estabelecer
1a) (Qal)
1a1) plantar
1a2) plantar, estabelecer (fig.)
1b) (Nifal)
1b1) ser plantado
1b2) ser estabelecido (fig.)

05194  נטעneta ̀

procedente de 5193; DITAT - 1354a; n m
1) plantação, planta, plantio
1a) plantação
1b) plantio (ato de)
1c) planta

05195  נטעnatia ̀ ou (plural) נטעים

procedente de 5193; DITAT - 1354b; n m
1) planta (fig. de filhos vigorosos)

05196  נטעיםN ̂eta ì ym

procedente de 5194; n pr loc pl
Netaim = “entre plantas”
1) um lugar na Palestina

05197  נטףnataph

uma raiz primitiva; DITAT - 1355; v
1) pingar, gotejar, destilar, profetizar, pregar, discursar
1a) (Qal) pingar, gotejar
Peil

Peil
No aramaico (caldeu), esse tronco reflete a forma intensiva e equivale ao
Piel no hebraico.
Ver Piel 8840

1b) (Hifil)
1b1) gotejar
1b2) pingar (profecia)

05198  נטףnataph

procedente de 5197; DITAT - 1355a,1355b; n m
1) pingo
2) resina, gotas de estoraque
2a) uma resina aromática de um arbusto usada em incenso

05199  נטפהN ̂etophah

procedente de 5197; n pr loc
Netofa = “gotejante”
1) uma cidade em Judá reabitada pelos exilados que retornaram da Babilônia com
Zorobabel

05200  נטפתיN ̂etophathiy

procedente de 5199; adj patr
Netofatita = veja Netofa “gotejante”
1) um habitante de Netofa

05201  נטרnatar

uma raiz primitiva; DITAT - 1356; v
1) cuidar, guardar, reservar, manter
1a) (Qal)
1a1) cuidar, manter
1a2) cuidar, guardar

05202  נטרn ̂etar (aramaico)

correspondente a 5201; DITAT - 2861; v
1) (Peal) guardar

05203  נטשnatash

uma raiz primitiva; DITAT - 1357; v
1) deixar, permitir, desamparar, lançar fora, rejeitar, sofrer, juntar, estender ou espalhar, ser
afrouxado, cessar, abandonar, desistir, estar solto, estar para baixo, fazer uma incursão,
estar desocupado, deixar cair, desistir, retirar
1a) (Qal)
1a1) deixar, deixar só, estar desocupado, confiar a
1a2) desertar, abandonar
1a3) permitir
1b) (Nifal)
1b1) ser deserdado
1b2) ser solto, estar solto
1b3) deixar ir, estender
1c) (Pual) ser abandonado, ser deserdado

05204  ניniy

uma palavra duvidosa; DITAT - 1311c; n m
1) lamentação

05205  נידniyd
procedente de 5110; DITAT - 1319b; n m
1) tremor (movimento) dos lábios

05206  נידהniydah

procedente de 5205; DITAT - 1302b; n f
1) impuro, imundície, impureza

05207  ניחוחnichowach ou  ניחחniychoach

procedente de 5117; DITAT - 1323c; n m
1) calma, suave, tranqüilidade

05208

 ניחוחniychowach

(aramaico) ou (reduzido)

ניחח

niychoach (aramaico)
correspondente a 5207; DITAT - 2862; n m
1) calma, tranqüilidade

05209  ניןniyn
procedente de 5125; DITAT - 1326a; n m
1) descendente, posteridade

05210  נינוהNiyn ̂eveh
de origem estrangeira, grego 3535 Νινευι; n pr loc
Nínive = “residência de Ninus”
1) capital do antigo reino da Assíria; localizado junto à margem leste do rio Tigre, a 880 km
(550 milhas) da sua foz e 400 km (250 milhas) ao norte da Babilônia

05211  ניסniyc
procedente de 5127; DITAT - 1327; part
1) refúgio, fugitivo

05212  ניסןNiycan
provavelmente de origem estrangeira; DITAT - 1359; n pr
Nisã = “a fuga deles”
1) o primeiro mês do calendário judeaico correspondente a março ou abril

05213  ניצוץniytsowts
procedente de 5340; DITAT - 1405a; n m
1) faísca

05214  נירniyr
uma raiz provavelmente idêntica àquela de 5216, com a idéia de brilho de um sulco
fresco; DITAT - 1360; v
1) (Qal) romper, lavrar ou arar pela primeira vez

05215  נירniyr ou  נרnir
procedente de 5214; DITAT - 1360a; n m
1) solo lavrado, não lavrado ou novo

05216

 נירniyr ou  נרnir também  נירneyr ou  נרner ou (fem.)

 נרהnerah
procedente de uma raiz primitiva [veja 5214; 5135] qur significa reluzir; DITAT 1333b; n m
1) candeia

05217  נכאnaka’

uma raiz primitiva; DITAT - 1362; v
1) (Nif) golpear, castigar, açoitar

05218  נכאnake’ ou  נכאnaka’

procedente de 5217; DITAT - 1362a,1362b; adj
1) abatido

05219  נכאתn ̂eko’th

procedente de 5218; DITAT - 1362c; n f
1) uma especiaria
1a) talvez resina de arômata

05220  נכדneked

procedente de uma raiz não utilizada significando propagar; DITAT - 1363a; n m
1) descendente, posteridade

05221  נכהnakah

uma raiz primitiva; DITAT - 1364; v
1) golpear, açoitar, atingir, bater, sacrificar, matar
1a) (Nifal) ser ferido ou golpeado
1b) (Pual) ser ferido ou golpeado
1c) (Hifil)
1c1) ferir, golpear, bater, açoitar, bater palmas, aplaudir, dar um empurrão
1c2) golpear, matar, sacrificar (ser humano ou animal)
1c3) golpear, atacar, atacar e destruir, conquistar, subjugar, devastar
1c4) golpear, castigar, emitir um julgamento sobre, punir, destruir
1d) (Hofal) ser golpeado
1d1) receber uma pancada
1d2) ser ferido
1d3) ser batido
1d4) ser (fatalmente) golpeado, ser morto, ser sacrificado
1d5) ser atacado e capturado
1d6) ser atingido (com doença)
1d7) estar doente (referindo-se às plantas)

05222  נכהnekeh

procedente de 5221; DITAT - 1364b; adj
1) golpeado, ferido

05223  נכהnakeh

DITAT - 1364a; adj
1) golpeado, ferido

05224  נכוN ̂ekow
provavelmente de origem egípcia; n pr m
Neco = “coxo”
1) o faraó do Egito na época do rei Josias, de Judá

05225  נכוןNakown

procedente de 3559; n pr m
Nacom = “preparado”
1) o dono da eira pela qual a arca estava passando em viagem para Jerusalém quando
começou a cair da carroça, Uzá a segurou e Deus o matou por tê-la tocado

05226  נכחnekach

procedente de uma raiz não utilizada significando ser direto; DITAT - 1365a subst
1) estar na frente de adv
2) na frente de, oposto a, à vista de, diante, defronte, direto prep
3) defronte de, na frente de, em favor de, bem na frente de

05227  נכחnokach

procedente da mesma raiz que 5226; DITAT - 1365a subst
1) estar na frente de adv
2) na frente de, oposto a, à vista de, diante, defronte, direto prep
3) defronte de, na frente de, em favor de, bem na frente de

05228  נכחnakoach

procedente da mesma raiz que 5226; DITAT - 1365a; adj/subst
1) direto, reto, retidão, estar na frente de

05229  נכחהn ̂ekochah

procedente de 5228; DITAT - 1365a; adj f
1) direto na frente, estar na frente de, direto, reto, retidão
1a) coisas verdadeiras (referindo-se à profecia)
1b) retidão (substantivo)

05230  נכלnakal

uma raiz primária; DITAT - 1366; v
1) ser enganoso, ser astuto, ser ardiloso
1a) (Qal)
1a1) ser ardiloso
1a2) enganador (particípio)
1b) (Piel) enganar
1c) (Hitpael) agir astutamente, agir ardilosamente, lidar ardilosamente

05231  נכלnekel

procedente de 5230; DITAT - 1366a; n m
1) astúcia, artimanha, ardil, astuto

05232  נכסn ̂ekac (aramaico)
correspondente a 5233; DITAT - 2863; n m

1) riqueza, propriedade

05233  נכסnekec ou (plural) נכסים

procedente de uma raiz não utilizada significando acumular; DITAT - 1367; n m
1) riquezas, tesouros

05234  נכרnakar

uma raiz primitiva; DITAT - 1368; v
1) reconhecer, admitir, conhecer, respeitar, discernir, considerar
1a) (Nifal) ser reconhecido
1b) (Piel) considerar
1c) (Hifil)
1c1) considerar, observar, prestar atenção a, dar consideração a, notar
1c2) reconhecer (como anteriormente conhecido), perceber
1c3) estar disposto a reconhecer ou admitir, reconhecer com honra
1c4) estar familiarizado com
1c5) distinguir, compreender
1d) (Hitpael) tornar-se conhecido
2) agir ou tratar como estrangeiro ou estranho, disfarçar, confundir
2a) (Nifal) disfarçar-se
2b) (Piel)
2b1) tratar como estrangeiro (profano)
2b2) confundir
2c) (Hitpael)
2c1) agir como estrangeiro
2c2) disfarçar-se

05235  נכרneker ou  נכרnoker

procedente de 5234; DITAT - 1368a; n m
1) calamidade, desastre, infortúnio

05236  נכרnekar

procedente de 5234; DITAT - 1368b; n m
1) estrangeiro, estranho, estrangeirice, aquilo que é estrangeiro
1a) estrangeirice, deuses estrangeiros
1b) alheio, estrangeiro
1c) estrangeiro (vaidades)

05237  נכריnokriy

procedente de 5235 (segunda forma); DITAT - 1368c; adj
1) estrangeiro, alheio
1a) estrangeiro
1b) estrangeiro (substantivo)
1c) mulher estrangeira, meretriz
1d) desconhecido, não familiar (fig.)

05238  נכתn ̂ekoth

provavelmente para 5219; DITAT - 1369; n f
1) tesouro

05239  נלהnalah
aparentemente uma raiz primitiva; DITAT - 1370; v
1) (Hifil) completar, chegar ao fim
1a) significado duvidoso

05240  נמבזהn ̂emibzeh

procedente de 959; DITAT - 224; part
1) vil, desprezado, desdenhado, considerada com desprezo

05241  נמואלN ̂emuw’el

aparentemente para 3223; n pr m
Nemuel = “dia de Deus”
1) o filho mais velho de Simeão
2) um rubenita, filho de Eliabe, e irmão de Datã e Abirão na época do êxodo

05242  נמואליN ̂emuw’eliy

procedente de 5241; adj
Nemuelita = veja Nemuel “dia de Deus”
1) um descendente de Nemuel

05243  נמלnamal

uma raiz primitiva; DITAT - 1161; v
1) (Qal) circuncidar, tornar-se cortado, ser circuncidado, ser cortado fora

05244  נמלהn ̂emalah

procedente de 5243; DITAT - 1371a; n f
1) formiga

05245  נמרn ̂emar (aramaico)

correspondente a 5246; DITAT - 2864; n m
1) leopardo

05246  נמרnamer

procedente de uma raiz não utilizada significando filtrar, i.e. ser límpido [veja 5247 e
5249]; DITAT - 1372a; n m
1) leopardo

05247  נמרהNimrah

procedente da mesma raiz que 5246; n pr loc
Ninra = “límpido” ou “puro”
1) um lugar ao leste do Jordão, 16 km (10 milhas) ao norte do mar Morto e 5 km (3 milhas)
ao leste do Jordão

05248  נמרודNimrowd ou  נמרדNimrod

provavelmente de origem estrangeira; n pr m
Ninrode = “rebelião” ou “o valente”
1) o filho de Cuxe, neto de Cam, e bisneto de Noé; um valente caçador, ele estabeleceu
um império na área da Babilônia e da Assíria

05249  נמריםNimriym
correspondente a 5247; n pr loc m pl
Ninrim = “límpido” ou “puro”
1) um rio ou riacho no território de Moabe

05250  נמשיNimshiy

provavelmente procedente de 4871; n pr m
Ninsi = “resgatado”
1) avô de Jeú

05251  נסnec

procedente de 5264; DITAT - 1379a; n m
1) algo levantado, estandarte, sinal, haste de sinalização, insígnia, bandeira, flâmula, vela de
barco
1a) estandarte (como ponto de encontro), sinal
1b) estandarte (haste)
1c) insígnia, sinal

05252  נסבהn ̂ecibbah

particípio pass. de 5437; DITAT - 1456a; n f
1) reviravolta (nos acontecimentos), acontecimento

05253  נסגnacag

uma raiz primitiva; DITAT - 1469; v
1) afastar, recair, mover, ir, retornar
1a) (Qal) recair, mostrar-se covarde
1b) (Hifil)
1b1) deslocar, retornar
1b2) remover, levar embora
1d) (Hofal) ser guiado de volta, ser retornado

05254  נסהnacah

uma raiz primitiva; DITAT - 1373; v
1) testar, tentar, provar, seduzir, analisar, pôr à prova ou testar
1a) (Piel)
1a1) testar, tentar
1a2) tentar, analisar, testar
1a3) testar, tentar, provar

05255  נסחnacach

uma raiz primitiva; DITAT - 1374; v
1) puxar ou arrancar
1a) (Qal) arrancar, pôr abaixo
1b) (Nifal) ser arrancado

05256  נסחn ̂ecach (aramaico)

correspondente a 5255; DITAT - 2865; v
1) puxar ou arrancar

1a) (Itpeal) ser arrancado

05257  נסיךn ̂eciyk

procedente de 5258; DITAT - 1375b,1377a; n m
1) derramamento, libação, imagem fundida, ungido
1a) libação, oferta de libação
1b) imagem fundida
2) príncipe, ungido

05258  נסךnacak

uma raiz primitiva; DITAT - 1375,1377; v
1) derramar, entornar, oferecer, moldar
1a) (Qal)
1a1) derramar
1a2) fundir imagens de metal
1a3) ungir (um rei)
1b) (Nifal) ser ungido
1c) (Piel) derramar (como libação)
1d) (Hifil) derramar libações
1e) (Hofal) ser derramado
2) estabelecer, instalar
2a) (Qal) instalar
2b) (Nifal) ser instalado

05259  נסךnacak

uma raiz primitiva [provavelmente idêntica a 5258 com a idéia de fusão]; DITAT 1376; v
1) (Qal) tecer

05260  נסךn ̂ecak (aramaico)

correspondente a 5258; DITAT - 2866; v
1) derramar, oferecer sacrifício
1a) (Pael) derramar, oferecer (um sacrifício)

05261  נסךn ̂ecak (aramaico)
correspondente a 5262; DITAT - 2866a; n m
Itpeal

Itpeal
No aramaico (caldeu), essa forma corersponde ao Hitpael no hebraico, com
sua forma alterada devido a um Alef inicial. Contudo, essa forma apenas
reflete o reflexivo intensivo do tronco comum (Peal = Qal hebraico).
Essa forma ocorre apenas raramente com verbos que apresentam
qualidades ortográficas peculiares.
Ver Hitpael 8819
Ver Qal 8851

1) algo derramado, libação, oferta líquida, oferta de libação

05262  נסךnecek ou  נסךnecek

procedente de 5258; DITAT - 1375a; n m
1) oferta de libação, libação, imagem fundida, algo derramado
1a) oferta de libação
1b) imagens fundidas

05263  נססnacac

uma raiz primitiva; DITAT - 1378; v
1) (Qal) estar doente

05264  נססnacac

uma raiz primitiva; DITAT - 1379; v
1) ser levantado (sentido duvidoso)
1a) (Hitpoel) ser levantado, ser mostrado

05265  נסעnaca ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 1380; v
1) arrancar, puxar para cima, partir, pôr-se a caminho, remover, ir em frente, partir
1a) (Qal)
1a1) arrancar ou puxar para cima
1a2) pôr-se a caminho, partir
1a3) pôr-se a caminho, marchar
1a4) ir em frente (referindo-se ao vento)
1b) (Nifal) ser arrancado, ser removido, ser tirado
1c) (Hifil)
1c1) fazer partir, levar embora, levar a mover-se bruscamente
1c2) remover, extrair

05266  נסקnacaq

uma raiz primitiva; DITAT - 1511; v
1) (Qal) subir

05267  נסקn ̂ecaq (aramaico)

correspondente a 5266; DITAT - 2889; v
1) ascender, subir
1a) (Afel) levantar, elevar
1b) (Hofal) ser elevado

05268  נסרךNicrok
Hitpoel

Hitpoel
Um tema hebraico reflexivo intensivo, ocasionado pelo alongamento da
última vogal na segunda sílaba da raiz triliteral (composta de 3 letras). Essa
forma funciona de modo semelhante ao Hitpael.
Ver Hitpael 8819

de origem estrangeira; DITAT - 1382; n pr m
Nisroque = “a grande águia”
1) um ídolo de Nínive adorado por Senaqueribe; simbolizado por uma figura humana com
cabeça de águia

05269  נעהNe ̀ah

procedente de 5128; n pr loc
Neá = “trêmulo”
1) um marco indicando a fronteira do território de Zebulom; localização desconhecida

05270  נעהNo ̀ah

procedente de 5128; n pr f
Noa = “movimento”
1) uma das 5 filhas de Zelofeade na época do êxodo

05271

 נעורna ̀uwr ou  נערna ̀ur e (fem)  נערהn ̂e ̀urah ou

(plural) נעורים
particípio pass procedente de 5288 como denominativo; DITAT - 1389d,1389e; n f
1) juventude, mocidade

05272  נעיאלN ̂e ̀iy’el

procedente de 5128 e 410; n pr loc
Neiel = “movido por Deus”
1) um lugar junto à fronteira do território de Aser

05273  נעיםna ̀iym

procedente de 5276; DITAT - 1384b,1385a; adj
1) agradável, gracioso, doce, amável, favorável
1a) delicioso
1b) amável, belo (físico)
2) canto, som agradável, música

05274  נעלna ̀al

uma raiz primitiva; DITAT - 1383,1383b; v
1) barrar, trancar, fechar com ferrolho
1a) (Qal) barrar, trancar, fechar com ferrolho
2) suprir com sandálias, calçados
2a) (Qal) calçar
2b) (Hifil) dar sandálias

05275  נעלna ̀al ou (fem.)  נעלהna ̀alah

procedente de 5274; DITAT - 1383a; n f
1) sandália, sapato

05276  נעםna ̀em

uma raiz primitiva; DITAT - 1384; v
1) (Qal) ser agradável, ser belo, ser gracioso, ser encantador, ser amável

05277  נעםNa ̀am

procedente de 5276; n pr m
Naã = “amabilidade”
1) um dos filhos de Calebe e neto de Jefoné

05278  נעםno a
̀ m

procedente de 5276; DITAT - 1384a; n m
1) bondade, amabilidade, encanto, beleza, favor
1a) encanto
1b) nome simbólico de uma de duas varas
1c) amabilidade

05279  נעמהNa ̀amah

procedente de 5277;
Naamá = “encanto” n pr f
1) filha de Lameque com sua esposa Zilá e irmã de Tubalcaim nos dias anteriores ao dilúvio
2) a esposa amonita de Salomão e mãe do rei Roboão, de Judá n pr f loc
3) uma cidade nas terras baixas de Judá, na Filístia

05280  נעמיNa ̀amiy

patronímico procedente de 5283; adj
Naamanitas = veja Naamã “formosura”
1) os descendente de Naamã, o neto de Benjamim

05281  נעמיNo o
̀ miy

procedente de 5278; n pr f
Noemi = “minha delícia”
1) esposa de Elimeleque, mãe de Malom e Quiliom, e sogra de Rute e Orfa

05282  נעמןna ̀aman

procedente de 5276; DITAT - 1384c; n m
1) amabilidade

05283  נעמןNa ̀aman

o mesmo que 5282, grego 3497 Ναιμαν; n pr m
Naamã = “amabilidade”
1) filho de Bela, da família de Benjamim; ele estava junto à família de Jacó que foi para o
Egito
2) comandante encarregado do exército da Síria; quando atingido pela lepra ele procurou
Eliseu, seguiu as suas instruções e foi curado

05284  נעמתיNa ̀amathiy

gentílico de um lugar com nome correspondente (mas não idêntico)
com 5279; adj
Naamatita = veja Naamá “amabilidade”
1) um habitante de Naamá (localização desconhecida); refere-se a Zofar, o amigo de Jó

05285  נעצוץna ̀atsuwts

procedente de uma raiz não utilizada significando espetar; DITAT - 1386a; n m

1) espinheiro

05286  נערna ̀ar

uma raiz primitiva; DITAT - 1387; v
1) (Qal) rosnar

05287  נערna ̀ar

uma raiz primitiva [provavelmente idêntica a 5286, com a idéia
do roçar da juba, que geralmente acompanha o rugido do leão]; DITAT - 1388; v
1) sacudir, sacudir para fora
1a) (Qal) sacudir para fora, mostrar que está vazio
1b) (Nifal)
1b1) ser sacudido
1b2) sacudir-se
1c) (Piel) sacudir para fora
1d) (Hitpael) sacudir-se

05288  נערna ̀ar

procedente de 5287; DITAT - 1389a; n m
1) menino, moço, servo, jovem, criado
1a) menino, moço, jovem
1b) servo, criado

05289  נערna ̀ar

procedente de 5287 no seu sentido derivativo de jogar-se para lá e para cá; DITAT 1388a; n m
1) abalo, dispersão

05290  נערno a
̀ r

procedente de 5287; DITAT - 1389b; n m
1) juventude, mocidade, infância

05291  נערהna ̀arah

procedente de 5288; DITAT - 1389c; n f
1) menina, moça, serva
1a) menina, moça, menina pequena
1a1) referindo-se à mulher jovem, moça em idade de casar, concubina, prostituta
1b) criada, acompanhante, serva

05292  נערהNa ̀arah

o mesmo que 5291;
Naara ou Naarate = “criada” n pr f
1) a segunda esposa de Asur, da tribo de Judá n pr loc
2) um dos marcos de terra na fronteira do sul do território de Efraim

05293  נעריNa ̀aray

procedente de 5288; n pr m
Naarai = “serva”
1) o arbita, filho de Ezbai e um dos soldados das tropas de elite de Davi

05294  נעריהNe ̀aryah
procedente de 5288 e 3050; n pr m
Nearias = “servo de Javé”
1) um dos 6 filhos de Semaías na linhagem da família real de Davi, da tribo de Judá, no
período posterior ao cativeiro
2) filho de Isi e um dos capitães dos 500 simeonitas que, nos dias do rei Ezequias, de Judá,
expulsaram os amalequitas do Monte Seir

05295  נערןNa ̀aran

procedente de 5288; n pr loc
Naarã = “juvenil”
1) uma cidade no limite oriental do território de Efraim

05296  נערתn ̂e ̀oreth

procedente de 5287; DITAT - 1388b; n f
1) um fio de linho, estopa (como a obtida de linho batido)

05297  נףNoph

uma variação de 4644; n pr loc
Nofa ou Nofe = “apresentável”
1) outro nome para ‘Mênfis’, a capital do Egito

05298  נפגNepheg

procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando brotar; n pr m
Nefegue = “broto”
1) um dos filhos de Isar e neto de Coate, da tribo de Levi, na época do êxodo
2) um dos filhos de Davi que nasceu em Jerusalém

05299  נפהnaphah

procedente de 5130 no sentido de elevar; DITAT - 1331b,1330a; n f
1) um lugar elevado, planalto
2) peneira, instrumento para separar

05300  נפוסיםN ̂ephuwsh ̂eciym

para 5304; n pr
Nefusesim ou Nefuseus = “revigorado de especiarias”
1) uma família de exilados que retornou com Zorobabel

05301  נפחnaphach

uma raiz primitiva; DITAT - 1390; v
1) respirar, soprar, cheirar, ferver, entregar ou perder (a vida)
1a) (Qal) respirar, soprar
1b) (Pual) ser soprado
1c) (Hifil) fazer ofegar

05302  נפחNophach
procedente de 5301; n pr loc
Nofa = “rajada”

1) um lugar em Moabe

05303  נפילn ̂ephiyl ou  נפלn ̂ephil ou (plural) נפלים

procedente de 5307; DITAT - 1393a; n m
1) gigantes

05304  נפיסיםN ̂ephiyciym

procedente de uma raiz não utilizada significando espalhar; n pr pl
Nefuseu ou Nefusesim = “especiarias espalhadas”
1) uma família de exilados que retornou com Zorobabel

05305  נפישNaphiysh

procedente de 5314; n pr m
Nafis = “revigoramento”
1) o penúltimo filho de Ismael
2) uma tribo árabe

05306  נפךnophek

procedente de uma raiz não utilizada significando reluzir; DITAT - 1391; n m
1) uma pedra preciosa no peitoral do sumo sacerdote
1a) talvez uma esmeralda, turquesa, rubí ou carbúnculo
2) jóias importadas de Tiro

05307  נפלnaphal

uma raiz primitiva; DITAT - 1392; v
1) cair, deitar, ser lançado no chão, falhar
1a) (Qal)
1a1) cair
1a2) cair (referindo-se à morte violenta)
1a3) cair prostrado, prostrar-se diante
1a4) cair sobre, atacar, desertar, cair distante, ir embora para, cair nas mãos de
1a5) ficar aquém, falhar, desacordar, acontecer, resultar
1a6) estabelecer, desperdiçar, ser oferecido, ser inferior a
1a7) deitar, estar prostrado
1b) (Hifil)
1b1) fazer cair, abater, derrubar, nocautear, deixar prostrado
1b2) derrubar
1b3) jogar a sorte, designar por sorte, repartir por sorte
1b4) deixar cair, levar a falhar (fig.)
1b5) fazer cair
1c) (Hitpael)
1c1) lançar-se ou prostrar-se, lançar-se sobre
1c2) estar prostrado, prostrar-se
1d) (Pilel) cair

05308  נפלn ̂ephal (aramaico)

correspondente a 5307; DITAT - 2867; v
1) cair
1a) (Peal)
1a1) cair

1a2) cair

05309  נפלnephel ou  נפלnephel

procedente de 5307; DITAT - 1392a; n m
1) nascido prematuro, aborto, aborto espontâneo

05310  נפץnaphats

uma raiz primitiva; DITAT - 1394; v
1) despedaçar, quebrar, esmagar, quebrar em pedaços
1a) (Qal)
1a1) despedaçar
1a2) despedaçar (infinitivo)
1b) (Piel) quebrar em pedaços
1c) (Pual) pulverizar
2) espalhar, dispersar, ser espalhado
2a) (Qal)
2a1) ser espalhado
2a2) dispersado (particípio)

05311  נפץnephets

procedente de 5310; DITAT - 1394a; n m
1) chuva torrencial

05312  נפקn ̂ephaq (aramaico)

uma raiz primitiva; DITAT - 2868; v
1) sair ou aparecer, vir à frente
1a) (Peal) sair ou aparecer
1b) (Afel) vir à frente

05313  נפקאniphqa’ (aramaico)

procedente de 5312; DITAT - 2868a; n f
1) despesa, custo

05314  נפשnaphash

uma raiz primitiva; DITAT - 1395; v
1) (Nifal) tomar fôlego, reanimar-se

05315  נפשnephesh

procedente de 5314; DITAT - 1395a; n f
1) alma, ser, vida, criatura, pessoa, apetite, mente, ser vivo, desejo, emoção, paixão
1a) aquele que respira, a substância ou ser que respira, alma, o ser interior do homem
1b) ser vivo
1c) ser vivo (com vida no sangue)
1d) o próprio homem, ser, pessoa ou indivíduo
1e) lugar dos apetites
1f) lugar das emoções e paixões
1g) atividade da mente
1g1) duvidoso
1h) atividade da vontade
1h1) ambíguo

1i) atividade do caráter
1i1) duvidoso

05316  נפתnepheth

para 5299; DITAT - 1331c; n f
1) outeiro

05317  נפתnopheth

procedente de 5130 no sentido de agitar em pedaços; DITAT - 1396; n m
1) mel que escorre, mel do favo, um gotejar, mel, favo de mel

05318  נפתוחNephtowach

procedente de 6605; n pr loc
Neftoa = “abertura”
1) um manancial ou fonte de água junto à fronteira dos territórios de Judá e Benjamim;
localizada a noroeste de Jerusalém

05319  נפתולnaphtuwl ou (plural) נפתולים

procedente de 6617; DITAT - 1857c; n m
1) lutas

05320  נפתחיםNaphtuchiym

de origem estrangeira, Naftuim, uma tribo egípcia; n pr pl loc
Naftuim = “aberturas”
1) uma referência não clara ao Egito; talvez o baixo Egito

05321  נפתליNaphtaliy

procedente de 6617, grego 3508 Νεφθαλειμ;
Naftali = “luta” n pr m
1) o 5o. filho de Jacó e o segundo de Bila, a serva de Raquel
2) a tribo descendente de Naftali, o filho de Jacó n pr loc
3) o território designado a tribo de Naftali

05322  נץnets

procedente de 5340; DITAT - 1405b,1406a; n m
1) flor
2) uma ave de rapina impura
2a) gavião, falcão
2b) talvez uma ave extinta, significado exato desconhecido

05323  נצאnatsa’

uma raiz primitiva; DITAT - 1397; v
1) (Qal) voar

05324  נצבnatsab

uma raiz primitiva; DITAT - 1398; v
1) ficar de pé, tomar o seu lugar, permanecer de pé, ser colocado (sobre), estabilizar
1a) (Nifal)
1a1) posicionar-se, colocar-se

1a2) ficar de pé, estar posicionado
1a3) ficar de pé, tomar uma posição ereta
1a4) estar posicionado, ser designado
1a5) representante, intendente, superintendente, designado (substantivo)
1a6) permanecer firme
1b) (Hifil)
1b1) posicionar, estabelecer
1b2) pôr, erguer
1b3) fazer permanecer ereto
1b4) fixar, estabelecer
1c) (Hofal) ser fixado, ser determinado, ser posicionado

05325  נצבnitstsab

particípio pass de 5324; DITAT - 1398a; n m
1) cabo, punho (de espada)

05326  נצבהnitsbah (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 5324; DITAT - 2869; n f
1) firmeza

05327  נצהnatsah

uma raiz primitiva; DITAT - 1399,1400,1401; v
1) (Qal) voar
2) lutar
2a) (Nifal) lutar
2b) (Hifil) lutar
3) devastar, tornar desolado, cair em ruínas
3a) (Qal) cair em ruínas
3b) (Nifal) desolado, montes arruinados (particípio)

05328  נצהnitstsah

procedente de 5322; DITAT - 1405c; n f
1) flor

05329  נצחnatsach

uma raiz primitiva; DITAT - 1402; v
1) sobressair, ser brilhante, ser preeminente, ser perpétuo, ser intendente, ser duradouro
1a) (Nifal) duradouro (particípio)
1b) (Piel) agir como supervisor ou superintendente ou diretor ou líder

05330  נצחn ̂etsach (aramaico)

correspondente a 5329; DITAT - 2870; v
1) (Itpael) sobressair, distinguir-se

05331  נצחnetsach ou  נצחnetsach

procedente de 5329; DITAT - 1402a; n m
1) eminência, perpetuidade, força, vitória, duradouro, eternidade
1a) eminência
1b) duração da vida
1c) resistência em tempo, perpétuo, contínuo, até o fim

1d) eternidade, eterno

05332  נצחNetsach

provavelmente idêntico a 5331, com a idéia de esplendor da cor; DITAT - 1403a; n m
1) suco
1a) suco de uvas
1b) sangue, sangue coagulado (fig.)

05333  נציבn ̂etsiyb ou  נצבn ̂etsib

procedente de 5324; DITAT - 1398b; n m
1) erigido, algo posicionado, coluna, guarnição, posto, pilar
1a) pilar, coluna
1b) intendente, representante

05334  נציבN ̂etsiyb

o mesmo que 5333; n pr loc
Nezibe = “guarnição” ou “coluna”
1) uma cidade nas planícies de Judá junto à fronteira da Filístia

05335  נציחn ̂etsiyach

procedente de 5329; n pr m
Nesias = “preeminente”
1) líder de uma família de servos do templo que retornaram do exílio com Zorobabel

05336  נצירnatsiyr

procedente de 5341; DITAT - 1407a; adj
1) preservado

05337  נצלnatsal

uma raiz primitiva; DITAT - 1404; v
1) tirar à força, salvar, resgatar, libertar, tirar, saquear
1a) (Nifal)
1a1) arrancar, salvar-se
1a2) ser arrancado ou tirado, ser libertado
1b) (Piel)
1b1) tirar, despojar
1b2) salvar
1c) (Hifil)
1c1) tirar, tirar à força
1c2) resgatar, recuperar
1c3) livrar (referindo-se aos inimigos ou problemas ou morte)
1c4) salvar do pecado e da culpa
1d) (Hofal) ser tirado
1e) (Hitpael) desembaraçar-se

05338  נצלn ̂etsal (aramaico)

correspondente a 5337; DITAT - 2871; v
1) (Afel) resgatar, desembraçar, salvar

05339  נצןnitstsan ou (plural) נצנים

procedente de 5322; DITAT - 1405d; n m
1) flor

05340  נצץnatsats

uma raiz primitiva; DITAT - 1405; v
1) (Qal) brilhar, cintilar

05341  נצרnatsar

uma raiz primitiva; DITAT - 1407; v
1) guardar, observar, vigiar, manter
1a) (Qal)
1a1) observar, guardar, cuidar
1a2) preservar, guardar de perigos
1a3) cuidar, observar, guardar com fidelidade
1a4) guardar, manter em segredo
1a5) ser mantido fechado, ser bloqueado
1a6) vigia (particípio)

05342  נצרnetser

procedente de 5341 no sentido de verde como uma cor forte; DITAT - 1408a; n m
1) rebento, broto, ramo (sempre fig.)

05343  נקאn ̂eqe’ (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 5352; DITAT - 2872; adj
1) limpo, puro

05344  נקבnaqab

uma raiz primitiva; DITAT - 1409; v
1) furar, perfurar, abrir, determinar
1a) (Qal)
1a1) furar, perfurar
1a2) furar, designar
1b) (Nifal) ser furado, ser designado, ser especificado
2) (Qal) amaldiçoar, blasfemar

05345  נקבneqeb

uma chanfradura (de uma jóia); DITAT - 1409a; n m
1) entalhe, encaixe, buraco, cavidade, engaste
1a) termo técnico relacionado ao trabalho de joalheiro

05346  נקבNeqeb

o mesmo que 5345; n pr loc
Nequebe = “caverna”
1) uma das cidades junto à fronteira de Naftali

05347  נקבהn ̂eqebah

procedente de 5344; DITAT - 1409b; n f
1) fêmea
1a) mulher, menina
1b) animal fêmea

05348  נקדnaqod
procedente de uma raiz não utilizada significando marcar (por perfuração ou gravação);
DITAT - 1410a; adj
1) salpicado, manchado com pontos
1a) referindo-se a ovelhas e cabras

05349  נקדnoqed

particípio ativo da mesma raiz que 5348; DITAT - 1411a; n m
1) criador de ovelhas, negociante de ovelhas, pastor de ovelhas

05350  נקדniqqud

procedente da mesma raiz que 5348; DITAT - 1410b; n m
1) esmigalhado, coisa facilmente esmigalhada, migalhas
1a) migalhas
1b) aparentemente um tipo de biscoito ou bolo duro

05351  נקדהn ̂equddah

procedente de 5348; DITAT - 1410c; n f
1) ponto, gota
1a) de prata

05352  נקהnaqah

uma raiz primitiva; DITAT - 1412; v
1) estar vazio, ser claro, ser puro, ser livre, ser inocente, ser desolado, ser separado
1a) (Qal) estar vazio, ser limpo, ser puro
1b) (Nifal)
1b1) ser limpado, ser depurado
1b2) estar limpo, estar livre de culpa, ser inocente
1b3) ser livre, ser isento de obrigacão
1b4) ser livre, ser isento de obrigação
1c) (Piel)
1c1) ter por inocente, absolver
1c2) deixar impune

05353  נקודאN ̂eqowda’

procedente de 5348 (no sentido figurado de marcado); n pr f
Necoda = “distinguido”
1) líder de uma família de servos do templo que retornou do exílio para Jerusalém com
Zorobabel
2) líder de uma família de exilados que eram de Tel-Melá, Tel-Harsa, Querube, Adã e Imer e
que não conseguiram identificar a casa de seu pai ou a sua genealogia como de israelitas
e que retornaram com Zorobabel

05354  נקטnaqat

uma raiz primitiva; DITAT - 1996; v
1) repugnar, ser lamentado, sentir repugnância
1a) (Qal) sentir repugnância

05355  נקיnaqiy ou  נקיאnaqiy’ (Jl 3.19; Jn 1.14)

procedente de 5352; DITAT - 1412a,1412b; adj
1) limpo, livre de, isento, claro, inocente
1a) livre de culpa, limpo, inocente
1b) livre de punição
1c) livre ou isento de obrigações
2) inocente

05356  נקיוןniqqayown ou  נקיןniqqayon

procedente de 5352; DITAT - 1412c; n m
1) inocência
1a) livre de culpa, inocência
1b) livre de punição
1c) limpeza dos dentes (sentido físico)

05357  נקיקnaqiyq

procedente de uma raiz não utilizada significando furar; DITAT - 1417a; n m
1) fenda (de uma rocha)

05358  נקםnaqam

uma raiz primitiva; DITAT - 1413; v
1) vingar, tomar vingança, revidar, vingar-se, ser vingado, ser punido
1a) (Qal)
1a1) vingar, tomar vingança
1a2) ter sentimentos de vingança
1b) (Nifal)
1b1) vingar-se
1b2) sofrer vingança
1c) (Piel) vingar
1d) (Hofal) ser vingado, executar vingança (por sangue)
1e) (Hitpael) vingar-se

05359  נקםnaqam

procedente de 5358; DITAT - 1413a; n m
1) vingança
1a) vingança (por Deus, por Sansão, pelos inimigos de Judá)

05360  נקמהn ̂eqamah

procedente de 5359; DITAT - 1413b; n f
1) vingança
1a) vingança (por Deus, por Israel, pelos inimigos de Israel)

05361  נקעnaqa ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 1414; v
1) (Qal) ser estranhado, ser alienado
1a) ser separado (fig.)

05362  נקףnaqaph

uma raiz primitiva; DITAT - 1415,1416; v
1) derrubar, cortar
1a) (Piel) cortar a pele

2) rodear, circundar, cercar
2a) (Qal) rodear
2b) (Hifil)
2b1) rodear, ir ao redor, circundar, fechar
2b2) fazer o ciclo, completar o ciclo
2b3) cercar, aparar

05363  נקףnoqeph

procedente de 5362; DITAT - 1415a; n m
1) derrubada

05364  נקפהniqpah

procedente de 5362; DITAT - 1416a; n f
1) amarra, corda, corda de prender cativos

05365  נקרnaqar

uma raiz primitiva; DITAT - 1418; v
1) furar, picar, cavar, arrancar
1a) (Qal) furar, picar, cavar
1b) (Piel) perfurar
1c) (Pual) ser cavado

05366  נקרהn ̂eqarah

procedente de 5365, uma fissura; DITAT - 1418a; n f
1) buraco, fenda

05367  נקשnaqash

uma raiz primitiva; DITAT - 1419; v
1) bater, atingir, derrubar
1a) (Qal) derrubar
1b) (Nifal) ser atirado em, ser impelido
1c) (Piel) atingir, apontar para
1d) (Hitpael) ser atingido
2) (CLBL) enlaçar
2a) (Qal) enlear-se
2b) (Nifal) ser enlaçado
2c) (Piel) colocar armadilhas
2d) (Hitpael) armar ciladas

05368  נקשn ̂eqash (aramaico)

correspondente a 5367; porém usado no sentido de 5362; DITAT - 2873; v;
1) (Peal) bater (referindo-se aos joelhos)

05369  נרNer

o mesmo que 5216; DITAT - 1333a; n pr m
Ner = “lâmpada”
1) filho de Jeiel, pai de Quis, e avô do rei Saul
2) pai de Abner, o tio de Saul
2a) talvez o mesmo que o 1

05370  נרגלNergal
de origem estrangeira; n pr m
Nergal = “herói”
1) uma das principais divindades da Assíria e da Babilônia e adorada pelos homens de Cuta

05371 שראצר

 נרגלNergal Shar’etser

procedente de 5370 e 8272; n pr m
Nergal-Sarezer = “príncipe do fogo”
1) adivinho importante e um comandante no exército de Nabucodonosor

05372  נרגןnirgan

procedente de uma raiz não utilizada significando fazer em pedaços; DITAT - 2115; v
1) murmurar, sussurrar
1a) murmuradores
1b) falar mal, caluniar, fofoqueiro, mexeriqueiro

05373  נרדnerd

de origem estrangeira, grego 3487 ναρδος; DITAT - 1420; n m
1) nardo
1a) uma planta aromática procedente da Índia

05374  נריהNeriyah ou  נריהוNeriyahuw

procedente de 5216 e 3050, grego 3518 Νηρι; n pr m
Nerias = “lâmpada de Javé”
1) filho de Maaséias e pai de Baruque e Seraías

05375  נשאnasa’ ou  נסהnacah (Sl 4.6)

uma raiz primitiva; DITAT - 1421; v
1) levantar, erguer, carregar, tomar
1a) (Qal)
1a1) levantar, erguer
1a2) levar, carregar, suportar, sustentar, agüentar
1a3) tomar, levar embora, carregar embora, perdoar
1b) (Nifal)
1b1) ser levantado, ser exaltado
1b2) levantar-se, erguer-se
1b3) ser levado, ser carregado
1b4) ser levado embora, ser carregado, ser arrastado
1c) (Piel)
1c1) levantar, exaltar, suportar, ajudar, auxiliar
1c2) desejar, anelar (fig.)
1c3) carregar, suportar continuamente
1c4) tomar, levar embora
1d) (Hitpael) levantar-se, exaltar-se
1e) (Hifil)
1e1) fazer carregar (iniqüidade)
1e2) fazer trazer, ter trazido

05376  נשאn ̂esa’ (aramaico)

correspondente a 5375; DITAT - 2874; v
1) levantar, levar, tomar, carregar
1a) (Peal) tomar
1b) (Itpael) fazer insurreição, fazer uma rebelião

05377  נשאnasha’

uma raiz primitiva; DITAT - 1425; v
1) enganar, iludir
1a) (Nifal) ser enganado
1b) (Hifil) enganar, iludir
1c) (Qal) completamente (infinitivo)

05378  נשאnasha’

uma raiz primitiva [talvez idêntica com 5377, com a idéia de imposição]; DITAT - 1424;
v
1) emprestar a juros ou usura, ser um credor
1a) (Qal) credor (particípio)
1b) (Hifil) agir como credor

05379  נשאתnisse’th

procedente de 5375; DITAT - 1421; pass partínf f
1) presente, porção (como algo tomado)

05380  נשבnashab

uma raiz primitiva; DITAT - 1426; v
1) soprar
1a) (Qal) soprar
1b) (Hifil)
1b1) fazer soprar
1b2) dispersar, expulsar

05381  נשגnasag

uma raiz primitiva; DITAT - 1422; v
1) alcançar, apanhar, apoderar-se de
1a) (Hifil)
1a1) apanhar
1a2) alcançar, atingir, fazer alcançar
1a3) ser apto a assegurar, alcançar, ter suficiente

05382  נשהnashah

uma raiz primitiva; DITAT - 1428; v
1) esquecer, privar
1a) (Qal) esquecer
1b) (Nifal) ser esquecido
1c) (Piel) fazer esquecer
1d) (Hifil) fazer esquecer, permitir que seja esquecido

05383  נשהnashah

uma raiz primitiva [bastante semelhante a 5382, no sentido de 5378]; DITAT - 1427; v
1) emprestar, ser um credor

1a) (Qal)
1a1) emprestar
1a2) credor (particípio) (substantivo)
1b) (Hifil) emprestar

05384  נשהnasheh

procedente de 5382, no sentido de falha; DITAT - 1429; n m
1) veia, nervo, tendão (da coxa)

05385  נשואהn ̂esuw’ah ou antes  נשאהn ̂esu’ah

procedente de 5375; DITAT - 1421a; n f part pass
1) o que é levado ou carregado, carga

05386  נשיn ̂eshiy

procedente de 5383; DITAT - 1427a; n m
1) dívida

05387  נשיאnasiy’ ou  נשאnasi’

procedente de 5375; DITAT - 1421b,1421c; n m
1) pessoa elevada, chefe, príncipe, capitão, líder
2) névoa, vapor

05388  נשיהn ̂eshiyah

procedente de 5382; DITAT - 1428a; n f
1) esquecimento, oblívio

05389  נשיןnashiyn (aramaico)

irregular de 606; DITAT - 2875; n f pl
1) esposas

05390  נשיקהn ̂eshiyqah

procedente de 5401; DITAT - 1435a; n f
1) beijo

05391  נשךnashak

uma raiz primitiva; DITAT - 1430,1430b; v
1) morder
1a) (Qal) morder
1b) (Piel) morder
2) pagar, render juros, emprestar com juros ou usura
2a) (Qal) render juros
2b) (Hifil) fazer render juros

05392  נשךneshek

procedente de 5391; DITAT - 1430a; n m
1) juro, usura

05393  נשכהnishkah

para 3957; DITAT - 1431; n f
1) câmara, quarto, cela

05394  נשלnashal
uma raiz primitiva; DITAT - 1432; v
1) escapar, cair, tirar, retirar
1a) (Qal)
1a1) escapar ou cair
1a2) retirar
1a3) tirar
1b) (Piel) limpar completamente, expulsar

05395  נשםnasham

uma raiz primitiva; DITAT - 1433; v
1) ofegar
1a) (Qal) ofegar
1a1) referindo-se a uma mulher em trabalho de parto ou em serviço

05396  נשמאnishma’ (aramaico)

correspondente a 5397; DITAT - 2876; n f
1) fôlego, espírito

05397  נשמהn ̂eshamah

procedente de 5395; DITAT - 1433a; n f
1) respiração, espírito
1a) fôlego (referindo-se a Deus)
1b) fôlego (referindo-se ao homem)
1c) tudo o que respira
1d) espírito (do homem)

05398  נשףnashaph

uma raiz primitiva; DITAT - 1434; v
1) (Qal) soprar

05399  נשףnesheph

procedente de 5398; DITAT - 1434a; n m
1) crepúsculo
1a) crepúsculo vespertino
1b) crepúsculo matutino

05400  נשקnasaq

uma raiz primitiva; DITAT - 2266; v
1) acender, queimar
1a) (Nifal) ser acendido
1b) (Hifil) fazer fogo, queimar

05401  נשקnashaq

uma raiz primitiva [idêntica a 5400, com a idéia de trancar; DITAT - 1435,1436; v
1) ajuntar, beijar
1a) (Qal) beijar
1b) (Piel) beijar
1c) (Hifil) tocar gentilmente

2) manusear, estar equipado com
2a) (Qal) estar equipado

05402  נשקnesheq ou  נשקnesheq

procedente de 5401; DITAT - 1436a; n m
1) equipamento, armas, armadura
1a) equipamento, armas
1b) armadura

05403  נשרn ̂eshar (aramaico)

correspondente a 5404; DITAT - 2877; n m
1) águia, abutre

05404  נשרnesher

procedente de uma raiz não utilizada significando dilacerar; DITAT - 1437; n m
1) águia, abutre

05405  נשתnashath

uma raiz primitiva; DITAT - 1438; v
1) estar seco, estar ressecado
1a) (Qal) estar seco, estar ressecado
1b) (Nifal) estar seco

05406  נשתוןnisht ̂evan

provavelmente de origem persa; DITAT - 1439; n m
1) carta

05407  נשתוןnisht ̂evan (aramaico)

correspondente a 5406; DITAT - 2878; n m
1) carta

05408  נתחnathach

uma raiz primitiva; DITAT - 1441; v
1) cortar, recortar, cortar em pedaços, dividir
1a) (Piel) recortar, cortar em pedaços, dividir

05409  נתחnethach

procedente de 5408; DITAT - 1441a; n m
1) pedaço, pedaço de carne

05410

 נתיבnathiyb ou (fem.)  נתיבהn ̂ ethiybah ou נתבה

n ̂ethibah (Jr 6.16)
procedente de uma raiz não utilizada significando vaguear; DITAT - 1440a,1440b; n m/f
1) pisado com os pés, caminho, vereda
2) caminho, vereda, viajante

05411  נתיןNathiyn ou  נתוןNathuwn (Ed 8.17) (a própria forma,
como particípio pass) ou (plural) נתינים
procedente de 5414; DITAT - 1443a; n m

1) Netineus
1a) servos do templo designados para os levitas e sacerdotes para o serviço no santuário

05412  נתיןN ̂ethiyn (aramaico)

correspondente a 5411; DITAT - 2879; n m
1) Netineus
1a) servos do templo designados para os levitas e sacerdotes para o serviço no santuário

05413  נתךnathak

uma raiz primitiva; DITAT - 1442; v
1) derramar fora, pingo (ou chuva), ser derramado, ser despejado, ser derretido, ser fundido
1a) (Qal) derramar
1b) (Nifal) ser derramado, ser despejado
1c) (Hifil) derramar, derreter
1d) (Hofal) ser derretido

05414  נתןnathan

uma raiz primitiva; DITAT - 1443; v
1) dar, pôr, estabelecer
1a) (Qal)
1a1) dar, conceder, garantir, permitir, atribuir, empregar, devotar, consagrar, dedicar, pagar
salários, vender, negociar, emprestar, comprometer, confiar, presentear, entregar,
produzir, dar frutos, ocasionar, prover, retribuir a, relatar, mencionar, afirmar, esticar,
estender
1a2) colocar, estabelecer, fixar, impor, estabelecer, designar, indicar
1a3) fazer, constituir
1b) (Nifal)
1b1) ser dado, ser concedido, ser providenciado, ser confiado a, ser garantido a, ser
permitido, ser emitido, ser publicado, ser afirmado, ser designado
1b2) ser estabelecido, ser posto, ser feito, ser imposto
1c) (Hofal)
1c1) ser dado, ser concedido, ser abandonado, ser entregue
1c2) ser colocado sobre

05415  נתןn ̂ethan (aramaico)

correspondente a 5414; DITAT - 2880; v
1) dar
1a) (Peal)
1a1) dar
1a2) dar, permitir
1a3) dar, pagar

05416  נתןNathan

procedente de 5414, grego 3481 Ναθαν; n pr m
Natã = “doador”
1) um filho de Davi com Bate-Seba
2) o profeta eminente na época de Davi e Salomão
3) um homem de Zobá, pai de um dos soldados das tropas de elite de Davi
4) pai de Azarias que supervisionava os oficiais de Salomão
5) filho de Atai e pai de Zabade, da tribo de Judá

6) irmão de Joel, da tribo de Judá
7) um dos líderes que retornaram da Babilônia com Esdras
8) um homem com uma esposa estrangeira na época de Esdras
9) líder de uma família de Israel que deveria prantear ao olhar para aquele a quem
traspassaram

05417  נתנאלN ̂ethane’l

procedente de 5414 e 410, grego 3482 Ναθαναηλ; n pr m
Natanael = “dado por Deus”
1) filho de Zuar e um líder da tribo de Issacar no êxodo
2) o quarto filho de Jessá e um irmão de Davi
3) um sacerdote no reinado de Davi que tocou a trombeta diante da arca quando esta foi
trazida da casa de Obede-Edom
4) um representante da família sacerdotal de Jedaías na época de Joiaquim
5) um sacerdote da família de Pasur que tinha uma esposa estrangeira na época de Esdras
6) um levita, pai de Semaías, o escriba no reinado de Davi
7) um levita, filho de Obede-Edom
8) um líder dos levitas no reinado do rei Josias, de Judá
9) um príncipe de Judá no reinado do rei Josafá, de Judá, que foi enviado pelo rei para
ensinar nas cidades do reino
10) um levita dos filhos de Asafe que tocava um instrumento musical na dedicação do muro
de Jerusalém
10a) talvez o mesmo que o 5

05418  נתניהN ̂ethanyah ou  נתניהוN ̂ethanyahuw

procedente de 5414 e 3050; n pr m
Netanias = “dado por Javé”
1) filho de Elisama da família real de Judá e pai de Ismael que matou Gedalias
2) pai de Jeudi
3) um levita, um dos 4 filhos de Asafe, o menestrel
4) um levita no reinado do rei Josafá, de Judá

05419 מלך

 נתןN ̂ethan-Melek

procedente de 5414 e 4428; n pr m
Natã-Meleque = “o presente do rei”
1) um oficial de Judá na época do rei Josias

05420  נתסnathac

uma raiz primitiva; DITAT - 1444; v
1) despedaçar, quebrar
1a) (Qal) quebrar

05421  נתעnatha ̀

para 5422; DITAT - 1445; v
1) quebrar, arrebentar, arrancar
1a) (Nifal) ser arrebentado

05422  נתץnathats
uma raiz primitiva; DITAT - 1446; v

1) pôr abaixo, quebrar, atirar para baixo, derrubar, demolir, destruir, derrotar, arrancar
(dentes)
1a) (Qal)
1a1) pôr abaixo
1a2) quebrar, arrancar
1b) (Nifal) ser derrubado ou destruído
1c) (Piel) derrubar
1d) (Pual) ser arrebentado
1e) (Hofal) ser quebrado, ser arrebentado

05423  נתקnathaq

uma raiz primitiva; DITAT - 1447; v
1) tirar, separar, arrancar, quebrar, levantar, arrancar pela raiz
1a) (Qal)
1a1) retirar
1a2) tirar
1a3) arrancar ou extrair
1b) (Nifal)
1b1) ser rasgado, ser arrancado
1b2) ser separado em dois, ser abocanhado
1b3) ser separado
1c) (Piel)
1c1) arrancar, lacerar
1c2) rasgar, romper, despedaçar
1d) (Hifil)
1d1) apartar
1d2) separar
1e) (Hofal) ser atraído para fora

05424  נתקnetheq

procedente de 5423; DITAT - 1447a; n m
1) casca, erupção da pele, tinha (de lepra)

05425  נתרnathar

uma raiz primitiva; DITAT - 1448,1449; v
1) pôr em movimento, tremer, agitar, saltar
1a) (Qal) pôr em movimento
1b) (Piel) saltar
1c) (Hifil) fazer movimentar-se
2) soltar, deixar solto, desamarrar, ser livre, estar solto
2a) (Hifil)
2a1) desamarrar, soltar
2a2) deixar livre, desatar

05426  נתרn ̂ether (aramaico)

correspondente a 5425; DITAT - 2881; v
1) tirar
1a) (Afel) tirar

05427  נתרnether

procedente de 5425; DITAT - 1450a; n m
1) natrão, salitre, soda, carbonato de soda

05428  נתשnathash

uma raiz primitiva; DITAT - 1451; v
1) arrancar, expelir, arrancar pela raiz, tirar
1a) (Qal) tirar ou arrancar
1b) (Nifal) ser arrancado
1c) (Hofal) ser arrancado

05429  סאהc e
̂ ’ah

procedente de uma raiz não utilizada significando definir, grego 4568 σατον; DITAT 1452; n f
1) uma medida de farinha ou cereal
1a) provavelmente igual a 1/3 de efa

05430  סאוןc ̂e’own

procedente de 5431; DITAT - 1453a; n m
1) sandália, bota (de soldado)

05431  סאןca’an

uma raiz primitiva; DITAT - 1453; v
1) (Qal) pisar, pisotear

05432  סאסאהca’c ̂e’ah

para 5429; DITAT - 1452; v
1) ( ilpel) afugentar
P

05433  סבאcaba’

uma raiz primitiva; DITAT - 1455; v
1) beber muito ou em excesso, absorver
1a) (Qal)
1a1) embeber
1a2) beberrão de vinho, beberrão (particípio) (substantivo)

05434  סבאC e
̂ ba’

de origem estrangeira;
Sebá = “beba tu” n pr m
1) um filho de Cuxe n pr loc
2) uma nação no sul da Palestina, talvez a Etiópia

05435  סבאcobe’
Pilpel

Pilpel
Essa forma equivale à forma intensiva Piel, e ocorre devido à duplicação da
sílaba final da raiz.
Ver Piel 8840

procedente de 5433; DITAT - 1455a; n m
1) bebida, bebida alcoólica, vinho

05436  סבאיC e
̂ ba’iy

gentílico procedente de 5434; n pl gent
Sabeus = “beberrões”
1) o povo de Sebá

05437  סבבcabab

uma raiz primitiva; DITAT - 1456; v
1) virar, voltar, desviar, retornar, rodear, percorrer ou circundar, cercar, mudar de direção
1a) (Qal)
1a1) virar, rodear, circundar, mudar
1a2) marchar ou andar ao redor, ir parcialmente ao redor, ir aos arredores, dar uma volta,
fazer um circuito, percorrer, circundar, cercar
1b) (Nifal)
1b1) voltar-se, cercar, dar a volta
1b2) ser mudado de direção para
1c) (Piel) rodear, mudar, transformar
1d) (Poel)
1d1) cercar, circundar
1d2) aproximar-se, rodear
1d3) marchar, vaguear
1d4) fechar, envolver
1e) (Hifil)
1e1) virar, fazer virar, voltar, reverter, dar volta, mudar para, retornar
1e2) fazer voltar, circundar, cercar
1f) (Hofal)
1f1) ser mudado
1f2) ser cercado

05438  סבהcibbah

procedente de 5437; DITAT - 1456a; n f
1) mudança de eventos, mudança de negócios

05439  סביבcabiyb ou (fem.)  סביבהc ̂ebiybah

procedente de 5437; DITAT - 1456b subst
1) lugares ao redor, circunvizinhanças, cercanias adv
2) ao redor, derredor, arredor prep
3) no circuito, de todos os lados

05440  סבךcabak
Poel

Poel
Essa forma funciona de maneira muito semelhante ao Piel normal, e ocorre
somente devido a certas mudanças internas de vogal.
Ver Piel 8840

uma raiz primitiva; DITAT - 1457; v
1) entrelaçar
1a) (Qal)
1a1) entrelaçar
1a2) entrelaçado (particípio)
1b) (Pual) ser entrelaçado

05441  סבךcobek

procedente de 5440; DITAT - 1457b; n m
1) bosque cerrado

05442  סבךc ̂ebak

procedente de 5440; DITAT - 1457a; n m
1) bosque cerrado

05443

 סבכאcabb

̂ eka’ (aramaico) ou

 שבכאsabb

̂ eka’

(aramaico)
procedente de uma raiz correspondente a 5440; DITAT - 3003; n f
1) cítara, instrumento musical
1a) um instrumento musical triangular com quatro cordas, semelhante a lira

05444  סבכיCibb ̂ekay
procedente de 5440; n pr m
Sibecai = “tecelão”
1) um dos guardas de Davi e o 8o capitão para o 8o mês de 24.000 homens do exército do
rei; um judaíta, descendente de Zera e chamado de o ‘Husatita’

05445  סבלcabal
uma raiz primitiva; DITAT - 1458; v
1) carregar, carregar uma carga, arrastar-se
1a) (Qal) carregar (uma carga)
1b) (Pual) carregado (particípio)
1c) (Hitpael) tornar-se uma carga, arrastar-se

05446  סבלc e
̂ bal (aramaico)
correspondente a 5445; DITAT - 2882; v
1) levar uma carga
1a) (Poal) carregado (particípio)

05447  סבלcebel
procedente de 5445; DITAT - 1458a; n m
1) carga, fardo

05448  סבלcobel [somente na forma  סבלcubbal]
procedente de 5445; DITAT - 1458a; n m
1) carga, fardo

05449  סבלcabbal
procedente de 5445; DITAT - 1458b; n m

1) carregador de cargas

05450  סבלהc e
̂ balah ou (plural) סבלות

procedente de 5447; DITAT - 1458c; n f
1) fardo, trabalho forçado, serviço compulsório, transporte de cargas

05451  סבלתcibboleth

para 7641; DITAT - 1458d; n f
1) uma espiga de cereal ou trigo

05452  סברc ̂ebar (aramaico)

uma raiz primitiva; DITAT - 2883; v
1) (Peal) pensar, pretender

05453  סבריםCibrayim

dual procedente de uma raiz correspondente a 5452; n pr loc
Sibraim = “esperança dupla”
1) cidade entre as fronteiras de Damasco e Hamate

05454  סבתאCabta’ ou  סבתהCabtah

provavelmente de derivação estrangeira; n pr m
Sabtá = “notável”
1) o 3o filho de Cuxe

05455  סבתכאCabt ̂eka’

provavelmente de derivação estrangeira; n pr m
Sabtecá = “notável”
1) o 5o filho de Cuxe

05456  סגדcagad

uma raiz primitiva; DITAT - 1459; v
1) (Qal) prostrar-se (em adoração)

05457  סגדc ̂egid (aramaico)

correspondente a 5456; DITAT - 2884; v
1) prostrar-se, prestar homenagem, adorar
1a) (Peal) prestar homenagem

05458  סגורc e
̂ gowr

procedente de 5462; DITAT - 1462a; n m
1) cercado, envoltura, ouro fino

05459  סגלהc e
̂ gullah

procedente de uma raiz não utilizada significando fechar; DITAT - 1460a; n f part pass
1) possessão, propriedade
1a) propriedade de valor, tesouro peculiar
1b) tesouro

05460  סגןc ̂egan (aramaico)

correspondente a 5461; DITAT - 2885; n m
1) prefeito, governador

05461  סגןcagan

procedente de uma raiz não utilizada significando superintender; DITAT - 1461; n m
1) governante, prefeito, governador, um governante subordinado
1a) prefeitos (da Assíria e Babilônia)
1b) governantes subalternos ou oficiais

05462  סגרcagar

uma raiz primitiva; DITAT - 1462; v
1) fechar, prender
1a) (Qal)
1a1) fechar
1a2) trancar, prender
1a3) trancado, preso, fechado
1b) (Nifal)
1b1) ser fechado
1b2) ser fechado ou trancado
1c) (Piel) fechar, entregar
1d) (Pual) ser fechado
1e) (Hifil)
1e1) entregar
1e2) fechar, prender

05463  סגרc ̂egar (aramaico)

correspondente a 5462; DITAT - 2886; v
1) (Peal) fechar
2) (DITAT) camisa

05464  סגרידcagriyd

provavelmente procedente de 5462 no sentido de arrastar; DITAT - 1463a; n m
1) chuva permanente ou persistente

05465  סדcad

procedente de uma raiz não utilizada significando impedir; DITAT - 1464; n m
1) tronco (para os pés)

05466  סדיןcadiyn

procedente de uma raiz não utilizada significando envolver; DITAT - 1466; n m
1) capa de linho
1a) peça retangular de linho fino usada quando alguém asía, ou de noite, como uma veste
única

05467  סדםC ̂edom

procedente de uma raiz não utilizada significando chamuscar, grego 4670 σοδομα;
DITAT - 1465; n pr loc
Sodoma = “ardente”

1) uma cidade dos cananeus, geralmente ligada a Gomorra, localizada na área do mar Morto
e do rio Jordão; ambas cidades foram destruídas por Deus em julgamento

05468  סדרceder

procedente de uma raiz não utilizada significando organizar; DITAT - 1467a; n m
1) organização, ordem

05469  סהרcahar

procedente de uma raiz não utilizada significando ser redondo; DITAT - 1468a; n m
1) redondeza

05470  סהרcohar

procedente da mesma raiz que 5469; DITAT - 1468b; n m
1) casa redonda, cárcere, prisão
1a) nome de uma prisão

05471  סוCow’

de derivação estrangeira; n pr m
Sô = “escondido”
1) um rei do Egito (talvez somente o primeiro ministro do rei)

05472  סוגcuwg

uma raiz primitiva; DITAT - 1469; v
1) mover-se, ir, retornar, ir embora, desviar
1a) (Qal) desviar, mostrar-se infiel a
1b) (Nifal)
1b1) retirar-se, voltar
1b2) ser retirado ou removido, ser expulso

05473  סוגcuwg

uma raiz primitiva [provavelmente idêntica a 5472 com a idéia de encolhimento de uma
cerca; veja 7735]; DITAT - 1470; v
1) cercar
1a) (Qal)
1a1) cercar
1a2) cercado (particípio)

05474  סוגרcuwgar

procedente de 5462; DITAT - 1462b; n m
1) jaula, prisão, jaula com ganchos

05475  סודcowd

procedente de 3245; DITAT - 1471a; n m
1) concílio, conselho, assembléia
1a) concílio (referindo-se a conversa familiar)
1a1) divã, círculo (de amigos familiares)
1a2) assembléia, companhia
1b) conselho
1b1) conselho (em si)
1b2) conselho confidencial

1b3) conversa familiar, intimidade (com Deus)

05476  סודיCowdiy

procedente de 5475; n pr m
Sodi = “conhecimento”
1) pai de Gadiel, o espia selecionado da tribo de Zebulom

05477  סוחCuwach

procedente de uma raiz não utilizada significando enxugar; n pr m
Sua = “impetuoso”
1) um aserita, filho de Zofa

05478  סוחהcuwchah

procedente da mesma raiz que 5477; DITAT - 1473a; n f
1) excremento

05479  סוטיCowtay

procedente de 7750; n pr m
Sotai = “mutável”
1) antepassado de uma família de servos de Salomão que retornou do exílio com Zorobabel

05480  סוךcuwk

uma raiz primitiva; DITAT - 1474; v
1) ungir, derramar para unção
1a) (Qal) ungir
1a1) ungir-se
1a2) ungir (outro)
1a3) ser derramado
1b) (Hifil) ungir

 סומפוניהcuwmpown ̂ eyah
 סומפניהcuwmpon ̂ eyah (aramaico)
05481

(aramaico)
ou

ou

סיפניא

ciyphon ̂eya’ (Dn 3.10) (aramaico) de origem grega; DITAT - 2887; n f
1) um instrumento musical, instrumento de sopro, gaita de foles, dois tubos, flauta pan
1a) talvez gaita de foles, flauta pan

05482

 סונהC

̂ eveneh [melhor se escrito

 ששנהC

̂ evenah

para  סוןC ̂even , i.e para Sete]
de derivação egípcia; n pr loc
Sevene = “sua dissimulação (?)”
1) uma cidade no Egito junto à fronteira de Cuxe ou Etiópia

05483  סוסcuwc ou  ססcuc

procedente de uma raiz não utilizada significando pular (propriamente, de alegria);
DITAT - 1476,1477; n m (exten)
? O ponto de interrogação, precedido de um espaço e colocado após a
significação de um nome, indica que essa significação é duvidosa. Uma data
duvidosa é indicada da mesma forma.

1) andorinha, andorinhão
2) cavalo
2a) cavalos de carruagem

05484  סוסהcuwcah

procedente de 5483; DITAT - 1477; n f
1) égua

05485  סוסיCuwciy

procedente de 5483; n pr m
Susi = “meu cavalo”
1) pai de Gadi, o espia da tribo de Manassés

05486  סוףcuwph

uma raiz primitiva; DITAT - 1478; v
1) cessar, chegar ao fim
1a) (Qal) chegar ao fim
1b) (Hifil) terminar

05487  סוףcuwph (aramaico)

correspondente a 5486; DITAT - 2888; v
1) ser cumprido, ser completado, chegar ao fim
1a) (Peal) ser cumprido, ser completado
1b) (Afel) pôr um fim em

05488  סוףcuwph

provavelmente de origem egípcia; DITAT - 1479; n m
1) junco, cana, planta aquática
1a) juncos
1b) mar de juncos
1b1) referindo-se ao mar Vermelho
1b2) referindo-se aos braços do mar Vermelho
1b3) referindo-se ao golfo de Suez
1b4) referindo-se ao mar desde a/reas estreitas até o golfo de Ácaba

05489  סוףCuwph

para 5488 (por elipse de 3220); DITAT - 1479; n pr loc
Sufe = “ervas marinhas”
1) um lugar do lado oposto ao local onde foi dada a lei deuteronômica

05490  סוףcowph

procedente de 5486; DITAT - 1478a; n m
1) fim, conclusão

05491  סוףcowph (aramaico)

correspondente a 5490; DITAT - 2888a; n m
1) fim, conclusão

05492  סופהcuwphah

procedente de 5486; DITAT - 1478b; n f

1) vendaval
Sufa = “favo de mel: inundação” n pr loc
2) um lugar a leste do Jordão

05493  סורcuwr ou  שורsuwr (Os 9.12)

uma raiz primitiva; DITAT - 1480; v
1) desviar-se, afastar-se
1a) (Qal)
1a1) desviar-se do rumo, entrar
1a2) partir, afastar-se do caminho, evitar
1a3) ser removido
1a4) chegar ao fim
1b) (Polel) desviar
1c) (Hifil)
1c1) fazer desviar, causar afastamento, remover, tomar, separar, depor
1c2) pôr de lado, deixar incompleto, retirar, rejeitar, abolir,
1d) (Hofal) ser levado embora, ser removido

05494  סורcuwr

procedente de 5493; DITAT - 1480; part pass
1) degenerado

05495  סורCuwr

o mesmo que 5494; n pr
Sur = “desviar para o lado”
1) um portão do templo

05496  סותcuwth ou סית

talvez um denominativo procedente de 7898; DITAT - 1481; v
1) incitar, seduzir, instigar, tentar
1a) (Hifil)
1a1) tentar (para um pedido)
1a2) seduzir, atrair
1a3) instigar (mau sentido)

05497  סותcuwth

provavelmente procedente da mesma raiz que 4533; DITAT - 1472a; n m
1) veste, vestimenta

05498  סחבcachab

uma raiz primitiva; DITAT - 1482; v
1) (Qal) arrastar

05499  סחבהc ̂echabah ou (plural) סחבות

procedente de 5498; DITAT - 1482a; n f
1) trapo, roupa usada (tecido rasgado ou arrancado)

05500  סחהcachah

uma raiz primitiva; DITAT - 1483; v
1) raspar

1a) (Piel) raspar, esfregar

05501  סחיc e
̂ chiy

procedente de 5500; DITAT - 1483a; n m
1) refugo

05502  סחףcachaph

uma raiz primitiva; DITAT - 1485; v
1) prostrar-se, derrubar
1a) (Qal) prostrado (particípio)
1b) (Nifal) estar prostrado

05503  סחרcachar

uma raiz primitiva; DITAT - 1486; v
1) rodear, circular, viajar, percorrer em negócio
1a) (Qal)
1a1) ir e vir (em comércio)
1a2) comerciante, negociante (particípio)
1b) (Pilpel) palpitar

05504  סחרcachar

procedente de 5503; DITAT - 1486a; n m
1) negócio, ganho, lucro, lucro comercial
1a) negócio, lucro comercial

05505  סחרcachar

procedente de 5503; DITAT - 1486a; n m
1) negócio, ganho, lucro, lucro comercial
1a) lucro, lucro comercial

05506  סחרהc ̂echorah

procedente de 5503; DITAT - 1486b; n f
1) mercadoria

05507  סחרהcocherah

propriamente, de 5503; DITAT - 1486c; n f part at
1) escudo, escudo pequeno

05508  סחרתcochereth

semelhante a 5507; DITAT - 1486e; n f
1) uma pedra usada em pavimento (com mármore)

05509  סיגciyg ou  סוגcuwg (Ez 22.18)

procedente de 5472 no sentido de refugo; DITAT - 1469a; n m
1) um afastar-se ou desviar-se
2) escória (geralmente de prata)

05510  סיוןCiyvan

provavelmente de origem persa; DITAT - 1487; n pr
Sivã = “a cobertura deles”

1) o 3o mês no calendário judaico correspondente a maio e junho

05511  סיחוןCiychown ou  סיחןCiychon

procedente da mesma raiz que 5477; n pr m
Seom = “guerreiro”
1) rei dos amorreus na época da conquista derrotado por Moisés na Transjordânia

05512  סיןCiyn

de derivação incerta; n pr loc
Sim = “espinho” ou “barro”
1) uma cidade na parte oriental do Egito
2) a região deserta entre Elim e Sinai

05513  סיניCiynay

procedente de um nome desconhecido de um homem; adj patr
Sineus = veja Sim “espinho” ou “barro”
1) uma tribo dos cananeus descendente de Canaã que habitava a parte norte do distrito do
Líbano

05514  סיניCiynay

de derivação incerta, grego 4614 σινα; DITAT - 1488; n pr loc
Sinai = “espinhoso”
1) a montanha onde Moisés recebeu a lei de Javé; localizada no extremo sul da península do
Sinai, entre as pontas do mar Vermelho; localização exata desconhecida

05515  סיניםCiyniym

de um nome desconhecido; adj pr pl
Sinim = “espinhos”
1) um povo que vivia na extremidade do mundo conhecido; pode ser identificado com os
habitantes do sul da China

05516  סיסראCiyc ̂era’

de derivação incerta; n pr m
Sísera = “ordem de batalha”
1) o comandante vitorioso a serviço do rei Jabim, de Hazor, que foi morto por Jael
2) antepassado de uma família de servos do templo que retornou do exílio com Zorobabel

05517  סיעאCiy ̀a’ ou  סיעהאCiy ̀aha’

procedente de uma raiz não utilizada significando conversar; n pr m
Sia = “partida”
1) antepassado de uma família de servos do templo que retornou do exílio com Zorobabel

05518  סירciyr ou (fem.)  סירהciyrah ou  סרהcirah (Jr 52.18)

procedente de uma raiz primitiva significando ferver; DITAT - 1489,1490; n m
1) panela
1a) panela (utensílio doméstico)
1b) panela (do templo)
2) espinho, anzol

2a) espinhos
2b) anzóis

05519  סךcak

procedente de 5526; DITAT - 1492c; n m
1) aglomeração, multidão

05520  סךcok

procedente de 5526; DITAT - 1492d; n m
1) bosque cerrado, abrigo, esconderijo, tenda

05521  סכהcukkah

procedente de 5520; DITAT - 1492d; n f
1) bosque cerrado, abrigo, tenda
1a) bosque cerrado
1b) tenda (refúgio simples ou temporário)

05522  סכותcikkuwth

procedente de 5519; DITAT - 1491; n pr f
Sicute = “tenda”
1) uma divindade babilônica
2) (DITAT) Tabernáculo

05523  סכותCukkowth ou  סכתCukkoth

procedente de 5521; DITAT - 1492e; n pl pr loc
Sucote = “tendas”
1) o lugar onde Jacó armou proteção para o seu gado e construiu uma casa para si;
aparentemente a leste do Jordão perto da vau da torrente do Jaboque e mais tarde
designado para a tribo de Gade
2) o primeiro lugar de parada dos israelitas quando saíram do Egito

05524 בנות

 סכותCukkowth b ̂enowth

procedente de 5523 e o pl (irreg) de 1323; n pr
Sucote-Benote = “a tenda da filha”
1) divindade assíria ou babilônica adorada pelos babilônios em Samaria

05525  סכיCukkiy

gentílico procedente de um nome desconhecido (talvez 5520); n pr m
Suquitas = “habitantes de tendas”
1) um povo que providenciava soldados para o exército egípcio sob o comando de Sisaque

05526  סכךcakak ou  שכךsakak (Êx 33.22)

uma raiz primitiva; DITAT - 1475,1492,2259,2260; v
1) (Qal) guardar, cercar, trancar
2) bloquear, obscurecer, proteger, parar a aproximação, fechar, cobrir
2a) (Qal)
2a1) proteger, cobrir
2a2) cobrir-se
2a3) protetor (particípio)

2b) (Hifil)
2b1) proteger, cobrir
2b2) cobrir, defecar (eufemismo)
3) (Qal) cobrir, colocar sobre
4) tecer
4a) (Qal) tecer
4b) (Pilpel) tecer, entrelaçar

05527  סככהC ̂ekakah

procedente de 5526; n pr loc
Secaca = “bosque cerrado”
1) uma das 6 cidades de Judá localizada no deserto junto ao mar Morto

05528  סכלcakal

para 3688; DITAT - 1493; v
1) ser insensato, ser um néscio
1a) (Piel) tornar tolo, converter em loucura
1b) (Nifal) agir ou proceder de modo insensato
1c) (Hifil) proceder de modo insensato, agir como tolo

05529  סכלcekel

procedente de 5528; DITAT - 1493b; n m
1) insensatez

05530  סכלcakal

procedente de 5528; DITAT - 1493a; n m
1) insensato

05531  סכלותcikluwth ou  שכלותsikluwth (Ec 1.17)

procedente de 5528; DITAT - 1493c,1493d; n m
1) loucura, insensatez

05532  סכןcakan

uma raiz primitiva; DITAT - 1494; v
1) ser útil, ser proveitoso, ser benéfico
1a) (Qal)
1a1) ser útil
1a2) servo, administrador (particípio)
1a3) beneficiar, tirar proveito
1b) (Hifil) ser usado, ser acostumado, estar habituado, mostrar harmonia com, ser
familiarizado, conhecer intimamente

05533  סכןcakan

provavelmente um denominativo procedente de 7915; DITAT - 1495,1496; v
1) expôr-se ao perigo
1a) (Nifal) arriscar-se
2) ser pobre
2a) (Pual) estar empobrecido

05534  סכרcaker

uma raiz primitiva; DITAT - 1497,1498; v
1) fechar, obstruir
1a) (Nifal) ser fechado, ser obstruído
1b) (Piel) fechar, entregar

05535  סכתcakath

uma raiz primitiva estar em silêncio; DITAT - 1499; v
1) estar em silêncio
1a) (Hifil) manter-se em silêncio, silenciar

05536  סלcal

procedente de 5549; DITAT - 1507a; n m
1) cesto

05537  סלאcala’

uma raiz primitiva; DITAT - 1500; v
1) pesar, comparar
1a) (Pual)
1a1) ser pesado
1a2) pesado (particípio)

05538  סלאCilla’

procedente de 5549; n m
Sila = “uma auto-estrada”
1) o local do assassinato do rei Joás, de Judá; localização desconhecida

05539  סלדcalad

uma raiz primitiva; DITAT - 1501; v
1) (Piel) saltar, pular, saltar de alegria

05540  סלדCeled

procedente de 5539; n pr m
Selede = “regozijo”
1) um dos filhos de Nadabe, um descendente de Jerameel

05541  סלהcalah

uma raiz primitiva; DITAT - 1502,1503; v
1) fazer pouco de, atirar para o lado
1a) (Qal) fazer pouco de
1b) (Piel) recusar, rejeitar
2) pesar, balançar
2a) (Pual) ser pesado

05542  סלהcelah

procedente de 5541; DITAT - 1506a; v
1) elevar, exaltar
1a) Selá
1a1) um termo técnico musical provavelmente mostrando ênfase, pausa, interrupção

05543

 סלוCalluw

ou

 סולאCalluw’

ou

 סולאCaluw;

ou

 סליCallay
procedente de 5541; n pr m
Salu ou Salai = “que foi pesado”
1) um sacerdote na época de Zorobabel
2) pai de Zinri, o príncipe dos simeonitas, que foi morto por Finéias
3) um benjamita pós-exílico

05544  סלוןcillown ou  סלוןcallown

procedente de 5541; DITAT - 1504; n m
1) espinho

05545  סלחcalach

uma raiz primitiva; DITAT - 1505; v
1) perdoar, desculpar
1a) (Qal) perdoar, desculpar
1b) (Nifal) ser perdoado

05546  סלחcallach

procedente de 5545; DITAT - 1505a; adj
1) pronto a perdoar, perdoador

05547  סליחהc ̂eliychah

procedente de 5545; DITAT - 1505b; n f
1) perdão

05548  סלכהCalkah

procedente de uma raiz não utilizada significando andar; n pr loc
Salca = “migração”
1) uma cidade ou distrito no limite extremo oriental de Basã e designado para a tribo de
Gade; atual ’Sulkhad’ que fica a 90 km (56 milhas) a leste do Jordão na extremidade sul
da cadeia montanhosa de Haurã

05549  סללcalal

uma raiz primitiva; DITAT - 1506; v
1) elevar, erguer, exaltar
1a) (Qal)
1a1) aterrar uma estrada
1a2) aterrar um caminho
1a3) levantar (um cântico)
1b) (Pilpel) exaltar, estimar muito, valorizar
1c) (Hitpoel) exaltar-se

05550  סללהcol ̂elah ou  סוללהcowl ̂elah

procedente de 5549, mas usado na forma passiva; DITAT - 1506b; n f part at
1) aterro

05551  סלםcullam

procedente de 5549; DITAT - 1506c; n m
1) escada

05552  סלסמהcalcillah ou (plural) סלסלות

procedente de 5541; DITAT - 1507b; n f
1) cesto
1a) talvez ou provavelmente broto, ramo, renovo

05553  סלעcela ̀

procedente de uma raiz não utilizada significando ser alto; DITAT - 1508a; n m
1) rochedo, penhasco, rocha
1a) rochedo, penhasco
1b) como fortaleza de Javé, de segurança (fig.)

05554  סלעCela ̀

o mesmo que 5553; n pr loc
Sela = “a rocha”
1) um lugar em Edom
1a) talvez um nome antigo para ‘Petra’

05555 המחלקות

 סלעCela ̀ ham-machl ̂eqowth

procedente de 5553 e o pl. de 4256 com a interposição do artigo; n pr loc
Sela-Hamalecote = “a pedra de escape” ou “a pedra de divisões”
1) uma rocha ou rochedo no deserto de Maom, sudeste de Hebrom, o local onde Davi fugiu
de Saul

05556  סלעםcol ̀am

aparentemente procedente da mesma raiz que 5553 no sentido de esmagar como com
uma rocha, i.e. consumir; DITAT - 1509; n m
1) gafanhoto
1a) um gafanhoto alado comestível

05557  סלףcalaph

uma raiz primitiva; DITAT - 1510; v
1) torcer, perverter, distorcer, transtornar, arruinar
1a) (Piel)
1a1) perverter (referindo-se ao suborno)
1a2) subverter, virar de cabeça para baixo, arruinar

05558  סלףceleph

procedente de 5557; DITAT - 1510a; n m
1) desonestidade, perversidade, conduta falsa

05559  סלקc ̂eliq (aramaico)

uma raiz primitiva; DITAT - 2889; v
1) ascender, subir
1a) (Peal) subir
1b) (Peil) subir

05560  סלתcoleth

procedente de uma raiz não utilizada significando descascar; DITAT - 1512; n f
1) farinha de trigo

05561  סםcam

procedente de uma raiz não utilizada significando cheirar doce; DITAT - 1516a; n m
1) especiaria
1a) uma especiaria usada em incenso

05562 נבו

 סמגרCamgar N ê bow

de origem estrangeira; n pr m
Sangar-Nebo = “espada de Nebo”
1) um dos príncipes ou generais do rei Nabucodonosor, da Babilônia

05563  סמדרc e
̂ madar

de derivação incerta; DITAT - 1513; n m
1) flor de videira, broto da vinha

05564  סמךcamak

uma raiz primitiva; DITAT - 1514; v
1) apoiar, escorar, encostar, suportar, pôr, sustentar, apoiar-se em
1a) (Qal)
1a1) encostar ou escorar, encostar, apoiar-se em
1a2) apoiar, sustentar, manter
1b) (Nifal) suportar-se ou apoiar-se
1c) (Piel) sustentar, refrescar, reviver

05565  סמכיהוC e
̂ makyahuw

procedente de 5564 e 3050; n pr m
Semaquias = “Javé sustentou”
1) um levita coreíta, um dos filhos de Semaías

05566  סמלcemel ou  סמלcemel

procedente de uma raiz não utilizada significando parecer; DITAT - 1515; n m
1) imagem, estátua, ídolo

05567  סמןcaman

uma raiz primitiva; DITAT - 1517; v
1) demarcar
1a) (Nifal) apontado, determinado (particípio)

05568  סמרcamar

uma raiz primitiva; DITAT - 1518; v
1) arrepiar, eriçar, ficar de pé
1a) (Qal) arrepiar, eriçar
1b) (Piel) arrepiar, ficar de pé

05569  סמרcamar

procedente de 5568; DITAT - 1518a; adj
1) eriçado, áspero

05570  סנאהC e
̂ na’ah
procedente de uma raiz não utilizada significando espetar; n pr m
Senaá ou Hassenaá [com o artigo] = “espinhoso”
1) antepassado de uma família que retornou do exílio com Zorobabel

05571  סנבלטCanballat

de origem estrangeira; n pr m
Sambalate = “força”
1) um moabita de Horonaim e o oponente de Neemias e dos exilados que retornaram com o
propósito de reconstruir os muros de Jerusalém

05572  סנהc ̂enah

procedente de uma raiz não utilizada significando espetar; DITAT - 1520; n m
1) arbusto, arbusto espinhoso
1a) a sarça ardente de Moisés
1b) talvez o arbusto da amoreira

05573  סנהCeneh

o mesmo que 5572; n pr loc
Sené = “espinhoso”
1) uma colina rochosa com penhascos que ficava na passagem de Micmás a 10,4 km (6,5
milhas) ao norte de Jerusalém; Jônatas atacou a guarnição dos filisteus nesta colina

05574  סנואהC e
̂ nuw’ah ou  סנאהC ̂enu’ah

procedente da mesma raiz que 5570; n pr m
Senua ou Hassenuá [com o art] = “arrepio”
1) um benjamita

05575  סנורcanver ou (plural) סנורים

de derivação incerta; DITAT - 1521; n m
1) cegueira súbita

05576  סנחריבCancheriyb

de origem estrangeira; n pr m
Senaqueribe = “Sin multiplicou irmãos” (Sin = a lua)
1) filho de Sargon, pai de Esar-Hadom, e rei da Assíria de 705-681 a.C.; atacou Judá durante
o reinado do rei Ezequias e Judá foi libertada quando um anjo matou 185.000 soldados
assírios em resposta à oração de Ezequias

05577  סנסןcancin ou (plural) סנסנים

procedente de uma raiz não utilizada significando ser pontudo; DITAT - 1522; n m
1) ramo, haste frutífera (de tamareira)

05578  סנסנהCancannah

procedente de uma forma de 5577; n pr f loc
Sansana = “galho de palma”
a.C. antes de Cristo

1) uma cidade ao sul de Judá

05579  סנפירc e
̂ nappiyr

de derivação incerta; DITAT - 1523; n m
1) barbatana

05580  ססcac

procedente da mesma raiz que 5483, grego 4597 σης; DITAT - 1524; n m
1) traça

05581  ססמיCicmay

de derivação incerta; n pr m
Sismai = “garça d’água” ou “andorinha”
1) um descendente de Sesã na linhagem de Jerameel

05582  סעדca ̀ad

uma raiz primitiva; DITAT - 1525; v
1) apoiar, sustentar, permanecer, estabelecer, fortalecer, confortar
1a) (Qal) apoiar, sustentar
1a1) sustentar, permanecer (referindo-se ao coração)
1a2) apoiar, sustentar (referindo-se ao trono)

05583  סעדc e
̂ ̀ad (aramaico)

correspondente a 5582; DITAT - 2890; v
1) (Afel) apoiar, sustentar

05584  סעהca ̀ah

uma raiz primitiva; DITAT - 1526; v
1) (Qal) fustigar (referindo-se ao vendaval)

05585  סעיףca ̀iyph

procedente de 5586; DITAT - 1527a; n m
1) fenda, ramo
1a) fenda (referindo-se a um rochedo)
1b) ramos, galhos

05586  סעףca ̀aph

uma raiz primitiva; DITAT - 1527c; v
1) (Piel) cortar, podar galhos

05587  סעףca ̀iph ou  שעףsa ̀iph

procedente de 5586; DITAT - 1527f; n f
1) ambivalência, divisão, opinião dividida

05588  סעףce ̀eph

procedente de 5586; DITAT - 1527e; adj
1) ambivalente, dividido, vacilante

05589  סעפהc e
̂ ̀appah ou (plural) סעפות
procedente de 5585; DITAT - 1527b; n f

1) galho, ramo

05590  סערca ̀ar

uma raiz primitiva; DITAT - 1528b; v
1) ficar tempestuoso, enfurecer
1a) (Qal)
1a1) ficar tempestuoso
1a2) tempestuoso, tornar-se tempestuoso (particípio)
1b) (Nifal) ser enfurecido
1c) (Piel) fazer tempestade
1d) (Pual) ser levado por tempestade

05591  סערca ̀ar ou (fem.)  סערהc ̂e ̀arah

procedente de 5590; DITAT - 1528; n m/f
1) tempestade, redemoinho
1a) tempestade

05592  סףcaph

procedente de 5605, no seu sentido original conter; DITAT - 1538a,1538b; n m
1) pano de mesa, bacia, taça, tigela
1a) bacia, taça
2) soleira, umbral
2a) soleira, umbral, guarda da porta

05593  סףCaph

o mesmo que 5592; n pr m
Safe = “alto”
1) um dos filhos do gigante filisteu morto por Sibecai, o husatita

05594  ספדcaphad

uma raiz primitiva; DITAT - 1530; v
1) prantear, lamentar, chorar em alta voz
1a) (Qal)
1a1) prantear, lamentar
1a2) pranteadores (participle)
1b) (Nifal) ser lamentado, ser pranteado

05595  ספהcaphah

uma raiz primitiva; DITAT - 1531; v
1) varrer ou arrebatar, alcançar, destruir, consumir
1a) (Qal)
1a1) ser arrebatado
1a2) varrer ou arrebatar
1b) (Nifal)
1b1) ser varrido, ser destruído
1b2) ser pego, ser capturado
1c) (Hifil) amontoar, juntar

05596  ספחcaphach ou  שפחsaphach (Is 3.17)
uma raiz primitiva; DITAT - 1532,1534; v

1) juntar, unir-se a, associar-se
1a) (Qal) juntar, unir-se a
1b) (Nifal) unir-se
1c) (Piel) juntar (particípio)
1d) (Pual) ser juntado, manter-se junto
1e) (Hitpael) juntar-se
2) (Piel) causar uma ferida, ferir com sarna

05597  ספחתcappachath

procedente de 5596; DITAT - 1534a; n f
1) erupção, sarna, lesão
1a) tanto maligna como benigna

05598  ספיCippay

procedente de 5592; n pr m
Sipai = “limiar”
1) um dos filhos do gigante filisteu morto por Sibecai, o husatita

05599  ספיחcaphiyach

procedente de 5596; DITAT - 1533a,1533b; n m
1) aguaceiro
2) crescimento de sementes jogadas no chão, crescimento posterior, plantas de crescimento
espontâneo

05600  ספינהc e
̂ phiynah

procedente de 5603; DITAT - 1537b; n f
1) navio, embarcação

05601  ספירcappiyr

procedente de 5608, grego 4552 σαπφιρος; DITAT - 1535; n m
1) safira, lápis-lazúli

05602  ספלcephel

procedente de uma raiz não utilizada significando deprimir; DITAT - 1536; n m
1) taça, tigela

05603  ספןcaphan

uma raiz primitiva; DITAT - 1537; v
1) cobrir, revestir, revestido de lambris, coberto com tábuas ou lambris
1a) (Qal)
1a1) cobrir, revestir de lambris
1a2) coberto, apainelado (particípio)

05604  ספןcippun

procedente de 5603; DITAT - 1537a; n m
1) cobrir, revestir, apainelar, revestir com lambris

05605  ספףcaphaph

uma raiz primitiva; DITAT - 1538c; v
1) (Hitpoel) permanecer no limiar ou guardar o limiar

05606  ספקcaphaq ou  שפקsaphaq (1Rs 20.10; Jó 27.23; Is 2.6)
uma raiz primitiva; DITAT - 1539; v
1) bater palmas, bater
1a) (Qal)
1a1) bater, bater palmas
1a2) bater, castigar
1a3) respingar, jogar para cima
1b) (Hifil) levar a bater palmas

05607  ספקcepheq ou  שפקsepheq (Jó 20.22; 36.18)

procedente de 5606; DITAT - 1539a; n m
1) aplauso, escárnio, zombaria, desdém
1a) sentido ambíguo

05608  ספרcaphar

uma raiz primitiva; DITAT - 1540,1540c v
1) contar, recontar, relatar
1a) (Qal)
1a1) contar (coisas)
1a2) numerar, anotar, reconhecer
1b) (Nifal) ser contado, ser numerado
1c) (Piel) recontar, narrar, declarar
1c1) recontar (algo), narrar
1c2) falar
1c3) contar exatamente ou acuradamente
1d) (Pual) ser recontado, ser narrado, ser relatado n m
2) contador, oficial-inspetor, secretário, escriba
2a) contador, oficial-inspetor, secretário
2b) homem sábio, escriba

05609  ספרc e
̂ phar (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 5608; DITAT - 2891a; n m
1) livro

05610  ספרc e
̂ phar

procedente de 5608; DITAT - 1540d; n m
1) censo, contagem

05611  ספרC ̂ephar

o mesmo que 5610; n pr loc
Sefar = “uma contagem”
1) um lugar no sul da Arábia

05612  ספרcepher ou (fem.)  ספרהciphrah (Sl 56.8)

procedente de 5608; DITAT - 1540a,1540b n f
1) livro n m
2) carta, documento, escrito, livro
2a) carta
2a1) carta (de instrução), ordem escrita, comissão, requerimento, decreto escrito

2b) documento legal, certificado de divórcio, contrato de compra, acusação escrita, sinal
2c) livro, rolo
2c1) livro de profecias
2c2) registro genealógico
2c3) livro da lei
2c4) livro (de poemas)
2c5) livro (dos reis)
2c6) livros do cânon, escritura
2c7) livro de registro (de Deus)
2d) aprendizado pelos livros, escrita
2d1) ser apto a ler (depois do verbo ’conhecer’)

05613  ספרcapher (aramaico)

procedente da mesma raiz que 5609; DITAT - 2891b; n m
1) escriba, secretário

05614  ספרדC e
̂ pharad

de derivação estrangeira; n pr loc
Sefarade = “separado”
1) um lugar onde os israelitas foram exilados; localização desconhecida

05615  ספרהc e
̂ phorah

procedente de 5608; DITAT - 1540e; n f
1) número

05616  ספרויC ̂epharviy

gentílico procedente de 5617; DITAT - ; adj
Sefarvitas veja Sefarvaim = “enumeração”
1) um habitante de Sefarvaim

05617

 ספרויםC

̂ epharvayim (dual) ou

 ספריםC

ephariym (pl.)
de derivação estrangeira; n pr loc
Sefarvaim = “os dois Sipparas”
1) uma cidade na Síria conquistada pelo rei da Assíria
1a) talvez próxima a atual ‘Mosaib’ e junto ao Eufrates, acima da Babilônia

05618  ספרתCophereth
procedente de 5608; n pr f part at
Soferete = “escrito”
1) um antepassado de uma família de exilados que retornou com Zorobabel

05619  סקלcaqal
uma raiz primitiva; DITAT - 1541; v
1) apedrejar (até a morte), levar à morte por apedrejamento
1a) (Qal) arremessar pedras, apedrejar até a morte
1b) (Nifal) ser apedrejado até a morte
1c) (Piel)
1c1) apedrejar, atirar pedras

̂

1c2) remover as pedras (da vinha, do caminho)
1d) (Pual) ser apedrejado até a morte

05620  סרcar

forma contrata de 5637; DITAT - 1549a; adj
1) teimoso, implacável, rebelde, resentido, obstinado

05621  סרבcarab

procedente de uma raiz não utilizada significando picar; DITAT - 1542; n m
1) sarça, rebelde
1a) sentido ambíguo

05622  סרבלcarbal (aramaico)

de derivação incerta; DITAT - 2892; n m
1) manto, casaco
1a) sentido duvidoso; talvez também uma ‘babucha’ (um chinelo oriental)

05623  סרגוןCargown

de derivação estrangeira; n pr m
Sargão = “príncipe do sol”
1) rei da Assíria, filho de Salmaneser, e pai de Senaqueribe; governou de 721 - 702 a.C.;
conquistador de Samaria

05624  סרדCered

procedente de uma raiz primitiva significando tremer; n pr m
Serede = “medo”
1) o 1o filho de Zebulom

05625  סרדיCardiy

patronímico de 5624; DITAT -; adj patr
Sereditas = veja Serede “pavor”
1) descendentes de Serede, o 1o filho de Zebulom

05626  סרהCirah

procedente de 5493; n pr loc
Sirá = “o desvio”
1) um poço ou cisterna; aparentemente na estrada ao norte de Hebrom

05627  סרהcarah

procedente de 5493; DITAT - 1480a; n f
1) apostasia, deserção, afastamento, retirada
1a) deserção (referindo-se a ofensas morais ou legais)
1b) apostasia
1c) retirada (negada)

05628  סרחcarach

uma raiz primitiva; DITAT - 1543; v
1) fluir livremente, ser incontido, ser invasivo, exceder, pender, crescer com viço
1a) (Qal)

1a1) sair livre, ser incontido, estender
1a1a) invasão, ato de espalhar (particípio)
1a2) pender
1b) (Nifal) ser deixado solto ou dispensado ou despedido

05629  סרחcerach

procedente de 5628; DITAT - 1543a; n m
1) excentesso, pendente

05630  סירןciyron

para 8302; DITAT - 1544; n m
1) couraça

05631  סריסcariyc ou  סרסcaric

procedente de uma raiz não utilizada significando castrar; DITAT - 1545; n m
1) oficial, eunuco

05632  סרךcarek (aramaico)

de origem estrangeira; DITAT - 2893; n m
1) chefe, supervisor

05633  סרןceren

procedente de uma raiz não utilizada de significando incerto; DITAT - 1546,1547; n m
1) senhor, governante, tirano
2) eixo

05634  סרעפהcar ̀appah

para 5589; DITAT - 1527d; n f
1) galho

05635  סרףcaraph

uma raiz primitiva; DITAT - 2292; v
1) (Piel) queimar

05636  ספדcarpad

procedente de 5635; DITAT - 1548; n m
1) uma planta do deserto não identificada
1a) sentido duvidoso; talvez sarça, urtiga

05637  סררcarar

uma raiz primitiva; DITAT - 1549; v
1) rebelar, ser obstinado, ser rebelde, ser recalcitrante
1a) (Qal)
1a1) ser obstinado
1a2) obstinado, rebelde (substantivo)

05638  סתוc ̂ethav

procedente de uma raiz não utilizada significando esconder; DITAT - 1549.1; n m
1) inverno, período das chuvas

05639  סתורC ̂ethuwr
procedente de 5641; n pr m
Setur = “escondido”
1) filho de Micael, o espia da tribo de Aser

05640  סתםcatham ou  שתםsatham (Nm 24.15)

uma raiz primitiva; DITAT - 1550; v
1) tapar, fechar, manter fechado
1a) (Qal)
1a1) tapar
1a2) fechar, manter fechado
1a3) segredo (particípio)
1b) (Nifal) ser tapado
1c) (Piel) tapar

05641  סתרcathar

uma raiz primitiva; DITAT - 1551; v
1) esconder, ocultar
1a) (Nifal)
1a1) esconder-se
1a2) ser escondido, ser ocultado
1b) (Piel) esconder cuidadosamente
1c) (Pual) ser escondido cuidadosamente, ser ocultado
1d) (Hifil) ocultar, esconder
1e) (Hitpael) esconder-se cuidadosamente

05642  סתרc ̂ethar (aramaico)

correspondente a 5641; DITAT - 2894; v
1) (Pael) esconder, tirar da visão
2) (Peal) destruir

05643  סתרcether ou (fem.)  סתרהcithrah (Dt 32.38),

procedente de 5641; DITAT - 1551a,1551b n m
1) cobertura, refúgio, esconderijo, em segredo
1a) cobertura, proteção
1b) esconderijo, refúgio, lugar secreto
1c) em segredo
1c1) secretamente (referindo-se à língua que calunia) n f
2) refúgio, proteção

05644  סתריCithriy

procedente de 5643; n pr m
Sitri = “proteção de Javé”
1) filho de Uziel e neto de Coate, o filho de Levi

05645 ̀ עבab (masc. e fem.)

procedente de 5743; DITAT - 1574a; n m
1) escuridão, nuvem, matagal
1a) nuvem escura

1b) névoa
1c) matagal (como refúgio)

05646 ̀ עבab ou ̀ עבob

procedente de uma raiz não utilizada significando cobrir; DITAT - 1552a; n m
1) um termo arquitetônico
1a) sentido ambíguo; talvez baldaquino, alpendre, viga espessa, prancha, limiar

05647 ̀ עבדabad

uma raiz primitiva; DITAT - 1553; v
1) trabalhar, servir
1a) (Qal)
1a1) labutar, trabalhar, fazer trabalhos
1a2) trabalhar para outro, servir a outro com trabalho
1a3) servir como subordinado
1a4) servir (Deus)
1a5) servir (com tarefa levítica)
1b) (Nifal)
1b1) ser trabalhado, ser cultivado (referindo-se ao solo)
1b2) tornar-se servo
1c) (Pual) ser trabalhado
1d) (Hifil)
1d1) compelir ao trabalho, fazer trabalhar, fazer servir
1d2) fazer servir como subordinado
1e) (Hofal) ser levado ou induzido a servir

05648 ̀ עבדabad (aramaico)

correspondente a 5647; DITAT - 2896; v
1) fazer, realizar
1a) (Peal)
1a1) fazer, criar
1a2) proceder, realizar
1b) (Itpeal)
1b1) ser transformado
1b2) ser feito, ser elaborado, ser realizado, ser executado, ser cumprido

05649 ̀ עבדabad (aramaico)

procedente de 5648; DITAT - 2896a; n m
1) servo, escravo

05650 ̀ עבדebed

procedente de 5647; DITAT - 1553a; n m
1) escravo, servo
1a) escravo, servo, servidor
1b) súditos
1c) servos, adoradores (referindo-se a Deus)
1d) servo (em sentido especial como profetas, levitas, etc.)
1e) servo (referindo-se a Israel)
1f) servo (como forma de dirigir-se entre iguais)

05651 ̀ עבדEbed
o mesmo que 5650; n pr m
Ebede = “servo”
1) pai de Gaal na época dos juízes
2) filho de Jônatas e um dos filhos de Adim que retornou do exílio com Esdras

05652 ̀ עבדabad

procedente de 5647; DITAT - 1553b; n m
1) trabalho

05653 ̀ עבדאAbda’

procedente de 5647; n pr m
Abda = “servo de Javé”
1) pai de Adonirão
2) um levita, filho de Samua; também chamado de ‘Obadias’

05654 אדום

̀ עבדObed ’Edowm

procedente do part at de 5647 e 123; n pr m
Obede-Edom = “servo de Edom”
1) um levita e um geteu que guardaram a arca depois de Uzá ter sido morto por Deus por
tocá-la enquanto era levada para Jerusalém
2) um levita merarita e um cantor e porteiro
2a) a família descendente dele

05655 ̀ עבדאלAbd e
̂ ’el

procedente de 5647 e 410; n pr m
Abdeel = “servo de Deus”
1) pai de Selemias, de Judá, na época de Jeremias

05656 ̀ עבדהabodah ou ̀ עבודהabowdah

procedente de 5647; DITAT - 1553c; n f
1) trabalho, serviço
1a) obra, trabalho
1b) trabalho (de servo ou escravo)
1c) trabalho, serviço (de cativos ou súditos)
1d) serviço (de Deus)

05657 ̀ עבדהabuddah

part pass de 5647; DITAT - 1553d; n f
1) serviço, servos da casa

05658 ̀ עבדוןAbdown

procedente de 5647;
Abdom = “servil” n pr m
1) um juíz de Israel na época dos juízes; talvez o mesmo que ‘Bedã’
2) um benjamita, filho de Sasaque
3) um gibeonita, filho de Jeiel, e um neto de Gideão
4) filho de Mica na época do rei Josias, de Judá; também ‘Acbor’ n pr loc

5) uma cidade em Aser designada para os levitas gersonitas; localizada 16 km (10 milhas)
ao norte de Aco; atual ‘Abdeh’

05659 ̀ עבדותabduwth

procedente de 5647; DITAT - 1553e; n f
1) servidão, escravidão

05660 ̀ עבדיAbdiy

procedente de 5647; n pr m
Abdi = “servo de Javé”
1) um levita merarita e antepassado de Etã, o cantor
2) um levita merarita, pai de Quis, na época do rei Ezequias, de Judá
3) membro da família de Elão que tinha uma esposa estrangeira na época de Esdras

05661 ̀ עבדיאלAbdiy’el

procedente de 5650 e 410; n pr m
Abdiel = “servo de Deus”
1) um gadita, filho de Guni e pai de Aí, e um dos que se estabeleceu na terra de Basã na
época do rei Jotão, de Judá

05662 ̀ עבדיהObadyah ou ̀ עבדיהוObadyahuw

part at de 5647 e 3050; n pr m
Obadias = “servo de Javé”
1) o 4o dos 12 profetas menores; nada pessoal se sabe dele mas é provável que tenha sido
contemporâneo de Jeremias, Ezequiel e Daniel
1a) o livro profético de sua autoria; ele profetiza contra Edom
2) pai de Ismaías, um dos líderes de Zebulom na época de Davi
3) um levita merarita supervisor do trabalho de restauração do templo na época do rei
Josias, de Judá
4) líder da casa do rei Acabe, de Israel; um adorador devoto de Javé que, arriscando a sua
própria vida, escondeu mais de 100 profetas durante a perseguição de Jezabel
5) um descendente de Davi
6) um líder da tribo de Issacar
7) um benjamita, um dos 6 filhos de Azel e um descendente do rei Saul
8) um levita, filho de Semaías e um descendente de Jedutum
9) um líder gadita, o 2o dentre os gaditas com a face como de leão que juntou-se a Davi em
Ziclague
10) um príncipe de Judá na época do rei Josafá, de Judá
11) um sacerdote, filho de Jeiel dos filhos de Joabe que retornaram do exílio com Esdras
12) um porteiro na época de Neemias
13) um dos homens que selaram a aliança com Neemias
13a) talvez o mesmo que o 12

05663 מלך

 עבדÈ bed Melek

procedente de 5650 e 4428; n pr m
Ebede-Meleque = “servo do rei”
1) um eunuco etíope a serviço do rei Zedequias, através de sua interferência Jeremias foi
solto da prisão

05664 נגו

̀ עבדAbed N ̂egow

o mesmo que 5665; n pr m
Abede-Nego = “servo de Nebo”
1) o amigo devoto de Daniel a quem Nabucodonosor renomeou de Abede-Nego; um dos
três amigos que juntamente com Daniel recusou-se a ficar impuro comendo a comida da
mesa do rei que ia contra as leis de alimentação que Deus tinha dado aos judeus;
também um dos três que foram lançados na fornalha ardente por recusar-se a ajoelhar-se
diante de uma imagem de Nabucodonosor e foram salvos pelo anjo do Senhor
1a) também, ‘Azarias’ (5838 ou 5839)

05665 נגו

̀ עבדAbed N ̂egow’ (aramaico)

de origem estrangeira; n pr m
Abede-Nego = “servo de Nebo”
1) o amigo devoto de Daniel a quem Nabucodonosor renomeou de Abede-Nego; um dos
três amigos que juntamente com Daniel recusou-se a ficar impuro comendo a comida da
mesa do rei que ia contra as leis de alimentação que Deus tinha dado aos judeus;
também um dos três que foram lançados na fornalha ardente por recusar-se a ajoelhar-se
diante de uma imagem de Nabucodonosor e foram salvos pelo anjo do Senhor
1a) também, ‘Azarias’ (5838 ou 5839)

05666 ̀ עבהabah

uma raiz primitiva; DITAT - 1554; v
1) ser espesso, ser gordo, ser grosso
1a) (Qal) ser gordo, ser espesso, ser grosso

05667 ̀ עבוטabowt ou ̀ עבטabot

procedente de 5670; DITAT - 1555a; n m
1) penhor, uma coisa dada como segurança, artigo penhorado como segurança por débito

05668 ̀ עבורabuwr ou ̀ עברabur

part pass de 5674; DITAT - 1556g prep
1) por causa de, porque, a fim de conj
2) a fim de que

05669 ̀ עבורabuwr

o mesmo que 5668; DITAT - 1556f; n m
1) produto, fruto (da terra)

05670 ̀ עבטabat

uma raiz primitiva; DITAT - 1555; v
1) tomar um penhor, dar um penhor (por uma dívida)
1a) (Qal) tomar um penhor, dar um penhor (por uma dívida)
1b) (Piel) mudar
1c) (Hifil) levar a oferecer um penhor

05671 ̀ עבטיטabtiyt

procedente de 5670; DITAT - 1555b; n m
1) peso de penhores, dívidas pesadas

05672 ̀ עביabiy ou ̀ עביobiy
procedente de 5666; DITAT - 1554a; n m

1) espessura

05673 ̀ עבידהabiydah (aramaico)

procedente de 5648; DITAT - 2896b; n f
1) trabalho, serviço, ritual, adoração
1a) trabalho, administração
1b) ritual, serviço

05674 ̀ עברabar

uma raiz primitiva; DITAT - 1556; v
1) ultrapassar, passar por, atravessar, alienar, trazer, carregar, desfazer, tomar, levar embora,
transgredir
1a) (Qal)
1a1) ultrapassar, cruzar, cruzar sobre, passar, marchar sobre, transbordar, passar por cima
1a2) ir além de
1a3) cruzar, atravessar
1a3a) os que atravessam (particípio)
1a3b) passar através (referindo-se às partes da vítima em aliança)
1a4) passar ao longo de, passar por, ultrapassar e passar
1a4a) o que passa por (particípio)
1a4b) ser passado, estar concluído
1a5) passar adiante, seguir, passar antes, ir antes de, passar para frente, viajar, avançar
1a6) morrer
1a6a) emigrar, deixar (o território de alguém)
1a6b) desaparecer
1a6c) perecer, cessar de existir
1a6d) tornar-se inválido, tornar-se obsoleto (referindo-se à lei, decreto)
1a6e) ser alienado, passar para outras mãos
1b) (Nifal) ser atravessado
1c) (Piel) impregnar, fazer passar
1d) (Hifil)
1d1) levar a ultrapassar, fazer trazer, fazer atravessar, transpor, dedicar, devotar
1d2) levar a atravessar
1d3) fazer passar por ou além de ou sob, deixar passar por
1d4) levar a morrer, fazer levar embora
1e) (Hitpael) ultrapassar

05675 ̀ עברabar (aramaico)

correspondente a 5676; DITAT - 2897; n m
1) região oposta ou além de
2) região oposta ou dalém de

05676 ̀ עברeber

procedente de 5674; DITAT - 1556a; n m
1) região oposta ou dalém de, lado
1a) região dalém de ou oposta
1b) lado, lado oposto

05677 ̀ עברEber

o mesmo que 5676, grego 1443 εβερ; n pr m

Héber = “a região dalém de”
1) filho de Salá, bisneto de Sem, pai de Pelegue e Joctã
2) um líder gadita
3) um benjamita, filho de Elpaal e descendente de Saaraim
4) um benjamita, filho de Sasaque
5) um sacerdote nos dias de Joiaquim, o filho de Jesua

05678 ̀ עברהebrah

procedente de 5676; DITAT - 1556d; n f
1) derramamento, inundação, excesso, fúria, ira, arrogância
1a) inundação, excesso, explosão
1b) arrogância
1c) ira ou fúria excessiva

05679 ̀ עברהabarah

procedente de 5674, grego 962 βηθαβαρα; DITAT - 1556c; n f
1) vau

05680 ̀ עבריIbriy

patronímico de 5677;
Hebreu = “pessoa dalém de” n pr
1) uma designação dos patriarcas e dos israelitas adj
2) uma designação dos patriarcas e dos israelitas

05681 ̀ עבריIbriy

o mesmo que 5680; n pr m
Ibri = “hebreu”
1) um levita merarita da família de Jaazias na época de Davi

05682 ̀ עבריםAbarim

pl. de 5676; n pr loc
Abarim = “regiões dalém de”
1) uma montanha ou cadeia de montanhas ao leste do Jordão, na terra de Moabe, oposta a
Jericó; o Monte Nebo é parte desta cadeia

05683 ̀ עברןEbron

procedente de 5676; n pr loc
Hebrom = “aliança”
1) uma cidade de Judá localizada nas montanhas 32 km (20 milhas) ao sul de Jerusalém e
32 km (20 milhas) ao norte de Berseba

05684 ̀ עברנהEbronah

procedente de 5683; n pr f loc
Abrona = “passagem”
1) uma das paradas dos israelitas no deserto imediatamente antes de Eziom-Geber

05685 ̀ עבשabash

uma raiz primitiva; DITAT - 1557; v
1) (Qal) murchar, secar

05686 ̀ עבתabath
uma raiz primitiva; DITAT - 1558; v
1) (Piel) farejar, tecer, trançar

05687 ̀ עבתaboth ou ̀ עבותabowth

procedente de 5686; DITAT - 1558a; adj
1) que tem folhagem entrelaçada, frondoso, denso com folhagem

05688

̀ עבתaboth

ou

̀ עבותabowth

ou (fem.)

̀ עבתה

abothah

o mesmo que 5687; DITAT - 1558b; n m/f
1) corda, cabo, cordame, folhagem, folhagem entrelaçada
1a) corda, cabo, cordame, corrente
1b) folhagem entrelaçada

05689 ̀ עגבagab
uma raiz primitiva, grego 25 αγαπαω; DITAT - 1559; v
1) (Qal) ter afeição desordenada ou cobiça
1a) cobiça (particípio)
1b) amantes (particípio como subst)

05690 ̀ עגבegeb
procedente de 5689; DITAT - 1559a; n m
1) amor (sensual)

05691 ̀ עגבהagabah
procedente de 5689; DITAT - 1559b; n f
1) lascívia

05692  עגהu
̀ ggah
procedente de 5746; DITAT - 1575a; n f
1) disco ou bolo (referindo-se ao pão)
1a) bolo de pedras quentes (bolo assado em pedras quentes)

05693 ̀ עגורaguwr
part pass [mas com sentido ativo] de uma raiz não utilizada significando chilrear;
DITAT - 1563a; n m
1) nome de um pássaro
1a) talvez um tordo, andorinha, grou

05694 ̀ עגילagiyl
procedente da mesma raiz que 5696; DITAT - 1560e; n m
1) argola, anel, brinco
1a) adorno para homens ou mulheres

05695 ̀ עגלegel
procedente da mesma raiz que 5696; DITAT - 1560a; n m
1) bezerro, novilho

05696 ̀ עגלagol ou ̀ עגולagowl
procedente de uma raiz não utilizada significando revolver; DITAT - 1560c; adj
1) redondo

05697 ̀ עגלהeglah

procedente de 5695; DITAT - 1560b; n f
1) novilha

05698  עגלהE
̀ glah

o mesmo que 5697; n pr f
Eglá = “uma novilha”
1) uma esposa de Davi e mãe de Itreão

05699 ̀ עגלהagalah

procedente da mesma raiz que 5696; DITAT - 1560d; n f
1) carreta, carroça

05700 ̀ עגלוןEglown

procedente de 5695;
Eglom = “semelhante a um bezerro” n pr m
1) rei de Moabe que oprimiu os filhos de Israel por 18 anos antes de ser morto pelo juiz
Eúde n pr loc
2) uma cidade real em Canaã que se opôs à conquista; localizada nas terras baixas de Judá

05701 ̀ עגםagam

uma raiz primitiva; DITAT - 1561; v
1) (Qal) estar pesaroso

05702 ̀ עגןagan

uma raiz primitiva; DITAT - 1562; v
1) (Nifal) trancar-se, cortar, fechar

05703 ̀ עדad

procedente de 5710; DITAT - 1565a; n m
1) perpetuidade, para sempre, futuro contínuo
1a) antigo (referindo-se ao tempo passado)
1b) para sempre (referindo-se ao tempo futuro)
1b1) de existência contínua
1c) para sempre (referindo-se à existência de Deus)

05704 ̀ עדad

propriamente, o mesmo que 5703 (usado como prep, adv ou conj); DITAT - 1565c prep
1) até onde, até, até que, enquanto, durante
1a) referindo-se a espaço
1a1) até onde, até que, mesmo até
1b) em combinação
1b1) de...até onde, ambos...e (com ’de’, no sentido de origem)
1c) referindo-se ao tempo

1c1) até a, até, durante, fim
1d) referindo-se a grau
1d1) mesmo a, ao ponto de, até mesmo como conj
2) até, enquanto, ao ponto de, mesmo que

05705 ̀ עדad (aramaico)

correspondente a 5704; DITAT - 2899; prep
1) até que, até, durante conj
2) até, até o tempo de, antes que

05706 ̀ עדad

o mesmo que 5703 no sentido do alvo de um ataque; DITAT - 1565b; n m
1) presa, saque

05707 ̀ עדed

forma contrata de 5749; DITAT - 1576b; n m
1) testemunha
1a) testemunha, evidência (referindo-se a coisas)
1b) testemunha (referindo-se a pessoas)

05708 ̀ דעed ou (plural) עדים

procedente de uma raiz não utilizada significando estabelecer um período [veja 5710,
5749]; DITAT - 1564a; n f
1) menstruação
1a) trapo imundo, veste manchada (fig. dos melhores feitos de pessoas culpadas)

05709 ̀ עדאada’ (aramaico) ou ̀ עדהadah (aramaico)

correspondente a 5710; DITAT - 2898; v
1) passar, morrer
1a) (Peal)
1a1) passar, passar sobre
1a2) morrer
1b) (Afel) levar, remover, depor

05710 ̀ עדהadah

uma raiz primitiva; DITAT - 1565; v
1) passar adiante, avançar, seguir, passar por, remover
1a) (Qal) passar adiante, colocar
1b) (Hifil) remover

05711 ̀ עדהAdah

procedente de 5710; n pr f
Ada = “ornamento”
1) a primeira das 2 esposas de Lameque e mãe de Jabal e Jubal
2) uma hitita, uma das 3 esposas de Esaú e mãe de Elifaz
2a) também chamada ’Basemate’

05712 ̀ עדהedah

procedente de 5707 no sentido original de acessório; DITAT - 878a; n f
1) congregação, assembléia

05713 ̀ עדהedah
procedente de 5707 no seu sentido técnico; DITAT - 1576c,1576e; n f
1) testemunho, testemunha
1a) sempre no plural e sempre referindo-se a leis como testemunhas divinas

05714 ̀ עדוIddow ou ̀ עדואIddow’ ou ̀ עדיאIddiy’

procedente de 5710; n pr m
Ido = “Sua testemunha”
1) pai de Abinadabe, um oficial de Salomão
2) avô do profeta Zacarias
3) um levita gersonita, filho de Joá
4) um sacerdote na época de Neemias
5) um vidente na época do rei Jeroboão, do reino do norte, de Israel
6) filho de Zacarias, líder da tribo de Manassés na época de Davi
7) um líder dos servos do templo que se reuniam em Casifia na época da 2ª caravana da
Babilônia

05715 ̀ עדותeduwth

procedente de 5707; DITAT - 1576f; n f
1) testemunho

05716 ̀ עדיadiy

procedente de 5710 no sentido de enfeites, grego 78 Αδδι; DITAT - 1566a; n m
1) ornamentos
1a) ornamentos
1b) enfeites (de cavalos)

05717 ̀ עדיאלAdiy’el

procedente de 5716 e 410; n pr m
Adiel = “ornamento de Deus”
1) um príncipe de Simeão, da família de Simei, na época do rei Ezequias, de Judá
2) um sacerdote, antepassado de Masai
3) antepassado de Azmavete, o tesoureiro de Davi

05718 ̀ עדיהAdayah ou ̀ עדיהוAdayahuw

procedente de 5710 e 3050; n pr m
Adaías = “Javé adornou-se”
1) avô materno do rei Josias, de Judá, e natural de Bozcate, nas terras baixas de Judá
2) um levita gersonita e antepassado de Asafe
3) um benjamita, filho de Simei
4) um sacerdote, filho de Jeorão
5) antepassado de Maaséias, um dos capitães que apoiavam Joiada
6) um descendente de Bani que tinha uma esposa estrangeira na época de Esdras
7) um descendente de outro Bani que tinha uma esposa estrangeira na época de Esdras
8) um descendente de Perez, da tribo de Judá

05719 ̀ עדיןadiyn

procedente de 5727; DITAT - 1567c; adj

1) voluptuoso

05720 ̀ עדיןAdiyn

o mesmo que 5719; n pr m
Adim = “mimoso” ou “delicado”
1) antepassado de uma família de exilados que retornaram com Zorobabel
2) um líder dentre os exilados que retornaram que assinou a aliança com Neemias

05721 ̀ עדנהAdiyna’

procedente de 5719; n pr m
Adina = “esguio”
1) um líder dos rubenitas, e um capitão de Davi

05722 ̀ עדינוadiynow

provavelmente procedente de 5719 no sentido original de esguio (ie lança); n pr m
Adino = “seu ornamento”
1) um dos soldados das tropas de elite de Davi

05723 ̀ עדיתיםAdiythayim

dual duma forma fem. de 5706; n pr loc
Aditaim = “duplo ornamento”
1) uma cidade nas terras baixas de Judá

05724 ̀ עדליAdlay

provavelmente procedente de uma raiz não utilizada de significado incerto; n pr m
Adlai = “justiça de Javé”
1) antepassado de Safate, o supervisor dos rebanhos de Davi

05725 ̀ עדלםAdullam

provavelmente procedente do part. pass. da mesma raiz que 5724; n pr loc
Adulão = “justiça do povo”
1) uma cidade dos cananeus designada a Judá e situada nas terras baixas; localização da
caverna onde Davi se escondeu

05726 ̀ עדלמיAdullamiy

gentílico procedente de 5725; DITAT -; adj
Adulamita = veja Adulão “justiça do povo”
1) um habitante de Adulão

05727 ̀ עדןadan

uma raiz primitiva; DITAT - 1567; v
1) (Hitpael) viver em regalias, deliciar-se

05728 ̀ עדןaden ou ̀ עדנהadennah

procedente de 5704 e 2004; DITAT - 1565c?; adv
1) até ali, ainda

05729 ̀ עדןEden

procedente de 5727; n pr loc

Éden = “prazer”
1) um lugar conquistado pela Assíria; provavelmente localizado no noroeste da
Mesopotâmia

05730 ̀ עדןeden ou (fem.) ̀ עדנהednah

procedente de 5727; DITAT - 1567a; n m/f
1) luxo, coisas delicadas, delícia, finuras
2) delícia

05731 ̀ עדןEden

o mesmo que 5730; DITAT - 1568;
Éden = “prazer” n pr m loc
1) o primeiro lugar de morada do ser humano depois da criação; localização desconhecida n
pr m
2) um levita gersonita, filho de Joá, nos dias do rei Ezequias, de Judá

05732 ̀ עדןiddan (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente àquela de 5708; DITAT - 2900; n m
1) tempo
1a) tempo (referindo-se à duração)
1b) ano

05733 ̀ עדנאAdna’

procedente de 5727; n pr m
Adna = “descanso” ou “prazer”
1) membro da família de Paate-Moabe que retornou com Esdras e casou-se com uma esposa
estrangeira
2) um sacerdote, um descendente de Harim, nos dias de Joiaquim, o filho de Jesua

05734 ̀ עדנהAdnah

procedente de 5727; n pr m
Adna = “prazer”
1) um maanassita que separou-se de Saul e juntou-se a Davi em Ziclague
2) um capitão encarregado de 300.000 homens de Judá na época de Josafá

05735 ̀ עדעדהAd a
̀ dah

procedente de 5712; n pr loc
Adada = “festival” ou “fronteira”
1) uma das cidades no extremo sul de Judá

05736 ̀ עדףadaph
uma raiz primitiva; DITAT - 1569; v
DITAT DITAT corresponde à obra de R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr. e
Bruce K. Waltke, Dicionário Internacional de Teologia do Antigo
Testamento (publicado pelas Edições Vida Nova, www.vidanova.com.br). O
número que aparece ao lado da sigla DITAT corresponde ao verbete deste
dicionário, que pode ser consultado para maior aprofundamento.

1) sobrar, haver em excesso
1a) (Qal)
1a1) haver em excesso
1a1a) excesso (substantivo)
1a1b) excedente (particípio)
1b) (Hifil) ter excedente

05737 ̀ עדרadar

uma raiz primitiva; DITAT - 1570,1571,1572; v
1) ajudar
1a) (Qal) ajudar
2) cavar
Qal

Qal
Qal é o paradigma verbal mais freqüentemente empregado. Expressa a
ação “simples” ou “causal” da raiz na voz ativa.
Exemplos:
ele sentou, ele comeu, ele foi, ele disse, ele levantou, ele comprou
Esta forma representa 66.7% dos verbos analisados.
Hifil

Hifil
1) O Hifil em geral expressa a ação “causativa” do Qal - ver 8851
Qal Hifil
ele comeu ele fez comer, alimentou
ele veio ele fez vir, trouxe
ele reinou ele fez rei, coroou
2) O Hifil é geralmente empregado para formar verbos a partir de substantivos
e de adjetivos.
Substantivo ou Adjetivo Hifil
ouvido ouvir (dar ouvidos)
distante afastar-se, colocar longe de
3) Alguns verbos “simples” acham-se no Hifil.
lançar, destruir, levantar cedo, explicar, contar
Essa forma representa 13.3% dos verbos analisados.

2a) (Nifal) ser cavado
3) estar faltando, falhar
3a) (Nifal)
3b1) estar faltando
3b1) deixar faltar
3b) (Piel) deixar faltar

05738 ̀ עדרEder
procedente de 5737; n pr m
Éder = “rebanho”
Nifal

Nifal
1) O Nifal é o “passivo” do Qal - ver 8851
Qal
ele viu
ele viu o anjo
ele enviou
ele criou isso
Nifal
ele foi visto, apareceu
o anjo foi visto
ele foi enviado
foi criado
1) O Nifal algumas vezes expressa uma ação “reflexiva”.
ele vigiou ele foi vigiado, também
ele se protegeu
1) Diversos verbos usam o Nifal, embora expressem ação simples
e são traduzidos na voz ativa. São exemplos comuns:
ele lutou, ele permaneceu, ele jurou, ele entrou
Essa forma representa 6.0% dos verbos analisados.
Piel

Piel

1) um benjamita, filho de Berias, líder dos habitantes de Aijalom

05739 ̀ עדרeder

procedente de 5737; DITAT - 1572a; n m
1) rebanho, manada
1a) rebanho
1b) manadas, rebanhos e manadas

05740 ̀ עדרEder

o mesmo que 5739;
Éder = “um rebanho” n pr m
1) um levita merarita na época de Davi n pr loc
2) uma cidade no extremo sul de Judá junto à fronteira de Edom; localização desconhecida

05741 ̀ עדריאלAdriy’el

procedente de 5739 e 410; n pr m
Adriel = “rebanho de Deus”
1) filho de Barzilai, e o homem a quem Saul deu sua filha Merabe em casamento apesar
dela estar prometida para Davi

05742 ̀ עדשadash ou (plural) עדשים

procedente de uma raiz não utilizada de significado incerto; DITAT - 1573; n f
1) O Piel normalmente expressa uma ação “intensiva” ou “intencional”.
Qal
ele quebrou
ele enviou
Piel
ele quebrou em pedaços, ele esmagou
ele mandou embora, expulsou
2) Algumas vezes o Piel introduz um novo sentido à forma Qal.
ele contou ele relatou, contou
ele completou ele pagou, recompensou
ele aprendeu ele ensinou
3) O Piel expressa uma ação “repetida” ou “prolongada”.
ele pulou ele saltou, saltitou
4) Alguns verbos intransitivos no Qal tornam-se transitivos no Piel.
ser forte fortalecer, fortificar
tornar-se grande engrandecer

1) lentilha

05743 ̀ עובuwb

uma raiz primitiva; DITAT - 1574; v
1) (Hifil) cobrir de nuvens

05744 ̀ עובדOwbed

part at de 5647, grego 5601 ωβηδ; n pr m
Obede = “servo”
1) filho de Boaz e Rute e o avô de Davi
2) um judaíta, um descendente de Jara, um servo egípcio de Sesã, na linhagem de Jerameel
3) um judaíta, pai de Azarias, um dos capitães de cem que juntou-se a Joiada na revolução
na qual Atalia foi derrotado
4) um dos soldados das tropas de elite de Davi
5) filho de Semaías e porteiro do templo

05745 ̀ עובלOwbal

de derivação estrangeira; n pr m
Obal = “deixado nu”
1) um filho de Joctã e o fundador de uma tribo árabe

05746 ̀ עוגuwg

uma raiz primitiva; DITAT - 1575; v
1) (Qal) assar, assar um bolo

05747 ̀ עוגOwg

provavelmente procedente de 5746; n pr m
Ogue = “de pescoço longo”
1) um rei amorreu de Basã e um dos últimos representantes dos gigantes de Refaim

05748 ̀ עוגבuwgab ou  עגבu
̀ ggab

procedente de 5689 no sentido original de respirar; DITAT - 1559c; n m
1) um instrumento musical
1a) talvez uma flauta, flauta de junco ou flauta pan

05749 ̀ עודuwd

uma raiz primitiva; DITAT - 1576,1576d; v
1) voltar, repetir, ir de uma parte para outra, fazer novamente
1a) (Piel) circundar, ir ao redor
1b) (Pilel) restaurar, libertar
Pilel

Pilel
Essa forma equivale à forma intensiva Piel e ocorre devido à duplicação da
última letra da raiz.
Ver Piel 8840

1c) (Hitpalel) ser restaurado
2) testemunhar
2a) (Qal) testemunhar, dizer sempre de novo
2b) (Hifil)
2b1) testificar, dar testemunho
2b2) levar a testemunhar, tomar ou chamar como testemunha, invocar
2b3) protestar, afirmar solenemente, avisar, exortar ou mandar solenemente, admoestar,
acusar
2c) (Hofal) protestar, dar advertência

05750 ̀ עודowd ou ̀ עדod

procedente de 5749; DITAT - 1576a subst
1) repetição, continuação adv
2) ainda, novamente, além disso
2a) ainda, ainda assim (referindo-se a continuidade ou persistência)
2b) ainda, ainda assim, além disso (referindo-se a adição ou repetição)
2c) novamente
2d) ainda, ainda mais, além disso

05751 ̀ עודowd (aramaico)

correspondente a 5750; DITAT - 2901; adv
Hitpalel

Hitpalel
Essa forma hebraica é, quanto ao uso, equivalente ao Hitpael, e tem sentido
reflexivo/causativo. O modo distinto existe porque certas formas verbais
duplicam sua consoante final, modificando-se para uma raiz formada por
quatro letras em lugar da forma normal da raiz composta de três letras
(triliteral).
Ver Hitpael 8819
Hofal

Hofal
Hofal é o “passivo” do Hifil - ver 8818
Hifil
ele contou
ele arremessou
Hofal
foi-lhe contado (contaram-lhe)
ele foi arremessado
Essa forma representa 0.6% dos verbos analisados.

1) ainda, enquanto

05752 ̀ עודדOwded ou  עדדO
̀ ded

procedente de 5749; n pr m
Odede = “restaurador”
1) pai de Azarias, o profeta no reinado do rei Asa, de Judá
2) um profeta de Javé em Samaria na época da invasão de Peca de Judá

05753 ̀ עוהavah

uma raiz primitiva; DITAT - 1577; v
1) dobrar, torcer, distorcer
1a) (Nifal) ser dobrado, estar curvado, ser torcido, ser pervertido
1b) (Piel) torcer, distorcer
1c) (Hifil) proceder perversamente
2) cometer iniqüidade, agir erradamente, perverter
2a) (Qal) agir mal, cometer iniqüidade
2b) (Hifil) cometer iniqüidade

05754 ̀ עוהavvah

intensivo de 5753 abreviado; DITAT - 1577b; n f
1) distorção, ruína

05755 ̀ עוהIvvah ou ̀ עואAvva’ (2Rs 17.24)

para 5754; n pr loc
Ava ou Iva = “ruína”
1) uma cidade conquistada pelos Assírios

05756 ̀ עוזuwz

uma raiz primitiva; DITAT - 1578; v
1) (Hifil) tomar refúgio, dar refúgio, buscar refúgio, refugiar-se

05757 ̀ עויAvviy

gentílico procedente de 5755; DITAT -; adj
Aveus = “pervertedores”
1) habitantes de Ava ou Iva

05758 ̀ עויאivya’ (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 5753; DITAT - 2902; n f
1) perversidade, iniqüidade

05759 ̀ עוילaviyl

procedente de 5764; DITAT - 1579b; n m
1) macho novo ou homem ou rapaz, rapaz

05760 ̀ עוילaviyl

procedente de 5765; DITAT - 1580d; n m
1) perverso, injusto

05761 ̀ עויםAvviym

pl de 5757; n pr m
Avim ou Aveus = “ruínas” n pr m
1) um povo dentre os primeiros habitantes da Palestina localizados no extremo sudoeste do
costa marítima n pr loc
2) uma cidade em Benjamim

05762

̀ עויתAviyth ou [talvez  עיותA
̀ yowth , como se pl. de 5857]

 עיותA
̀ yuwth
procedente de 5753; n pr loc
Avite = “ruínas”
1) a cidade de Hadade, filho de Bedade, um dos reis de Edom

05763  עולu
̀ wl

uma raiz primitiva; DITAT - 1579; v
1) dar de mamar, mamar, amamentar
1a) (Qal) dar de mamar (particípio)

05764  עולu
̀ wl

procedente de 5763; DITAT - 1579a; n m
1) lactente, criança que mama

05765 ̀ עולaval

uma raiz primitiva; DITAT - 1580; v
1) agir erradamente ou injustamente, desviar-se de
1a) (Piel) agir erradamente

05766

̀ עולevel

ou

̀ עולavel

e (fem.)

̀ עולהavlah

ou

̀ עולה

owlah ou ̀ עלהolah
procedente de 5765; DITAT - 1580a,1580b; n m/f
1) injustiça, perversidade, maldade
1a) atos violentos de injustiça
1b) injustiça (referindo-se à fala)
1c) injustiça (em geral)

05767 ̀ עולavval

intensivo de 5765; DITAT - 1580c; n m
1) injusto, perverso, iníquo

05768 ̀ עוללowlel ou ̀ עללolal

procedente de 5763; DITAT - 1579c; n m
1) criança, menino

05769 ̀ עולםowlam ou ̀ עלםolam

procedente de 5956; DITAT - 1631a; n m
1) longa duração, antigüidade, futuro, para sempre, sempre, eternamente, para todos os
tempos, perpétuo, velho, antigo, mundo
1a) tempo antigo, longo tempo (referindo-se ao passado)
1b) (referindo-se ao futuro)

1b1) para sempre, sempre
1b2) existência contínua, perpétuo
1b3) contínuo, futuro indefinido ou sem fim, eternidade

05770 ̀ עוןavan

denominativo procedente de 5869; DITAT - 1612; v
1) mirar, olhar
1a) (Qal) mirar, olhar

05771 ̀ עוןavon ou ̀ עווןavown (2Rs 7.9; Sl 51.5)

procedente de 5753; DITAT - 1577a; n m
1) perversidade, depravação, iniqüidade, culpa ou punição por iniqüidade
1a) iniqüidade
1b) culpa de iniqüidade, culpa (como grande), culpa (referindo-se a condição)
1c) conseqüência ou punição por iniqüidade

05772 ̀ עונהownah

procedente de uma raiz não utilizada aparentemente significando morar junto; DITAT 1650a; n f
1) coabitação, direitos conjugais

05773 ̀ עועהav e
̀ h ou (plural) עועים

procedente de 5753; DITAT - 1577c; n m
1) entortante, perverso, desvirtuante

05774  עוףu
̀ wph

uma raiz primitiva; DITAT - 1582,1583,1583c v
1) voar, voar ao redor de, voar para longe
1a) (Qal)
1a1) voar, pairar
1a2) voar para longe
1b) (Hifil) fazer voar, fitar
1c) (Polel)
1c1) voar ao redor ou para lá e para cá
1c2) fazer voar para cá e para lá, brandir
1d) (Hitpolel) voar para longe
Polel

Polel
Essa forma duplica a letra final da raiz, mas funciona como o Piel normal.
Ver Piel 8840
Hitpolel

Hitpolel
Essa forma hebraica, quanto ao uso, equivale ao Hitpael, e tem setido
reflexivo/causativo. O modo distinto se dá por causa de certas formas

2) (Qal) cobrir, ser escuro n f
3) escuridão

05775 ̀ עוףowph

procedente de 5774; DITAT - 1582a; n m
1) criaturas voadoras, aves, insetos, pássaros
1a) aves, pássaros
1b) insetos com asas

05776 ̀ עוףowph (aramaico)

correspondente a 5775; DITAT - 2903; n m
1) ave

05777 ̀ עופרתowphereth ou ̀ עפרתophereth

fem part at de 6080; DITAT - 1665b; n m
1) chumbo

05778 ̀ עופיOwphay

procedente de 5775; n pr m
Efai = “escuro”
1) um netofatita, cujos filhos estavam entre os capitães das forças deixadas em Judá depois
da deportação para a Babilônia

05779  עוץu
̀ wts

uma raiz primitiva; DITAT - 1584; v
1) (Qal) aconselhar, planejar

05780  עוץU
̀ wts

aparentemente procedente de 5779;
Uz = “arborizado” n pr m
1) filho de Arã e neto de Sete
2) filho de Naor com Milca
3) um edomita, filho de Disã e neto de Seir n pr loc
4) a terra de Jó; provavelmente a leste e sudeste da Palestina em algum lugar no deserto
árabe

05781  עוקu
̀ wq

uma raiz primitiva; DITAT - 1585; v
1) (Hifil) oscilar, fazer oscilar, esmagar
1a) sentido duvidoso

05782 ̀ עורuwr

verbais que duplicam sua última consoante e se modificam para uma raiz
composta de quatro letras ao invés da forma triliteral (com 3 letras) normal
da raiz. Essa forma, adicionalmente, alonga a vogal inicial na primeira
consoante.
Ver Hitpael 8819

uma raiz primitiva [bastante idêntica a 5783 com a idéia de abrir os olhos]; DITAT 1587; v
1) agitar, despertar, acordar, incitar
1a) (Qal) despertar, acordar
1b) (Nifal) ser despertado
1c) (Polel) agitar, despertar, incitar
1d) (Hitpolel) estar entusiasmado, estar triunfante
1e) (Hifil)
1e1) despertar, agitar
1e2) agir como quem está acordado, acordar

05783 ̀ עורuwr

uma raiz primitiva; DITAT - 1588; v
1) (Nifal) ser exposto, ser despido, ser deixado descoberto

05784 ̀ עורuwr (aramaico)

palha (como o cereal descascado); DITAT - 2904; n m
1) palha

05785 ̀ עורowr

procedente de 5783; DITAT - 1589a; n m
1) pele, couro
1a) pele (de homens)
1b) couro (de animais)

05786 ̀ עורavar

uma raiz primitiva [mais um denominativo procedente de 5785 com a idéia de uma
película sobre os olhos]; DITAT - 1586; v
1) (Piel) cegar, tornar cego, vazar os olhos de

05787 ̀ עורivver

intensivo de 5786; DITAT - 1586a; adj
1) cego
1a) cego (fisicamente)
1b) cego (fig.)

05788 ̀ עורוןivvarown e (fem.) ̀ עורתavvereth

procedente de 5787; DITAT - 1586b,1586c; n m
1) cegueira

05789 ̀ עושuwsh

uma raiz primitiva; DITAT - 1590; v
1) (Qal) vir em auxílio, socorrer, apressar-se

05790 ̀ עותuwth

para 5789; DITAT - 1592; v
1) (Qal) apressar-se para, ajudar, socorrer
1a) sentido ambíguo
fig. Figuradamente

05791 ̀ עותavath
uma raiz primitiva; DITAT - 1591; v
1) ser entortado, ser curvado, curvar, tornar torto, perverter
1a) (Piel)
1a1) tornar torto, falsificar, perverter, subverter
1a2) curvar, tornar torto
1b) (Pual) coisa torta (particípio)
1c) (Hitpael) curvar-se

05792 ̀ עותהavvathah
Pual

Pual
Pual é o “passivo” do Piel - ver 8840
Piel
ele esmagou
ele contou
Essa forma representa 0,7% dos verbos analisados.
Pual
isso foi esmagado
isso foi contado
Hitpael

Hitpael
1) Essa forma expressa basicamente uma ação “reflexiva” de Qal ou Piel
Ver para o Qal 8851
Ver para o Piel 8840
Qal Hitpael
ele trajava ele se vestiu
ele lavou ele se lavou
ele caiu ele preciptou-se, caiu caiu em cima, atacou
ele vendeu ele se vendeu, ele se devotou
2) Expressa uma ação recíproca.
eles olharam eles olharam um para o outro

procedente de 5791; DITAT - 1591a; n f
1) subversão, ato de entortar

05793 ̀ עותיUwthay

procedente de 5790; n pr m
Utai = “prestativo”
1) filho de Amiúde e um descendente de Perez, de Judá
2) um dos filhos de Bigvai que retornou do exílio com a 2a. caravana com Esdras

05794 ̀ עזaz

procedente de 5810; DITAT - 1596a; adj
1) forte, poderoso, violento

05795 ̀ עזez

procedente de 5810; DITAT - 1654a; n f
1) cabra, cabrita, bode, cabrito

05796 ̀ עזez (aramaico)

correspondente a 5795; DITAT - 2920a; n f
1) cabra

05797 ̀ עזoz ou (completamente) ̀ עוזowz

procedente de 5810; DITAT - 1596b; n m
1) poder, força
1a) material ou física
1b) pessoal ou social ou política

05798 ̀ עזאUzza’ ou ̀ עזהUzzah

fem de 5797;
Uzá = “força” n pr m
1) um homem morto por Javé por tocar na arca sagrada
2) um benjamita dos filhos de Eúde
3) antepassado de uma família de servidores do templo que retornaram do exílio com
Zorobabel
4) um levita merarita n pr loc
5) o jardim onde os reis Manassés e Amom, de Judá, foram enterrados

05799 ̀ עזאזלaza’zel

procedente de 5795 e 235; DITAT - 1593; n m
1) remoção completa, bode emissário
1a) refere-se ao bode usado para o sacrifício pelos pecados do povo
1b) sentido duvidoso
eles sussurraram eles sussurraram um para o outro
3) Alguns verbos no Hitpael são traduzidos como uma ação simples. A ação
reflexiva fica subentendida.
ele orou, ele lamentou, ele ficou irado
Essa forma representa 1.4% dos verbos analisados.

05800 ̀ עזבazab
uma raiz primitiva; DITAT - 1594,1595; v
1) deixar, soltar, abandonar
1a) (Qal) deixar
1a1) afastar-se de, deixar para trás, deixar, deixar só
1a2) deixar, abandonar, abandonar, negligenciar, apostatar
1a3) deixar solto, deixar livre, deixar ir, libertar
1b) (Nifal)
1b1) ser deixado para
1b2) ser abandonado
1c) (Pual) ser deserdado
2) restaurar, reparar
2a) (Qal) reparar

05801 ̀ עזבוןizzabown

procedente de 5800 no sentido de deixar ir (por um preço, i.e. vender); DITAT - 1594b;
nm
1) mercadorias, bens

05802 ̀ עזבוקAzbuwq

procedente de 5794 e a raiz de 950; n pr m
Azbuque = “devastação forte”
1) pai de Neemias, líder da metade do distrito de Bete Zur, e um reparador dos muros de
Jerusalém sob outro Neemias

05803 ̀ עזגדAzgad

procedente de 5794 e 1409; n pr m
Azgade = “Gade é poderoso”
1) antepassado de uma família de leigos que retornou do exílio com Zorobabel
2) um homem que selou a aliança com Neemias

05804 ̀ עזהAzzah

procedente de 5794, grego 1048 γαζα; n f pr loc
Aia ou Gaza = “o forte”
1) outro nome para ’Gaza’, uma cidade dos filisteus localizada no extremo sudoeste da
Palestina, perto do Mediterrâneo

05805 ̀ עזובהazuwbah

part pass de 5800; DITAT - 1594a; n f
1) abandono, desolação

05806 ̀ עזובהAzuwbah

o mesmo que 5805; n pr f
Azuba = “abandonada”
1) esposa de Calebe, o filho de Hezrom
2) filha de Sili, esposa do rei Asa, e mãe do rei Josafá, de Judá

05807 ̀ עזוזezuwz

procedente de 5810; DITAT - 1596c; n m
1) força, violência, poder

05808 ̀ עזוזizzuwz

procedente de 5810; DITAT - 1596d; adj
1) poderoso, forte

05809 ̀ עזורAzzuwr ou ̀ עזרAzzur

procedente de 5826, grego 107 Αζωρ; n pr m
Azur = “aquele que assiste”
1) um benjamita de Gibeão, pai do falso profeta Hananias
2) pai de Jazanias, um dos príncipes contra quem Ezequiel foi ordenado a profetizar

05810 ̀ עזזazaz

uma raiz primitiva; DITAT - 1596; v
1) ser forte
1a) (Qal) ser forte, prevalecer
1b) (Hifil) tornar firme, fortalecer

05811 ̀ עזזAzaz

procedente de 5810; n pr m
Azaz = “forte”
1) um rubenita, pai de Bela

05812 ̀ עזזיהוAzazyahuw

procedente de 5810 e 3050; n pr m
Azazias = “Javé é poderoso”
1) um músico levita no reinado de Davi que tocava a harpa na procissão que trouxe a arca
de Obede-Edom para Jerusalém
2) um levita no reinado do rei Ezequias, de Judá, encarregado dos dízimos
3) pai de Oséias, príncipe da tribo de Efraim quando Davi fez o censo

05813 ̀ עזיUzziy

procedente de 5810; n pr m
Uzi = “forte”
1) um levita, filho de Buqui e pai de Zeraías na linhagem do sumo sacerdote apesar dele
mesmo, aparentemente, nunca ter sido um sumo sacerdote
2) filho de Tola e neto de Issacar
3) um benjamita, filho de Bela e líder de uma família de Benjamim
4) filho de Micri e pai de Elá e um antepassado de uma família de exilados que retornaram e
se estabeleceram em Jerusalém. Talvez o mesmo que o 3
5) um levita, filho de Bani, e um supervisor dos levitas em Jerusalém na época de Neemias
6) um sacerdote, líder da casa do pai de Jedaías, na época do sumo sacerdote Joiaquim
7) um dos sacerdotes que ajudou Esdras na dedicação do muro de Jerusalém. Talvez o
mesmo que o 6

05814  עזיאU
̀ zziya’

talvez em lugar de 5818; n pr m
Uzias = “força de Javé”

1) um dos soldados das tropas de elite de Davi

05815 ̀ עזיאלAziy’el

procedente de 5756 e 410; n pr m
Aziel = “aquele a quem Deus conforta”
1) um levita; também ’Jaaziel’

05816 ̀ עזיאלUzziy’el

procedente de 5797 e 410; n pr m
Uziel = “minha força é Deus”
1) o 4o filho de Coate e neto de Levi, tio de Moisés e Arão
2) um capitão simeonita, filho de Isi, nos dias do rei Ezequias, de Judá
3) descendente de Bela, líder de uma família na tribo de Benjamim
4) um músico dos filhos de Hemã na época de Davi
5) um levita dos filhos de Jedutum nos dias do rei Ezequias, de Judá
6) filho de Haraías, provavelmente um sacerdote e um ourives, que participou da
restauração do muro sob Neemias

05817 ̀ עזיאליOzziy’eliy

procedente de 5816; DITAT -; adj patr
Uzielitas = veja Uziel “minha força é Deus”
1) descendentes de Uziel

05818 ̀ עזיהUzziyah ou  עזיהוUzziyahuw

procedente de 5797 e 3050, grego 3604 Οζιας; n pr m
Uzias = “minha força é Javé”
1) filho do rei Amazias, de Judá, e rei de Judá ele próprio por 52 anos; também ‘Azarias’
2) um levita coatita e antepassado de Samuel
3) um sacerdote dos filhos de Harim que casou com uma esposa estrangeira na época de
Esdras
4) um judaíta, pai de Ataías ou Utai
5) pai de Jônatas, um dos supervisores de Davi

05819 ̀ עזיזאAziyza’

procedente de 5756; n pr m
Aziza = “forte”
1) um leigo da família de Zatu que casou com uma esposa estrangeira na época de Esdras

05820 ̀ עזמותAzmaveth

procedente de 5794 e 4194;
Azmavete = “forte até a morte” n pr m
1) um dos soldados das tropas de elite de Davi
2) um descendente de Mefibosete, o filho de Jônatas e neto do rei Saul
3) um benjamita, pai de Jeziel e Pelete que eram dois dos homens de Davi que juntaram-se a
ele em Ziclague
4) supervisor da tesouraria real no reinado de Davi n pr loc
5) um lugar em Benjamim; também ‘Bete-Azmavete’

05821 ̀ עזןAzzan

procedente de 5794; n pr m
Azã = “muito forte”
1) pai de Paltiel, príncipe da tribo de Issacar, que representou a sua tribo na divisão da terra
prometida

05822 ̀ עזניהozniyah

provavelmente procedente de 5797; DITAT - 1596e; n f
1) uma ave de rapina impura
1a) águia marinha, águia negra, urubu
1b) talvez uma ave extinta, significado exato desconhecido

05823 ̀ עזקazaq

uma raiz primitiva; DITAT - 1597; v
1) (Piel) cavar ao redor

05824 ̀ עזקאizqa’ (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 5823; DITAT - 2905; n f
1) sinete

05825 ̀ עזקהAzeqah

procedente de 5823; n pr loc
Azeca = “escavada”
1) uma cidade nas terras baixas de Judá

05826 ̀ עזרazar

uma raiz primitiva; DITAT - 1598; v
1) ajudar, socorrer, apoiar
1a) (Qal) ajudar
1b) (Nifal) ser ajudado
1c) (Hifil) ajudar

05827 ̀ עזרEzer

procedente de 5826; n pr m
Ézer = “tesouro”
1) filho de Efraim que foi morto pelos habitantes de Gate
2) um sacerdote que ajudou na dedicação dos muros de Jerusalém sob Neemias

05828 ̀ עזרezer

procedente de 5826; DITAT - 1598a; n m
1) ajuda, socorro
1a) ajuda, socorro
1b) aquele que ajuda

05829 ̀ עזרEzer

o mesmo que 5828; n pr m
Ezer ou Ézer = “tesouro”
1) pai de Husa dos filhos de Hur
2) um líder gadita que lutou com Davi
3) um levita que ajudou na restauração do muro de Jerusalém na época de Neemias

05830 ̀ עזראEzra’
uma variação de 5833; n pr m
Esdras = “ajuda”
1) o sacerdote e escriba que liderou as reformas dos exilados que retornaram para
Jerusalém; co-trabalhador com Neemias
2) um sacerdote com Zorobabel
3) outro judeu pós-exílico

05831 ̀ עזראEzra’ (aramaico)

correspondente a 5830; n pr m
Esdras = “ajuda”
1) o sacerdote e escriba que liderou as reformas dos exilados que retornaram para
Jerusalém; co-trabalhador com Neemias

05832 ̀ עזראלAzar’el

procedente de 5826 e 410; n pr m
Azarel = “Deus ajudou”
1) um guerreiro coreíta de Davi que juntou-se a ele em Ziclague
2) um músico levita da família de Hemã na época de Davi
3) um dãnita, filho de Jeroão e um príncipe da tribo durante o censo de Davi
4) um dos filhos de Bani que casou com uma esposa estrangeira na época de Esdras
5) um sacerdote, antepassado de Amasai, um sacerdote em Jerusalém após o retorno do
exílio
6) um sacerdote e músico na época de Neemias

05833 ̀ עזרהezrah ou ̀ עזרתezrath (Sl 60.11; 108.12)

procedente de 5828; DITAT - 1598b; n f
1) ajuda, socorro, assistência
1a) ajuda, socorro
1b) aquele que ajuda

05834 ̀ עזרהEzrah

o mesmo que 5833; n pr m
Ezra = “ajuda”
1) um judaíta, pai de Jéter, Merede, Éfer, e Jalom

05835 ̀ עזרהazarah

procedente de 5826 no seu sentido original de circundante; DITAT - 1599a; n f
1) cercado
1a) cercado (cercando o altar de Ezequiel)
1b) pátio (parte externa do templo)

05836 ̀ עזריEzriy

procedente de 5828; n pr m
Ezri = “ajuda de Javé”
1) filho de Quelube e superintendente dos operários da fazenda de Davi

05837 ̀ עזריאלAzriy’el

procedente de 5828 e 410; n pr m
Azriel = “minha ajuda é Deus”
1) um líder de uma família da meia tribo de Manassés dalém do Jordão
2) um naftalita, antepassado de Jerimote, o líder da tribo na época do censo de Davi
3) pai de Seraías, um oficial do rei Joiaquim, de Judá

05838 ̀ עזריהAzaryah ou ̀ עזריהוAzaryahuw

procedente de 5826 e 3050; n pr m
Azarias = “Javé ajudou”
1) filho do rei Amazias, de Judá, e ele próprio rei de Judá por 52 anos; também ‘Uzias’
2) o amigo piedoso de Daniel a quem Nabucodonosor renomeou com Abede-Nego; um dos
três amigos que juntamente com Daniel recusaram-se a ficar impuros comendo o
alimento da mesa do rei, o que ia contra as leis de alimentares que Deus tinha dado aos
judeus; também um dos três que foram lançados na fornalha ardente por recusarem-se a
ajoelhar-se diante de uma imagem de Nabucodonosor e foram salvos pelo anjo do
Senhor
2a) também, ‘Abede-Nego’ (5664 ou 5665)
3) filho de Natã e um oficial de Salomão; talvez um neto de Davi e sobrinho de Salomão
4) um profeta nos dias do rei Asa, de Judá
5) filho do rei Josafá, de Judá, e irmão de 5
6) outro filho do rei Josafá, de Judá, e irmão de 4
7) um sacerdote, filho de Aimaás, neto de Zadoque e sumo sacerdote no reinado do rei
Salomão
8) o sumo sacerdote no reinado do rei Uzias, de Judá
9) um sacerdote que selou a aliança com Neemias; provavelmente o mesmo que 18
10) um levita coatita, pai de Joel no reinado do rei Ezequias, de Judá
11) um levita merarita, filho de Jealelel no reinado do rei Ezequias, de Judá
12) um levita coatita, filho de Sofonias e antepassado do profeta Samuel
13) um levita que ajudou Esdras a instruir o povo na lei
14) filho de Jeroão e um dos capitães do templo de Judá na época da rainha Atalia;
provavelmente o mesmo que o 21
15) filho de Maaséias que restaurou parte do muro de Jerusalém na época de Neemias
16) um dos líderes que retornou da Babilônia com Zorobabel
17) um homem que participou da dedicação do muro de Jerusalém na época de Neemias;
provavelmente o mesmo que o 10
18) filho de Joanã, um dos capitães de Efraim no reinado do rei Acaz, de Judá
19) um judaíta, filho de Etã dos filhos de Zera
20) um judaíta, filho de Jeú da família dos jerameelitas e descendente de Jara, o servo
egípcio de Sesã; provavelmente um dos capitães da época da rainha Atalia e o mesmo
que o 15
21) um sacerdote, filho de Hilquias
22) um sacerdote, filho de Joanã
23) filho do rei Jeorão, de Judá; provavelmente um erro do copista para ‘Acazias’
24) filho de Meraiote
25) filho de Hosaías e um dos homens soberbos que confrontou Jeremias

05839 ̀ עזריהAzaryah (aramaico)
correspondente a 5838; n pr m
Azarias = “Javé ajudou”

1) o amigo piedoso de Daniel a quem Nabucodonosor renomeou coomo Abede-Nego; um
dos três amigos que juntamente com Daniel recusaram-se a ficar impuros comendo o
alimento da mesa do rei, o que ia contra as leis de alimentares que Deus tinha dado aos
judeus; também um dos três que foram lançados na fornalha ardente por recusarem-se a
ajoelhar-se diante de uma imagem de Nabucodonosor e foram salvos pelo anjo do
Senhor
1a) também, ‘Abede-Nego’ (5664 ou 5665)

05840 ̀ עזריקםAzriyqam

procedente de 5828 e part at de 6965; n pr m
Azricão = “ajuda contra o inimigo”
1) filho de Nearias e descendente de Zorobabel da linhagem real de Judá
2) um benjamita, filho mais velho de Azel e descendente de Saul
3) um levita, antepassado de Semaías na época de Neemias
4) governador do palácio do rei Acaz, de Judá, e vítima de assassinato por Zicri

05841 ̀ עזתיAzzathiy

gentílico procedente de 5804; DITAT -; adj
Gazitas = veja Gaza “o forte”
1) um habitante da cidade de Gaza

05842 ̀ עטet

procedente de 5860 (forma contrata) no sentido de descer rapidamente, i.e. pancada
lateral; DITAT - 1600; n m
1) estilete
1a) estilete de ferro com ponta de diamante usado para escrever em pedra ou metal
1b) caneta de junco usada em rolo

05843 ̀ עטאeta’ (aramaico)

procedente de 3272; DITAT - 2772b; n f
1) conselho

05844 ̀ עטהatah

uma raiz primitiva; DITAT - 1601,1602; v
1) cobrir, enrolar, envolver, cobrir-se
1a) (Qal)
1a1) envolver, envolver-se
1a2) cobrir (a barba em lamentação)
1a3) enlutado, aquele que se cobre (particípio)
1b) (Hifil) cobrir, enrolar, envolver
2) segurar
2a) (Qal) segurar

05845 ̀ עטיןatiyn ou (plural) עטינים

procedente de uma raiz não utilizada aparentemente significando conter; DITAT 1604a; n m
1) balde

05846 ̀ עטישהatiyshah ou (plural) עטישות

procedente de uma raiz não utilizada significando espirrar; DITAT - 1609a; n f

1) espirro

05847 ̀ עטלףatalleph

de derivação incerta; DITAT - 1603; n m
1) morcego

05848 ̀ עטףataph

uma raiz primitiva; DITAT - 1605,1606,1607; v
1) voltar-se
1a) (Qal) voltar-se, virar (para cobrir)
2) envolver-se
2a) (Qal) envolver-se, cobrir
3) definhar, ser frágil, enfraquecer
3a) (Qal) definhar, ser frágil
3b) (Nifal) desfalecer
3c) (Hifil) mostrar fraqueza
3d) (Hitpael) enfraquecer, desmaiar

05849 ̀ עטרatar

uma raiz primitiva; DITAT - 1608,1608b; v
1) cercar
1a) (Qal) cercar
2) coroar, dar uma coroa
2a) (Piel) coroar
2b) (Hifil) doador de coroas (particípio)

05850 ̀ עתרהatarah

procedente de 5849; DITAT - 1608a; n f
1) coroa, diadema

05851 ̀ עטרהAtarah

o mesmo que 5850; n pr f
Atara = “uma coroa”
1) esposa de Jerameel e mãe de Onã

05852 ̀ עטרותAtarowth ou ̀ עטרתAtaroth

pl de 5850; n pr loc
Atarote = “coroas”
1) uma cidade a leste do Jordão, em Gileade, conquistada e construída pela tribo de Gade
2) um lugar junto à fronteira de Efraim e Manassés
3) um lugar entre Efraim e Benjamim

05853 אדר

̀ עטרותAtrowth ’Addar

procedente da mesma raiz que 5852 e 146; n pr loc
Atarote-Adar = “coroas de glória”
1) uma cidade gadita na fronteira oeste de Benjamim

05854 יואב

̀ עטרות ביתAtrowth beyth Yow’ab

procedente da mesma raiz que 5852 e 1004 e 3097; n pr loc

Atarote = “as coroas de”
1) a casa de Joabe, um lugar em Judá

05855 שופן

̀ עטרותAtrowth Showphan

procedente da mesma raiz que 5852 e um nome não usado em outro lugar [procedente
do mesmo que 8226] significando escondido; n pr loc
Atarote-Sofã = “coroas da sua rapina”
1) uma cidade no território de Gade

05856 ̀ עיiy

procedente de 5753; DITAT - 1577d; n m
1) ruína, monte de ruínas

05857 ̀ עיAy ou (fem.) ̀ עיאAya’ (Ne 11.31) ou ̀ עיתAyath (Is 10.28)

para 5856; n pr loc
Ai ou Aia ou Aiate = “monte de ruínas”
1) uma cidade ao oriente de Betel e junto a Bete-Áven, próxima a Jericó e a segunda cidade
tomada na invasão de Canaã
2) uma cidade dos amonitas no leste do Jordão e, aparentemente, ligada a Hesbom

05858  עיבלE
̀ ybal

talvez procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando ser calvo;
Ebal = “pedra” ou “montanha sem vegetação” n pr m
1) um filho de Sobal n pr loc
2) montanha de maldição, ao norte de Siquém e oposta ao Monte Gerizim

05859 ̀ עיוןIyown

para 5856; n pr loc
Ijom = “uma ruína”
1) um lugar no norte da Palestina pertencente a tribo de Naftali

05860 ̀ עיטiyt

uma raiz primitiva; DITAT - 1610,1610b; v
1) gritar, berrar
1a) (Qal) gritar
2) arremessar-se vorazmente, lançar-se sobre, correr sobre
2a) (Qal) arremessar-se vorazmente

05861 ̀ עיטayit

procedente de 5860; DITAT - 1610a; n m
1) ave de rapina, uma ave que desce rapidamente sobre a presa

05862 ̀ עיטםEytam

procedente de 5861; n pr loc
Etã = “morada de animais selvagens”
1) uma vila da tribo de Simeão
2) uma cidade em Judá fortificada e guarnecida pelo rei Roboão, de Judá, e localizada entre
Belém e Tecoa
3) um penhasco; localização incerta

05863 העברים

̀ עייIyey ha- ̀Abariym

procedente do pl. de 5856 e o pl. do part. at. de 5674 com a interposição do artigo; n pr
loc
Ijé-Abarim = “ruínas de Abarim”
1) um local de parada de Israel no deserto a sudeste de Moabe
2) uma cidade em Judá

05864 ̀ עייםIyiym

pl. de 5856; contração de 5863; n pr loc
Iim = “ruínas”
1) um local de parada de Israel no deserto a sudeste de Moabe
2) uma cidade em Judá

05865 ̀ עילוםeylowm

para 5769; DITAT - 1631a; n m
1) para sempre, sempre, eternamente, para todo sempre, perpétuo, velho, antigo, mundo

05866 ̀ עיליIylay

procedente de 5927; n pr m
Ilai = “exaltado”
1) um aoíta, um dos soldados das tropas de elite de Davi

05867  עילםE
̀ ylam ou  עולםO
̀ wlam (Ed 10.2; Jr 49.36)

provavelmente procedente de 5956, grego 1639 ελαμιτης;
Elão = “eternidade” n pr m
1) um levita coreíta na época de Davi
2) um homem importante da tribo de Benjamim
3) antepassado de uma família de exilados que retornou com Zorobabel
4) um líder do povo que assinou a aliança com Neemias
5) outro antepassado de outra família de exilados que retornaram com Zorobabel
6) um sacerdote que auxiliou na dedicação do muro de Jerusalém na época de Neemias
7) outro chefe de uma família de exilados que retornaram n pr loc
8) uma província a leste da Babilônia e nordeste do baixo Tigre

05868 ̀ עיםayam

de origem e autenticidade duvidosa; DITAT - 1611; n m
1) ardor, calor
1a) sentido ambíguo

05869 ̀ עיןayin

provavelmente uma palavra primitiva, grego 137 Αινων; DITAT - 1612a,1613; n f/m
1) olho
1a) olho
1a1) referindo-se ao olho físico
1a2) órgão que mostra qualidades mentais
1a3) referindo-se às faculdades mentais e espirituais (fig.)
2) fonte, manancial

05870 ̀ עיןayin (aramaico)
correspondente a 5869; DITAT - 2906; n f
1) olho

05871 ̀ עיןAyin

o mesmo que 5869; n pr loc
Aim = “fonte”
1) um dos marcos divisórios de terra na fronteira oriental da Palestina
2) uma das cidades no extremo sul de Judá, no Neguebe, e designada à tribo de Simei e
dada aos sacerdotes

05872 גדי

 עיןÈ yn Gediy

procedente de 5869 e 1423; n pr loc
En-Gedi = “fonte do cabrito”
1) uma cidade no deserto de Judá na margem ocidental do mar Morto

05873 גנים

 עיןÈ yn Ganniym

procedente de 5869 e o pl de 1588; n pr loc
En-Ganim = “fonte do jardim”
1) uma cidade nas terras baixas de Judá
2) uma cidade na fronteira de Issacar e designada aos levitas gersonitas

05874 דאר
̀Eyn-Dor

 עיןÈ yn-Do’r ou ̀ עין דורEyn Dowr ou עין דר

procedente de 5869 e 1755; n pr loc
En-Dor = “fonte de Dor”
1) um lugar no território de Issacar já possuído por Manassés; localizado a 6,5 km (4
milhas) ao norte do Tabor
1a) lugar de residência da médium consultada pelo rei Saul

05875 הקורא

 עיןÈ yn haq-Qowre’

procedente de 5869 e o part. at. de 7121; n pr loc
En-Hacoré = “fonte de Alguém que chama”
1) a fonte que o Senhor fez aparecer em resposta à reclamação de Sansão de estar com sede
depois de ter matado 1000 homens com a queixada de um jumento

05876 חדה

 עיןÈ yn Chaddah

procedente de 5869 e o fem. de um derivativo de 2300; n pr loc
En-Hada = “fonte veloz”
1) uma das cidades na fronteira de Issacar

05877 חצור

̀ עיןEyn Chatsowr

procedente de 5869 e o mesmo que 2674; n pr loc
En-Hazor = “fonte de Hazor”
1) uma das cidades muradas no território de Naftali

05878 חרד

 עיןÈ yn Charod

procedente de 5869 e um derivativo de 2729; n pr loc

En-Harode = “fonte de Harode”
1) um lugar de acampamento de Gideão e Israel próximo ao outeiro de Moré

05879  עיניםE
̀ ynayim ou ̀ עינםEynam

dual de 5869; n pr loc
Enã = “fonte dupla”
1) uma cidade nas terras baixas de Judá

05880 משפט

 עיןÈ yn Mishpat

procedente de 5869 e 4941; n pr loc
En-Mispate = “fonte de julgamento”
1) um lugar próximo ao sul da Palestina coincidente ou o mesmo lugar de Cades

05881  עינןE
̀ ynan

procedente de 5869; n pr m
Enã = “que tem olhos”
1) um príncipe da tribo de Naftali no censo no Monte Sinai

05882 עגלים

 עיןÈ yn ̀Eglayim

procedente de 5869 e o dual de 5695; n pr loc
En-Eglaim = “fonte dos dois bezerros”
1) um lugar no mar Morto; localização incerta

05883 רגל

̀ עיןEyn Rogel

procedente de 5869 e o part. at. de 7270; n pr loc
En-Rogel = “fonte do lavandeiro”
1) um lugar perto de Jerusalém na fronteira entre Judá e Benjamim e onde se encontra a
fonte permanente do açude de Siloé

05884 רמון

̀ עיןEyn Rimmown

procedente de 5869 e 7416; n pr loc
En-Rimom = “fonte da romã”
1) um dos lugares em Judá que foram reabitados pelos exilados que retornaram

05885 שמש

 עיןÈ yn Shemesh

procedente de 5869 e 8121; n pr loc
En-Semes = “fonte do sol”
1) uma fonte na fronteira sul de Judá e ao norte de Benjamim

05886 תנים

 עיןÈ yn Tanniym

procedente de 5869 e o pl. de 8565; n pr loc
En-Tanim = “fonte do chacal”
1) uma fonte próxima a Jerusalém

05887 תפוח

 עיןÈ yn Tappuwach

procedente de 5869 e 8598; n pr loc
En-Tapua = “fonte da cidade da maça”
1) um lugar na fronteira entre Efraim e Manassés

05888 ̀ עיףayeph
uma raiz primitiva; DITAT - 1614a; v
1) estar cansado, estar exausto
1a) (Qal) estar cansado, estar exausto

05889 ̀ עיףayeph

procedente de 5888; DITAT - 1614a; adj
1) cansado, exausto, esgotado

05890 ̀ עיפהeyphah

procedente de 5774; DITAT - 1583d; n f
1) escuridão

05891  עיפהE
̀ yphah

o mesmo que 5890;
Efa ou Efá = “sombrio” n pr m
1) um filho de Midiã
2) um judaíta, filho de Jadai n pr f
3) uma concubina de Calebe na linhagem de Judá

05892 ̀ עירiyr ou (no plural) ̀ ערar ou ̀ עירayar (Jz 10.4)

procedente de 5782 uma cidade (um lugar guardado por um vigia ou guarda) no sentido
mais
amplo (mesmo de um simples acampamento ou posto); DITAT - 1587a,1615; n m
1) agitação, angústia
1a) referindo-se a terror
2) cidade (um lugar de vigilância, guardado)
2a) cidade

05893 ̀ עירIyr

o mesmo que 5892; n pr m
Ir = “pertencente a uma cidade”
1) filho de Bela e pai de Hupim e Supim

05894 ̀ עירiyr (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 5782; DITAT - 2907; n m
1) desperto, vigilante, pessoa vigilante, vigia, anjo

05895 ̀ עירayir

procedente de 5782 no sentido de levantar (ie carregando uma carga); DITAT - 1616a; n
m
1) jumento, asno

05896 ̀ עיראIyra’

procedente de 5782; n pr m
Ira = “vigilante de uma cidade”
1) o jairita, um dos grandes oficiais de Davi
2) um dos soldados das tropas de elite de Davi

3) um tecoíta, filho de Iques, e outro dos soldados das tropas de elite de Davi

05897 ̀ עירדIyrad

procedente da mesma raiz que 6166; n pr m
Irade = “fugaz”
1) filho de Enoque, neto de Caim, e pai de Meujael

05898 המלח

̀ עירIyr ham-Melach

procedente de 5892 e 4417 com a interposição do artigo de substância; n pr loc
Ir-Hameleque = “a Cidade do Sal”
1) um lugar no deserto de Judá

05899 תמרים

̀ עירIyr hat-T ê mariym

procedente de 5892 e o pl. de 8558 com a interpolação do artigo; n pr loc
Ir-Hatmarim = “a cidade das palmeiras”
1) outro nome para ’Jericó’

05900 ̀ עירוIyruw

procedente de 5892; n pr m
Iru = “vigia”
1) filho de Calebe e neto de Jefoné

05901 ̀ עיריIyriy

procedente de 5892; n pr m
Iri = “pertencente a uma cidade”
1) um benjamita, filho de Bela

05902 ’ עירםIyram

procedente de 5892; n pr m
Irã ou Irão = “pertencente a uma cidade”
1) um líder dos edomitas

05903 ̀ עירםeyrom ou ̀ ערםerom

procedente de 6191; DITAT - 1588b adj
1) nú n m
2) nudez

05904 נחש

̀ עירIyr Nachash

procedente de 5892 e 5175; n pr m
Ir-Naás = “cidade de uma serpente”
1) um judaíta

05905 שמש

̀ עירIyr Shemesh

procedente de 5892 e 8121; n pr loc
Ir-Semes = “cidade do deus sol”
1) uma cidade em Dã; provavelmente a mesma que ‘Bete-Semes’

05906 ̀ עישAyish ou ̀ עשAsh

procedente de 5789; DITAT - 1617; n f
1) uma constelação
1a) Grande Ursa, Ursa Maior
1b) (DITAT) Ursa

05907 ̀ עכבורAkbowr

provavelmente para 5909; n pr m
Acbor = “rato”
1) pai do rei Baal-Hanã, de Edom
2) filho de Micaías e contemporâneo do rei Josias, de Judá

05908 ̀ עכבישakkabiysh

provavelmente procedente de uma raiz não utilizada no sentido literal de emaranhar;
DITAT - 1619; n m
1) aranha
1a) aranha
1b) teia (casa da aranha)

05909 ̀ עכברakbar

provavelmente procedente da mesma raiz que 5908 no sentido secundário de
atacar; DITAT - 1618; n m
1) rato

05910 ̀ עכוAkkow

aparentemente procedente de uma raiz não utilizada significando circundar; n pr loc
Aco = “sua estreiteza”
1) uma cidade portuária em Aser ao norte do Monte Carmelo e ao sul de Tiro

05911 ̀ עכורAkowr

procedente de 5916; DITAT - 1621a; n m
1) inquietação, distúrbio
1a) Acor - como o vale da inquietação onde Acã e sua família foram apedrejados

05912 ̀ עכןAkan

procedente de uma raiz não utilizada significando perturbar; n pr m
Acã = “perturbador”
1) um judaíta que violou a proibição específica de Deus de não tomar despojos da cidade
capturada de Jericó sendo, por isso, apedrejado até a morte com a sua família

05913 ̀ עכסakac

uma raiz primitiva; DITAT - 1620; v
1) (Piel) balançar pulseiras, chocalhar, tinir

05914 ̀ עכסekec

procedente de 5913; DITAT - 1620a; n m
1) tornozeleira, pulseira

05915 ̀ עכסהAkcah
procedente de 5914; n pr f

Acsa = “corrente de tornozelo” ou “tornozeleira”
1) a filha de Calebe e esposa do irmão de Calebe, Otniel, a quem ela foi dada como
recompensa pela captura de Debir

05916 ̀ עכרakar

uma raiz primitiva; DITAT - 1621; v
1) perturbar, agitar, tumultuar, transformar (alguém) em tabu
1a) (Qal) tumultuar, perturbar
1b) (Nifal)
1b1) ser perturbado, ser agitado
1b2) distúrbio, calamidade (particípio)

05917 ̀ עכרAkar

procedente de 5916; n pr m
Acar = “perturbador”
1) um judaíta que violou a proibição específica de Deus de não tomar despojos da cidade
capturada de Jericó sendo, por isso, apedrejado até a morte com a sua família
1a) grafia alternativa para ‘Acã’

05918 ̀ עכרןOkran

procedente de 5916; n pr m
Ocrã = “perturbado”
1) um aserita, pai de Pagiel

05919 ̀ עכשובakshuwb

provavelmente procedente de uma raiz não utilizada significando enrolar; DITAT 1622; n m
1) áspide, víbora
1a) áspide, víbora
1b) talvez aranha

05920 ̀ עלal

procedente de 5927; DITAT - 1624p subst
1) altura adv
2) acima, para cima, no alto

05921 ̀ עלal

via de regra, o mesmo que 5920 usado como uma preposição (no sing. ou pl.
freqüentemente com prefixo, ou como conjunção com uma partícula que lhe segue);
DITAT - 1624p; prep
1) sobre, com base em, de acordo com, por causa de, em favor de, concernente a, ao lado de,
em adição a, junto com, além de, acima, por cima, por, em direção a, para, contra
1a) sobre, com base em, pela razão de, por causa de, de acordo com, portanto, em favor de,
por isso, a respeito de, para, com, a despeito de, em oposição a, concernente a, quanto a,
considerando
1b) acima, além, por cima (referindo-se a excesso)
1c) acima, por cima (referindo-se a elevação ou preeminência)
1d) sobre, para, acima de, em, em adição a, junto com, com (referindo-se a adição)
1e) sobre (referindo-se a suspensão ou extensão)

1f) por, adjacente, próximo, perto, sobre, ao redor (referindo-se a contiguidade ou
proximidade)
1g) abaixo sobre, sobre, por cima, de, acima de, pronto a, em relacão a, para, contra (com
verbos de movimento)
1h) para (como um dativo) conj
2) por causa de, porque, enquanto não, embora

05922 ̀ עלal (aramaico)

correspondente a 5921; DITAT - 2908; prep
1) sobre, em cima, por causa de, acima, para, contra
1a) sobre, em cima, por causa de, considerando, concernente a, em benefício de
1b) sobre (com verbos de dominação)
1c) acima, além (em comparação)
1d) para, contra (referindo-se a direção)

05923 ̀ עלol ou ̀ עולowl

procedente de 5953; DITAT - 1628a; n m
1) jugo

05924 ̀ עלאella’ (aramaico)

procedente de 5922; DITAT - 2909a; adv
1) sobre

05925  עלאU
̀ lla’

fem. de 5923; n pr m
Ula = “jugo”
1) um aserita, líder de uma família na sua tribo

05926 ̀ עלגilleg

procedente de uma raiz não utilizada significando gaguejar; DITAT - 1623a; adj
1) que fala com dificuldade, gago

05927 ̀ עלהalah

uma raiz primitiva; DITAT - 1624; v
1) subir, ascender, subir
1a) (Qal)
1a1) subir, ascender
1a2) encontrar, visitar, seguir, partir, remover, retirar
1a3) subir, aparecer (referindo-se a animais)
1a4) brotar, crescer (referindo-se a vegetação)
1a5) subir, subir sobre, erguer (referindo-se a fenômeno natural)
1a6) aparecer (diante de Deus)
1a7) subir, subir sobre, estender (referindo-se à fronteira)
1a8) ser excelso, ser superior a
1b) (Nifal)
1b1) ser levado para cima, ser trazido para cima, ser levado embora
1b2) levar embora
1b3) ser exaltado
1c) (Hifil)
1c1) levar ao alto, fazer ascender ou escalar, fazer subir

1c2) trazer para cima, trazer contra, levar embora
1c3) trazer para cima, puxar para cima, treinar
1c4) fazer ascender
1c5) levantar, agitar (mentalmente)
1c6) oferecer, trazer (referindo-se a presentes)
1c7) exaltar
1c8) fazer ascender, oferecer
1d) (Hofal)
1d1) ser carregado embora, ser conduzido
1d2) ser levado para, ser inserido em
1d3) ser oferecido
1e) (Hitpael) erguer-se

05928 ̀ עלהalah (aramaico)

correspondente a 5930; DITAT - 2909e; n f
1) oferta queimada, holocausto

05929 ̀ עלהaleh

procedente de 5927; DITAT - 1624a; n m
1) folha, folhagem

05930 ̀ עלהolah ou ̀ עולהowlah

f part at de 5927; DITAT - 1624c,1624d; n f
1) oferta queimada
2) subida, escada, degraus

05931 ̀ עלהillah (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 5927; DITAT - 2910; n f
1) questão, negócio, ocasião

05932 ̀ עלוהalvah

para 5766; DITAT - 1580b; n f
1) injustiça, iniqüidade

05933 ̀ עלוהAlvah ou ̀ עליהAlyah

o mesmo que 5932; n pr m
Alva = “perverso”
1) um nobre de Edom

05934 ̀ עלוםaluwm

part pass de 5956 no sentido denominativo de 5958; DITAT - 1630c; n m
1) jovem, juventude, vigor

05935 ̀ עלוןAlvan ou  עליןA
̀ lyan

procedente de 5927; n pr m
Aliã ou Alvã = “alto”
1) um horeu, filho de Sobal

05936 ̀ עלוקהaluwqah
part pass de uma raiz não utilizada significando sugar; DITAT - 1636a; n f

1) sanguessuga

05937 ̀ עלזalaz

uma raiz primitiva; DITAT - 1625; v
1) (Qal) exultar, jubilar, triunfar

05938 ̀ עלזalez

procedente de 5937; DITAT - 1625a; adj
1) exultante, jubilante

05939 ̀ עלטהalatah

procedente de uma raiz não utilizada significando cobrir; DITAT - 1626; n f
1) escuridão densa

05940 ̀ עליeliy

procedente de 5927; DITAT - 1624b; n m
1) pilão

05941  עליE
̀ liy

procedente de 5927, grego 2242 Ηλι; n pr m
Eli = “ascensão”
1) um descendente de Arão através de Itamar e sumo sacerdote e juiz de Israel quando
Samuel passou a servir ainda como criança

05942 ̀ עליilliy ou (plural) עלית

procedente de 5927; DITAT - 1624e; adj
1) superior

05943 ̀ עליillay (aramaico)

correspondente a 5942; DITAT - 2909d; adj
1) o mais alto, o Altíssimo

05944 ̀ עליהaliyah

procedente de 5927; DITAT - 1624f; n f
1) quarto de cima, câmara superior

05945 ’ עליוןelyown

procedente de 5927; DITAT - 1624g,1624h adj
1) superior, de cima
1a) referindo-se ao rei davídico exaltado sobre outros monarcas n m
2) O Mais Alto, Altíssimo
2a) nome de Deus
2b) referindo-se a governantes, tanto reis como príncipes mensageiros

05946 ̀ עליוןelyown (aramaico)

correspondente a 5945; DITAT - 2909c; adj
1) o Altíssimo
1a) referindo-se a Deus

05947 ̀ עליזalliyz

procedente de 5937; DITAT - 1625b; adj
1) exultante, jubilante

05948 ̀ עלילaliyl

procedente de 5953 no sentido de completar; DITAT - 1628b; n m
1) fornalha, crisol

05949 ̀ עלילהaliylah ou ̀ עללהalilah

procedente de 5953 no sentido de efetuar; DITAT - 1627c; n f
1) devassidão, feito, obra
1a) devassidão
1b) feito
1c) práticas, ações perversas

05950 ̀ עליליהaliyliyah

para 5949; DITAT - 1627d; n f
1) feito

05951 ̀ עליצותaliytsuwth

procedente de 5970; DITAT - 1635a; n f
1) exultação

05952 ̀ עליתalliyth (aramaico)

procedente de 5927; n f
1) aposento superior, câmara superior

05953 ̀ עללalal

uma raiz primitiva; DITAT - 1627,1627b,1628; v
1) agir severamente, tratar com severidade, fazer alguém de tolo
1a) (Poel) agir severamente
1b) (Poal) ser severamente tratado com
Poel

Poel
Essa forma funciona de maneira muito semelhante ao Piel normal, e ocorre
somente devido a certas mudanças internas de vogal.
Ver Piel 8840
Poal

Poal
Essa forma é o passivo do Poel, e funciona de maneira muito semelhante ao
Pual normal.
Ver Pual 8849
Ver Poel 8845

1c) (Hitpael) ocupar-se, desviar-se, agir imoralmente, agir duramente, abusar (forçando)
1d) (Hitpoel) usar de práticas, perpetrar (em impiedade)
2) (Poel) rebuscar
3) (Poel) agir ou fazer-se de criança
4) (Poel) inserir, impelir, empurrar, empurrar sobre

05954 ̀ עללalal (aramaico)

correspondente a 5953 (no sentido de impelir em), para entrar; DITAT - 2911; v
1) entrar, ir para dentro, vir para dentro
1a) (Peal) entrar, vir para dentro
1b) (Afel) fazer entrar, introduzir
1c) (Hofal) ser trazido para dentro

05955 ̀ עללהolelah ou (plural)  עללותou עוללות

part at de 5953; DITAT - 1627a; n f
1) respiga

05956 ̀ עלםalam

uma raiz primitiva; DITAT - 1629; v
Hitpoel

Hitpoel
Um tema hebraico reflexivo intensivo, ocasionado pelo alongamento da
última vogal na segunda sílaba da raiz triliteral (composta de 3 letras). Essa
forma funciona de modo semelhante ao Hitpael.
Ver Hitpael 8819
Peal

Peal
No aramaico (caldeu), essa forma representa o tronco básico do verbo e
equivale ao tronco Qal no hebraico.
Ver Qal 8851
Afel

Afel
No aramaico bíblico (caldeu), o Afel é uma conjugação causativa como o
Hifil no hebraico, mas com a letra Alef substituída pelo He inicial.
Exceto por outras mudanças ortográficas que também ocorrem, o verbo
funciona de modo semelhante ao Hifil no hebraico, expressando ação
causativa.
Ver Hifil 8818

1) ocultar, esconder, ser escondido, ser ocultado, ser secreto
1a) (Qal) segredo (particípio)
1b) (Nifal)
1b1) estar oculto
1b2) escondido, dissimulador (particípio)
1c) (Hifil) ocultar, esconder
1d) (Hitpael) esconder-se

05957 ̀ עלםalam (aramaico)

correspondente a 5769; DITAT - 2912; n m
1) perpetuidade, antigüidade, para sempre

05958 ̀ עלםelem

procedente de 5956; DITAT - 1630a; n m
1) homem jovem

05959 ̀ עלמהalmah

procedente de 5958; DITAT - 1630b; n f
1) virgem, mulher jovem
1a) em idade para casamento
1b) moça ou recém-casada
Não há ocorrência pela qual possa ser provado que esta palavra designa uma mulher que
não é virgem. (DITAT)

05960 ̀ עלמוןAlmown
procedente de 5956; n pr loc
Almom = “oculto”
1) uma cidade em Benjamim designada aos sacerdotes

05961 ̀ עלמותAlamowth

pl. de 5959; n f
1) mulher jovem, soprano?
1b) um termo usado no título dos salmos - Alamote

05962 ̀ עלמיAlmiy (aramaico)

gentílico de um nome correspondente a 5867 contraído; n pr
Elamitas = veja Elão “seus montes”
1) uma pessoa natural do Elão

05963 דבלתימה

̀ עלמןAlmon Diblathay ̂emah

procedente da mesma raiz que 5960 e o dual de 1690 [veja 1015] com o sufixo enclítico
de direção; n pr loc
Almom-Diblataim = “escondendo os dois bolos”
1) um local de parada dos israelitas no deserto de Moabe

05964 ̀ עלמתAlemeth

procedente de 5956;
Alemete = “cobertura” n pr m
1) um benjamita, filho de Jeoada ou Jaerá e descendente de Saul através de Jônatas

2) uma cidade em Benjamim

05965 ̀ עלסalac

uma raiz primitiva; DITAT - 1632; v
1) regozijar-se
1a) (Qal) regozijar-se
1b) (Nifal) exultar
1b1) bater as asas alegremente (referindo-se à avestruz)
1c) (Hitpael) deliciar-se

05966 ̀ עלעala ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 1633; v
1) sorver (significado incerto)
1a) (Piel) beber

05967 ̀ עלעala ̀ (aramaico)

correspondente a 6763; DITAT - 2913; n f
1) costela

05968 ̀ עלףalaph

uma raiz primitiva; DITAT - 1634; v
1) cobrir
1a) (Pual) coberto, incrustado (particípio)
1b) (Hitpael) enrolar-se, disfarçar-se, debilitar

05969  עלפהu
̀ lpeh

procedente de 5968; DITAT - 1634; subst
1) abatido, debilitado

05970 ̀ עלץalats

uma raiz primitiva; DITAT - 1635; v
1) regozijar-se, exultar
1a) (Qal) exultar

05971 ̀ עםam

procedente de 6004; DITAT - 1640a,1640e; n m
1) nação, povo
1a) povo, nação
1b) pessoas, membros de um povo, compatriotas, patrícios
2) parente, familiar

05972 ̀ עםam (aramaico)

correspondente a 5971; DITAT - 2914; n m
1) povo

05973 ̀ עםim

procedente de 6004; DITAT - 1640b; prep
1) com
1a) com
1b) contra

1c) em direção a
1d) enquanto
1e) além de, exceto
1f) apesar de

05974 ̀ עםim (aramaico)

correspondente a 5973; DITAT - 2915; prep
1) com
1a) junto com, com
1b) com, durante

05975 ̀ עמדamad

uma raiz primitiva; DITAT - 1637; v
1) estar de pé, permanecer, resistir, tomar o lugar de alguém
1a) (Qal)
1a1) ficar de pé, tomar o lugar de alguém, estar em atitude de permanência, manter-se,
tomar posição, apresentar-se, atender, ser ou tornar-se servo de
1a2) permanecer parado, parar (de mover ou agir), cessar
1a3) demorar, atrasar, permanecer, continuar, morar, resistir, persistir, estar firme
1a4) tomar posição, manter a posição de alguém
1a5) manter-se de pé, permanecer de pé, ficar de pé, levantar-se, estar ereto, estar de pé
1a6) surgir, aparecer, entrar em cena, mostrar-se, erguer-se contra
1a7) permanecer com, tomar a posição de alguém, ser designado, tornar-se liso, tornar-se
insípido
1b) (Hifil)
1b1) posicionar, estabelecer
1b2) fazer permanecer firme, manter
1b3) levar a ficar de pé, fazer estabelecer-se, erigir
1b4) apresentar (alguém) diante (do rei)
1b5) designar, ordenar, estabelecer
1c) (Hofal) ser apresentado, ser levado a ficar de pé, ser colocado diante

05976 ̀ עמדamad

para 4571; DITAT - 1637; v
1) estar em um posto, ficar de pé, permanecer, durar

05977 ̀ עמדomed

procedente de 5975; DITAT - 1637a; n m
1) lugar

05978 ̀ עמדimmad

prol em lugar de 5973; DITAT - 1640b; prep
1) com

05979 ̀ עמדהemdah

procedente de 5975; DITAT - 1637b; n f
1) posto, posição

05980 ̀ עמהummah

procedente de 6004; DITAT - 1640f; n f

1) justaposição
1a) usado somente como uma prep
1a1) perto de, lado a lado com, ao lado de, paralelo com
1a2) de acordo com, correspondente a, exatamente como, perto de
1a3) correspondente a

05981 ̀ עמהUmmah

o mesmo que 5980; n pr loc
Umá = “união”
1) uma das cidades de Aser; provavelmente também ‘Aco’

05982 ̀ עמודammuwd ou ̀ עמדammud

procedente de 5975; DITAT - 1637c; n m
1) pilar, coluna
1a) pilar
1b) coluna, vertical
1c) coluna (de fumaça)

05983 ̀ עמוןAmmown

procedente de 5971; DITAT - 1642; n pr m
Amom = “tribal”
1) um povo que habitou na Transjordânia descendente de Ló através de Ben-Ami

05984 ̀ עמוניAmmowniy

patronímico procedente de 5983; DITAT - 1642a; adj
Ammonitas = veja Amom “tribal”
1) descendentes de Amom e habitantes de Amom

05985 ’ עמוניתAmmowniyth

fem de 5984; adj
Amonita = veja Amom “tribal”
1) uma mulher de Amom

05986 ̀ עמוסAmowc

procedente de 6006; n pr m
Amós = “carga”
1) um profeta do Senhor que profetizou no reino do norte; natural de Tecoa, em Judá,
próxima a Belém, e um pastor por ofício; autor do livro profético que tem o seu nome

05987 ̀ עמוקAmowq

procedente de 6009; n pr m
Amoque = “ser profundo”
1) um sacerdote que retornou com Zorobabel

05988 ̀ עמיאלAmmiy’el

procedente de 5971 e 410; n pr m
Amiel = “meu parente é Deus”
1) o espia da tribo de Dã que pereceu de praga por causa do seu relato negativo

2) pai de Maquir, de Lo-Debar
3) pai de Bate-Seba; também ‘Eliã’
4) o sexto filho de Obede-Edom e porteiro do templo

05989 ̀ עמיהודAmmiyhuwd

procedente de 5971 e 1935; n pr m
Amiúde = “meu parente é majestade”
1) um efraimita, pai de Elisama, o líder da tribo na época do êxodo
2) um simeonita, pai de Semuel
3) pai de Pedael, príncipe da tribo de Naftali
4) pai do rei Talmai, de Gesur
5) um descendente de Judá através do seu filho Perez

05990 ̀ עמיזבדAmmiyzabad

procedente de 5971 e 2064; n pr m
Amizabade = “meu povo concedeu”
1) filho de Benaia, que comandou a terceira divisão do exército de Davi

05991 ̀ עמיחורAmmiychuwr

procedente de 5971 e 2353; n pr m
Amiúde = “povo de majestade”
1) um governante da Síria

05992 ̀ עמינדבAmmiynadab

procedente de 5971 e 5068, grego 284 Αμιναδαβ; n pr m
Aminadabe = “meu parente é nobre”
1) filho de Rão ou Aram, pai de Naassom e um antepassado de Jesus; sogro de Arão
2) um levita coatita e líder dos filhos de Uziel
3) um levita, filho de Coate; também ‘Isar’

05993 נדיב

̀ עמיAmmiy Nadiyb

procedente de 5971 e 5081; n pr m
Aminadibe = “meu povo é voluntário”
1) uma pessoa desconhecida notada pela rapidez dos seus carros
1a) possivelmente não se refere a uma pessoa mas deveria ser traduzido como ‘meu povo
voluntário’

05994 ̀ עמיקamiyq (aramaico)

correspondente a 6012; DITAT - 2916; adj
1) profundo subst
2) coisas profundas, mistérios profundos

05995 ̀ עמירamiyr

procedente de 6014; DITAT - 1645c; n m
1) fileira, uma fileira de espigas caídas

05996 ̀ עמישדיAmmiyshadday
procedente de 5971 e 7706; n pr m
Amisadai = “meu parente é o Todo-poderoso”

1) pai de Aiezer, príncipe da tribo de Dã na época do êxodo

05997 ̀ עמיתamiyth

procedente de uma raiz primitiva significando associar; DITAT - 1638a; n m
1) parente, vizinho, associado, companheiro

05998 ̀ עמלamal

uma raiz primitiva; DITAT - 1639; v
1) labutar, esforçar-se
1a) (Qal) labutar

05999 ̀ עמלamal

procedente de 5998; DITAT - 1639a; n m/f
1) esforço, dificuldade, trabalho
1a) dificuldade
1b) dificuldade, dano
1c) esforço, labuta

06000 ̀ עמלAmal

o mesmo que 5999; n. pr. m.
Amal = “trabalho”
1) um homem da tribo de Aser, filho de Helém

06001 ̀ עמלamel

procedente de 5998; DITAT - 1639b,1639c n. m.
1) trabalhador, sofredor, miserável
1a) trabalhador, operário
1b) sofredor adj. v.
2) penoso

06002 ̀ עמלקAmaleq

provavelmente de origem estrangeira; n. pr. m.
Amaleque = “habitante dum vale”
1) filho de Elifaz com sua concumbina Timna, neto de Esaú, e pai de uma tribo na região sul
de Canaã
2) descendentes de Amaleque

06003 ̀ עמלקיAmaleqiy

procedente de 6002; adj. pr. gentílico
Amalequita = ver Amaleque “povo errante”
1) descendentes de Amaleque, o neto de Esaú

06004 ̀ עמםamam

uma raiz primitiva; DITAT - 1641; v.
DITAT DITAT corresponde à obra de R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr. e
Bruce K. Waltke, Dicionário Internacional de Teologia do Antigo
Testamento (publicado pelas Edições Vida Nova, www.vidanova.com.br). O
número que aparece ao lado da sigla DITAT corresponde ao verbete deste
dicionário, que pode ser consultado para maior aprofundamento.

1) obscurecer, escurecer, tornar escuro
1a) (Qal) obscurecer, eclipsar, ser mantido escuro
1b) (Hophal) estar escuro, escurecer

06005 ̀ עמנואלImmanuw’el

procedente de 5973 e 410 com a inserção de um sufixo pronominal; grego 1694
Εμμανουηλ; DITAT - 1640d; n. pr. m.
Emanuel = “Deus conosco” ou “conosco está Deus”
1) nome simbólico e profético do Messias, o Cristo, profetizando que ele iria nascer de uma
virgem e seria “Deus conosco”.

06006 ̀ עמסamac ou ̀ עמשamas

uma raiz primitiva; DITAT - 1643; v.
1) por carga em, carregar, levar uma carga
1a) (Qal)
1a1) por carga em
1a2) levar uma carga
1b) (Hiphil) colocar uma carga sobre

06007 ̀ עמסיהAmacyah

procedente de 6006 e 3050; n. pr. m.
Amasias = “O SENHOR é força”
1) filho de Zicri e comandante de 200.000 guerreiros de Judá no reinado do rei Josafá, de
Judá

06008 ̀ עמעדAm ̀ad

procedente de 5971 e 5703; n. pr. loc.
Amade = “resistente”
1) uma cidade em Aser na divisa entre Alameleque e Misal

06009 ̀ עמקamaq

uma raiz primitiva; DITAT - 1644; v.
1) ser fundo, ser profundo, tornar fundo
1a) (Qal) ser fundo
1b) (Hiphil) tornar fundo, aprofundar

06010 ̀ עמקemeq

procedente de 6009; DITAT - 1644a; n. m.
Qal

Qal
Qal é o paradigma verbal mais freqüentemente empregado. Expressa a
ação “simples” ou “causal” da raiz na voz ativa.
Exemplos:
ele sentou, ele comeu, ele foi, ele disse, ele levantou, ele comprou
Esta forma representa 66.7% dos verbos analisados.

1) vale, várzea, planície, região aberta

06011 ̀ עמקomeq

procedente de 6009; DITAT - 1644b; n. m.
1) profundidade

06012 ̀ עמקameq

procedente de 6009; DITAT - 1644c; adj.
1) profundo, inescrutável
1a) ininteligível (referindo-se à fala)

06013 ̀ עמקamoq

procedente de 6009; DITAT - 1644d; adj.
1) profundo, misterioso, profundezas
1a) profundo
1b) insondável

06014 ̀ עמרamar

uma raiz primitiva; DITAT - 1645,1646; v.
1) amarrar feixes
1a) (Piel) juntar
Piel

Piel
1) O Piel normalmente expressa uma ação “intensiva” ou “intencional”.
Qal
ele quebrou
ele enviou
Piel
ele quebrou em pedaços, ele esmagou
ele mandou embora, expulsou
2) Algumas vezes o Piel introduz um novo sentido à forma Qal.
ele contou ele relatou, contou
ele completou ele pagou, recompensou
ele aprendeu ele ensinou
3) O Piel expressa uma ação “repetida” ou “prolongada”.
ele pulou ele saltou, saltitou
4) Alguns verbos intransitivos no Qal tornam-se transitivos no Piel.

2) manipular, lidar tiranicamente com
2a) (Hitpael) tratar como um escravo

06015 ̀ עמרamar (aramaico)

corresponde a 6785; DITAT - 2917; n. m.
1) lã

06016 ̀ עמרomer

procedente de 6014; DITAT - 1645b,1645a; n. m.
1) ômer
1a) uma medida para secos de 1/10 de efa (cerca de 2 litros)
2) feixe

06017 ̀ עמרהAmorah

procedente de 6014; grego 1116 γομορρα; n. pr. loc.
Gomorra = “submersão”
ser forte fortalecer, fortificar
tornar-se grande engrandecer
Hitpael

Hitpael
1) Essa forma expressa basicamente uma ação “reflexiva” de Qal ou Piel
Ver para o Qal 8851
Ver para o Piel 8840
Qal Hitpael
ele trajava ele se vestiu
ele lavou ele se lavou
ele caiu ele preciptou-se, caiu caiu em cima, atacou
ele vendeu ele se vendeu, ele se devotou
2) Expressa uma ação recíproca.
eles olharam eles olharam um para o outro
eles sussurraram eles sussurraram um para o outro
3) Alguns verbos no Hitpael são traduzidos como uma ação simples. A ação
reflexiva fica subentendida.
ele orou, ele lamentou, ele ficou irado
Essa forma representa 1.4% dos verbos analisados.

1) a cidade irmã na maldade com Sodoma, sendo ambas destruídas pelo juízo de Deus com
fogo dos céus
1a) referindo-se a iniqüidade (fig.)

06018 ̀ עמריOmriy

procedente de 6014; n. pr. m.
Onri = “pupilo do SENHOR”
1) rei do reino do Norte, de Israel, sucessor do rei Elá do qual fora o comandante do
exército; governou por 12 anos e foi sucedido por seu infame filho Acabe
2) um dos filhos de Bequer, o filho de Benjamim
3) um descendente de Perez, o filho de Judá
4) filho de Micael e líder da tribo de Issacar nos dias de Davi

06019 ̀ עמרםAmram

provavelmente procedente de 5971 e 7311; n. pr. m.
Anrão = “povo exaltado”
1) um descendente de Coate e Levi e pai de Moisés
2) um dos filhos de Bani, que havia tomado uma mulher estrangeira na época de Esdras

06020 ̀ עמרמיAmramiy

procedente de 6019; adj.
anramitas = ver Anrão “exaltado”
1) um ramo da família coatita da tribo de Levi e descendentes de Anrão, o pai de Moisés

06021 ̀ עמשאAmasa’

procedente de 6006; n. pr. m.
Amasa = “carga”
1) filho de Itra ou Jéter com Abigail, a irmã de Davi, e general do exército de Absalão
2) filho de Hadlai e um príncipe de Efraim no reinado do rei Acaz

06022 ̀ עמשיAmasay

procedente de 6006; n. pr. m.
Amasai = “pesado”
1) um guerreiro e chefe dos capitães de Judá e Benjamim que se juntaram a Davi em
Ziclague
2) um levita coatita, pai de Maate e ancestral de Samuel
3) um sacerdote que tocou a trombeta diante da arca
4) outro levita coatita no reinado de Ezequias, rei de Judá

06023 ̀ עמשסיAmashcay

provavelmente procedente de 6006; n. pr. m.
Amasai = “fatigante”
1) um sacerdote, filho de Azarel, nos dias de Neemias

06024 ̀ ענבAnab

procedente da mesma raiz que 6025; n. pr. loc.
Anabe = “fruto”
fig. Figuradamente

1) uma cidade nas montanhas do sul de Judá, 29 quilômetros (18 milhas) ao sul de Hebrom

06025 ̀ ענבenab

procedente de uma raiz não utilizada com o provável sentido de dar fruto; DITAT 1647a; n. m.
1) uva(s)

06026 ̀ ענגanag

uma raiz primitiva; DITAT - 1648; v.
1) ser macio, ser delicado, ser mimoso
1a) (Pual) ser delicado
1b) (Hitpael)
1b1) ser habituado a mimo, ser mimado
1b2) estar feliz com, ter prazer requintado
1b3) divertir-se com, zombar de

06027 ̀ ענגoneg

procedente de 6026; DITAT - 1648a; n. m.
1) prazer requintado, refinamento, deleite, agradabilidade

06028 ̀ ענגanog

procedente de 6026; DITAT - 1648b; adj.
1) refinado, delicado

06029 ̀ ענדanad

uma raiz primitiva; DITAT - 1649; v.
1) amarrar, atar, amarrar com laço
1a) (Qal) atar

06030 ̀ ענהanah

uma raiz primitiva; DITAT - 1650,1653; v.
1) responder, replicar, testificar, falar, gritar
Pual

Pual
Pual é o “passivo” do Piel - ver 8840
Piel
ele esmagou
ele contou
Essa forma representa 0,7% dos verbos analisados.
Pual
isso foi esmagado
isso foi contado

1a) (Qal)
1a1) responder, replicar
1a2) testificar, responder como testemunha
1b) (Nifal)
1b1) dar resposta
1b2) ser respondido, receber resposta
2) (Qal) cantar, exprimir de forma melodiosa
3) (Qal) habitar

06031 ̀ ענהanah

uma raiz primitiva [possivelmente melhor identificada com 6030 pela idéia de
menosprezar ou intimidar]; DITAT - 1651,1652; v.
1) (Qal) estar ocupado, estar atarefado com
2) afligir, oprimir, humilhar, ser oprimido, ser curvado
Nifal

Nifal
1) O Nifal é o “passivo” do Qal - ver 8851
Qal
ele viu
ele viu o anjo
ele enviou
ele criou isso
Nifal
ele foi visto, apareceu
o anjo foi visto
ele foi enviado
foi criado
1) O Nifal algumas vezes expressa uma ação “reflexiva”.
ele vigiou ele foi vigiado, também
ele se protegeu
1) Diversos verbos usam o Nifal, embora expressem ação simples
e são traduzidos na voz ativa. São exemplos comuns:
ele lutou, ele permaneceu, ele jurou, ele entrou
Essa forma representa 6.0% dos verbos analisados.

2a) (Qal)
2a1) ser abaixado, tornar-se baixo
2a2) ser rebaixado, estar abatido
2a3) ser afligido
2a4) inclinar-se
2b) (Nifal)
2b1) humilhar-se, curvar
2b2) ser afligido, ser humilhado
2c) (Piel)
2c1) humilhar, maltratar, afligir
2c2) humilhar, ser humilhado
2c3) afligir
2d4) humilhar, enfraquecer-se
2d) (Pual)
2d1) ser afligido
2d2) ser humilhado
2e) (Hifil) afligir
2f) (Hitpael)
2f1) humilhar-se
2f2) ser afligido

06032 ̀ ענהanah (aramaico)

corresponde a 6030; DITAT - 2918; v.
1) responder, replicar
Hifil

Hifil
1) O Hifil em geral expressa a ação “causativa” do Qal - ver 8851
Qal Hifil
ele comeu ele fez comer, alimentou
ele veio ele fez vir, trouxe
ele reinou ele fez rei, coroou
2) O Hifil é geralmente empregado para formar verbos a partir de substantivos
e de adjetivos.
Substantivo ou Adjetivo Hifil
ouvido ouvir (dar ouvidos)
distante afastar-se, colocar longe de
3) Alguns verbos “simples” acham-se no Hifil.
lançar, destruir, levantar cedo, explicar, contar
Essa forma representa 13.3% dos verbos analisados.

1a) (Peal)
1a1) responder, dar resposta
1a2) replicar

06033 ̀ ענהanah (aramaico)

correspondente a 6031; DITAT - 2919a; v.
1) (Peal) ser humilde, ser baixo adj.
2) pobre, necessitado

06034 ̀ ענהAnah

provavelmente procedente de 6030;
Aná = “resposta” n. pr. m.
1) filho de Zibeão e pai de Oolibama, uma das esposas de Esaú
2) um líder horeu n. pr. f.
3) filha de Zibeão

06035 ̀ ענוanav ou [pela combinação com 6041] ̀ עניוanayv

procedente de 6031; DITAT - 1652a; n. m.
1) pobre, humilde, aflito, manso
1a) pobre, necessitado
1b) pobre e fraco
1c) pobre, fraco e aflito
1d) humilde, modesto, manso

06036 ̀ ענובAnuwb

part. pass., procedente da mesma raiz que 6025; n. pr. m.
Anube = “confederado”
1) filho de Coz, descendente de Judá e Calebe através de Asur, o pai de Tecoa

06037 ̀ ענוהanvah

procedente de 6035; DITAT - 1652b; n. f.
1) humildade, mansidão
1a) humildade, mansidão
1b) condescendência

06038 ̀ ענוהanavah

procedente de 6035; DITAT - 1652b; n. f.
1) humildade, mansidão

06039 ̀ ענותenuwth

procedente de 6031; DITAT - 1652c; n. f.
Peal

Peal
No aramaico (caldeu), essa forma representa o tronco básico do verbo e
equivale ao tronco Qal no hebraico.
Ver Qal 8851

1) aflição

06040 ̀ עניoniy

procedente de 6031; DITAT - 1652e; n. m.
1) aflição, pobreza, miséria
1a) aflição
1b) pobreza

06041 ̀ עניaniy

procedente de 6031; DITAT - 1652d; adj.
1) pobre, aflito, humilde, miserável
1a) pobre, necessitado
1b) pobre e fraco
1c) pobre, fraco, aflito, miserável
1d) humilde, modesto

06042 ̀ עניUnniy

procedente de 6031; n. pr. m.
Uni = “aflito”
1) um porteiro levita nos dias de Davi
2) um levita preeocupado com o ofício sagrado após o retorno do exílio na Babilônia

06043 ̀ עניהAnayah

procedente de 6030; n. pr. m.
Anaías = “o SENHOR respondeu”
1) um sacerdote que ajudou a Esdras e subscreveu a aliança com Neemias

06044 ̀ עניםAniym

para o pl. de 5869; n. pr. loc.
Anim = “fontes”
1) uma cidade nas montanhas do sul de Judá

06045 ̀ עניןinyan

procedente de 6031; DITAT - 1651a; n. m.
1) ocupação, tarefa, trabalho

06046 ̀ ענםAnem

procedente da forma dual de 5869; n. pr. loc.
Aném = “fontes”
1) uma cidade levítica em Issacar designada aos gersonitas

06047 ̀ ענמיםAnamim

aparentemente pl. de alguma palavra egípcia; n. pr.
Anamim = “aflição de águas”
1) uma tribo de egípcios

06048 ̀ ענמלךAnammelek
de origem estrangeira; n. pr. divindade
Anameleque = “imagem do rei”

1) um deus falso assírio trazido a Israel durante a monarquia; cultuado com ritos
semelhantes aos de Moloque; deus associado a “Adrameleque”

06049 ̀ ענןanan

uma raiz primitiva; DITAT - 1655,1656; v.
1) (Piel) fazer aparecer, produzir, trazer (nuvens)
2) (Poel) praticar feitiçaria, conjurar
2a) observar épocas, praticar feitiçaria ou espiritismo ou mágica ou adivinhção ou bruxaria
2b) adivinho, encantador, feitiçeiro, adivinhador, prognosticador, bárbaro, Meonenim [RC;
RA: adivinhadores] (particípio)

06050 ̀ ענןanan (aramaico)

correspondente a 6051; DITAT - 2921; n. m.
1) nuvem

06051 ̀ ענןanan

de 6049; DITAT - 1655a; n m
1) nuvem, nublado, nuvens
1a) nuvens (referindo-se a nuvem teofânica)
1b) nuvem

06052 ̀ ענןAnan

o mesmo que 6051; n pr m
Anan = “nuvem”
1) um dos líderes do povo que subscreveram a aliança com Neemias

06053 ̀ עננהananah

procedente de 6051; DITAT - 1655a; n f
1) nuvem, nublado

06054 ̀ ענניAnaniy

procedente de 6051; n pr m
Anani = “minha nuvem”
1) o 7o filho de Elioenai, descendente de Davi

06055 ̀ ענניהAnanyah

procedente de 6049 e 3050;
Ananias = “nuvens do SENHOR” n pr m
1) ancestral de Azarias que auxiliou na reconstrução dos muros da cidade no tempo de
Neemias n pr loc
Poel

Poel
Essa forma funciona de maneira muito semelhante ao Piel normal, e ocorre
somente devido a certas mudanças internas de vogal.
Ver Piel 8840

2) uma cidade a noroeste de Jerusalém para a qual retornaram alguns dos exilados
benjamitas

06056 ̀ ענףanaph (aramaico) ou ̀ ענףeneph (aramaico)

correspondente a 6057; DITAT - 2922; n m
1) ramo, galho

06057 ̀ ענףanaph

procedente de uma raiz não utilizada que significa cobrir; DITAT - 1657a; n m
1) ramo, galho

06058 ̀ ענףaneph

procedente da mesma raiz que 6057; DITAT - 1657b; adj
1) cheio de galhos, denso

06059 ̀ ענקanaq

uma raiz primitiva; DITAT - 1658c; v
1) servir como um colar, enfeitar com um ornamento de pescoço
1a) (Qal) servir como um colar
1b) (Hiphil) fazer um colar

06060 ̀ ענקanaq

procedente de 6059; DITAT - 1658b,1658a; n m
1) colar, pingente de colar
2) (DITAT) pescoço

06061 ̀ ענקAnaq

o mesmo que 6060; n pr m
Anaque = “pescoço”
1) progenitor de uma família, ou uma tribo de pessoas gigantes em Canaã

06062 ̀ ענקיAnaqiy

from 6061; adj patr
Anaquins = “pessoas de pescoço comprido”
1) uma tribo de gigantes, descendentes de Anaque, que habitavam no sul de Canaã

06063 ̀ ענרAner

provavelmente em lugar de 5288;
Aner = “rapaz” n pr m
1) um dos líderes amorreus que ajudou Abraão na perseguição aos 4 reis invasores n pr loc
2) uma cidade lev/tica a oeste do Jordão, em Manassés, designada aos levitas coatitas

06064 ̀ ענשanash

uma raiz primitiva; DITAT - 1659; v
1) multar, penalizar, punir, condenar
1a) (Qal) multar, punir
1b) (Niphal) ser multado, ser punido

06065 ̀ ענשanash (aramaico)

correspondente a 6066; DITAT - 2923; v
1) ( LBL) multar
2) (BDB/DITAT) confisco, multa, penalização
C

06066 ̀ ענשonesh

de 6064; DITAT - 1659a; n m
1) multa, penalidade, indenização

06067 ̀ ענתAnath

procedente de 6030; n pr m
Anate = “resposta”
1) pai de Sangar

06068 ̀ ענתותAnathowth

plural de 6067;
Anatote = “respostas à oração” n pr m
1) filho de Bequer e neto de Benjamim
2) um dos líderes do povo que subscreveu a aliança com Neemias n pr loc
3) uma cidade de Benjamin designada ao sacerdote; localizada aproximadamente a 5 km (3
milhas) de Jerusalém; lugar do nascimento do profeta Jeremias

06069 ̀ ענתתיAnthothiy ou  ענתותיA
̀ nn ̂ethowthiy

procedente de 6068; adj patr
Anetotite = veja Anatote “aflição”
1) um descendente or habitante de Anatote

06070 ̀ ענתתיהAnthothiyah

procedente da mesma raiz que 6068 e 3050; n pr m
Antotias = “resposta do SENHOR”
1) um benjamita, um dos filhos de Jeroão

06071 ̀ עסיסaciyc

procedente de 6072; DITAT - 1660a; n m
1) vinho doce, vinho, mosto

06072 ̀ עססacac

uma raiz primitiva; DITAT - 1660; v
1) apertar, esmagar, esmagar com os pés, pisotear, pressionar (uvas)
1a) (Qal) pressionar

06073 ̀ עפאophe’ ou (plural) עפאים

procedente de uma raiz não utilizada que significa cobrir; DITAT - 1661; n m
1) ramo, folhagem

06074 ̀ עפיophiy (aramaico)

correspondente a 6073; DITAT - 2924; n m
CLBL CLBL
BDB BDB

1) folhas, folhagem

06075 ̀ עפלaphal

uma raiz primitiva; DITAT - 1662,1663; v
1) erguer, inchar, ser erguido
1a) (Pual) inchar
1b) (Hiphil) ser atrevido, ser inchado
2) presumir, ser descuidado
2a) (Hiphil) ser descuidado, demonstrar descuido

06076 ̀ עפלophel

procedente de 6075; DITAT - 1662a,1662b; n m
1) monte, elevação, forte, fortaleza, Ofel
2) tumor, hemorróida

06077 ̀ עפלOphel

o mesmo que 6076; DITAT - 1662a; n pr loc
Ophel = “monte”
1) uma cadeia de montanhas em Jerusalem, fortificadas para a defesa da cidade

06078 ̀ עפניOphniy

procedente de um substantitivo não usado [denotando um lugar na Palestina]; n pr loc
Ofni = “mofado”
1) uma cidade de Benjamim localizada a 4.5 km (2.5 milhas) a noroeste de Betel; a atual
’Jifna’

06079 ̀ עפעףaph a
̀ ph ou (plural) עפעפים

procedente de 5774; DITAT - 1582b; n m
1) pálpebra
1a) pálpebra
1b) referindo-se ao amanhecer, raios do sol (fig.)

06080 ̀ עפרaphar

uma raiz primitiva: com o significado tanto de ser cinza ou talvez, melhor, pulverizar;
utilizado somente como denominativo de 6083, ser pó; DITAT - 1664; v
1) (Piel) empoeirar, lançar terra

06081 ̀ עפרEpher

provavelmente uma variação de 6082; n pr m
Epher = “um novilho”
1) o 2o filho de Midiã
2) um filho de Esdras, dentre os descendentes de Judá
3) um dos líderes das famílias de of Manassés localizadas a leste do Jordão

06082 ̀ עפרopher

procedente de 6080; DITAT - 1665a; n m
1) cervo, veado

06083 ̀ עפרaphar

procedente de 6080; DITAT - 1664a; n m
1) terra seca, poeira, pó, cinzas, terra, chão, argamassa, entulho
1a) terra seca ou solta
1b) entulho
1c) argamassa
1d) minério

06084 ̀ עפרהOphrah

fem. de 6082;
Ofra = “corça nova” n pr m
1) um judaíta, filho de Meonotai n pr loc
2) uma cidade de Benjamim aproximadamente 8 km (5 miles) a leste de Betel
3) um lugar em Manassés, terra natal de Gideão; provavelmente localizado próximo a
Siquém

06085 ̀ עפרוןEphrown

procedente da mesma raiz que 6081, grego 2187 Εφραιμ;
Efrom = “semelhante à corça” n pr m
1) um hitita, filho de Zoar, e aquele de quem Abraão comprou o campo e o túmulo de
Macpela n pr loc
2) uma cidade junto à fronteira de Benjamim
3) uma montanha na fronteira norte de Judá

06086 ̀ עץets

procedente de 6095; DITAT - 1670a; n m
1) árvore, madeira, tora, tronco, prancha, vara, forca
1a) árvore, árvores
1b) madeira, gravetos, forca, lenha, madeira de cedro, planta de linho

06087 ̀ עצבatsab

uma raiz primitiva; DITAT - 1666,1667; v
1) ferir, doer, magoar, descontentar, aborrecer, distorcer
1a) (Qal) ferir, doer
1b) (Niphal) estar com dor, estar dolorido, estar magoado
1c) (Piel) aborrecer, torturar
1d) (Hiphil) causar dor
1e) (Hithpael) sentir-se magoado, estar aborrecido
2) dar forma, moldar, fazer, formar, estender numa forma, (DITAT) adorar
2a) (Piel) dar forma, formar
2b) (Hiphil) formar, copiar, moldar

06088 ̀ עצבatsab (aramaico)

correspondente a 6087; DITAT - 2925; v
1) afligir, magoar
1a) (Peal) aflito (particípio)

06089 ̀ עצבetseb

procedente de 6087; DITAT - 1666a,1667a; n m
1) dor, ferida, labuta, pesar, trabalho, trabalho árduo

1a) dor
1b) ferida, ofensa
1c) labuta, trabalho árduo
2) utensílio, criação, objeto
3) (DITAT) ídolo

06090 ̀ עצבotseb

uma variação 6089; DITAT - 1666b,1667b; n m
1) dor, pesar
2) ídolo

06091 ̀ עצבatsab ou (plural) עצבים

procedente de 6087; DITAT - 1667c; n m
1) ídolo, imagem

06092 ̀ עצבatseb

procedente de 6087; DITAT - 1666c; n m
1) trabalhador, mão-de-obra

06093 ̀ עצבוןitstsabown

procedente de 6087; DITAT - 1666e; n m
1) dor, trabalho, trabalho árduo, pesar, labuta

06094 ̀ עצבתatstsebeth

procedente de 6087; DITAT - 1666d; n f
1) dor, ferida, pesar, machucado

06095 ̀ עצהatsah

uma raiz primitiva; DITAT - 1669; v
1) (Qal) fechar

06096 ̀ עצהatseh

procedente de 6095; DITAT - 1671a; n m
1) espinha, espinha dorsal, osso sacro
1a) espinha ou osso sacro
1a1) osso próximo à cauda gordurosa

06097 ̀ עצהetsah

procedente de 6086; DITAT - 1670b; n f col
1) árvores, madeira

06098 ̀ עצהetsah

procedente de 3289; DITAT - 887a; n f
1) conselho, desígnio, propósito

06099 ̀ עצוםatsuwm ou ̀ עצםatsum;

particípio passivo de 6105; DITAT - 1673d; adj
1) poderoso, vasto, numeroso
1a) poderoso, forte (em número)
1b) numeroso, incontável

06100
Geber

̀ עציון גברEtsyown

(forma contrata)

̀ עציןEtsyon

procedente de 6096 e 1397; n. pr. loc.
Eziom-Geber = “coluna vertebral de um homem”
1) a última parada durante o êxodo dos israelitas antes deles chegarem ao deserto de Sin;
localizada próximo a Elate, à testa do golfo de Ácaba

06101 ̀ עצלatsal
uma raiz primitiva; DITAT - 1672; v.
1) (Nifal) ser lerdo

06102 ̀ עצלatsel
procedente de 6101; DITAT - 1672a; adj.
1) lerdo, preguiçoso
1a) preguiçoso (substantivo)

06103 ̀ עצלהatslah
procedente de 6102; DITAT - 1672b; n. f.
1) preguiça, lerdeza

06104 ̀ עצלותatsluwth
procedente de 6101; DITAT - 1672c; n. f.
1) preguiça, lerdeza

06105 ̀ עצםatsam
uma raiz primitiva; DITAT - 1673,1674; v.
1) ser grande, ser numeroso, ser poderoso
1a) (Qal)
1a1) ser poderoso
1a2) ser numeroso
1b) (Hifil) tornar forte, tornar poderoso
2) fechar (os olhos)
2a) (Qal) fechar (os olhos)
2b) (Piel) fechar completamente (os olhos)

06106 ̀ עצםetsem
procedente de 6105; DITAT - 1673c; n. f.
1) osso, essência, substância
1a) osso
1a1) corpo, membros (do corpo), corpo externo
1b) osso (de animal)
1c) substância, o próprio ser

06107 ̀ עצםEtsem
o mesmo que 6106; n. pr. loc.
Azem ou Ezem = “osso”
1) uma cidade no Neguebe, de Judá, mais tarde designada a Simeão

06108 ̀ עצםotsem

procedente de 6105; DITAT - 1673a; n. m.
1) poder, ossos, força
1a) força
1b) ossos

06109 ̀ עצמהotsmah

procedente de 6108; DITAT - 1673b; n. f.
1) poder, força, poderio

06110 ̀ עצמהatstsumah

procedente de 6099; DITAT - 1674b; n. f.
1) defesa, argumento, forte

06111 ̀ עצמוןAtsmown ou ̀ עצמןAtsmon

procedente de 6107; n. pr. loc.
Azmon = “forte”
1) um lugar no extremo sul da fronteira de Canaã

06112 ̀ עצןetsen

procedente de uma raiz não utilizada que significa ser preciso ou forte; n. m.
1) afiado, forte, lança
1a) significado incerto

06113 ̀ עצרatsar

uma raiz primitiva; DITAT - 1675; v.
1) restringir, reter, fechar, encerrar, suspender, refrear, retardar, impedir, deter
1a) (Qal)
1a1) restringir, fazer alto, parar
1a2) reter
1b) (Nifal) ser impedido, ser retardado, estar sob restrição

06114 ̀ עצרetser

procedente de 6113; DITAT - 1675a; n. m.
1) restrição, opressão

06115 ̀ עצרotser

procedente de 6113; DITAT - 1675b; n. m.
1) restrição, coerção
1a) restrição, coerção
1b) esterilidade (referindo-se ao útero)

06116 ̀ עצרהatsarah ou ̀ עצרתatsereth

procedente de 6113; DITAT - 1675c; n. f.
1) assembléia, assembléia solene
1a) assembléia (reunião sagrada ou festiva)
1b) ajuntamento, companhia, grupo

06117 ̀ עקבaqab

uma raiz primitiva; DITAT - 1676; v.

1) suplantar, lograr, pegar pelo calcanhar, seguir no encalço de, atacar traiçoeirmente, burlar
1a) (Qal) suplantar, burlar, atacar nos calcanhares
1b) (Piel) deter

06118 ̀ עקבeqeb

procedente de 6117 no sentido de 6119; DITAT - 1676e n. m.
1) conseqüência
1a) conseqüência
1b) conseqüência, ganho, recompensa
1c) fim adv.
2) como conseqüência, por causa de, conseqüentemente conj.
3) como conseqüência de, visto que, porque

06119 ̀ עקבaqeb ou (fem.) ̀ עקבהiqq ̂ebah

procedente de 6117; DITAT - 1676a; n. m.
1) calcanhar, retaguarda, pegada, parte de trás, casco, retaguarda de uma tropa, passo
1a) calcanhar
1b) marca de calcanhar, pegada
1c) parte de trás, retaguarda

06120 ̀ עקבaqeb

procedente de 6117 em seu sentido denominativo; DITAT - 1676b; adj.
1) enganador, impostor

06121 ̀ עקבaqob

procedente de 6117; DITAT - 1676c; adj.
1) enganoso, astucioso, traiçoeiro
1a) enganoso, astucioso, traiçoeiro, matreiro
1b) rastro
2) íngreme, montanhoso

06122 ̀ עקבהoqbah

procedente de um forma não utilizada de 6117 que significa um ardil; DITAT - 1676d;
n. f.
1) sutileza, ardileza, astúcia

06123 ̀ עקדaqad

uma raiz primitiva; DITAT - 1677; v.
1) (Qal) atar, amarrar

06124 ̀ עקדaqod

procedente de 6123; DITAT - 1678a; adj.
1) raiado, listrado

06125 ̀ עקהaqah

procedente de 5781; DITAT - 1585a; n. f.
1) opressão, pressão

06126 ̀ עקובAqquwb
procedente de 6117; n. pr. m.

Acube = “traiçoeiro”
1) filho de Elioenai e descendente de Davi por meio de Zorobabel
2) um líder de uma família que returnou do exílio
3) líder de uma família dos escravos do templo que retornou do exílio
4) um porteiro levita
5) um levita que ajudou Esdras a expor a lei ao povo
6) um porteiro levita após o retorno do exílio

06127 ̀ עקלaqal

uma raiz primitiva; DITAT - 1680; v.
1) torcer, retorcer
1a) (Pual) entortar, ser deformado, ser torto

06128 ̀ עקלקלaqalqal

procedente de 6127; DITAT - 1680a; adj.
1) sinuoso, tortuoso, torto

06129 ̀ עלתוןaqallathown

procedente de 6127; DITAT - 1680b; adj.
1) tortuoso

06130 ̀ עקןAqan

procedente de uma raiz não utilizada que significa torcer; n. pr. m.
Acã = “de olhar penetrante”
1) filho de Ezer, descendente de Seir, e um dos líderes dos horitas de Edom

06131 ̀ עקרaqar

uma raiz primitiva; DITAT - 1681,1682; v.
1) arrancar, desarraigar
1a) (Qal) arrancar, desairragar
1b) (Niphal) ser arrancado
2) cortar, jarretar
2a) (Piel) cortar, jarretar

06132 ̀ עקרaqar (aramaico)

corresponde a 6131; DITAT - 2926; v.
1) arrancar, ser desarraigado
1a) (Ithpeal) ser desarraigado

06133 ̀ עקרeqer

procedente de 6131 fig, uma pessoa transplantada, isto é, cidadão naturalizado ; DITAT
- 1681a; n. m.
1) membro, descendência, ramificação

06134 ̀ עקרEqer

o mesmo que 6133; n. pr. m.
Equer = “descendência”
1) um descendente de Judá

06135 ̀ עקרaqar

procedente de 6131; DITAT - 1682a; adj.
1) árido, estéril

06136 ̀ עקרiqqar (aramaico)

procedente de 6132; DITAT - 2926a; n. m.
1) raiz, cepo

06137 ̀ עקרבaqrab

de origem incerta; DITAT - 1683; n. m.
1) escorpião

06138 ̀ עקרוןEqrown

procedente de 6131; n. pr. loc.
Ecrom = “emigração” ou “arrancar pelas raízes”
1) a cidade mais ao norte dentre as 5 principais cidades dos filisteus; localizada nas terras
baixas de Judá e mais tarde dadas a Dã

06139 ̀ עקרוניEqrowniy ou ̀ עקרניEqroniy

procedente de 6138; adj. gentílico
ecronitas = ver Ecrom “emigração”
1) um morador de Ecrom

06140 ̀ עקשaqash

uma raiz primitiva; DITAT - 1684; v.
1) ser perverso, torcer, perverter, perverter, revelar-se perverso, declarar perverso
1a) (Nifal) ser torto
1b) (Piel) torcer, distorcer, perverter, entortar
1c) (Hiphil) declarar desonesto
1d) (Qal) perverso

06141 ̀ עקשiqqesh

procedente de 6140; DITAT - 1684a; adj.
1) torcido, deformado, torto, perverso, pervertido

06142 ̀ עקשIqqesh

o mesmo que 6141; n. pr. m.
Iques = “torcido”
1) pai de Ira, o tecoíta, e um dos soldados das tropas de elite de Davi

06143 ̀ עקשותiqq e
̂ shuwth

procedente de 6141; DITAT - 1684b; n. f.
1) distorção, desonestidade

06144 ̀ ערAr

o mesmo que 5892; n. pr. loc.
Ar = “uma cidade”
1) uma cidade de Moabe localizada ao sul do rio Arnom; talvez a capital

06145 ̀ ערar

procedente de 5782; DITAT - 1684+; n. m.
1) inimigo, adversário

06146 ̀ ערar (aramaico)

corresponde a 6145; DITAT - 2930a; n. m.
1) inimigo, adversário

06147 ̀ ערEr

procedente de 5782, grego 2262 Ηρ; n. pr. m.
Er = “acordado”
1) o filho mais velho de Judá
2) filho de Selá e neto de Judá

06148 ̀ ערבarab

uma raiz primitiva; DITAT - 1686; v.
1) penhorar, trocar, hipotecar, comprometer-se, ocupar, encumbir-se em lugar de alguém,
dar penhores, ser ou tornar-se fiador, receber penhor, dar em garantia
1a) (Qal)
1a1) tomar como penhor, ficar por fiador
1a2) dar em penhor
1a3) trocar
1a4) penhorar
1b) (Hitpael)
1b1) trocar penhores
1b2) ter associação com, tomar parte em

06149 ̀ ערבareb

uma raiz primitiva [idêntica a 6148 com a idéia de associação estreita];
ser agradável; DITAT - 1687a; v.
1) (Qal) ser agradável, ser doce, aprazível
1a) (DITAT) doce, agradável

06150 ̀ ערבarab

uma raiz primitiva [idêntica a 6148 com a idéia de encobrir com um tecido]; DITAT 1689; v.
1) anoitecer, escurecer
1a) (Qal) anoitecer, escurecer
1b) (Hifil) passar a noite, fazer ao anoitecer

06151 ̀ ערבarab (aramaico)

corresponde a 6148; DITAT - 2927; v.
1) misturar, juntar
1a) (Pael) misturado (particípio)
Pael

Pael
No aramaico (caldeu), essa é a forma intensiva do verbo, equivalente ao

1b) (Itpael) misturado (particípio)

06152 ̀ ערבArab ou  ערבA
̀ rab

procedente de 6150 no sentido fig. de esterelidade, grego 688 Αραβια; DITAT 1688a,1688c; n. pr. col.
1) habitantes das estepes
1a) o povo que habitava o país a leste e ao sul de Canaã, os beduínos nômades do deserto
1b) arábios, árabes

06153 ̀ ערבereb

procedente de 6150; DITAT - 1689a; n. m.
1) o anoitecer, noite, o pôr do sol
1a) o anoitecer, o pôr do sol
1b) noite

06154

̀ ערבereb

ou

̀ הערבereb

(1Rs 10.15), (com o artigo

prefixado),
procedente de 6148; DITAT - 1685a,1685b; n. m.
1) tecido
1a) mesclado, entrelaçado
1b) material entrelaçado
2) mistura, mescla de povo, grupo misto

06155 ̀ ערבarab
procedente de 6148; DITAT - 1690b; n. f.
1) álamo, salgueiro
1a) uma árvore caracterizada por sua madeira escura

06156 ̀ ערבareb
procedente de 6149; DITAT - 1687a; adj.
1) suave, agradável

06157 ̀ ערבarob
procedente de 6148; DITAT - 1685c; n. m.
1) enxame
1a) sentido provável de ’mistura’ e ’movimento incessante ou envolto’
Piel no hebraico.
Ver Piel 8840
Itpael

Itpael
Essa forma, no aramaico (caldeu), é similar ao Hitpael no hebraico, com sua
forma alterada por causa de um Alef inicial. Essa forma verbal reflete
apenas o causativo intensivo, e ocorre apenas raramente com verbos que
apresentam qualidades ortográficas peculiares.
Ver Hitpael 8819

06158 ̀ ערבoreb ou ̀ עורבowreb
procedente de 6150; DITAT - 1690a; n. m.
1) corvo

06159 ̀ ערבOreb ou  עורבO
̀ wreb

o mesmo que 6158;
Orebe = “corvo” n. pr. m.
1) um dos comandantes do exército midianita derrotado por Gideão n. pr. loc.
2) um rochedo a leste do Jordão onde Orebe e parte de seu exército caíram nas mãos dos
efraimitas

06160 ̀ ערבהarabah

procedente de 6150 (no sentido de esterilidade); DITAT - 1688d; n. f.
1) planície deserta, estepe, deserto, ermo

06161 ̀ ערבהarubbah

part. pass. fem. de 6048 no sentido de uma barganha ou troca; DITAT - 1686a; n. f.
1) penhor, sinal, fiança, garantia, mercadoria trocada

06162 ̀ ערבוןarabown

de 6148 (no sentido de troca), grego 728 αρραβων; DITAT - 1686b; n. m.
1) penhor, garantia

06163 ̀ ערביArabiy ou  ערביA
̀ rbiy

procedente de 6152; adj. pr. gentílico
arábio = ver Arábia “misturado”
1) habitante da Arábia
1a) morador das estepes

06164 ̀ ערבתיArbathiy

procedente de 1026; adj. gentílico
arbatita = ver Bete-Arabá “casa deserta”
1) um habitante de Bete-Arabá

06165 ̀ ערגarag

uma raiz primitiva; DITAT - 1691; v.
1) (Qal) ansiar, anelar

06166 ̀ ערדArad

procedente de uma raiz não utilizada significando afastar-se;
Arade = “um jumento selvagem” n. pr. m.
1) um benjamita, filho de Berias, que expulsou os moradores de Gate n. pr. loc.
2) uma cidade real dos cananitas ao norte do deserto de Judá

06167 ̀ ערדarad (aramaico)

corresponde a 6171; DITAT - 2928; n. m.
1) jumento selvagem

06168 ̀ ערהarah
uma raiz primitiva; DITAT - 1692; v.
1) estar descoberto, estar nu, pôr a descoberto, destituir, descobrir, esvaziar, arrasar,
derramar
1a) (Piel)
1a1) despir, desnudar
1a2) descobrir esvaziando, esvaziar
1a3) derramar
1b) (Hifil)
1b1) desnudar, descobrir (referindo-se a ofensas sexuais)
1b2) derramar
1c) (Nifal) ser derramado, ser exposto
1d) (Hitpael)
1d1) expor-se, fazer-se despido
1d2) derramar-se, esparramar-se (particípio)

06169 ̀ ערהarah

procedente de 6168; DITAT - 1692a; n. f.
1) lugar descoberto

06170 ̀ ערוגהaruwgah ou ̀ ערגהarugah

part. pass. de 6165; DITAT - 1691a; n. f.
1) jardim, canteiro

06171 ̀ ערודarowd

procedente da mesma raiz que 6166; DITAT - 1693; n. m.
1) jumento selvagem

06172 ̀ ערוהervah

procedente de 6168; DITAT - 1692b; n. f.
1) nudez, vergonhas, partes pudendas
1a) partes pudendas (com sentido implícito de exposição vergonhosa)
1b) nudez de algo, indecência, conduta imprópria
1c) exposto, desprotegido (fig.)

06173 ̀ ערוהarvah (aramaico)

corresponde a 6172; DITAT - 2929; n. f.
1) desonra, nudez
1a) desonra (metáfora de nudez)

06174 ̀ ערוםarowm ou ̀ ערםarom

procedente de 6191 (no seu sentido original); DITAT - 1588c; adj.
1) nu, descoberto

06175 ̀ ערוםaruwm

part. pass. de 6191; DITAT - 1698c; adj.
1) sútil, sagaz, astuto, matreiro, sensato
1a) astuto
1b) sagaz, sensato, prudente

06176 ̀ ערוערarow ̀er ou ̀ ערערar ̀ar
procedente de 6209 reduplicado; DITAT - 1705b,1705c; n. m.
1) nu, despido, destituído
2) árvore ou arbusto
2a) provavelmente junípero ou cipreste

06177 ̀ ערוערArow e
̀ r ou ̀ ערערAro ̀er ou ̀ ערעורAr ̀owr

o mesmo que 6176; n. pr. loc.
Aroer = “ruínas”
1) uma cidade à margem norte do rio Arnom, o extremo sul do território de Seom, rei dos
amorreus, e mais tarde de Rúben; a moderna “Arair”
2) uma cidade em Amon próxima ao Jaboque pertencente a Gade
3) uma vila no sul de Judá

06178 ̀ ערוץaruwts

part. pass. de 6206; DITAT - 1702a; adj.
1) terrível
2) (CLBL) fenda, ravina, ladeira íngreme

06179 ̀ עריEriy

procedente de 5782; n. pr. m.
Eri = “vigilante”
1) filho de Gade e progenitor da família dos eritas

06180 ̀ עריEriy

patronímico de 6179; adj.
eritas = ver Eri “vigilante”
1) descendentes de Eri, o filho de Gade

06181 ̀ עריהeryah

procedente de 6172; DITAT - 1692c; n. f.
1) nudez

06182 ̀ עריסהariycah

procedente de uma raiz não utilizada significando esmiuçar; DITAT - 1699a; n. f.
1) massa de pão, farinha, farinha grossa, ato de amassar
1a) significado incerto

06183 ̀ עריףariyph

procedente de 6201; DITAT - 1701a; n. m.
1) nuvem, névoa

06184 ̀ עריץariyts

procedente de 6206; DITAT - 1702b; adj.
1) apavorante, aterrador, terrível, aterrorizador, cruel, poderoso

06185 ̀ עריריariyriy

procedente de 6209; DITAT - 1705a; adj.

1) despido, sem filhos, destituído de filhos

06186 ̀ ערךarak

uma raiz primitiva; DITAT - 1694; v.
1) organizar, pôr ou colocar em ordem, ordenar, preparar, dispor, manejar, guarnecer,
avaliar, igualar, dirigir, comparar
1a) (Qal)
1a1) organizar ou pôr ou colocar em ordem, organizar, expor em ordem, apresentar (uma
causa legal), por no lugar
1a2) comparar, ser comparável
2) (Hifil) avaliar, tributar

06187 ̀ ערךerek

procedente de 6186; DITAT - 1694a; n. m.
1) ordem, fileira, estimativa, coisas que são colocadas em ordem, camada, pilha
1a) ordem, fileira
1b) estimativa, avaliação

06188 ̀ ערלarel

uma raiz primitiva; DITAT - 1695; v.
1) permanecer incircunciso, considerar incircunciso, contar como prepúcio
1a) (Qal)
1a1) considerar como incircunciso
1a2) permanecer não colhido (fig.)
1b) (Nifal) ser contado como incircunciso

06189 ̀ ערלarel

procedente de 6188; DITAT - 1695b; n. m.
1) incircunciso, com prepúcio

06190 ̀ ערלהorlah

procedente de 6189; DITAT - 1695a; n. f.
1) prepúcio, incircunciso

06191 ̀ ערםaram

uma raiz primitiva; DITAT - 1698; v.
1) ser sutil, ser esperto, ser astuto, acautelar-se, tomar conselho astucioso, ser prudente
1a) (Qal) ser astuto, ser sutil
1b) (Hifil) ser astuto, ser ou tornar-se esperto

06192 ̀ ערםaram

uma raiz primitiva; empilhar; DITAT - 1696; v.
1) (Nifal) amontoar, empilhar, ser empilhado

06193 ̀ ערםorem

procedente de 6191; DITAT - 1698a; n. m.
1) sutiliza, astúcia, esperteza

06194 ̀ ערםarem (Jr 50.26) ou (fem.) ̀ ערמהaremah
procedente de 6192; DITAT - 1696a; n. f.

1) monte, pilha

06195 ̀ ערמהormah

procedente de 6193; DITAT - 1698b; n. f.
1) astúcia, esperteza, prudência

06196 ̀ ערמוןarmown

provavelmente procedente de 6191; DITAT - 1697a; n. m.
1) plátano
1a) sem a casca

06197 ̀ ערןEran

provavelmente procedente de 5782; n. pr. m.
Erã = “vigia”
1) o filho mais velho de Efraim

06198 ̀ ערניEraniy

patronímico procedente de 6197; adj. pr.
eranitas = ver Erã “vigia”
1) os descendentes de Erã, o filho de Efraim

06199 ̀ ערערar ̀ar

de 6209; DITAT - 1705b; adj.
1) nu, desamparado

06200 ̀ ערעריAro ̀eriy

patronímico procedente de 6177; adj. pr.
aroerita = ver Aroer “destituído”
1) morador de Aroer

06201 ̀ ערףaraph

uma raiz primitiva; DITAT - 1701; v.
1) gotejar, pingar
1a) (Qal) pingar, escorrer suavemente

06202 ̀ ערףaraph

uma raiz primitiva [idêntica a 6201 com a idéia de inclinar]; DITAT - 1700; v.
1) (Qal) quebrar o pescoço (de um animal)

06203 ̀ ערףoreph

procedente de 6202; DITAT - 1700a; n. m.
1) pescoço, cerviz, dorso
1a) cerviz
1a1) referindo-se ao inimigo em fuga
1a2) referindo-se à apostasia (fig.)
1b) de dura cerviz, obstinado (fig.)

06204 ̀ ערפהOrpah
procedente de 6203; n. pr. f.

Orfa = “gazela”
1) uma mulher moabita, esposa de Quiliom, o filho de Noemi e concunhada de Rute

06205 ̀ ערפלaraphel

provavelmente procedente de 6201; DITAT - 1701b; n. m.
1) nuvem, nuvem pesada ou escura, trevas, grandes trevas, trevas densas

06206 ̀ ערץarats

uma raiz primitiva; DITAT - 1702; v.
1) estremecer, recear, temer, oprimir, triunfar, quebrar, estar apavorado, fazer estremecer
1a) (Qal)
1a1) fazer estremecer, aterrorizar
1b2) estremecer, sentir-se apavorado
1b) (Nifal) ser horrível, ser terrível
1c) (Hifil)
1c1) considerar horrível ou tratar com horror
1c2) inspirar horror, aterrorizar

06207 ̀ ערקaraq

uma raiz primitiva; DITAT - 1703; v.
1) (Qal) roer, mastigar

06208 ̀ ערקיArqiy

procedente de um substantivo não utilizado significando uma presa (dente canino); adj.
pr. gentílico
arqueus = ver Arqui “roer”
1) um morador de Arqui ou Arcá

06209 ̀ עררarar

uma raiz primitiva; DITAT - 1705; v.
1) despir, desnudar, despir-se
1a) (Qal) despir, despir-se
1b) (Poel) desnudar
1c) (Hitpalpel) ser completamente despido, estar completamente nu
1d) (Pilpel) quebrar
Hitpalpel

Hitpalpel
Essa forma hebraica é, quanto ao uso, equivalente ao Hitpael, e tem sentido
reflexivo/causativo. O modo distinto ocorre por que certas formas verbais
duplicam suas sílabas finais (as duas letras finais da raiz) e alteram a forma
normal triliteral da raiz, que passa a conter duas letras repetidas.
Ver Hitpael 8819
Pilpel

Pilpel

06210 ̀ ערשeres
procedente de uma raiz não utilizada que talvez signifique arquear; DITAT - 1706a; n. f.
1) cama, divã

06211 ̀ עשash

procedente de 6244; DITAT - 1715a,1617,2931; n. f./m.
1) traça
2) erva, relva

06212 ̀ עשבeseb

procedente de uma raiz não utilizada significando cintilar (ou ser verde); DITAT 1707a; n. m.
1) erva, relva, grama, plantas

06213 ̀ עשהasah

uma raiz primitiva; DITAT - 1708,1709; v.
1) fazer, manufaturar, realizar, fabricar
1a) (Qal)
1a1) fazer, trabalhar, fabricar, produzir
1a1a) fazer
1a1b) trabalhar
1a1c) lidar (com)
1a1d) agir, executar, efetuar
1a2) fazer
1a2a) fazer
1a2b) produzir
1a2c) preparar
1a2d) fazer (uma oferta)
1a2e) atender a, pôr em ordem
1a2f) observar, celebrar
1a2g) adquirir (propriedade)
1a2h) determinar, ordenar, instituir
1a2i) efetuar
1a2j) usar
1a2k) gastar, passar
1b) (Nifal)
1b1) ser feito
1b2) ser fabricado
1b3) ser produzido
1b4) ser oferecido
1b5) ser observado
1b6) ser usado
1c) (Pual) ser feito
2) (Piel) pressionar, espremer
Essa forma equivale à forma intensiva Piel, e ocorre devido à duplicação da
sílaba final da raiz.
Ver Piel 8840

06214 ̀ עשהאלAsah’el
procedente de 6213 e 410; n. pr. m.
Asael = “feito por Deus”
1) sobrinho de Davi, filho de Zeruia, irmã de Davi e irmão de Joabe e Abisai; corredor
veloz, foi morto por Abner quando aquele, numa batalha, o perseguiu e o alcançou
2) um levita no reinado de Josafá, rei de Judá, o qual percorreu o reino instruindo o povo na
lei
3) um levita no reinado de Ezequias, rei de Judá, incumbido dos dízimos e das coisas
consagradas no templo
4) um sacerdote, pai de Jônatas, na época de Esdras

06215 ̀ עשוEsav

aparentemente uma forma do part. pass. de 6213 no sentido original de manipular, grego
2269 Ησαυ; n. pr. m.
Esaú = “peludo”
1) o filho mais velho de Isaque e Rebeca e irmão gêmeo de Jacó; vendeu o direito de
primogenitura por comida quando estava faminto e a bênção divina ficou com Jacó;
progenitor dos povos árabes

06216 ̀ עשוקashowq

procedente de 6231; DITAT - 1713c; n. m.
1) opressor, exator

06217 ̀ עשוקashuwq ou ̀ עשקashuq

part. pass. de 6231; DITAT - 1713d; n. m.
1) opressão, extorsão

06218 ̀ עשורasowr ou ̀ עשרasor

procedente de 6235; DITAT - 1711d; n. m.
1) dez, década
1a) dez, décimo
1b) de dez cordas, harpa

06219 ̀ עשותashowth

procedente de 6245; DITAT - 1716b; adj.
1) liso, brilhante

06220 ̀ עשותAshvath

para 6219; n. pr. m.
Asvate = “liso”
1) um dos filhos de Jaflete da tribo de Aser

06221 ̀ עשיאלAsiy’el

procedente de 6213 e 410; n. pr. m.
Asiel = “feito por Deus”
1) um simeonita e ancestral de Jeú

06222 ̀ עשיהAsayah

procedente de 6213 e 3050; n. pr. m.
Asaías = “feito pelo SENHOR”
1) um príncipe da tribo de Simeão no tempo do rei Ezequias, de Judá
2) um servo do rei Josias, de Judá
3) um levita merarita, líder de sua família, no tempo de Davi

06223 ̀ עשירashiyr

procedente de 6238; DITAT - 1714b adj.
1) rico, abastado n.
2) o rico, o abastado, homem rico

06224 ̀ עשיריasiyriy

procedente de 6235; DITAT - 1711f; adj.
1) número ordinal
1a) um décimo

06225 ̀ עשןashan

uma raiz primitiva; DITAT - 1712; v.
1) fumegar, estar irado, estar furioso
1a) (Qal)
1a1) enfumaçar
1a2) enfurecer, estar furioso

06226 ̀ עשןashen

procedente de 6225; DITAT - 1712b; adj.
1) fumegante

06227 ̀ עשןashan

procedente de 6225; DITAT - 1712a; n. m.
1) fumaça
1a) fumaça
1b) como metáfora, símile
1c) fumaça (fig.)

06228 ̀ עשןAshan

o mesmo que 6227; n. pr. loc.
Asã = “fumaça”
1) uma cidade nas terras baaixas de Judá, mais tarde mencionada como pertencente a
Simeão

06229 ̀ עשקasaq

uma raiz primitiva (idêntica a 6231); DITAT - 1710; v.
1) (Hitpael) lutar, contender, discutir

06230 ̀ עשקEseq

procedente de 6229; n. pr.
Eseque = “contenda”
1) um poço cavado pelos pastores de Isaque no vale de Gerar

06231 ̀ עשקashaq
uma raiz primitiva (comp. 6229); DITAT - 1713; v.
1) exercer pressão sobre, oprimir, violar, defraudar, fazer violência, obter fraudulentamente,
prejudicar, extorquir
1a) (Qal)
1a1) oprimir, prejudicar, extorquir
1a2) oprimir
1b) (Pual) ser explorado, ser esmagado

06232 ̀ עשקEsheq

procedente de 6231; n. pr. m.
Eseque = “opressor”
1) um benjamita, descendente falecido de Saul

06233 ̀ עשקosheq

procedente de 6231; DITAT - 1713a; n. m.
1) opressão, extorsão, injúria
1a) opressão
1b) extorsão
1c) fruto de extorsão

06234 ̀ עשקהoshqah

procedente de 6233; DITAT - 1713b; n. f.
1) opressão, abuso, aflição

06235 ̀ עשרeser forma masc. do termo ̀ עשרהasarah

procedente de 6237; DITAT - 1711a; n. m./f.
1) dez
1a) dez
1b) com outros números

06236 ̀ עשרasar (aramaico) masc. ̀ עשרהasrah (aramaico)

correspondente a 6235; DITAT - 2932; n. m./f.
1) dez

06237 ̀ עשרasar

uma raiz primitiva (idêntica a 6238); DITAT - 1711c; v.
1) pagar o dízimo, tomar a décima parte de, dar o dízimo, receber o dízimo
1a) (Qal) pagar o dízimo
1b) (Piel) dar o dízimo
1c) (Hifil) receber o dízimo

06238 ̀ עשרashar

uma raiz primitiva; DITAT - 1714; v.
1) ser ou tornar-se rico, enriquecer, presumir-se rico
1a) (Qal) ser ou tornar-se rico
1b) (Hifil)
1b1) tornar rico
1b2) adquirir riquezas

1c) (Hitpael) enriquecer-se, presumir-se rico

06239 ̀ עשרosher

procedente de 6238; DITAT - 1714a; n. m.
1) riqueza, bens

06240 ̀ עשרasar

procedente de 6235; DITAT - 1711b; n. m./f.
1) dez (também em combinação com outros números)
1a) usado apenas em combinação para formar os números de 11 a 19

06241 ̀ עשרוןissarown ou ̀ עשרןissaron

procedente de 6235; DITAT - 1711h; n. m.
1) décima parte, dízimo

06242 ̀ שריםesriym

procedente de 6235; DITAT - 1711e; n. m./f.
1) vinte, vigésimo

06243 ̀ עשריןesriyn (aramaico)

correspondente a 6242; DITAT - 2932a; n. m./f.
1) vinte

06244 ̀ עששashesh

uma raiz primitiva; DITAT - 1715; v.
1) (Qal) mirrar, enfraquecer

06245 ̀ עשתashath

uma raiz primitiva; DITAT - 1716,1717; v.
1) (Qal) ser liso, lustrado, reluzente
2) (Hitpael) pensar

06246 ̀ עשתashith (aramaico)

correspondente a 6245; DITAT - 2933; v.
1) (Peal) pensar, planejar

06247 ̀ עשתesheth

procedente de 6245; DITAT - 1716a; n. m.
1) chapa, placa, algo fabricado

06248 ̀ עשתותashtuwth

procedente de 6245; DITAT - 1717a; n. f.
1) pensamento, idéia

06249 ̀ עשתיashtey

aparentemente masc. pl. construto de 6247 no sentido de uma reflexão posterior
(empregado apenas junto com 6240 em lugar de 259) onze ou (ordinal) décimoprimeiro; DITAT - 1717c; n. m./f.
1) um, onze, décimo-primeiro
1a) um quando em combinação com dez (6240)

06250 ̀ עשתנהeshtonah ou (plural) עשתנות
procedente de 6245; DITAT - 1717b; n. f.
1) pensamento

06251 ̀ עשתרהasht ̂erah ou (plural) עשתרות

provavelmente procedente de 6238; DITAT - 1718a; n. f.
1) ovelha, rebanho, crescimento, prole

06252 ̀ עשתרותAshtarowth ou ̀ עשתרתAshtaroth

pl. de 6251; DITAT - 1718b
Astarote = “estrela” n. pr. f. divindade
1) deusa falsa na religião cananita, geralmente associada ao culto da fertilidade n. pr. loc.
2) uma cidade em Basã a leste do Jordão dada a Manassés
2a) igual a 6255

06253 ̀ עשתרתAshtoreth

provavelmente para 6251; DITAT - 1718; n. pr. f.
Astarote = “estrela”
1) a principal divindade feminina dos fenícios cujo culto era associado à guerra e à
fertilidade
1a) também “Ishtar” na Assíria e “Astarte” para os gregos e romanos

06254 ̀ עשתרתיAsht ̂erathiy

procedente de 6252; adj. gentílico
asteratita = ver Astarote “estrela”
1) um morador da cidade de Astarote

06255 קרנים

̀ עשתרתAsht ê roth Qarnayim

procedente de 6252 e o dual de 7161; n. pr. loc.
Asterote-Carnaim = “Asterote dos dois chifres ou pontas”
1) uma cidade em Basã, ao oriente do Jordão, dada a Manassés
1a) igual a 6252

06256 ̀ עתeth

procedente de 5703; DITAT - 1650b; n. f.
1) tempo
1a) tempo (de um evento)
1b) tempo (usual)
1c) experiências, sina
1d) ocorrência, ocasião

06257 ̀ עתדathad

uma raiz primitiva; DITAT - 1719; v.
1) estar pronto, aprontar, preparar
1a) (Piel) aprontar
1b) (Hitpael) ser preparado

06258 ̀ עתהattah

procedente de 6256; DITAT - 1650c; adv.
1) agora
1a) agora
1b) em expressões

06259 ̀ עתודathuwd

part. pass. de 6257; DITAT - 1719a; adj.
1) pronto, preparado

06260 ̀ עתודattuwd ou ̀ עתדattud ou (plural) עתודים

procedente de 6257; DITAT - 1719b; n. m.
1) carneiro, bode, líder

06261 ̀ עתיittiy

de 6256; DITAT - 1650d; adj.
1) no devido tempo, prontamente

06262 ̀ עתיAttay

para 6261; n. pr. m.
Atai = “oportuno”
1) um judaíta, neto de Sesã, o jerameelita, através da sua filha Alai, a quem ele deu em
casamento a Jara, seu escravo egípcio; o seu neto Zabade foi um dos soldados das
tropas de elite de Davi
2) um dos guerreiros de Gade com rostos de leão, capitães do exército, os quais uniram-se a
Davi no deserto
3) o segundo filho do rei Roboão, de Judá, com Maaca, a filha de Absalão

06263 ̀ עתידathiyd (aramaico)

corresponde a 6264; DITAT - 2934; adj.
1) pronto, preparado

06264 ̀ עתידathiyd

procedente de 6257; DITAT - 1719a; adj.
1) pronto, preparado
1a) pronto
1b) pronto, hábil
1c) preparado, iminente
1d) preparado, guardado, tesouro

06265 ̀ עתיהAthayah

procedente de 5790 e 3050; n. pr. m.
Ataías = “o SENHOR tem ajudado”
1) um descendente de Judá através de Perez; morou em Jerusalém após o retorno do exílio
na Babilônia

06266 ̀ עתיקathiyq

procedente de 6275; DITAT - 1721c; adj.
1) eminente, superior, seleto, excelente
2) (DITAT) durável

06267  עתיקattiyq
procedente de 6275; DITAT - 1721d; adj.
1) removido, desmamado, velho, antigo, retirado
1a) removido, desmamado
1b) velho, antigo

06268 ̀ עתיקattiyq (aramaico)

corresponde a 6267; DITAT - 2935; adj.
1) antigo, avançado, idoso, velho, retirado

06269 ̀ עתךAthak

procedente de uma raiz não utilizada significando residir temporariamente; n. pr. loc.
Atace = “lugar de alojamento”
1) uma cidade de Judá

06270 ̀ עתליAthlay

procedente de um raiz não utilizada significando comprimir; n. pr. m.
Atlai = “aquele a quem o SENHOR aflige”
1) um dos filhos de Bebai e um dos que despediram suas mulheres estrangeiras na época de
Esdras

06271 ̀ עתליהAthalyah ou ̀ עתליהוAthalyahuw

procedente da mesma raiz que 6270 e 3050;
Atalia(s) = “aflita(o) do Senhor” n. pr. m.
1) filho de Jeroham da tribo de Benjamim
2) pai de Jesaías dentre os filhos de Elão, um dos líderes de uma família que retornaram
com Esdras do exílio n. pr. f.
3) a filha de Acabe e Jezabel e esposa do rei Jorão, de Judá; assassina de todos os membros
da família real de Judá, com excessão de um menino de tenra idade chamado Joás que
foi escondido pelo sumo sacerdote Joiada até que, seis anos depois, o próprio Joiada
liderou a revolta para conduzir Joás ao trono, depondo e matando Atalia

06272 ̀ עתםatham

uma raiz primitiva; DITAT - 1720; v.
1) (Nifal) ser queimado, ser chamuscado
1a) significado incerto

06273 ̀ עתניOtnniy

procedente de uma raiz não utilizada significando forçar; n. pr. m.
Otni = “leão do SENHOR”
1) um levita, filho de Semaías, o primogênito de Obede-Edom

06274 ̀ עתניאלOthniy’el

procedente da mesma raiz que 6273 e 410; n. pr. m.
Otniel = “leão de Deus”
1) filho de Quenaz, irmão mais moço de Calebe, e marido de Acsa, a filha de Calebe e de
sua própria sobrinha; primeiro juiz de Israel, o qual, depois da morte de Josué, livrou os
israelitas da opressão de Cusã-Risataim

06275 ̀ עתקathaq
uma raiz primitiva; DITAT - 1721; v.
1) mudar, prosseguir, avançar, ir adiante, envelhecer, ser removido
1a) (Qal)
1a1) mudar
1a2) avançar (em anos), tornar-se velho e fraco
1b) (Hifil)
1b1) ir para a frente, prosseguir, ir adiante
1b2) remover
1b3) transcrever

06276 ̀ עתקatheq

procedente de 6275; DITAT - 1721b; adj.
1) passado adiante, avançado, duradouro, durável, valioso, eminente, superior

06277 ̀ עתקathaq

procedente de 6275 no sentido de licenciar; DITAT - 1721a; adj.
1) prepotente, corajoso, arrogante
1a) referindo-se à fala

06278 קצין

 עתÈ th Qatsiyn

procedente de 6256 e 7101; n. pr. loc.
Ete-Cazim = “tempo do juiz”
1) um dos marcos da divisa de Zebulom; lugar desconhecido

06279 ̀ עתרathar

uma raiz primitiva [mais precisamente, denominativa procedente de 6281]; DITAT 1722; v.
1) orar, rogar, suplicar
1a) (Qal) orar, rogar
1b) (Nifal) ser rogado, ser suplicado
1c) (Hifil) fazer súplica, pleitear

06280 ̀ עתרathar

uma raiz primitiva; DITAT - 1723; v.
1) ser abundante
1a) (Nifal) ser abundante
1b) (Hifil) multiplicar, tornar abundante

06281  עתרE
̀ ther

procedente de 6280; n. pr. loc.
Eter = “abundante”
1) uma cidade nas planícies de Judá designada a Simeão

06282 ̀ עתרathar

procedente de 6280; DITAT - 1722a,1724a; n. m.
1) suplicante, adorador
2) odor, incenso (fumaça odorífica)

06283 ̀ עתרתathereth
procedente de 6280; DITAT - 1723a; n. f.
1) abundância, excesso, copiosidade

06284  פאהpa’ah

uma raiz primitiva; DITAT - 1725; v.
1) cortar em pedaços, quebrar em pedaços, fragmentar
1a) (Hifil) cortar em pedaços, espatifar

06285  פאהpe’ah

procedente de 6311; DITAT - 1725a; n. f.
1) canto, beira, lado, parte, extremidade
1a) canto
1b) lado

06286  פארpa’ar

uma raiz primitiva; DITAT - 1726,1727; v.
1) glorificar, embelezar, adornar
1a) (Piel) glorificar, embelezar
1b) (Hitpael)
1b1) glorificar-se
1b2) obter glória para si mesmo, ser glorificado
2) (Piel) repassar os ramos (na colheita)

06287  פארp e
̂ ’er

procedente de 6286; DITAT - 1726a; n. m.
1) turbante, ornamento

06288  פארהp ̂e’orah ou  פראהpora’h ou  פארהpu’rah

procedente de 6286; DITAT - 1727a; n. f.
1) galho, ramo, broto

06289  פארורpa’ruwr

procedente de 6286; DITAT - 1727b; n. m.
1) calor, ardor
1a) sentido duvidoso

06290  פארןPa’ran

procedente de 6286; DITAT - 1728; n. pr. loc.
Parã = “lugar de cavernas”
1) região desértica que tem como limites a Palestina ao norte, o deserto de Etã a oeste, o
deserto do Sinai ao sul, e o vale do Arabá a leste; o êxodo se deu por esta região e
provavelmente todas as 18 paradas foram nessa região

06291  פגpag

procedente de uma raiz não utilizada significando ser inerte, isto é, bruto; grego 967
βηθφαγη; DITAT - 1729a; n. m.
1) figo verde, figo temporão

06292  פגולpigguwl ou  פגלpiggul
procedente de uma raiz não utilizada significando feder; DITAT - 1730a; n. m.
1) coisa podre, refugo
1a) carne sacrificial impura (única ocorrência)

06293  פגעpaga ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 1731; v.
1) encontrar, deparar, alcançar, solicitar, fazer intercessão
1a) (Qal)
1a1) encontrar, juntar
1a2) encontrar (referindo-se à bondade)
1a3) encontrar, cair sobre (referindo-se à hostilidade)
1a4) encontrar, solicitar (referindo-se à petição)
1a5) atingir, tocar (referindo-se à fronteira)
1b) (Hifil)
1b1) fazer encontrar
1b2) fazer solicitar
1b3) fazer solicitação, intervir
1b4) atacar
1b5) alcançar o alvo

06294  פגעpega ̀

procedente de 6293; DITAT - 1731a; n. m.
1) ocorrência, acontecimento, acaso

06295  פגעיאלPag ì y’el

procedente de 6294 e 410; n. pr. m.
Pagiel = “acontecimento de Deus”
1) filho de Ocrã e líder da tribo de Aser na época do êxodo

06296  פגרpagar

uma raiz primitiva; DITAT - 1732; v.
1) (Piel) estar exausto, desfalecer

06297  פגרpeger

procedente de 6296; DITAT - 1732a; n. m.
1) cadáver, carpo morto, monumento, estela
1a) cadáver (de homem)
1b) carpo morto (de animais)

06298  פגשpagash

uma raiz primitiva; DITAT - 1733; v.
1) encontrar, juntar
1a) (Qal) encontrar
1b) (Nifal) reunir-se, encontrar-se um com outro
1c) (Piel) encontrar

06299  פדהpadah

uma raiz primitiva; DITAT - 1734; v.

1) resgatar, redimir, livrar
1a) (Qal) resgatar
1b) (Nifal) ser resgatado
1c) (Hifil) permitir que alguém seja resgatado
1d) (Hofal) redimido

06300  פדהאלP ̂edah’el

procedente de 6299 e 410; n. pr. m.
Pedael = “resgatado por Deus”
1) filho de Amiúde e príncipe da tribo de Naftali

06301  פדהצורP ̂edahtsuwr

procedente de 6299 e 6697; n. pr. m.
Pedazur = “a Rocha resgatou”
1) pai de Gamaliel que foi o líder da tribo de Manassés por ocasião do êxodo

06302  פדויpaduwy

part. passivo de 6299 resgatado (ocorrendo, assim, sob 6299); DITAT - 1734a; n. m.
1) resgate

06303  פדוןPadown

procedente de 6299; n. pr. m.
Padom = “resgate”
1) líder ou ancestral de uma família de escravos do templo que retornou com Zorobabel

06304  פדותp e
̂ duwth ou  פדתp ̂eduth

procedente de 6929; DITAT - 1734b; n. f.
1) resgate

06305  פדיהP ̂edayah ou  פדיהוP ̂edayahuw
procedente de 6299 e 3050; n. pr. m.
Hofal

Hofal
Hofal é o “passivo” do Hifil - ver 8818
Hifil
ele contou
ele arremessou
Hofal
foi-lhe contado (contaram-lhe)
ele foi arremessado
Essa forma representa 0.6% dos verbos analisados.

Pedaías = “o SENHOR resgatou”
1) pai de Zebida, a esposa do rei Josias e mãe do rei Jeoaquim, ambos de Judá
2) pai de Zorobabel e irmão de Sealtiel, o qual é geralmente chamado de pai de Zorobabel,
provavelmente devido à falta de um herdeiro procedente de Sealtiel que estivesse em
linha direta de sucessão

06306

 פדיוםpidyowm

ou

 פדיםpidyom

também

פדיון

pidyown ou  פדיןpidyon
procedente de 6299; DITAT - 1734c; n. m.
1) resgate, redenção

06307  פדןPaddan

procedente de uma raiz não utilizada significando estender; DITAT - 1735; n. pr. loc.
Padã ou Padã-Arã = “campo”
1) uma planície ou planalto em Arã, uma região da Síria, no norte da Mesopotâmia

06308  פדעpada ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 1736; v.
1) (Qal) livrar
1a) significado incerto

06309  פדרpeder

procedente de uma raiz não utilizada significando ser gorduroso; DITAT - 1737; n. m.
1) gordura, sebo

06310  פהpeh

procedente de 6284; DITAT - 1738; n. m. peh
1) boca
1a) boca (referindo-se ao homem)
1b) boca (como órgão da fala)
1c) boca (referindo-se aos animais)
1d) boca, abertura (de um poço, rio, etc.)
1e) extremidade, fim pim
2) um peso equivalente a um terço de um siclo, ocorre somente em 1Sm 13.21

06311  פהpoh ou  פאpo’ (Jó 38.11) ou  פוpow

provavelmente procedente de uma partícula inseparável primitiva “p” (de valor
demonstrativo) e 1931; DITAT - 1739; adv.
1) aqui, daqui, para cá
1a) aqui
1b) para cá

06312  פואהPuw’ah ou  פוהPuvvah

procedente de 6284; n. pr. m.
Puá ou Puva = “esplêndido”
1) filho de Issacar
1a) também “Puva”
2) um homem de Issacar, pai de Tola, juiz de Israel depois de Abimeleque

06313  פוגpuwg
uma raiz primitiva; DITAT - 1740; v.
1) ficar entorpecido, ser débil, estar dormente
1a) (Qal) ser débil
1b) (Nifal) estar entorpecido

06314  פוגהpuwgah

procedente de 6313; DITAT - 1740b; n. f.
1) torpor, cessação, repouso, alívio

06315  פוחpuwach

uma raiz primitiva; DITAT - 1741; v.
1) respirar, soprar
1a) (Qal) respirar
1b) (Hifil)
1b1) fazer exalar ou aspirar
1b2) arfar, assoprar
1b3) incitar, inflamar
1b4) arfar, ofegar
1b5) exalar, proferir
1b6) soprar, soprar forte

06316  פוטPuwt

de origem estrangeira; n. pr. pessoa
Pute = “um arco”
1) nação e povo da África do Norte; provavelmente líbios

06317  פוטיאלPuwtiy’el

procedente de uma raiz não utilizada (com o sentido provável de desmerecer) e 410; n.
pr. m.
Putiel = “aflito de Deus”
1) pai da esposa de Eleazar, o filho de Arão

06318  פוטיפרPowtiyphar

de origem egípcia; n. pr. m.
Potifar = “pertencente ao sol”
1) oficial de Faraó, chefe dos executores, e o senhor a quem José foi vendido como escravo

06319  פוטיפרעPowtiy Phera ̀

de origem egípcia; n. pr. m.
Potífera = “aquele que Rá deu”
1) um egípcio, sacerdote de Om, pai de Asenate, a esposa que Faraó deu a José

06320  פוךpuwk

procedente de uma raiz não utilizada significando pintar; DITAT - 1742; n. m.
1) antimônio, estíbio, pintura preta
1a) cosmético para os olhos

06321  פולpowl
procedente de uma raiz não utilizada significando ser espesso; DITAT - 1743; n. m. col.
1) fava, feijões

06322  פולPuwl

de origem estrangeira; n. pr. m.
Pul = “enaltecido”
1) o nome babil"nico para Tiglate-Pileser III, rei da Assíria

06323  פוןpuwn

uma raiz primitiva significando girar, isto é, estar perplexo; DITAT - 1744; v.
1) (Qal) estar perplexo, estar confuso
1a) significado incerto

06324  פוניPuwniy

patronímico procedente de um substantivo não utilizado significando uma volta; adj.
gentílico
punitas = ver Puá “disperso”
1) descendentes de Puá, o filho de Issacar

06325  פונןPuwnon

procedente de 6323; n. pr. loc.
Punom = “trevas”
1) uma parada de Israel em suas peregrinações pelo deserto

06326  פועהPuw ̀ah

procedente de uma raiz não utilizada significando cintilar; n. pr. f.
Puá = “esplêndida”
1) uma das 2 parteiras dos hebreus às quais Faraó ordenou matar todos os meninos nascidos
a Israel; época de Moisés

06327  פוץpuwts

uma raiz primitiva; DITAT - 1745,1746,1800; v.
1) espalhar, estar disperso, ser esparramado
1a) (Qal) estar disperso, ser espalhado
1b) (Nifal)
1b1) ser disperso
1b2) ser espalhada para longe
1c) (Hifil) espalhar
1d) (Hitpael) espalhar
2) (Qal) fluir, passar por cima
3) quebrar
3a) (Polel) despedaçar
Polel

Polel
Essa forma duplica a letra final da raiz, mas funciona como o Piel normal.

3b) (Pilpel) esmagar em pedaços

06328  פוקpuwq

uma raiz primitiva; DITAT - 1747; v.
1) vacilar, cambalear, tropeçar
1a) (Qal) vacilar
1b) (Hifil)
1b1) cambalear, titubear
1b2) fazer cambalear

06329  פוקpuwq

uma raiz primitiva [idêntica a 6328 com a idéia de retirar; DITAT - 1748; v.
1) apresentar, suprir, promover, tornar público, publicar
1a) (Hifil)
1a1) produzir, suprir
1a2) apresentar, fazer sair, obter, extrair de
1a3) promover
1a4) fazer sair para

06330  פוקהpuwqah

procedente de 6328; DITAT - 1747a; n. f.
1) hesitante, vacilante, cambaleante
1a) referindo-se a escrúpulo de consciência (fig.)

06331  פורpuwr

uma raiz primitiva; DITAT - 1750; v.
1) (Hifil) quebrar, esmagar

06332

 פורPuwr

também (plural)

 פוריםPuwriym

ou

פרים

Puriym

procedente de 6331; DITAT - 1749; n. m.
Pur ou Purim = “sorte” ou “parte”
1) sorte
1a) uma festa especial entre os judeus pós-exílicos a fim de celebrar o seu livramento do
extermínio planejado por Hamã através dos atos heróicos da rainha Ester

06333  פורהpuwrah
procedente de 6331; DITAT - 1750a; n. f.
1) lagar

06334  פורתאPowratha’
de origem persa; n. pr. m.
Porata = “frutífero” ou “frustração”
1) um dos dez filhos de Hamã, o inimigo de Mordecai e Ester

06335  פושpuwsh
uma raiz primitiva; DITAT - 1751,1752; v.
1) saltar
Ver Piel 8840

1a) (Qal) saltitar, agir com arrogância (fig.)
2) (Nifal) ser espalhado, esparramado

06336  פותיPuwthiy

patronímico procedente de um substantivo não utilizado significando dobradiça; adj.
puteus = “abertura”
1) uma família de Judá

06337  פזpaz

procedente de 6338; DITAT - 1753a; n. m.
1) ouro puro ou refinado

06338  פזזpazaz

uma raiz primitiva; DITAT - 1753; v.
1) refinar, ser refinado
1a) (Hofal) ser refinado

06339  פזזpazaz

uma raiz primitiva [idêntica a 6338]; DITAT - 1754; v.
1) pular, ser ágil, ser flexível
1a) (Qal) ser ligeiro
1b) (Piel) pular, demonstrar agilidade

06340  פזרpazar

uma raiz primitiva; DITAT - 1755; v.
1) espalhar, dispersar
1a) (Qal)
1a1) espalhar
1a2) espalhado (particípio)
1b) (Nifal) estar espalhado
1c) (Piel) espalhar
1d) (Pual) ser espalhado

06341  פחpach

procedente de 6351; DITAT - 1759a,1759b; n. m.
1) armadilha, armadilha para pássaros, laço
1a) armadilha para pássaro (literalmente)
1b) referindo-se a calamidades, conspirações, fonte ou agente de calamidade (fig.)
2) lâmina (referindo-se a metal)

06342  פחדpachad

uma raiz primitiva; DITAT - 1756; v.
1) temer, tremer, reverenciar, tremer de medo, estar assustado ou aterrorizado
1a) (Qal)
1a1) estar tremendo de medo
1a2) estar assustado
1b) (Piel) estar tremendo muito de medo
1c) (Hifil) fazer tremer de medo

06343  פחדpachad

procedente de 6342; DITAT - 1756a; n. m.
1) terror, pavor
1a) pavor
1b) objeto de pavor

06344  פחדpachad

o mesmo que 6343; DITAT - 1756c; n. m.
1) coxa

06345  פחדהpachdah

procedente de 6343; DITAT - 1756b; n. f.
1) pavor, medo, temor, temor reverente religioso

06346  פחהpechah

de origem estrangeira; DITAT - 1757; n. m.
1) governador

06347  פחהpechah (aramaico)

corresponde a 6346; DITAT - 2936; n. m.
1) governador

06348  פחזpachaz

uma raiz primitiva; DITAT - 1758; v.
1) (Qal) ser temerário, ser imprudente, ser frívolo

06349  פחזpachaz

procedente de 6348; DITAT - 1758a; n. m.
1) temeridade, imprudência, permissividade, frívolidade

06350  פחזותpachazuwth

procedente de 6348; DITAT - 1758b; n. f.
1) imprudência, extravagância, frivolidade

06351  פחחpachach

uma raiz primitiva; DITAT - 1759; v.
1) (Hifil) pegar com laço, pegar com armadilha

06352  פחםpecham

talvez procedente de uma raiz não utilizada com o provável sentido de ser negro; DITAT
- 1760a; n. m.
1) carvão vegetal, carvão, brasa

06353  פחרpechar (aramaico)

procedente de uma raiz não utilizada com o sentido provável de moldar; DITAT - 2937;
n. m.
1) oleiro

06354  פחתpachath

provavelmente procedente de uma raiz não utilizada com aparente sentido de cavar;
DITAT - 1761a; n m

1) cova, buraco

06355 מואב

 פחתPachath Mow’ab

procedente de 6354 e 4124; n. pr. m.
Paate-Moabe = “cova de Moabe”
1) ancestral de uma ou duas famílias de Israel que retornaram do exílio na Bablônia
2) um líder do povo, pai de Hassube que trabalhou na reedificação do muro, e um dos que
assinaram a aliança junto com Neemias

06356  פחתתp ̂echetheth

procedente da mesma raiz que 6354; DITAT - 1761b; n. f.
1) uma perfuração ou corrosão, buraco, cavidade
1a) referindo-se a deterioração de lepra na vestimenta

06357  פטדהpitdah

de origem estrangeira; DITAT - 1762; n. f.
1) topázio or chrisólito
1a) uma pedra preciosa

06358  פטורpatuwr

pas. part. de 6362; DITAT - 1764; subst.
1) aberto
1a) (Qal) dispensado
1b) (Hifil) brotar

06359  פטירpatiyr

procedente de 6362; DITAT - 1764; adj.
1) desocupado, livre para trabalhar

06360  פטישpattiysh

forma intensiva procedente de uma raiz não utilizada significando bater; DITAT - 1763;
n. m.
1) malho de ferreiro, martelo

06361  פטישpattiysh (aramaico)

procedente de uma raiz que corresponde à de 6360; DITAT - 2938; n. m.
1) roupa, capa, túnica
1a) sentido dúbio

06362  פטרpatar

uma raiz primitiva; DITAT - 1764; v.
1) separar, libertar, remover, abrir, escapar, romper
1a) (Qal)
1a1) remover (alguém), escapar
1a2) libertar, soltar

06363  פטרpeter ou  פטרהpitrah

procedente de 6362; DITAT - 1764a,1764b; n. m.
1) primogênito, primícia, aquilo que divide ou abre primeiro

06364 בסת

 פיPiy-Beceth

de origem egípcia; n. pr. loc.
Pi-Besete = “boca de repugnância”
1) uma vila do Baixo Egito localizada à margem ocidental do Pelusiac, um afluente do rio
Nilo a cerca de 65 quilômetros (40 milhas) de Mênfis
1a) o mesmo que “Bubastis”, designado segundo a deusa do mesmo nome

06365  פידpiyd

procedente de uma raiz não utilizada que provavelmente significa perfurar; DITAT 1765a; n. m.
1) ruína, disastre, destruição

06366  פיהpeyah ou  פיהpiyah

procedente de 6310; DITAT - 1738; n. f.
1) fio (de uma espada)

06367 החירת

 פיPi ha-Chiyroth

procedente de 6310 e o fem. pl. de um substantivo (procedente da mesma raiz que
2356), com a intercalação do artigo; n. pr. loc.
Pi-Hairote = “lugar onde cresce caniço”
1) o 3º acampamento dos israelitas depois que partiram de Gósen, no Egito, e o último antes
de atravessarem o mar Vermelho

06368  פיחpiyach

procedente de 6315; DITAT - 1741a; n. m.
1) fuligem, cinzas

06369  פיכלPiykol

aparentemente procedente de 6310 e 3605; n. pr. m.
Ficol = “forte”
1) comandante do exército do rei Abimeleque dos filisteus de Gerar nos dias de Abraão e
Isaque

06370  פילגשpiylegesh ou  פלגשpilegesh

de origem incerta; DITAT - 1770; n. f.
1) concubina, amante
1a) concubina
1b) amante

06371  פימהpiymah

provavelmente procedente de uma raiz não utilizada significando ser gordo; DITAT 1766a; n. f.
1) superabundância (de gordura), gordura excessiva

06372  פינחסPiyn ̂echac

aparentemente procedente de 6310 e uma variação de 5175; n. pr. m.
Finéias = “boca de bronze”

1) filho de Eleazar e neto de Arão; com seu zelo pelo Senhor evitou uma praga sobre Israel
e obteve do Senhor a promessa de um sacerdócio eterno à sua família
2) um sacerdote e filho do profeta Eli
3) o pai de um auxiliar de Esdras

06373  פינןpiynon

provavelmente o mesmo que 6325; n. pr. m.
Pinom = “trevas”
1) um dos líderes de Edom

06374  פיפיהpiyphiyah ou (plural) פיפיות

para 6366; DITAT - 1738; n. f.
1) dente, gume, boca

06375  פיקpiyq

procedente de 6329; DITAT - 1747b; n. m.
1) cambaleante, vacilante, hesitante, trôpego

06376  פישוןPiyshown

procedente de 6335; n. pr.
Pisom = “aumento”
1) um dos quatro rios empregados para descrever a localização do jardim do Éden

06377  פיתוןPiythown

provavelmente procedente da mesma raiz que 6596; n. pr. m.
Pitom = “inofensivo”
1) filho de Mica, neto de Mefibosete, descendente de Saul

06378  פךpak

procedente de 6379; DITAT - 1767a; n. m.
1) frasco, ânfora

06379  פכהpakah

uma raiz primitiva; DITAT - 1767b; v.
1) escorrer, derramar
1a) (Piel) escorrer, pingar (água)

06380 צביים

 פכרתPokereth Ts ê bayiym

procedente do part. ativo (da mesma forma que a primeira palavra) fem. de uma raiz não
utilizada (significando apanhar com armadilha) e pl. de 6643; n. pr. m.
Poquerete-Hazebaim = “aqui o extirpar”
1) um servo de Salomão cujos descendentes retornaram do exílio com Zorobabel

06381  פלאpala’

uma raiz primitiva; DITAT - 1768; v.
1) ser maravilhoso, ser grandioso, ser excelente, ser extraordinário, separar por ação
extraordinária
1a) (Nifal)
1a1) estar além da capacidade de alguém, ser difícil de fazer

1a2) ser difícil de compreender
1a3) ser maravilhoso, ser extraordinário
1a3a) maravilhoso (particípio)
1b) (Piel) separar (uma oferta)
1c) (Hifil)
1c1) fazer alguma coisa extraordinária ou custosa ou difícil
1c2) tornar maravilhoso, fazer maravilhosamente
1d) (Hitpael) revelar-se maravilhoso

06382  פלאpele’

procedente de 6381; DITAT - 1768a; n. m.
1) maravilha, prodígio
1a) maravilha (extraordinário, coisa difícil de se compreender)
1b) maravilha (referindo-se aos atos divinos de juízo e de redenção)

06383  פלאיpil’iy ou  פליאpaliy’

procedente de 6381; DITAT - 1768b; adj.
1) maravilhoso, incompreensível, extraordinário

06384  פלאיPallu’iy

patronímico procedente de 6396; adj.
paluíta = ver Palu “maravilhoso”
1) descendentes de Palu, o segundo filho de Rúben

06385  פלגpalag

uma raiz primitiva; DITAT - 1769; v.
1) dividir, partir
1a) (Nifal) ser partido, ser dividido
1b) (Piel)
1b1) partir, fender
1b2) dividir

06386  פלגp ̂elag (aramaico)

corresponde a 6385; DITAT - 2939; v.
1) dividir
1a) (Peal) ser dividido

06387  פלגp ̂elag (aramaico)

procedente de 6386; DITAT - 2939a; n. m.
1) metade

06388  פלגpeleg

procedente de 6385; DITAT - 1769a; n. m.
1) canal

06389  פלגPeleg

o mesmo que 6388, grego 5317 φαλεκ; n. pr. m.
Pelegue = “divisão”
1) filho de Héber e irmão de Joctã

06390  פלגהp ̂elaggah
procedente de 6385; DITAT - 1769b; n. f.
1) córrego, divisão, rio
1a) córrego
1b) divisões, secções

06391  פלגהp ̂eluggah

procedente de 6385; DITAT - 1769c; n. f.
1) divisão

06392  פלגהp ̂eluggah (aramaico)

corresponde a 6391; DITAT - 2939b; n. f.
1) divisão, parte

06393  פלדהp ̂eladah

procedente de uma raiz não utilizada significando dividir; DITAT - 1771; n. f.
1) ferro, aço

06394  פלדשPildash

de origem incerta; n. pr. m.
Pildas = “labareda de fogo”
1) um dos 8 filhos de Naor, o irmão de Abraão, com Milca, sua esposa e sobrinha

06395  פלהpalah

uma raiz primitiva; DITAT - 1772; v.
1) ser distinto, ser separado, ser distinguido
1a) (Nifal)
1a1) ser distinto, ser separado, ser distinguido
1a2) ser maravilhoso
1b) (Hifi) levar a separar, pôr de lado

06396  פלואPalluw’

procedente de 6395; n. pr. m.
Palu = “distinguido”
1) o 2o filho de Rúben, pai de Eliabe, e progenitor de uma família de Israel

06397  פלוניP ̂elowniy

patronímico procedente de um substantivo não utilizado (procedente de 6395)
significando separado; adj.
pelonita = “uma certa pessoa”
1) os habitantes de um lugar atualmente desconhecido

06398  פלחpalach

uma raiz primitiva; DITAT - 1773; v.
1) fender, cortar em fatias
1a) (Qal) sulcar, arar
1b) (Piel)
1b1) fender completa ou inteiramente

1b2) levar a fender completamente
1b3) cortar em fatias, perfurar

06399  פלחp ̂elach (aramaico)

corresponde a 6398; DITAT - 2940; v.
1) servir, adorar, reverenciar, ministrar para, prestar reverência a
1a) (Peal)
1a1) prestar reverência a
1a2) servir

06400  פלחpelach

procedente de 6398; DITAT - 1773a; n. f.
1) racha, pedra de moinho, naco, pedaço, parte cortada
1a) pedra de moinho
1b) corte, pedaço

06401  פלחאPilcha’

procedente de 6400; n. pr. m.
Pilha = “corte”
1) um líder do povo que selou a aliança junto com Neemias

06402  פלחןpolchan (aramaico)

procedente de 6399; DITAT - 2940a; n. m.
1) serviço, adoração

06403  פלטpalat

uma raiz primitiva; DITAT - 1774; v.
1) escapar, salvar, livrar, escapulir
1a) (Qal) escapar
1b) (Piel)
1b1) pôr em segurança, livrar
1b2) levar a escapar, lançar
1b3) ser libertado
1b4) escapulir
1c) (Hifil) pôr em segurança, pôr a salvo

06404  פלטPelet

procedente de 6403; n. pr. m.
Pelete = “libertação”
1) filho de Jadai e descendente de Calebe
2) filho de Azmavete e um dos soldados das tropas de elite de Davi os quais juntaram-se a
ele em Ziclague

06405  פלטpallet

procedente de 6403; DITAT - 1774a; n. m.
1) livramento, fuga

06406  פלטיPaltiy

procedente de 6403; n. pr. m.
Palti = “meu livramento”

1) filho de Rafu, o espia escolhido dentre a tribo de Benjamim
2) filho de Laís, o homem a quem o rei Saul deu sua filha Mical em casamento apesar dela
já ser casada com Davi

06407  פלטיPaltiy

patronímico procedente de 6406; adj.
paltita = “fuga”
1) descendente de Palti ou um morador de Bete-Pelete

06408  פלטיPiltay

para 6407; n. pr. m.
Piltai = “meus livramentos”
1) um sacerdote, representante da casa sacerdotal de Moadias; um exilado que retornou com
Zorobabel

06409  פלטיאלPaltiy’el

procedente da mesma raiz que 6404 e 410; n. pr. m.
Paltiel = “Deus livra”
1) filho de Azã e príncipe da tribo de Issacar designado como um dos 12 que repartiriam a
terra de Canaã
2) filho de Laís de Galim a quem Saul deu Mical em casamento depois que sua inveja
doentia baniu a Davi como um fora da lei

06410  פלטיהP ̂elatyah ou  פלטיהוP ̂elatyahuw

procedente de 6403 e 3050; n. pr. m.
Pelatias = “O SENHOR livra”
1) filho de Hananias e neto de Zorobabel
2) um simeonita nos dias de Ezequias, rei de Judá, que era um dos capitães de 500 homens
que derrotaram os amalequitas que escaparam
3) um dos líderes do povo que selaram a aliança junto com Neemias
4) filho de Benaías e um dos príncipes do povo contra os quais o SENHOR mandou
Ezequiel profetizar condenação

06411  פליהP ̂elayah ou  פלאיהP ̂ela’yah

procedente de 6381 e 3050; n. pr. m.
Pelaías = “O SENHOR faz maravilhas”
1) filho de Elioenai e um descendente de Davi na linhagem real
2) um sacerdote que ajudou Esdras a expor a lei ao povo e também assinou a aliança junto
com Neemias

06412  פליטpaliyt ou  פליטpaleyt ou  פלטpalet

procedente de 6403; DITAT - 1774b,1774c; n. m.
1) refugiado, fugitivo, foragido

06413  פליטהp ̂eleytah ou  פלטהp ̂eletah

procedente de 6412; DITAT - 1774d; n. f.
1) fuga, livramento
1a) fuga, livramento
1b) resto que escapou

06414  פלילpaliyl
procedente de 6419; DITAT - 1776b; n. m.
1) juiz, avaliação, estimativa

06415  פלילהp ̂eliylah

procedente de 6414; DITAT - 1776c; n. f.
1) ofício de juiz ou árbitro
2) (CLBL) juízo, decisão

06416  פליליp ̂eliyliy

procedente de 6414; DITAT - 1776d; adj.
1) próprio de um juiz, que requer julgamento, judicial, o que pode ser avaliado, criminoso

06417  פליליהp ̂eliyliyah

procedente de 6416; DITAT - 1776e; n. f.
1) a enunciação duma decisão, pronunciamento de juízo, raciocínio

06418  פלךpelek

procedente de uma raiz não utilizada significando ser redondo; DITAT - 1775a; n. m.
1) fuso, vara, distrito
1a) fuso, vara
1b) distrito, circunscrição

06419  פללpalal

uma raiz primitiva; DITAT - 1776; v.
1) intervir, interpor-se, orar
1a) (Piel) mediar, julgar
1b) (Hitpael)
1b1) interceder
1b2) orar

06420  פללPalal

procedente de 6419; n. pr. m.
Palal = “juiz”
1) filho de Uzai e um dos que participaram na restauração dos muros de Jerusalém na época
de Neemias

06421  פלליהP ̂elalyah

procedente de 6419 e 3050; n. pr. m.
Pelalias = “O SENHOR julgou”
1) filho de Anzi e ancestral de Adaías, sacerdote na época de Neemias

06422  פלמוניpalmowniy

provavelmente em lugar de 6423; DITAT - 1772a; pron.
1) uma certa pessoa

06423  פלניp ̂eloniy

procedente de 6395; DITAT - 1772a; pron.

1) uma certa pessoa

06424  פלסpalac

uma raiz primitiva; DITAT - 1777; v.
1) (Piel) pesar, aplainar, pesar em balança
1a) pesar
1b) nivelar ou aplainar

06425  פלסpelec

procedente de 6424; DITAT - 1777a; n. m.
1) balança

06426  פלץpalats

uma raiz primitiva; DITAT - 1778; v.
1) (Hitpael) estremecer, tremer

06427  פללצותpallatsuwth

procedente de 6426; DITAT - 1778a; n. f.
1) estremecimento, tremor

06428  פלשpalash

uma raiz primitiva; DITAT - 1779; v
1) rolar
1a) (Hitpael) revolver-se em cinzas ou pó (com um gesto de lamentação)

06429  פלשתP ̂elesheth

procedente de 6428; n. pr.
Filístia = “terra de habitantes temporários”
1) o território junto à costa ocidental de Canaã ou todo o território da Palestina

06430  פלשתיP ̂elishtiy

gentílico procedente de 6429; adj.
filisteu = “imigrantes”
1) habitante da Filístia; descendentes de Mizraim que imigraram de Caftor (Creta?) para a
costa marítima de Canaã

06431  פלתPeleth

procedente de uma raiz não utilizada significando fugir; n. pr. m.
Pelete = “rapidez”
1) um rubenita, pai de Om, que se rebelou com Datã e Abirão durante a peregrinação pelo
deserto
2) filho de Jônatas e descendente de Jerameel, de Judá

06432  פלתיP ̂elethiy

procedente da mesma forma que 6431; adj.
peleteus = “mensageiros”
1) um nome coletivo para a guarda pessoal de Davi
1a) provavelmente descendentes de uma pessoa desconhecida, talvez mercenários filisteus

06433  פםpum (aramaico)
provavelmente em lugar de 6310; DITAT - 2941; n. m.
1) boca

06434  פןpen

procedente de uma raiz não utilizada significando virar; DITAT - 1783a; n. m.
1) esquina, canto
1a) canto (referindo-se a objetos quadrados)
1b) esquina (referindo-se a governante ou líder - fig.)

06435  פןpen

procedente de 6437; DITAT - 1780 conj.
1) para que não, não, que não adv.
2) para que não

06436  פנגpannag

de origem incerta; DITAT - 1781; n. m.
1) um tipo de alimento, talvez um confeito
1a) sentido dúbio

06437  פנהpanah

uma raiz primitiva; DITAT - 1782; v.
1) virar
1a) (Qal)
1a1) virar para ou de ou afastar-se
1a2) virar e fazer
1a3) passar, declinar (referindo-se ao dia)
1a4) virar em direção a, aproximar (referindo-se a noite)
1a5) virar e olhar, olhar, olhar para trás ou na direção de ou cuidar
1b) (Piel) afastar, tirar do caminho, esclarecer, desobstruir
1c) (Hifil)
1c1) virar
1c2) retornar, mostrar sinais de volta, virar as costas
1d) (Hofal) ser levado a voltar

06438  פנהpinnah

procedente de 6434; DITAT - 1783a; n. f.
1) canto
1a) canto (referindo-se a objetos quadrados)
1b) esquina (referindo-se a governante ou chefe - fig.)

06439

 פנואלP

̂ enuw’el ou (mais propriamente)

 פניאלP
̂

eniy’el

procedente de 6437 e 410, grego 5323 φανουηλ;
Penuel = “perante Deus” n. pr. m.
1) um benjamita, filho de Sasaque, irmão de Ifdéias, da família de Saul
2) filho de Hur, pai de Gedor, e um descendente de Judá n. pr. loc.
3) o lugar assim chamado por Jacó quando este lutou com Deus, situado à margem norte do
Jaboque, próximo do Jordão

06440

 פניםpaniym

plural (mas sempre como sing.) de um

substantivo não utilizado  פנהpaneh
procedente de 6437; DITAT - 1782a; n. m.
1) face
1a) face, faces
1b) presença, pessoa
1c) rosto (de serafim or querubim)
1d) face (de animais)
1e) face, superfície (de terreno)
1f) como adv. de lugar ou tempo
1f1) diante de e atrás de, em direção a, em frente de, adiante, anteriormente, desde então,
antes de
1g) com prep.
1g1) em frente de, antes de, para a frente de, na presença de, à face de, diante de ou na
presença de, da presença de, desde então, de diante da face de

06441  פנימהp ̂eniymah

procedente de 6440 com sufixo enclítico de direção; DITAT - 1782c; adv.
1) para dentro, dentro, em diração à face de

06442  פנימיp ̂eniymiy

procedente de 6440; DITAT - 1782d; adj.
1) interior

06443  פניןpaniyn ou  פניpaniy

procedente da mesma raiz que 6434; DITAT - 1783b; n. m.
1) uma pedra preciosa
1a) talvez corais, rubis, jóias

06444  פננהP ̂eninnah

provavelmente procedente de 6443 contr.; n. pr. f.
Penina = “jóia”
1) a outra esposa de Elcana além de Ana

06445  פנקpanaq

uma raiz primitiva; DITAT - 1784; v.
1) (Piel) ser indulgente com, mimar, criar, tratar com delicadeza

06446  פסpac

procedente de 6461; DITAT - 1789a; n. m.
1) planta (do pé), parte interna da mão, palma (da mão), sola
1a) referindo-se à túnica que vai até as mãos e pés (fig.)

06447  פסpac (aramaico)

procedente de uma raiz que corresponde a 6461; DITAT - 2942; n. m.
1) palma da mão

06448  פסגpacag

uma raiz primitiva; DITAT - 1785; v.
1) (Piel) passar entre ou dentro
1a) sentido dúbio

06449  פסגהPicgah

procedente de 6448; n. pr. loc.
Pisga = “fenda”
1) montanha em Moabe junto à costa nordeste do mar Morto; localização incerta

06450 דמים

 פסPac Dammiym

procedente de 6446 e o pl. de 1818; n. pr. loc.
Pas-Damim = “fronteira de sangue”
1) um lugar na região ocidental de Judá

06451  פסהpiccah

procedente de 6461; DITAT - 1789b; n. f.
1) abundância, plenitude, fartura
1a) significado dúbio

06452  פסחpacach

uma raiz primitiva; DITAT - 1786,1787; v.
1) passar por cima, saltar por cima
1a) (Qal) passar por cima
1b) (Piel) saltar, passar por cima
2) mancar
2a) (Qal) mancar
2b) (Niphal) ser manco
2c) (Piel) mancar

06453  פסחpecach

procedente de 6452, grego 3957 πασχα; DITAT - 1786a; n. m.
1) páscoa
1a) sacrifício da páscoa
1b) vítima animal da páscoa
1c) festa da páscoa

06454  פסחPaceach

procedente de 6452; n. pr. m.
Paséia = “manco”
1) filho de Estom, da tribo de Judá
2) ancestral de uma família de servos do templo que retornou do exílio com Zorobabel
3) pai de Joiada, um dos que ajudaram a reconstruir o muro de Jerusalém na época de
Neemias

06455  פסחpicceach

procedente de 6452; DITAT - 1787a; adj.
1) manco

06456  פסילp e
̂ ciyl

procedente de 6458; DITAT - 1788b; n. m.
1) imagem, ídolo, imagem esculpida

06457  פסךPacak

procedente de uma raiz não utilizada significando dividir; n. pr. m.
Pasaque = “extirpado”
1) filho de Jaflete, da tribo de Aser

06458  פסלpacal

uma raiz primitiva; DITAT - 1788; v.
1) cortar, talhar, esculpir
1a) (Qal) talhar, desbastar, extrair de pedreira

06459  פסלpecel

procedente de 6458; DITAT - 1788a; n. m.
1) ídolo, imagem

06460

 פסנטריןp

̂ ecanteriyn (aramaico) ou

 פסנתריןp
̂

ecanteriyn

uma transliteração do grego psalterion; DITAT - 2943; n. m.
1) um instrumento de cordas (triangular)
1a) talvez uma lira ou uma harpa

06461  פססpacac
uma raiz primitiva; DITAT - 1790; v.
1) desaparecer, sumir, cessar, definhar
1a) (Qal) sumir

06462  פספהPicpah
talvez procedente de 6461; n. pr. m.
Pispa = “desaparecimento”
1) um filho de Jéter, da tribo de Aser

06463  פעהpa ̀ah
uma raiz primitiva; DITAT - 1791; v.
1) (Qal) gemer, berrar, gritar

06464  פעוPa u
̀ w ou  פעיPa ̀iy
procedente de 6463; n. pr. loc.
Paú = “balido”
1) a capital do rei Hadar, de Edom; local incerto

06465  פעורP ̂e ̀owr
procedente de 6473;
Peor = “fenda” n. pr. loc.
1) um pico de montanha em Moabe pertencente à cordilheira de Abarim e próximo a Pisga
n. pr. de divindade
2) um falso deus cultuado em Moabe; corresponde a Baal

06466  פעלpa a
̀ l
uma raiz primitiva; DITAT - 1792; v.
1) fazer, realizar
1a) (Qal)
1a1) fazer
1a2) realizar

06467  פעלpo ̀al

procedente de 6466; DITAT - 1792a; n. m.
1) trabalho, obra, feito
1a) feito, coisa realizada
1b) trabalho, coisa produzida
1c) salário
1d) aquisição (referindo-se a tesouro)

06468  פעלהp ̂e u
̀ llah

part. passivo de 6466; DITAT - 1792b; n. f.
1) trabalho, recompensa, gratificação
1a) trabalho
1b) salário

06469  פלעתיP ̂eull ̀thay

procedente de 6468; n. pr. m.
Peuletai = “trabalho”
1) um porteiro levita, o 8o. filho de Obede-Edom; também “Peultai”

06470  פעםpa ̀am

uma raiz primitiva; DITAT - 1793; v.
1) lançar, impelir, empurrar, bater persistentemente
1a) (Qal) impelir
1b) (Nifal) estar batido, estar perturbado
1c) (Hitpael) estar perturbado

06471  פעםpa ̀am ou (fem.)  פעמהpa ̀amah

procedente de 6470; DITAT - 1793a; n. f.
1) golpe, batida, pé, pegada, bigorna, ocorrência
1a) pé, ruído de pata, ruído de passo, pisada
1b) bigorna
1c) occorrência, vez, golpe, batida
1c1) uma vez, duas vezes, três vezes, de tempo em tempo, desta vez, duma vez, agora desta
vez, agora ... agora, uma vez ... outra vez

06472  פעמןpa a
̀ mon

procedente de 6471; DITAT - 1793b; n. m.
1) sino
1a) no manto do sumo-sacerdote

06473  פערpa ̀ar

uma raiz primitiva; DITAT - 1794; v.

1) escancarar (a boca), bocejar
1a) (Qal) bocejar

06474  פעריPa ̀aray

de 6473; n. pr. m.
Paarai = “boquiaberto”
1) o arbita, filho de Ezbai, e um dos soldados das tropas de elite de Davi

06475  פצהpatsah

uma raiz primitiva; DITAT - 1795; v.
1) repartir, abrir, separar, libertar
1a) (Qal)
1a1) abrir (a boca), proferir
1a2) tomar de, libertar

06476  פצחpatsach

uma raiz primitiva; DITAT - 1796; v.
1) levar a romper ou explodir, irromper, exclamar
1a) (Qal) exclamar, irromper
1b) (Piel) quebrar

06477  פצירהp ̂etsiyrah

procedente de 6484; DITAT - 1801a; n. f.
1) preço, custo
1a) significado dúbio
1b) talvez (CLBL) afiado ou (BDB) embotado

06478  פצלpatsal

uma raiz primitiva; DITAT - 1797; v.
1) (Piel) descascar

06479  פצלהp e
̂ tsalah

procedente de 6478; DITAT - 1797a; n. f.
1) listra, lugar ou faixa ou listra descascada

06480  פצםpatsam

uma raiz primitiva; DITAT - 1798; v.
1) partir ou quebrar ao meio
1a) (Qal) fender

06481  פצעpatsa ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 1799; v.
1) machucar, ferir, ferir por contusão
1a) (Qal) ferir por contusão

06482  פצעpetsa ̀

procedente de 6481; DITAT - 1799a; n. m.
1) contusão, ferida

06483  פצץPitstsets

procedente de uma raiz não utilizada significando separar; n. pr. m.
Hapises = “quebrar”
1) um sacerdote, líder do 18o. turno no serviço do templo na época de Davi

06484  פצרpatsar

uma raiz primitiva; DITAT - 1801; v.
1) pressionar, empurrrar
1a) (Qal) empurrar, pressionar
1b) (Hifil) ser insolente, demonstrar arrogância, presunção)

06485  פקדpaqad

uma raiz primitiva; DITAT - 1802; v. v.
1) comparecer, convocar, numerar, calcular, visitar, punir, nomear, cuidar de, tomar conta
1a) (Qal)
1a1) prestar atenção a, observar
1a2) comparecer
1a3) buscar, procurar
1a4) buscar em vão, necessitar de, não ter, faltar
1a5) visitar
1a6) castigar, punir
1a7) passar em revista, convocar, numerar
1a8) nomear, designar, incumbir, depositar
1b) (Nifal)
1b1) ser procurado, ser necessário, estar ausente, estar faltando
1b2) ser visitado
1b3) ser castigado
1b4) ser nomeado
1b5) ser vigiado
1c) (Piel) convocar, recrutar
1d) (Pual) ser convocado em revista, ser levado a faltar, ser chamado, ser chamado a acertar
contas
1e) (Hifil)
1e1) estabelecer, tornar supervisor, nomear um supervisor
1e2) comissionar, confiar, entregar aos cuidados de, depositar
1f) (Hofal)
1f1) ser visitado
1f2) ser depositado
1f3) ser feito supervisor, ser encarregado
1g) (Hitpael) contado
1h) (Hotpael) contado, passado em revista n. m. pl. abstr.
Hotpael

Hotpael
Essa é uma forma passiva do Hitpael, a qual indica o sofrer de uma ação
reflexiva intensiva passiva sobre o sujeito. Dessa forma, ela combina as
características tanto do Hitpael como do Hofal.
Ver Hitpael 8819

2) convocações, custos

06486  פקרהp ̂equddah

part. passivo de 6485; DITAT - 1802a; n. f.
1) supervisão, cuidado, custódia, inspeção, visitação, armazenagem
1a) visitação, castigo
1b) supervisão, incumbência, ofício, supervisor, classe de oficiais
1c) inspeção
1d) suprimento

06487  פקדוןpiqqadown

procedente de 6485; DITAT - 1802f; n. m.
1) depósito, suprimento, estoque

06488  פקדתp e
̂ qiduth

de 6496; DITAT - 1802d; n. f.
1) supervisão, supervisor, guarda

06489  פקודP ̂eqowd

procedente de 6485; n. pr. de povo
Pecode = “visitação”
1) um nação do exército babilônico e uma tribo do sudeste da Babilônia na fronteira com o
Elão

06490  פקודpiqquwd ou  פקדpiqqud ou (plural) פקודים

procedente de 6485; DITAT - 1802e; n. m.
1) preceito, estatuto

06491  פקחpaqach

uma raiz primitiva; DITAT - 1803; v.
1) abrir (os olhos)
1a) (Qal)
1a1) abrir (os olhos)
1a2) abrir (os ouvidos)
1b) (Nifal) ser aberto

06492  פקחPeqach

procedente de 6491; n. pr. m.
Peca = “aberto”
1) filho de Remalias, originalmente capitão do rei Pecaías, de Israel; assassinou Pecaías,
usurpou o trono e tornou-se o 18o. monarca do reino do Norte (Israel)

06493  פקחpiqqeach

procedente de 6491; DITAT - 1803a; adj.
1) aquele que vê, que enxerga

06494  פקחיהP ̂eqachyah
procedente de 6491 e 3050; n. pr. m.
Ver Hofal 8825

Pecaías = “o SENHOR vê”
1) filho do rei Menaém, do reino do Norte (Israel), subiu ao trono como o 17o rei e governou
por 2 anos, até ser assassinado por Peca, um dos capitães de seu exército

06495 קוח

 פקחp ê qach-qowach

procedente de 6491 duplicado; DITAT - 1803b; n. m.
1) ato de abrir (os olhos), largo

06496  פקידpaqiyd

procedente de 6485; DITAT - 1802c; n. m.
1) encarregado, representante, supervisor, oficial

06497  פקעpeqa ̀ ou (plural) פקעים

procedente de uma raiz não utilizada significando romper; DITAT - 1804a; n. m.
1) ornamento de metal ou madeira entalhado em forma de botão ou de bola ou de cabaça

06498  פקעהpaqqu a
̀ h

procedente da mesma raiz que 6497; DITAT - 1804b; n. f.
1) cabaças

06499  פרpar ou  פרpar

procedente de 6565; DITAT - 1831a; n. m.
1) touro, novilho castrado, boi

06500  פראpara’

uma raiz primitiva; DITAT - 1805; v
1) (Hifil) dar fruto, ser frutífero

06501  פראpere’ ou  פרהpereh (Jr 2.24)

procedente de 6500; DITAT - 1805a; n. m.
1) jumento selvagem

06502  פראםPir’am

procedente de 6501; n. pr. m.
Pirã = “como um jumento selvagem”
1) o rei amorreu de Jarmute na época da conquista

06503  פרברParbar ou  פרורParvar

de origem estrangeira; n. pr. l.
Parbar = “cômodo aberto”
1) uma construção ou edifício anexo ao lado ocidental do templo de Salomão

06504  פרדparad

uma raiz primitiva; DITAT - 1806; v.
1) separar, dividir
1a) (Qal) dividir
1b) (Nifal)
1b1) dividir, separar
1b2) ser dividido, ser separado

1c) (Piel) ser separado
1d) (Pual) ser divido
1e) (Hifil)
1e1) dividir, separar
1e2) fazer uma divisão, fazer uma separação
1f) (Hitpael) ser divido, ser separado, tornar-se separado

06505  פרדpered

procedente de 6504; DITAT - 1807a; n. m.
1) mulo

06506  פרדהpirdah
procedente de 6505; DITAT - 1807b; n. f.
1) mula, mulo

06507  פרדהp e
̂ rudah

part. passivo de 6504; DITAT - 1806a; n. f.
1) semente, grão de semente

06508  פרדסpardec

de origem estrangeira, grego 3857 παραδεισος; DITAT - 1808; n. m.
1) parque, reserva, jardim fechado, bosque

06509  פרהparah

uma raiz primitiva; DITAT - 1809; v.
1) dar fruto, ser frutífero, dar ramo
1a) (Qal) dar fruto, ser frutífero
1b) (Hifil)
DITAT DITAT corresponde à obra de R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr. e
Bruce K. Waltke, Dicionário Internacional de Teologia do Antigo
Testamento (publicado pelas Edições Vida Nova, www.vidanova.com.br). O
número que aparece ao lado da sigla DITAT corresponde ao verbete deste
dicionário, que pode ser consultado para maior aprofundamento.
Qal

Qal
Qal é o paradigma verbal mais freqüentemente empregado. Expressa a
ação “simples” ou “causal” da raiz na voz ativa.
Exemplos:
ele sentou, ele comeu, ele foi, ele disse, ele levantou, ele comprou
Esta forma representa 66.7% dos verbos analisados.
Hifil

1b1) fazer dar fruto
1b2) tornar frutífero
1b3) mostrar-se com frutos, dar fruto

06510  פרהparah

procedente de 6499; DITAT - 1831b; n. f.
1) vaca, novilha

06511  פרהParah

o mesmo que 6510; n. pr. l.
Pará = “cidade-novilha”
1) uma cidade em Benjamim

06512  פרהperah

procedente de 6331; DITAT - 714a; n. f.
1) toupeira

06513  פרהPurah

para 6288; n pr m
Pura = “ramo”
1) o servo de Gideão, provavelmente seu escudeiro

06514  פרודאP ̂eruwda’ ou  פרידאP ̂eriyda’
procedente de 6504; n. pr. m.
Peruda = “grão” or “semente”

Hifil
1) O Hifil em geral expressa a ação “causativa” do Qal - ver 8851
Qal Hifil
ele comeu ele fez comer, alimentou
ele veio ele fez vir, trouxe
ele reinou ele fez rei, coroou
2) O Hifil é geralmente empregado para formar verbos a partir de substantivos
e de adjetivos.
Substantivo ou Adjetivo Hifil
ouvido ouvir (dar ouvidos)
distante afastar-se, colocar longe de
3) Alguns verbos “simples” acham-se no Hifil.
lançar, destruir, levantar cedo, explicar, contar
Essa forma representa 13.3% dos verbos analisados.

1) um ancestral de uma família de servidores do templo que retornaram do exílio com
Zorobabel

06515  פרוחParuwach

part. passivo de 6524; n. pr. m.
Parua = “broto”
1) pai de Josafá, oficial intendente de Salomão em Issacar

06516  פרויםParvayim

de origem estrangeira; n. pr. l.
Parvaim = “regiões orientais”
1) uma região conhecida por sua produção de ouro, talvez na Arábia

06517  פרורparuwr

part. pasivo de 6565 no sentido de estender [comparar com 6524]; DITAT - 1750b,1810;
n. m.
1) panela, vasilha

06518  פרזparaz

procedente de uma raiz não utilizada significando separar, isto é, decidir; DITAT 1812?; n. m.
1) chefe, líder, guerreiro
1a) significado duvidoso

06519  פרזהp e
̂ razah

procedente da mesma raiz que 6518; DITAT - 1812a; n. f.
1) descampado, vilarejo, vila sem muros, território desocupado

06520  פרזוןp ̂erazown

procedente da mesma raiz que 6518; DITAT - 1812b; n. m.
1) população rural, pessoas simples, camponeses, pessoas de vilas sem muros
1a) significado duvidoso

06521  פרזיp ̂eraziy ou  פרוזיp ̂erowziy

procedente de 6519; DITAT - 1812c; n. m.
1) aldeão, morador da área rural, morador de vilarejo
2) (DITAT) região não habitada

06522  פרזיP ̂erizziy

para 6521; adj.
ferezeu = “referente a uma vila”
1) um povo que habitava o sul de Canaã antes da conquista

06523  פרזלparzel (aramaico)

corresponde a 1270; DITAT - 2944; n. m.
1) ferro

06524  פרחparach

uma raiz primitiva; DITAT - 1813,1814,1815; v.

1) brotar, germinar, florir
1a) (Qal) brotar, germinar, dar brotos, florescer
1b) (Hifil)
1b1) fazer brotar ou germinar
1b2) mostrar brotos ou rebentos
2) (Qal) surgir erupção (da lepra)
3) (Qal) voar

06525  פרחperach

procedente de 6524; DITAT - 1813a; n. m.
1) botão, broto

06526  פרחחpirchach

procedente de 6524; DITAT - 1813b; n. m.
1) ninhada

06527  פרטparat

uma raiz primitiva; DITAT - 1816; v.
1) (Qal) improvisar descuidadamente, cantar, gaguejar
1a) significado duvidoso

06528  פרטperet

procedente de 6527; DITAT - 1816a; n. m.
1) o que está separado, algo espalhado
1a) uvas caídas

06529  פריp e
̂ riy

procedente de 6509; DITAT - 1809a; n. m.
1) fruto
1a) fruto, produto (do solo)
1b) fruto, descendência, filhos, geração (referindo-se ao útero)
1c) fruto (de ações) (fig.)

06530  פריץp e
̂ riyts

procedente de 6555; DITAT - 1826b; n. m.
1) pessoa violenta, infrator
1a) ladrão, assassino

06531  פרךperek

procedente de uma raiz não utilizada significando separar; DITAT - 1817a; n. m.
1) dureza, severidade, crueldade

06532  פרכתporeketh

part. ativo, da mesma raiz que 6531; DITAT - 1818a; n. f.
1) cortina, véu

06533  פרםparam

uma raiz primitiva; DITAT - 1819; v.
1) (Qal) arrancar, rasgar, rasgar roupa
fig. Figuradamente

06534  פרמשתאParmashta’
de origem persa; n. pr. m.
Farmasta = “superior”
1) um dos 10 filhos de Hamã, o inimigo de Mordecai e da rainha Ester

06535  פרנךParnak

de origem incerta; n. pr. m.
Parnaque = “delicado”
1) pai de Elizafã, príncipe da tribo of Zebulom escolhido para ajudar na distribuição da terra
prometida entre as tribos

06536  פרסparac

uma raiz primitiva; DITAT - 1821; v.
1) dividir, partir em dois
1a) (Qal) quebrar
1b) (Hifil) ser dividido (referindo-se aos cascos)

06537  פרסp ̂erac (aramaico)

corresponde a 6536; DITAT - 2945 v.
1) ( eal) partir em dois, dividir n. m.
2) meia mina, meio siclo
2a) uma unidade de medida e de peso
P

06538  פרסperec

procedente de 6536; DITAT - 1821a; n. m.
1) ave de rapina
1a) talvez abutre ou águia-marinha
1b) talvez um animal extinto, significado exato desconhecido

06539  פרסParac

de origem estrangeira; DITAT - 1820; n. pr. terr./pessoa
Pérsia = “puro” ou “esplêndido”
1) o império persa; compreendia o território desde a Índia, ao leste, até o Egito e Trácia, no
oeste, e incluía, além de porções da Europa e da África, toda a Ásia ocidental entre o
mar Negro, o Cáucaso, o mar Cáspio e o Iaxartes ao norte, o deserto da Arábia, o golfo
Pérsico e o oceano Índico no sul
1a) a Pérsia propriamente dita era limitada a oeste pelo Susiana ou Elão, ao norte pela
Média, ao sul pelo golfo Pérsico e a leste pela Carmânia persa = ver Pérsia “puro” ou
“esplêndido”
2) o povo do império persa
Peal

Peal
No aramaico (caldeu), essa forma representa o tronco básico do verbo e
equivale ao tronco Qal no hebraico.
Ver Qal 8851

06540  פרסParac (aramaico)
corresponde a 6539; n. pr. terr./povo;
Persia = “puro” ou “esplêndido”
1) o império persa; compreendia o território desde a Índia no leste até o Egito e Trácia no
oeste, e incluía, além de porções da Europe e da África, toda a Ásia ocidental entre o
mar Negro, o Cáucaso, o mar Cáspio e o Iaxartes no norte, o deserto da Arábia, o golfo
Pérsico e o oceano Índico no sul
1a) a Pérsia propriamente dita era limitada a oeste pelo Susiana ou Elão, ao norte pela
Média, ao sul pelo golfo Pérsico e a leste pela Caramânia persa = ver Pérsia “puro” ou
“esplêndido”
2) o povo do império persa

06541  פרסהparcah

procedente de 6538; DITAT - 1821b; n. f.
1) casco
1a) de ruminantes
1b) de cavalos (cascos não divididos)

06542  פרסיParciy

gentílico procedente de 6539; adj.
persa = ver Pérsia “puro” ou “esplêndido”
1) habitante da Pérsia

06543  פרסיParciy (aramaico)

corresponde a 6542; adj.
persa = ver Pérsia “puro” ou “esplêndido”
1) habitante da Pérsia

06544  פרעpara ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 1822,1823,1824; v.
1) liderar, atuar como líder
2) deixar ir, libertar, ignorar, deixar só
2a) (Qal)
2a1) deixar ir, soltar
2a2) deixar só, evitar, negligenciar
2a3) desatar
2b) (Nifal) ser solto, ser libertado de restricão
2c) (Hifil)
Nifal

Nifal
1) O Nifal é o “passivo” do Qal - ver 8851
Qal
ele viu
ele viu o anjo

2c1) levar a refrear
2c2) mostrar falta de restrição
2c3) deixar afrouxar restrições

06545  פרעpera ̀

procedente de 6544; DITAT - 1823a,1822a; n. m.
1) cabelo, cabelo comprido (da cabeça), cacho
2) líder

06546  פרעהpar ̀ah

fem. de 6545 (no sentido de começo); DITAT - 1822a; n. m.
1) líder, comandante

06547  פרעהPar o
̀ h

de origem egípcia, grego 5328 φαραω; DITAT - 1825; n. m.
Faraó = “casa grande”
1) o título comum do rei do Egito

06548 חפרע

 פרעהPar o
̀ h Chophra ̀

de origem egípcia; n. pr. m.
Faraó-Hofra = “casa grande - acobertando o mal”
1) o faraó do Egito na época da conquista por Nabucodonosor

06549

 פרעה נכהPar ̀oh

N ̂ ekoh ou

 פרעה נכוPar ̀ oh

N ̂ekow

ele enviou
ele criou isso
Nifal
ele foi visto, apareceu
o anjo foi visto
ele foi enviado
foi criado
1) O Nifal algumas vezes expressa uma ação “reflexiva”.
ele vigiou ele foi vigiado, também
ele se protegeu
1) Diversos verbos usam o Nifal, embora expressem ação simples
e são traduzidos na voz ativa. São exemplos comuns:
ele lutou, ele permaneceu, ele jurou, ele entrou
Essa forma representa 6.0% dos verbos analisados.

de origem egípcia; n. pr. m.
Faraó-Neco = “casa grande-ele está ferido”
1) o faraó do Egito que combateu o rei Josias, de Judá, em Megido e o matou

06550  פרעשpar ̀osh

provavelmente procedente de 6544 e 6211; DITAT - 1825.1; n. m.
1) pulga

06551  פרעשPar o
̀ sh

o mesmo que 6550; n. pr. m.
Parós = “pulga”
1) ancestral de uma família que retornou do exílio com Zorobabel e de um segundo grupo
que retornou com Esdras
2) um líder do povo que assinou a aliança junto com Neemias

06552  פרעתוןPir ̀athown

procedente de 6546; n. pr. l.
Piratom = “principesco”
1) uma cidade em Efraim, na região montanhosa dos amalequitas
1a) talvez a moderna “Ferata” situada a 2,5 km (1,5 milhas) ao sul de Jafa na estrada para
Nablus

06553  פרעתוניPir ̀athowniy ou  פרעתניPir ̀athoniy

gentílico procedente de 6552; adj.
piratonita = ver Piratom “principesco”
1) habitante de Piratom

06554  פרפרParpar

provavelmente procedente de 6565 no sentido de apressar; n. pr. rio
Farfar = “ligeiro”
1) um córrego na região de Damasco identificado com o moderno “Awaj”; cresce no declive
sudeste do monte Hermom e aflui para o lago de Damasco por sua margem sul

06555  פרץparats

uma raiz primitiva; DITAT - 1826; v.
1) arrebentar, derrubar, destruir, arrombar, abrir brecha
1a) (Qal)
1a1) irromper ou sair (do útero ou de cerco)
1a2) romper, derrubar, abrir brecha
1a3) arrombar
1a4) abrir
1a5) quebrar, despedaçar
1a6) irromper (violentamente) sobre
1a7) exceder (limites), aumentar
1a8) usar de violência
1a9) arrebentar
1a10) espalhar, distribuir
1b) (Nifal) ser rompido

1c) (Pual) ser derribado
1d) (Hitpael) fugir

06556  פרץperets

procedente de 6555; DITAT - 1826a; n. m.
1) brecha, fenda, rompimento
1a) rompimento, irrupção
1b) brecha
1c) muro quebrado
1d) irrupção (fig., para a ira de Deus)
Pual

Pual
Pual é o “passivo” do Piel - ver 8840
Piel
ele esmagou
ele contou
Essa forma representa 0,7% dos verbos analisados.
Pual
isso foi esmagado
isso foi contado
Hitpael

Hitpael
1) Essa forma expressa basicamente uma ação “reflexiva” de Qal ou Piel
Ver para o Qal 8851
Ver para o Piel 8840
Qal Hitpael
ele trajava ele se vestiu
ele lavou ele se lavou
ele caiu ele preciptou-se, caiu caiu em cima, atacou
ele vendeu ele se vendeu, ele se devotou
2) Expressa uma ação recíproca.
eles olharam eles olharam um para o outro

06557  פרץPerets
o mesmo que 6556, grego 5329 φαρες; n. pr. m.
Perez = “brecha”
1) filho gêmeo, juntamente com Zera, de Judá com Tamar e ancestral de duas famílias de
Judá, os hezronitas e os hamulitas; dos hezronitas procedeu a linhagem real de Davi e
de Cristo

06558  פרציPartsiy

patronímico procedente de 6557; adj.
perezita = ver Perez “brecha”
1) os descendentes de Perez, o filho de Judá com Tamar

06559  פרציםp ̂eratsiym

pl. de 6556; n. pr. l.
Perazim = “brechas”
1) uma montanha na Palestina
1a) possivelmente a mesma que “Baal-Perazim” que foi o cenário de uma vitória de Davi
sobre os filisteus, situada no vale de Refaim, ao sul de Jerusalém, no caminho para
Belém

06560 עזא

 פרץPerets ̀Uzza’

procedente de 6556 e 5798; n. pr. l.
Perez-Uzá = “brecha de Uzá”
1) o lugar onde Uzá foi morto por Deus por tocar a arca; situado próximo a Jerusalém

06561  פרקparaq

uma raiz primitiva; DITAT - 1828; v.
1) arrancar, rasgar fora, escapar
1a) (Qal) rasgar, arrebatar, resgatar
1b) (Piel) rasgar fora
1c) (Hitpael) rasgar-se, ser arrancado, estar despedaçado
eles sussurraram eles sussurraram um para o outro
3) Alguns verbos no Hitpael são traduzidos como uma ação simples. A ação
reflexiva fica subentendida.
ele orou, ele lamentou, ele ficou irado
Essa forma representa 1.4% dos verbos analisados.
Piel

Piel
1) O Piel normalmente expressa uma ação “intensiva” ou “intencional”.
Qal
ele quebrou

06562  פרקp ̂eraq (aramaico)
corresponde a 6561; DITAT - 2946; v.
1) (Peal) despedaçar, romper (pecados)

06563  פרקpereq

procedente de 6561; DITAT - 1828a; n. m.
1) separação de caminhos, arrombamento, despojo, encruzilhada

06564  פרקparaq

procedente de 6561; DITAT - 1828b; n. m.
1) fragmento, migalhas, caldo

06565  פררparar

uma raiz primitiva; DITAT - 1829,1830,1831; v.
1) quebrar, frustrar
1a) (Hifil)
1a1) quebrar, violar
1a2) frustrar, tornar sem efeito
1b) (Hofal)
ele enviou
Piel
ele quebrou em pedaços, ele esmagou
ele mandou embora, expulsou
2) Algumas vezes o Piel introduz um novo sentido à forma Qal.
ele contou ele relatou, contou
ele completou ele pagou, recompensou
ele aprendeu ele ensinou
3) O Piel expressa uma ação “repetida” ou “prolongada”.
ele pulou ele saltou, saltitou
4) Alguns verbos intransitivos no Qal tornam-se transitivos no Piel.
ser forte fortalecer, fortificar
tornar-se grande engrandecer
Hofal

Hofal
Hofal é o “passivo” do Hifil - ver 8818
Hifil

1b1) ser frustrado
1b2) estar quebrado
1b3) quebrar
1c) (Pilpel) quebrar em pedaços, estraçalhar
2) rachar, dividir
2a) (Qal) rachar, dividir ao meio
2b) (Poel) separar
2c) (Hitpoel) ser rachado, ser dividido ao meio

06566  פרשparas

uma raiz primitiva; DITAT - 1832; v.
1) espalhar, estender, estirar, quebrar em pedaços
1a) (Qal)
ele contou
ele arremessou
Hofal
foi-lhe contado (contaram-lhe)
ele foi arremessado
Essa forma representa 0.6% dos verbos analisados.
Pilpel

Pilpel
Essa forma equivale à forma intensiva Piel, e ocorre devido à duplicação da
sílaba final da raiz.
Ver Piel 8840
Poel

Poel
Essa forma funciona de maneira muito semelhante ao Piel normal, e ocorre
somente devido a certas mudanças internas de vogal.
Ver Piel 8840
Hitpoel

Hitpoel
Um tema hebraico reflexivo intensivo, ocasionado pelo alongamento da
última vogal na segunda sílaba da raiz triliteral (composta de 3 letras). Essa
forma funciona de modo semelhante ao Hitpael.
Ver Hitpael 8819

1a1) estender, mostrar
1a2) estender completamente
1b) (Nifal) ser dispersado, ser espalhado
1c) (Piel)
1c1) dispersar
1c1) espalhar

06567  פרשparash

uma raiz primitiva, grego 5330 φαρισαιος; DITAT - 1833,1834; v.
1) tornar distinto, declarar, distinguir, separar
1a) (Qal) declarar, esclarecer
1b) (Pual) ser distintamente declarado
2) (Hifil) perfurar, ferroar
3) (Nifal) dispersar

06568  פרשp e
̂ rash (aramaico)

corresponde a 6567; DITAT - 2947; v.
1) ( ael) especificar, distinguir, tornar distinto
P

06569  פרשperesh

procedente de 6567; DITAT - 1835a; n. m.
1) massa fecal, esterco, excremento

06570  פרשPeresh

o mesmo que 6569; n. pr. m.
Perez = “estrume”
1) filho de Maquir com sua esposa Maaca

06571  פרשparash

procedente de 6567; DITAT - 1836a; n. m.
1) cavalo, cavalo adestrado para a guerra
2) cavaleiro

06572  פרשגןparshegen ou  פתשגןpathshegen

de origem estrangeira; DITAT - 1837; n. m.
1) cópia

06573  פרשגןparshegen (aramaico)

corresponde a 6572; DITAT - 2948; n. m.
1) cópia
Pael

Pael
No aramaico (caldeu), essa é a forma intensiva do verbo, equivalente ao
Piel no hebraico.
Ver Piel 8840

06574  פרשדןparsh ̂edon
talvez pela combinação de 6567 e 6504 (no sentido de escarranchar) [comparar com
6576]; DITAT - 1838; n. m.
1) excremento, fezes
1a) significado incerto

06575  פרשהparashah

procedente de 6567; DITAT - 1833a; n. f.
1) afirmação exata, declaração

06576  פרשזparshez

uma raiz aparentemente formada pela composição de 6567 e 6518 [comparar com
6574]; DITAT - 1832; subst.
P
1) ( ilel) o ato de estender (verbal)

06577  פרשנדתאParshandatha’

de origem persa; n. pr. m.
Parsandata = “dado por oração”
1) um dos 10 filhos de Hamã, o inimigo de Mordecai e da rainha Ester

06578  פרתP ̂erath

procedente de uma raiz não utilizada significando irromper, grego 2166 Ευφρατης; n. pr.
m.
Eufrates = “frutífero”
1) o rio de maior volume e extensão da Ásia ocidental; cresce a partir dos seus dois
principais nascedouros nas montanhas da Armênia, aflui para o golfo Pérsico

06579  פרתםpartam ou (plural) פרתמים

de origem persa; DITAT - 1839; n. m.
1) nobre, fidalgo

06580  פשpash

provavelmente procedente de uma raiz não utilizada significando desintegrar; DITAT 1843; n. m.
1) tolice, fraqueza, estupidez

06581  פשהpasah

uma raiz primitiva; DITAT - 1840; v.
1) (Qal) espalhar

06582  פשחpashach
Pilel

Pilel
Essa forma equivale à forma intensiva Piel e ocorre devido à duplicação da
última letra da raiz.
Ver Piel 8840

uma raiz primitiva; DITAT - 1844; v.
1) rasgar, rasgar em pedaços, despedaçacr
1a) (Piel) rasgar em pedaços

06583  פשחורPashchuwr

provavelmente procedente de 6582; n. pr. m.
Pasur = “liberdade”
1) um sacerdote, filho de Malquias e um dos príncipes mais importantes no reinado de
Zedequias, rei de Judá
2) um sacerdote, filho de Imer, presidente do templo, e um dos que feriram o profeta
Jeremias e depois o puseram no tronco no reinado de Jeoaquim, rei de Judá
3) filho de Malquias, pai de Zacarias, e ancestral de Adaías, que servia no templo na época
de Neemias. Provavelmente o mesmo que 1
4) pai de Gedalias; provavelmente o mesmo que 1
5) líder de uma família de exilados que retornaram

06584  פשטpashat

uma raiz primitiva; DITAT - 1845; v.
1) despir, invadir, despojar, fazer uma incursão, investir, expandir
1a) (Qal)
1a1) despir, retirar
1a2) invadir (o abrigo de alguém), fazer uma incursão
1b) (Piel) despir
1c) (Hifil)
1c1) despir
1c2) despir
1c3) esfolar
1d) (Hitpael) despir-se de

06585  פשעpasa ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 1841; v.
1) (Qal) dar um passo, marchar, ir em frente

06586  פשעpasha ̀

uma raiz primitiva [idêntica a 6585 com a idéia de expansão]; DITAT - 1846; v.
1) rebelar, transgredir, revoltar
1a) (Qal)
1a1) rebelar, revoltar
1a2) transgredir
1b) (Nifal) estar rebelado contra

06587  פשעpesa ̀

procedente de 6585; DITAT - 1841a; n. m.
1) passo

06588  פשעpesha ̀

procedente de 6586; DITAT - 1846a; n. m.
1) transgressão, rebelião
1a1) transgressão (contra indivíduos)
1a2) transgressão (nação contra nação)

1a3) transgressão (contra Deus)
1a3a) em geral
1a3b) reconhecida pelo pecador
1a3c) como Deus lida com ela
1a3d) como Deus perdoa
1a4) culpa de transgressão
1a5) castigo por transgressão
1a6) oferta por transgressão

06589  פשקpasaq

uma raiz primitiva; DITAT - 1842; v.
1) repartir, escancarar
1a) (Qal)
1a1) escancarar
1a2) ser falador
1b) (Piel) escancarar

06590  פשרp e
̂ shar (aramaico)

correspondente a 6622; DITAT - 2949; v.
1) interpretar
1a) (Peal) interpretar
1b) (Pael) interpretar

06591  פשרp e
̂ shar (aramaico)

procedente de 6590; DITAT - 2949a; n. m.
1) interpretação (de sonho)

06592  פשרpesher

corresponde a 6591; DITAT - 1847; n. m.
1) interpretação, solução

06593  פשתהpishteh

procedente da mesma raiz que 6580 no sentido de esmigalhar; DITAT - 1848; n. f.
1) fibra de linho, linho
1a) fibra usada como tecido para roupas

06594  פשתהpishtah

de 6593; DITAT - 1849; n. f.
1) linho
1a) linho (referindo-se à planta)
1b) como pavio para candeeiro

06595  פתpath

procedente de 6626; DITAT - 1862a; n. f.
1) fragmento, um pouco, bocado (de pão), pedaço

06596  פתpoth ou  פתהpothah (Ez 13.19)

procedente de uma raiz não utilizada significando abrir; DITAT - 1850; n. f.
1) encaixes, dobradiças, partes encobertas (significado incerto)
1a) encaixes

1b) partes encobertas

06597  פתאוםpith’owm ou  פתאםpith’om

procedente de 6621; DITAT - 1859a adv.
1) repentinamente, surpreendentemente subst.
2) repentino

06598  פתבגpathbag

de origem persa; DITAT - 1851; n. m.
1) porção de alimento para o rei, iguarias

06599  פתגםpithgam

de origem persa; DITAT - 1852; n. m.
1) édito, decreto

06600  פתגםpithgam (aramaico)

correspondente a 6599; DITAT - 2950; n. m.
1) mandamento, palavra, assunto, decreto
1a) palavra, relato
1b) decreto

06601  פתהpathah

uma raiz primitiva; DITAT - 1853; v.
1) ser espaçoso, ser aberto, ser largo
1a) (Qal) ser espaçoso ou aberto ou largo
1b) (Hifil) tornar espaçoso, abrir
2) ser simples, seduzir, enganar, persuadir
2a) (Qal)
2a1) ter mente simples, ser simples, ser ingênuo
2a2) ser seduzido, ser enganado
2b) (Nifal) ser enganado, ser ingênuo
2c) (Piel)
2c1) persuadir, seduzir
2c2) enganar
2d) (Pual)
2d1) ser persuadido
2d2) ser enganado

06602  פתואלP ̂ethuw’el

procedente de 6601 e 410; n. pr. m.
Petuel = “visão de Deus”
1) pai do profeta Joel

06603  פתוחpittuwach ou  פתחpittuach

part. passivo de 6605; DITAT - 1855a; n. m.
1) gravação, entalhe

06604  פתורP ̂ethowr
de origem estrangeira; n. pr. l.
Petor = “adivinho”

1) um cidade da Mesopotâmia onde residia Balaão; localizada à margem de um rio; local
desconhecido

06605  פתחpathach

uma raiz primitiva; DITAT - 1854,1855; v.
1) abrir
1a) (Qal) abrir
1b) (Nifal) ser aberto, ser deixado solto
1c) (Piel)
1c1) libertar
1c2) soltar
1c3) abrir, abrir-se
1d) (Hitpael) soltar-se
2) entalhar, gravar
2a) (Piel) gravar
2b) (Pual) ser gravado

06606  פתחp ̂ethach (aramaico)

correspondente a 6605, grego 2188 εφφαθα; DITAT - 2951; v.
1) abrir
1a) (Peil) abrir

06607  פתחpethach

procedente de 6605; DITAT - 1854a; n. m.
1) abertura, porta, entrada

06608  פתחpethach

procedente de 6605; DITAT - 1854b; n. m.
1) abertura, entrada, porta

06609  פתכהp e
̂ thikhah

procedente de 6605; DITAT - 1854d; n. f.
1) espada desembainhada, espada

06610  פתחוןpithchown

procedente de 6605; DITAT - 1854c; n. m.
1) abertura

06611  פתחיהP ̂ethachyah
procedente de 6605 e 3050; n. pr. m.
Petaías = “libertado pelo SENHOR”
Peil

Peil
No aramaico (caldeu), esse tronco reflete a forma intensiva e equivale ao
Piel no hebraico.
Ver Piel 8840

1) um sacerdote incumbido do 19o turno na época de Davi
2) um levita que retornou do exílio o qual havia se casado com uma mulher estrangeira;
provavelmente o mesmo que 3
3) um levita que auxiliou a conduzir a confissão do povo no tempo de Esdras;
provavelmente o mesmo que 2
4) filho de Mesezabel, descendente Zera, o filho de Judá; representante do rei em todos os
assuntos referentes ao povo

06612  פתיp e
̂ thiy ou  פתיpethiy ou  פתאיp ̂etha’iy

procedente de 6601; DITAT - 1853a n. f.
1) simplicidade, ingenuidade adj.
2) simples, tolo, de mente aberta

06613  פתיp e
̂ thay (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 6601; DITAT - 2952; n. m.
1) largura, vastidão

06614  פתיגילp ̂ethiygiyl

de origem incerta; DITAT - 1856; n. m.
1) túnica valiosa ou cara

06615  פתיותp e
̂ thayuwth

procedente de 6612; DITAT - 1853a; n. f.
1) simplicidade, ingenuidade

06616  פתילpathiyl

procedente de 6617; DITAT - 1857a; n. m.
1) cordão, linha de coser (torcida)

06617  פתלpathal

uma raiz primitiva; DITAT - 1857; v.
1) torcer
1a) (Nifal)
1a1) ser torcido
1a2) lutar
1b) (Hitpael) ser torcido

06618  פתלתלp ̂ethaltol

procedente de 6617; DITAT - 1857b; adj.
1) torcido, tortuoso

06619  פתםPithom

de origem egípcia
Pitom = “a cidade de justiça”
1) uma das cidades-celeiros que o faraó fez os israelitas construírem

06620  פתןpethen

procedente de uma raiz não utilizada significando torcer; DITAT - 1858a; n. m.
1) cobra venenosa, serpente peçonhenta
1a) talvez a cobra ou víbora

06621  פתעpetha ̀
procedente de uma raiz não utilizada significando abrir (os olhos); DITAT - 1859; subst.
1) subitaneidade, num instante

06622  פתרpathar

uma raiz primitiva; DITAT - 1860; v.
1) (Qal) interpretar (sonhos)

06623  פתרוןpithrown ou  פתרןpithron

procedente de 6622; DITAT - 1860a; n. m.
1) interpretação

06624  פתרוסPathrowc

de origem egípcia; n. pr. l.
Patros = “região do sul”
1) uma região do Egito e o país de origem do povo Patrusim; provavelmente localizada no
alto Egito

06625  פתרסיPathruciy

gentílico procedente de 6624; adj. pr.
Patrusim = ver Patros “região do sul”
1) habitantes de Patros

06626  פתתpathath

uma raiz primitiva; DITAT - 1862; v.
1) partir em pedaços, esmigalhar
1a) (Qal) esmigalhar

06627  צאהtsa’ah

procedente de 3318; DITAT - 1884a; n. f.
1) sujeira, excremento humano, excremento, fezes

06628  צאלtse’el ou (plural) צאלים

procedente de uma raiz não utilizada significando ser esbelto; DITAT - 1863; n. m.
1) um tipo de lotos
1a) um arbusto de lotos espinhoso

06629  צאןtso’n ou  צאוןts ̂e’own (Sl 144.13)

procedente de uma raiz não utilizada significando migrar; DITAT - 1864a; n. f. col.
1) rebanho de gado miúdo, ovelha, ovinos e caprinos, rebanho, rebanhos
1a) rebanho de gado miúdo (geralmente de ovinos e caprinos)
1b) referindo-se a multidão (símile)
1c) referindo-se a multidão (metáfora)

06630  צאנןTsa’anan

procedente da mesma raiz que 6629 empregado como denominativo; n. pr. l.
Zaanã = “pontudo”
1) uma cidade nas terras baixas de Judá

06631  צאצאtse’etsa’ ou (plural) צאצאים
procedente de 3318; DITAT - 893b; n. m.
1) descendência, produto, assunto
1a) descendêcia (humana)
1b) produto (da terra)
1c) descendentes (metafórico)

06632  צבtsab

procedente de uma raiz não utilizada significando estabelecer; DITAT - 1866a,1867a; n.
m.
1) um veículo de carga, liteira, carro coberto
2) um lagarto impuro
2a) talvez uma tartaruga
2b) talvez um animal extinto, significado exato desconhecido

06633  צבאtsaba’

uma raiz primitiva; DITAT - 1865; v.
1) avançar, fazer guerra, combater, servir
1a) (Qal)
1a1) fazer guerra, combater, sair à guerra
1a2) servir (na tenda sagrada)
1b) (Hifil) fazer sair, recrutar para a guerra

06634  צבאts e
̂ ba’ (aramaico)

correspondente a 6623 no sentido fig. de atiçar os desejos de alguém, grego 923
βαρσαβας; DITAT - 2953; v.
1) desejar, estar inclinado, estar desejoso, ter prazer
1a) (Peal)
1a1) desejar
1a2) ter prazer
1a3) querer (sem impedimento) (referindo-se a Deus)

06635  צבאtsaba’ ou (fem.)  צבאהts ̂eba’ah

procedente de 6633, grego 4519 σαβαωθ; DITAT - 1865a,1865b; n. m.
1) o que vai adiante, exército, guerra, arte da guerra, tropa
1a) exército, tropa
1a1) tropa (de exército organizado)
1a2) exército (de anjos)
1a3) referindo-se ao sol, lua e estrelas
1a4) referindo-se a toda a criação
1b) guerra, arte da guerra, serviço militar, sair para guerra
1c) serviço militar

06636

 צבאיםTs

̂ ebo’iym ou (mais corretamente)

ebiyiym ou  צביםTs ̂ebiyim
pl. de 6643; n. pr. l.
Zeboim = “gazelas”
1) uma das 5 cidades na planície que incluía Sodoma e Gomorra

 צבייםTs
̂

06637  צבבהTsobebah
part. ativo da mesma raiz que 6632; n. pr. m.
Zobeba = “o lerdo”
1) filho de Coz, da tribo de Judá

06638  צבהtsabah

uma raiz primitiva; DITAT - 1868; v.
1) inchar,
1a) (Qal) inchar (referindo-se ao ventre da adúltera)
1b) (Hifil) fazer inchar (referindo-se ao ventre da adúltera)

06639  צבהtsabeh

procedente de 6638; DITAT - 1868a; adj.
1) inchado

06640  צבוts e
̂ buw (aramaico)

procedente de 6634; DITAT - 2953a; n. m.
1) coisa, qualquer coisa, assunto
1a) aparentemente alguma coisa desejada
1b) objeto de determinação

06641  צבועtsabuwa ̀

part. passivo da mesma raiz que 6648; DITAT - 1872b; adj.
1) colorido, matizado, salpicado

06642  צבטtsabat

uma raiz primitiva; DITAT - 1871; v.
1) (Qal) alcançar, estender

06643  צביts e
̂ biy

procedente de 6638 no sentido de proeminência; DITAT - 1869a,1870a; n. m.
1) beleza, glória, honra
1a) beleza, decoração
1b) honra
2) cabrito montês, gazela
2a) talvez um animal extinto, sentido exato desconhecido

06644  צביאTsibya’

para 6645; n. pr. m.
Zíbia = “cabrito montês”
1) um benjamita, filho de Saaraim com sua esposa Hodes

06645  צביהTsibyah

para 6646; n. pr. f.
Zíbia = “cabrito montês”
1) natural de Berseba, esposa do rei Acazias e mãe do rei Joás, ambos de Judá

06646  צביהts e
̂ biyah

procedente de 6643, grego 5000 Ταβιθα; DITAT - 1870b; n. f.
1) gazela, corça

06647  צבעts e
̂ ba ̀ (aramaico)

uma raiz correspondente a 6648; DITAT - 2954; v.
1) mergulhar, molhar (algo)
1a) (Pael) mergulhar
1b) (Itpael) ser molhado

06648  צבעtseba ̀

procedente de uma raiz não utilizada significando imergir (em líquido colorante);
DITAT - 1872a; n. m.
1) tingir, tecido tingido, algo tingido, tecido colorido

06649  צבעוןTsib ̀own

procedente da mesma raiz que 6648; n. pr. m.
Zibeão = “colorido”
1) pai de Aná, cuja filha Oolibama casou com Esaú
2) filho de Seir, o horeu
2a) possivelmente o mesmo que 1

06650  צבעיםTs ̂ebo ̀iym

pl. de 6641; n. pr. l.
Zeboim = “salpicadas”
1) cidade e vale adjacente em Benjamim entre Jericó e Jerusalém

06651  צברtsabar

uma raiz primitiva; DITAT - 1874; v.
1) (Qal) empilhar, amontoar
1a) referindo-se a cereal, terra ou prata

06652  צברtsibbur ou (plural) צברים

procedente de 6551; DITAT - 1874a; n. m.
1) pilha, monte

06653  צבתtsebeth

procedente de uma raiz não utilizada aparentemente significando agarrar; DITAT 1875a; n. m.
1) feixes
Itpael

Itpael
Essa forma, no aramaico (caldeu), é similar ao Hitpael no hebraico, com sua
forma alterada por causa de um Alef inicial. Essa forma verbal reflete
apenas o causativo intensivo, e ocorre apenas raramente com verbos que
apresentam qualidades ortográficas peculiares.
Ver Hitpael 8819

1a) referindo-se a cereais

06654  צדtsad

forma contrata procedente de uma raiz de uma raiz não utilizada significando andar de
lado; DITAT - 1876a; n. m.
1) lado

06655  צדtsad (aramaico)

corresponde a 6654; DITAT - 2955; n. m.
1) lado
2) (CLBL) ao lado de

06656  צדאts e
̂ da’ (aramaico)

procedente de uma raiz não utilizada correspondente a 6658 no sentido de
intencionalidade; DITAT - 2956 n. m.
1) propósito adj.
2) (CLBL) verdadeiro

06657  צדדTs e
̂ dad

procedente da mesma raiz que 6654; n. pr. l.
Zedade = “lado da montanha”
1) um dos limites na fronteira norte de Israel conforme prometido por Moisés e reiterado
por Ezequiel

06658  צדהtsadah

uma raiz primitiva; DITAT - 1877,1878; v.
1) (Qal) ficar de emboscada, espreitar
2) devastar
2a) (Nifal) estar devastado

06659  צדוקTsadawq

procedente de 6663, grego 4524 σαδωκ; n. pr. m.
Zadoque = “justo”
1) o sumo sacerdote, filho Aitube da casa de Eleazar, filho de Arão, o 11o. na linhagem de
Arão; aliou-se a Davi depois da morte de Saul e o apoiou contra Absalão e Adonias;
ungiu como rei a Salomão
2) um sacerdote, filho de Meraiote e pai de Mesulão, da casa de Aitube; aparentemente um
sobrinho de 1
3) pai de Jerusa, a esposa do rei Uzias e mãe do rei Jotão, de Judá
4) filho de Baaná e restaurador dos muros de Jerusalém na época de Neemias
5) filho de Imer e restaurador dos muros de Jerusalém na época de Neemias
6) um líder do povo na época de Neemias
7) um escriba designado por Neemias como um dos tesoureiros dos depósitos de
suprimentos
8) um guerreiro valente da tribo de Benjamim que se juntou a Davi em Hebrom. A mesma
pessoa que 1?

06660  צדיהts ̂ediyah
CLBL CLBL

procedente de 6658; DITAT - 1877a; n. f.
1) espreita, emboscada

06661  צדיםTsiddiym

pl. de 6654; n. pr. l.
Zidim = “os declives”
1) uma cidade fortificada no território de Naftali

06662  צדיקtsaddiyq

procedente de 6663; DITAT - 1879c; adj.
1) justo, lícito, correto
1a) justo, correto (no governo)
1b) justo, reto (na causa de alguém)
1c) justo, correto (na conduta e no caráter)
1d) justo (no sentido de alguém justificado e vindicado por Deus)
1e) certo, correto, lícito, legítimo

06663  צדקtsadaq

uma raiz primitiva; DITAT - 1879; v.
1) ser justo, ser correto
1a) (Qal)
1a1) ter uma causa justa, ter razão
1a2) ser justificado
1a3) ser justo (referindo-se a Deus)
1a4) ser justo, ser correto (na conduta e no caráter)
1b) (Nifal) ser feito certo, ser justificado
1c) (Piel) justificar, fazer parecer justo, fazer alguém justo
1d) (Hifil)
1d1) fazer ou promover justiça (na administração da lei)
1d2) declarar justo, justificar
1d3) justificar, vindicar a causa de, salvar
1d4) tornar justo, voltar para a justiça
1e) (Hitpael) justificar-se

06664  צדקtsedeq

procedente de 6663; DITAT - 1879a; n. m.
1) justiça, correção, retidão
1a) o que é direito ou justo ou normal, retidão, justeza (referindo-se a pesos e medidas)
1b) justiça (no governo)
1b1) referindo-se a juízes, governantes, reis
1b2) referindo-se à lei
1b3) referindo-se ao rei davídico, o Messias
1b4) referindo-se a Jerusalém como sede de governo justo
1b5) referindo-se a atributo de Deus
1c) retidão, justiça (num caso ou causa)
1d) correção (na linguagem)
1e) retidão (o que é eticamente correto)
1f) justiça (vindicada), justificação (em controvérsia), livramento, vitória, prosperidade
1f1) referindo-se a Deus que é fiel à aliança na redenção
1f2) em nome do rei messiânico

1f3) referindo-se a pessoas que têm a salvação
1f4) referindo-se a Ciro

06665  צדקהtsidqah (aramaico)

corresponde a 6666; DITAT - 2957; n. f.
1) ação reta, ação correta, justiça

06666  צדקהts ̂edaqah

procedente de 6663; DITAT - 1879b; n. f.
1) justiça, retidão
1a) retidão (no governo)
1a1) referindo-se ao juiz, governante, rei
1a2) referindo-se à lei
1a3) referindo-se ao rei davídico, o Messias
1b) justiça (como atributo de Deus)
1c) justiça (num caso ou causa)
1d) justiça, veracidade
1e) justiça (aquilo que é eticamente correto)
1f) justiça (vindicada), justificação, salvação
1f1) referindo-se a Deus
1f2) prosperidade (referindo-se ao povo)
1g) atos justos

06667  צדקיהTsidqiyah ou  צדקיהוTsidqiyahuw

procedente de 6664 e 3050; n. pr. m.
Zedequias = “O SENHOR é justo”
1) o último rei de Judá, que teve seu nome “Matanias” mudado por Nabucodosor; filho de
Josias com a esposa Hamutal; colocado no trono por Nabucodonosor quando levou
cativo seu sobrinho, o rei Joaquim
2) falso profeta na corte do rei Acabe, do reino do Norte (Israel)
3) filho de Maaséias, um falso profeta na Babilônia
4) filho de Hananias, um dos príncipes de Judá na época de Jeremias
5) um sacerdote que selou a aliança juntamente com Neemias
6) filho do rei Joaquim, de Judá

06668  צהבtsahab

uma raiz primitiva; DITAT - 1880; v.
1) reluzir, brilhar
1a) (Hofal) reluzir

06669  צהבtsahob

procedente de 6668; DITAT - 1880a; adj.
1) reluzente, amarelo (referindo-se ao pêlo)

06670  צהלtsahal

uma raiz primitiva; DITAT - 1881,1882; v.
1) relinchar, gritar estridentemente
1a) (Qal)
1a1) relinchar (referindo-se a homens em comparação com cavalos - fig.)
1a2) (Piel) gritar estridentemente (em angústia)

2) (Hifil) fazer brilhar

06671  צהרtsahar

uma raiz primitiva; DITAT - 1883d; v.
1) (Hifil) espremer azeite, extrair azeite, reluzir

06672  צהרtsohar

procedente de 6671; DITAT - 1883a,1883b n. m.
1) meio-dia
1a) meio-dia (como hora específica do dia)
1b) meio-dia (como símile do brilho de felicidade ou de bênção) n. f.
2) telhado
2a) sentido duvidoso

06673  צוtsav ou  צוtsav

procedente de 6680; DITAT - 1887c; n. m.
1) ordem, mandamento, oráculo (sentido duvidoso)
1a) usado em zombaria para arremedar as palavras de Isaías, não sendo, pois, um
mandamento divino verdadeiro

06674  צואtsow’ ou  צאtso’ ou (plural) צואים

procedente de uma raiz não utilizada significando emitir; DITAT - 1884; adj.
1) ( DB) imundo n. m.
2) (CLBL) imundície
B

06675  צואהtsow’ah ou  צאהtso’ah

procedente de 6674; DITAT - 1884b; n. f.
1) imundície, excremento

06676  צוארtsavva’r (aramaico)

corresponde a 6677; DITAT - 2958; n. m.
1) pescoço

 צוארtsavva’r

 צורtsavvar (Ne 3.5) ou צורן
tsavvaron (Ct 4.9) ou (fem.)  צוארהtsavva’rah (Mq 2.3)
06677

ou

forma intensiva procedente de 6696 no sentido de ligar; DITAT - 1897a; n. m.
1) pescoço, nuca
1a) pescoço, nuca (referindo-se ao homem)
1b) pescoço (referindo-se aos animais)

06678  צובאTsowba’ ou  צובהTsowbah ou  צבהTsobah

procedente de uma raiz não utilizada significando fazer uma parada; n. pr. l.
Zoba ou Zobá = “parada”
1) o nome de uma região da Síria que formou um reino separado nos dias de Saul, Davi e
Salomão; situado a nordeste de Damasco

06679  צודtsuwd

uma raiz primitiva; DITAT - 1885; v.
BDB BDB

1) caçar
1a) (Qal) caçar
1b) (Poel) caçar, perseguir obstinadamente
1c) (Hitpael) fazer provisão

06680  צוהtsavah

uma raiz primitiva; DITAT - 1887; v.
1) mandar, ordenar, dar as ordens, encarregar, incumbir, decretar
1a) (Piel)
1a1) incumbir
1a2) ordenar, dar ordens
1a3) ordernar
1a4) designar, nomear
1a5) dar ordens, mandar
1a6) incumbir, mandar
1a7) incumbir, comissionar
1a8) mandar, designar, ordenar (referindo-se a atos divinos)
1b) (Pual) ser mandado

06681  צוחtsavach

uma raiz primitiva; DITAT - 1888; v.
1) (Qal) gritar, chorar em voz alta, berrar

06682  צוחהts ̂evachah

procedente de 6681; DITAT - 1888a; n. f.
1) grito, clamor

06683  צולהtsuwlah

procedente de uma raiz não utilizada significando afundar; DITAT - 1889a; n. f.
1) fundo como o oceano, fundo, profundidade do oceano

06684  צוםtsuwm

uma raiz primitiva; DITAT - 1890; v.
1) (Qal) abster-se de alimento, jejuar

06685  צוםtsowm ou  צםtsom

procedente de 6684; DITAT - 1890a; n. m.
1) jejum, abstinência

06686  צוערTsaw ̀ar

procedente de 6819; n. pr. m.
Zuar = “pequenez”
1) pai de Natanael, o líder da tribo de Issacar na época do êxodo e um auxiliar de Moisés

06687  צוףtsuwph

uma raiz primitiva; DITAT - 1892; v.
1) escorrer, transbordar, inundar, flutuar
1a) (Qal) inundar
1b) (Hifil)
1b1) fazer transbordar

1b2) fazer flutuar

06688  צוףtsuwph

procedente de 6687; DITAT - 1892a; n. m.
1) favo de mel

06689  צוףTsuwph ou  צופיTsowphay ou  ציףTsiyph

procedente de 6688;
Zufe ou Zofai = “favo de mel” n. pr. m.
1) um levita coatita, ancestral de Elcana e de Samuel n. pr. l.
2) uma região a noroeste de Jerusalém onde Saul encontrou-se com Samuel

06690  צופחTsowphach

procedente de uma raiz não utilizada significando expandir, largura; n. pr. m.
Zofa = “um jarro”
1) um aserita, filho de Helém e pai de Sua, Harnefer, Sual, Beri e Inra

06691  צופרTsowphar

procedente de 6852; n. pr. m.
Zofar = “pardal”
1) o 3o amigo de Jó

06692  צוץtsuwts

uma raiz primitiva; DITAT - 1893,1894; v.
1) florir, brilhar, faiscar
1a) (Qal)
1a1) florescer
1a2) brilhar, reluzir
1b) (Hifil) florir, florescer, produzir flores
2) (Hifil) fitar, espiar, dar uma olhada, fazer cintilar os olhos

06693  צוקtsuwq

uma raiz primitiva; DITAT - 1895; v.
1) (Hifil) constranger, pressionar, pôr em aperto, importunar, oprimir

06694  צוקtsuwq

uma raiz primitiva [idêntico a 6693 com a idéia de
estreiteza (de um orifício)]; DITAT - 1896; v.
1) (Qal) derramar, derreter

06695  צוקtsowq ou (fem.)  צוקהtsuwqah

procedente de 6693; DITAT - 1895a,1895b n. m.
1) constrangimento, aflição, aperto
1a) aflição, angústia (fig.) n. f.
2) opressão, aflição

06696  צורtsuwr

uma raiz primitiva; DITAT - 1898,1899,1900; v.
1) atar, sitiar, confinar, apertar

1a) (Qal)
1a1) confinar, guardar
1a2) trancar, sitiar
1a3) fechar, encerrar
2) (Qal) demonstrar hostilidade, ser um adversário, tratar como inimigo
3) (Qal) formar, moldar, delinear

06697  צורtsuwr ou  צרtsur

procedente de 6696; DITAT - 1901a; n. m.
1) rocha, penhasco
1a) parede rochosa, penhasco
1b) pedra (com superfície plana)
1c) bloco de pedra
1d) rocha (específica)
1e) rocha (referindo-se a Deus)
1f) rocha (referindo-se a deuses pagãos) n. pr. (para Deus)
1g) Rocha

06698  צורTsuwr

o mesmo que 6697; n. pr. m.
Zur = “rocha”
1) pai de Cosbi e um dos 5 príncipes midianitas que foram mortos quando Balaão caiu
2) filho de Jeiel, o pai ou líder de Gibeão

06699  צורהtsuwrah

procedente de 6697; DITAT - 1900a; n. f.
1) formato, modo, desenho

06700  צוריאלTsuwriy’el

procedente de 6697 e 410; n. pr. m.
Zuriel = “minha rocha é Deus”
1) filho de Abiail e líder dos levitas meraritas na época do êxodo

06701  צורישדיTsuwriyshadday

procedente de 6697 e 7706; n. pr. m.
Zurisadai = “minha rocha é onipotente”
1) pai de Selumiel, o líder dos simeonitas na época do êxodo

06702  צותtsuwth

uma raiz primitiva; DITAT - 899; v.
1) (Hifil) acender, queimar, incendiar

06703  צחtsach

procedente de 6705; DITAT - 1903a; adj.
1) ofuscante, ardente, claro, brilhante

06704  צחהtsicheh

procedente de uma raiz não utilizada significando incandescer; DITAT - 1902a; adj.
intens.

1) ressequido

06705  צחחtsachach

uma raiz primitiva; DITAT - 1903; v.
1) (Qal) ser ofuscante, estar incandescente, estar em brasa

06706  צחיחts ̂echiyach

procedente de 6705; DITAT - 1903b; n. m.
1) superfície brilhante ou reluzente, incandescência

06707  צחיחהts ̂echiychah

procedente de 6706; DITAT - 1903c; n. f.
1) terra queimada, ressecada, região árida

06708  צחיחיts ̂echiychiy

procedente de 6706; DITAT - 1903b; n. m.
1) superfície brilhante ou reluzente, lugares desertos

06709  צחנהtsachanah

procedente de uma raiz não utilizada significando apodrecer; DITAT - 1904a; n. f.
1) fedor, mau cheiro

06710  צחצחהtsachtsachah

procedente de 6705; DITAT - 1903d; n. f.
1) região árida, terra ressequida

06711  צחקtsachaq

uma raiz primitiva; DITAT - 1905; v.
1) rir, caçoar, brincar
1a) (Qal) rir
1b) (Piel)
1b1) gracejar
1b2) divertir-se, brincar, fazer troça, brincar com, fazer pilhéria de

06712  צחקts ̂echoq

procedente de 6711; DITAT - 1905a; n. m.
1) risada, motivo de riso

06713  צחרtsachar

procedente de uma raiz não utilizada significando ofuscar; DITAT - 1906a; n. m.
1) cinza avermelhado, castanho amarelado

06714  צחרTsochar

procedente da mesma raiz que 6713; n. pr. m.
Zoar = “castanho amarelado”
1) a Judaíta, filho de Asur com a esposa Hela
2) pai de Efrom, o heteu
3) um dos filhos de Simeão; também “Zerá”

06715  צחרtsachor

procedente da mesma raiz que 6713; DITAT - 1906b; adj.
1) castanho amarelado

06716  ציtsiy

procedente de 6680; DITAT - 1907; n. m.
1) navio

06717  ציבאTsiyba’

procedente da mesma raiz que 6678; n. pr. m.
Ziba = “estátua”
1) um servo de Saul designado por Davi como administrador das propriedades de
Mefibosete, filho de Jônatas

06718  צידtsayid

procedente de uma forma de 6679 e com o mesmo significado; DITAT - 1885a,1886a;
n. m.
1) caçada, caça
1a) caçada
1b) animal caçado
2) provisão, alimento
2a) provisão, alimento, mantimento

06719  צידtsayad

procedente da mesma raiz que 6718, grego 966 βηθσαιδα; DITAT - 1885b; n. m.
1) caçador

06720  צידהtseydah ou  צדהtsedah

procedente de 6718; DITAT - 1886b; n. f.
1) provisão, alimento

06721  צידוןTsiydown ou  צידןTsiydon

procedente de 6679 no sentido de pescar, grego 4605 σιδων; n. pr. l.
Sidom = “caça”
1) antiga cidade fenícia, na costa mediterrânea ao norte de Tiro

06722  צידניTsiydoniy

procedente de 6721; adj. gentílico
Sidônios = ver Sidom, “caça”
1) morador de Sidom

06723  ציהtsiyah

procedente de uma raiz não utilizada significando ressecar; DITAT - 1909a; n. f.
1) aridez, seca, deserto

06724  ציוןtsiyown

procedente da mesma raiz que 6723; DITAT - 1909b; n. m.
1) aridez, terra seca, solo ressequido

06725  ציוןtsiyuwn

procedente da mesma raiz que 6723 no sentido de conspicuidade [veja 5329]; DITAT 1887a; n. m.
1) poste, monumento, marco

06726  ציוןTsiyown

o mesmo (geralmente) que 6725, grego 4622 σιων; DITAT - 1910; n. pr. l.
Sião = “lugar escalvado”
1) outro nome para Jerusalém, especialmente nos livros proféticos

06727  ציחאTsiycha’ ou  צחאTsicha’

similar ao fem. de 6704; n. pr. m.
Zia = “seco”
1) ancestral de uma família de servos do templo que retornaram do exílio na Babilônia com
Zorobabel
2) um líder dos servos do templo que habitavam em Ofel na época de Neemias

06728  צייtsiyiy

procedente da mesma raiz que 6723; DITAT - 1908; n. m.
1) um animal selvagem, habitante do deserto, animal uivador
1a) um animal selvagem específico porém não identificado com certeza

06729  צינקtsiynoq

procedente de uma raiz não utilizada significando confinar; DITAT - 1941a; n. m.
1) pelourinho, tronco

06730  ציערTsiy ̀or

procedente de 6819; n. pr. l.
Zior = “pequeneza”
1) uma aldeia nas montanhas de Judá pertencente ao mesmo grupo de Hebrom

06731  ציץtsiyts ou  צץtsits

procedente de 6692; DITAT - 1911; n. m.
1) flor, florescimento
1a) flor, florescimento
1b) objeto brilhante (referindo-se à lâmina de ouro na mitra do sumo-sacerdote) (metáfora)
2) plumagem, asa
2a) sentido duvidoso

06732  ציץTsiyts

o mesmo que 6731; n. pr. l.
Ziz = “flor”
1) uma passagem que vai da costa do mar Morto até o deserto de Judá, nas proximidades de
Tecoa

06733  ציצהtsiytsah

fem. de 6731; n. m.
1) florescimento, flor

06734  ציצתtsiytsith

procedente de 6731; DITAT - 1912; n. f.
1) franja, borla, cacho

06735  צירtsiyr

procedente de 6696; DITAT - 1913a,1914a,1914b; n. m.
1) enviado, mensageiro
2) gonzo, dobradiça
3) dor, aflicão

06736  צירtsiyr

o mesmo que 6735; DITAT - 1900b; n. m.
1) imagem, ídolo

06737  צירtsayar

uma forma denominativa procedente de 6735 com sentido de embaixador; v.
1) (BDB) (Hitpael) abastecer-se de suprimentos, tomar como se fosse seu
2) (CLBL) agir como enviado

06738  צלtsel

procedente de 6751; DITAT - 1921a; n. m.
1) sombra
1a) sombra (no relógio de sol)
1b) sombra, lugar escuro (como proteção)
1c) sombra (simbólico para a transitoriedade da vida)

06739  צלאts ̂ela’ (aramaico)

provavelmente correspondente a 6760 no sentido de curvar; DITAT - 2959; v.
1) (Pael) orar

06740  צלהtsalah

uma raiz primitiva; DITAT - 1915; v.
1) (Qal) assar

06741  צלהTsillah

procedente de 6738; n. pr. f.
Zilá = “sombra”
1) a 2a. esposa de Lameque e mãe de Tubalcaim, mestre d os artesãos em bronze e ferro

06742  צלולts ̂eluwl

procedente de 6749 no sentido de rodar; DITAT - 1922a; n. m.
1) bolo, pão redondo, redondo, arredondado

06743  צלחtsalach ou  צלחtsaleach

uma raiz primitiva; DITAT - 1916,1917; v.
1) (Qal) apressar
2) avançar, prosperar, progredir, obter sucesso, ser proveitoso
2a) (Qal) prosperar
2b) (Hifil)
2b1) tornar próspero, conduzir a um bom resultado, fazer prosperar

2b2) mostrar ou experimentar prosperidade, prosperar

06744  צלחts ̂elach (aramaico)

correspondente a 6743; DITAT - 2960; v.
1) prosperar
1a) (Afel)
1a1) fazer prosperar
1a2) mostrar prosperidade, ser próspero, ter sucesso, ser bem sucedido

06745  צלחהtselachah

procedente de 6743; DITAT - 1918a; n. f.
1) caçarola, panela

06746  צלחיתts ̂elochiyth

procedente de 6743; DITAT - 1918c; n. f.
1) jarra, tigela

06747  צלחתtsallachath

procedente de 6743; DITAT - 1918b; n. f.
1) vasilha, tigela

06748  צליtsaliy

part. pass. de 6740; DITAT - 1915a; n. m.
1) assado, carne assada adj.
2) (CLBL) assado

06749  צללtsalal

uma raiz primitiva; DITAT - 1920; v.
1) (Qal) afundar, submergir

06750  צללtsalal

uma raiz primitiva [idêntica a 6749 com a idéia de vibração]; DITAT - 1919; v.
1) tinir, estremecer
1a) (Qal)
1a1) tinir (os ouvidos)
1a2) estremecer (de medo)

06751  צללtsalal
Afel

Afel
No aramaico bíblico (caldeu), o Afel é uma conjugação causativa como o
Hifil no hebraico, mas com a letra Alef substituída pelo He inicial.
Exceto por outras mudanças ortográficas que também ocorrem, o verbo
funciona de modo semelhante ao Hifil no hebraico, expressando ação
causativa.
Ver Hifil 8818

uma raiz primitiva [idêntica a 6749 com a idéia de
pairar sobre (veja 6754)]; DITAT - 1921; v.
1) estar ou ficar escuro, escurecer
1a) (Qal) ficar escuro, escurecer
1b) (Hifil) fazer sombra

06752  צללtselel

procedente de 6751; DITAT - 1921a; n. m.
1) sombra
1a) sombra (sobre o relógio de sol)
1b) sombra (como proteção)
1c) sombra (símbolo da transitoriedade da vida)

06753  צללפוניTs e
̂ lelpowniy

procedente de 6752 e part. ativo de 6437; n. pr. f.
Hazelelponi = “defronte a sombra”
1) irmã dos filhos de Etã nas genealogias de Judá

06754  צלםtselem

procedente de uma raiz não utilizada significando escurecer; DITAT - 1923a; n. m.
1) imagem
1a) imagens (de tumores, ratos, deuses pagãos)
1b) imagem, semelhança
1c) simples, vazio, imagem, aspecto (fig.)

06755  צלםtselem (aramaico) ou  צלםts ̂elem (aramaico)

correspondente a 6754; DITAT - 2961; n. m.
1) imagem, ídolo

06756  צלמוןTsalmown

procedente de 6754;
Zalmom = “sombreado” n. pr. m.
1) um aoíta, um dos soldados das tropas de elite de Davi n. pr. l.
2) um monte arborizado em Samaria próximo de Siquém

06757  צלמותtsalmaveth

procedente de 6738 e de 4194; DITAT - 1921b; n. m.
1) sombra da morte, sombra densa, trevas densas
1a) sombra da morte
1b) sombra da morte, trevas profundas, escuridão
1c) sombra da morte (referindo-se a angústia, perigo extremo) (fig.)
1d) sombra da morte (referindo-se ao lugar dos mortos) (fig.)

06758  צלמנהTsalmonah

fem. de 6757; n. pr. l.
Zalmona = “sombreado”
1) um lugar de parada de Israel durante as peregrinações no deserto situado no lado oriental
de Edom

06759  צלמנעTsalmunna ̀
procedente de 6738 e 4513; n. pr. m.
Zalmuna = “sem proteção”
1) um rei midianita morto por Gideão

06760  צלעtsala ̀

uma raiz primitiva que provavelmente significa curvar; DITAT - 1925; v.
1) coxear, ser manco ou coxo
1a) (Qal)
1a1) coxear
1a2) ser manco, coxo

06761  צלעtsela ̀

procedente de 6760; DITAT - 1925a; n. m.
1) manquejante, cambaleante

06762  צלעTsela ̀

o mesmo que 6761; n. pr. l.
Zela = “uma costela”
1) uma cidade em Benjamim onde ficava o sepulcro familiar de Saul

06763  צלעtsela ̀ ou (fem.)  צלעהtsal ̀ah

procedente de 6760; DITAT - 1924a; n. f.
1) lado, costela, viga
1a) costela (humana)
1b) serra (referindo-se a monte, cordilheira, etc.)
1c) câmaras ou cubículos laterais (do edifício do templo)
1d) viga, tábua, prancha (referindo-se ao cedro ou pinheiro)
1e) folhas (referindo-se à porta)
1f) lado (referindo-se à arca)

06764  צלףTsalaph

procedente de uma raiz não utilizada e de significado desconhecido; n. pr. m.
Zalafe = “ferida”
1) pai de Hanum que auxiliou na reconstrução do muro da cidade de Jerusalém depois do
retorno do exílio

06765  צלפחדTs e
̂ lophchad

procedente da mesma raiz que 6764 e 259; n. pr. m.
Zelofeade = “primogênito”
1) um manassita, filho de Héfer e neto de Gileade; saiu do Egito com Moisés e morreu no
deserto deixando somente cinco filhas como herdeiras; o direito delas à herança foi
confirmado por orientação divina

06766  צלצחTseltsach

procedente de 6738 e de 6703; n. pr. l.
Zelza = “sombra”

1) um lugar na divisa de Benjamim, próximo à sepultura de Raquel, 8 km (5 milhas) a
sudoeste de Jerusalém

06767  צלצלts ̂elatsal

procedente de 6750 por reduplicação; DITAT - 1919a,1919b,1919c; n. m.
1) zumbido(r), zunido(r)
2) lança
3) gafanhoto zumbidor

06768  צלקTseleq

procedente de uma raiz não utilizada significando partir; n. pr. m.
Zeleque = “fenda”
1) um amonita e um guerreiro de Davi

06769  צלתיTsill ̂ethay

procedente do fem. de 6738; n. pr. m.
Ziletai = “escuro”
1) um benjamita dos filhos de Simei
2) um manassita e comandante de milhares que veio ao encontro de Davi em Ziclague

06770  צמאtsame’

uma raiz primitiva; DITAT - 1926; v.
1) (Qal) estar sedento

06771  צמאtsame’

procedente de 6770; DITAT - 1926b; adj.
1) sedento

06772  צמאtsama’

procedente de 6770; DITAT - 1926a; n. m.
1) sede

06773  צמאהtsim’ah

de 6772; DITAT - 1926c; n. f.
1) sequidão, sede, desidratação

06774  צמאוןtsimma’own

procedente de 6771; DITAT - 1926d; n. m.
1) terra sedenta

06775  צמדtsamad

uma raiz primitiva; DITAT - 1927; v.
1) unir, juntar, prender
1a) (Nifal) juntar, juntar ou ligar a
1b) (Pual) ser atado, ser amarrado
1c) (Hifil) atrelar, prender junto, amarrar

06776  צמדtsemed

uma junta ou parelha (isto é, um par); DITAT - 1927a; n. m.

1) casal, par, parelha, junta
1a) par, parelha, junta (normalmente, de animais)
1b) acre
1b1) a área de terra que uma junta de bois podia arar em um dia

06777  צמהtsammah

procedente de uma raiz não utilizada significando agarrar; DITAT - 1929a; n. f.
1) véu, véu de mulher

06778  צמוקtsammuwq

procedente de 6784; DITAT - 1930a; n. m.
1) cacho de passas, quantidade de passas

06779  צמחtsamach

uma raiz primitiva; DITAT - 1928; v.
1) brotar, jorrar, crescer
1a) (Qal)
1a1) brotar, crescer
1a1a) referindo-se a plantas
1a1b) referindo-se ao cabelo
1a1c) referindo-se à fala (fig.)
1b) (Piel) crescer abundante ou espessamente
1c) (Hifil)
1c1) fazer crescer
1c2) fazer brotar

06780  צמחtsemach

procedente de 6779; DITAT - 1928a; n. m.
1) broto, rebento, ramo
1a) renovo, erva, broto
1b) crescimento (referindo-se ao processo)
1c) renovo, ramo (referindo-se ao Messias da árvore davídica)

06781  צמידtsamiyd ou  צמדtsamid

procedente de 6775; DITAT - 1927b,1927c; n. m.
1) bracelete
2) tampa (de vasilha)

06782  צמיםtsammiym

procedente da mesma raiz que 6777; DITAT - 1929b; n. m.
1) laço, arapuca, armadilha
1a) sentido duvidoso

06783  צמיתתts e
̂ miythuth ou  צמתתts ̂emithuth

procedente de 6789; DITAT - 1932a; n. f.
1) conclusão, término, perpetuamente

06784  צמקtsamaq

uma raiz primitiva; DITAT - 1930; v.
1) secar, mirrar, enrugar

1a) (Qal) enrugar (referindo-se aos seios das mulheres)

06785  צמרtsemer

procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando ser peludo; DITAT 1931a; n. m.
1) lã
1a) lã
1b) brancura (metáfora)
1c) lã (em roupas)

06786  צמריTs ̂emariy

procedente de um nome de lugar na Palestina não utilizado; adj. gentílico
zemareus = ver Zemaraim “lã dupla”
1) uma das tribos descendentes de Canaã e habitantes de uma cidade cananéia desconhecida

06787  צמריםTs ̂emarayim

dual de 6785; n. pr. l.
Zemaraim = “velo duplo de lã”
1) uma cidade na parte norte de Benjamim, próxima a Betel
2) um monte em Efraim

06788  צמרתtsammereth

procedente da mesma raiz que 6785; DITAT - 1931b; n. f.
1) topo da árvore

06789  צמתtsamath

uma raiz primitiva; DITAT - 1932; v.
1) acabar com, eliminar, destruir, exterminar, extirpar
1a) (Qal) acabar com, terminar
1b) (Nifal) ser acabado, ser aniquilado, ser exterminado
1c) (Piel) acabar com
1d) (Pilel) ser exterminado, ser aniquilado
1e) (Hifil) exterminar, aniquilar

06790  צןTsin

procedente de uma raiz não utilizada significando picar; n. pr. l.
Zim = “plano”
1) nome dado a uma parte da região desértica entre o mar Morto e a Arabá ao leste na qual
estava localizada Cades-Barnéia

06791  צןtsen

procedente de uma raiz não utilizada significando ser espinhento; DITAT - 1936a; n. m.
1) espinho, farpa
1a) significado incerto

06792  צנאtsone’ ou  צנהtsoneh

no lugar de 6629; DITAT - 1864a,1933; n. m.
1) rebanho de gado miúdo, ovelhas

06793  צנהtsinnah

procedente de 6791; DITAT - 1936b,1937a,1938a; n. f.
1) algo perfurante, anzol, farpa
1a) significado incerto
2) frieza, frio (referindo-se à neve)
3) escudo, escudo grande
3a) escudo

06794  צנורtsinnuwr

procedente de uma raiz não utilizada que talvez signifique ser oco; DITAT - 1942a; n.
m.
1) cano, tubo, conduto, conduto d’água

06795  צנחtsanach

uma raiz primitiva; DITAT - 1934; v.
1) (Qal) ir para baixo, descer

06796  צניןtsaniyn ou  צנןtsanin

procedente da mesma raiz que 6791; DITAT - 1936c; n. m.
1) espinho, ferroada

06797

 צניףtsaniyph

ou

 צנוףtsanowph

tsaniyphah

procedente de 6801; DITAT - 1940a; n. m.
1) turbante

06798  צנםtsanam
uma raiz primitiva; DITAT - 1935; v.
1) (Qal) secar, endurecer, murchar

06799  צנןTs e
̂ nan
provavelmente correspondente a 6630; n. pr. l.
Zenã = “pontudo”
1) uma cidade nas terras baixas de Judá

06800  צנעtsana ̀
uma raiz primitiva; DITAT - 1939; v.
1) ser humilde, ser modesto, ser inferior
1a) (Qal) mostrar humildade
2) (Hifil) modesto

06801  צנףtsanaph
uma raiz primitiva; DITAT - 1940; v.
1) (Qal) enrolar, envolver ou enrolar junto, atar

06802  צנפהts e
̂ nephah
procedente de 6801; DITAT - 1940b; n. f.
1) invólucro, coisa embrulhada, novelo

06803  צנצנתtsintseneth
procedente da mesma raiz que 6791; DITAT - 1938b; n. f.

ou (fem.)

צניפה

1) jarro, pote, receptáculo

06804  צנתרהtsantarah

provavelmente procedente da mesma raiz que 6794; DITAT - 1942b; n. f.
1) tubo
1a) tubos que alimentam lamparinas com óleo

06805  צעדtsa ̀ad

uma raiz primitiva; DITAT - 1943; v.
1) dar passos, marchar, andar com passos largos
1a) (Qal) dar passos, marchar
1b) (Hifil) fazer marchar

06806  צעדtsa ̀ad

procedente de 6804; DITAT - 1943a; n. m.
1) passo, ritmo, passo largo
1a) passo, ritmo
1b) passo, passos (referindo-se ao curso da vida) (fig.)

06807  צעדהts e
̂ ̀adah ou (plural) צעדות

procedente de 6806; DITAT - 1943b,1943c; n. f.
1) marcha
2) bracelete, tornozeleira, adornos anelados para braços e pernas

06808  צעהtsa ̀ah

uma raiz primitiva; DITAT - 1944; v.
1) abaixar, curvar, inclinar
1a) (Qal)
1a1) abaixar, curvar
1a2) inclinar, virar
1b) (Piel) emborcar

06809  צעיףtsa ̀iyph

procedente de uma raiz não utilizada significando cobrir completamente; DITAT 1946a; n. m.
1) invólucro, chale, véu

06810  צעירtsa ì yr ou  צעורtsa ̀owr

procedente de 6819; DITAT - 1948a; adj.
1) pequeno, insignificante, jovem
1a) pequeno, insignificante
1b) insignificante, desprezível
1c) jovem, mais jovem, o mais jovem

06811  צעירTsa ̀iyr

o mesmo que 6810; n. pr. l.
Zair = “pequeno”
1) uma cidade em Edom

06812  צעירהts ̂e ì yrah

procedente de 6810; DITAT - 1948b; n. f.
1) juventude

06813  צעןtsa a
̀ n

uma raiz primitiva; DITAT - 1945; v.
1) (Qal) vaguear, viajar

06814  צעןTso ̀an

de origem egípcia; n. pr. l.
Zoã = “lugar de partida”
1) uma antiga cidade do baixo Egito chamada Tânis pelos gregos; localizada na margem
oriental de um braço do Nilo, chamado braço de Zoã ou de Tânis; a capital da dinastia
dos Reis Pastores, construída 7 anos depois de Hebrom, existente antes de Abraão e
residência do Faraó na época do êxodo
1a) a moderna “Sã”

06815  צענניםTsa a
̀ nanniym ou (dual)  צעניםTsa ̀anayim

pl. procedente de 6813; n. pr. l.
Zaananim = “remoções”
1) um lugar em Naftali próximo a Quedes

06816  צעצעtsa t̀ sua ̀ ou (plural) צעצעים

procedente de uma raiz não utilizada significando juncar com talhas; DITAT - 1891a; n.
m.
1) objetos feitos, imagens, figuras esculpidas

06817  צעקtsa a
̀ q

uma raiz primitiva; DITAT - 1947; v.
1) chorar, gritar, chamar, clamar por ajuda
1a) (Qal)
1a1) chorar, gritar (por ajuda)
1a2) chorar, gritar (em aflição ou necessidade)
1a3) clamar, fazer gritaria
1b) (Nifal) ser convocado
1c) (Piel) chorar em voz alta (em pesar)
1d) (Hifil) convocar

06818  צעקהtsa a
̀ qah

procedente de 6817; DITAT - 1947a; n. f.
1) choro, clamor
1a) clamor (contra)
1b) choro de aflição (especialmente quando ouvido por Deus)

06819  צערtsa ̀ar

uma raiz primitiva; DITAT - 1948; v.
1) ser ou tornar insignificante, ser pequeno
1a) (Qal) ser insignificante

06820  צערTso a
̀ r

procedente de 6819; n. pr. l.

Zoar = “insignificância”
1) uma cidade no extremo sudeste do mar Morto associada a Sodoma e Gomorra compondo
uma das 5 cidades arroladas para a destruição divina; poupada a pedido de Ló para que
fosse seu lugar de refúgio

06821  צפדtsaphad

uma raiz primitiva; DITAT - 1949; v.
1) juntar, contrair, reunir
1a) (Qal) reunir, contrair, enrugar

06822  צפהtsaphah

uma raiz primitiva; DITAT - 1950; v.
1) tomar cuidado, olhar ao redor, espiar, vigiar, observar, guardar
1a) (Qal) vigiar, espreitar
1b) (Piel) vigiar, prestar atenção

06823  צפהtsaphah

uma raiz primitiva [provavelmente idêntica a 6822 com a idéia
de expansão da área de visão, transferindo para ação]; DITAT - 1951; v.
1) estender, cobrir, revestir
1a) (Piel) revestir, chapear, incrustar
1b) (Pual) ser estendido

06824  צפהtsaphah

procedente de 6823; DITAT - 1892b; n. f.
1) derramar, transbordar, descarregar

06825  צפוTs ̂ephow ou  צפיTs ̂ephiy

procedente de 6822; n. pr. m.
Zefô ou Zefi = “torre de vigia”
1) filho de Elifaz e neto de Esaú e um dos principais dos edomitas

06826  צפויtsippuwy

procedente de 6823; DITAT - 1951a; n. m.
1) revestimento (de metal)

06827  צפוןTs e
̂ phown

provavelmente em lugar de 6837; n. pr. m.
Zefon = “tesouro”
1) um filho de Gade e progenitor da família dos zefonitas

06828  צפוןtsaphown ou  צפןtsaphon

procedente de 6845; DITAT - 1953b; n. f.
1) norte (referindo-se a direção), para o norte
1a) norte
1b) para o norte

06829  צפוןTsaphown
o mesmo que 6828; n. pr. l.

Zafon = “norte”
1) uma cidade em Gade a leste do mar da Galiléia, junto à margem oriental do Jordão

06830  צפוניts ̂ephowniy

procedente de 6828; DITAT - 1953c adj.
1) nortista n. m.
2) alguém do norte, nortista (substantivo)

06831  צפוניTs ̂ephowniy

patronímico procedente de 6827; adj. gentílico
zefonitas = ver Zefon “tesouro”
1) descendentes de Zefon (ou Zifiom), o filho de Gade

06832  צפועts ̂ephuwa ̀

procedente da mesma raiz que 6848; DITAT - 1955a; n. m.
1) esterco (de gado), estrume

06833  צפורtsippowr ou  צפרtsippor

procedente de 6852; DITAT - 1959a; n. f.
1) pássaro, ave
1a) pássaro (singular)
1b) pássaros (coletivo)

06834  צפורTsippowr

o mesmo que 6833; n. pr. m.
Zipor = “pardal”
1) pai de Balaque, o rei de Moabe na época do êxodo

06835  צפחתtsappachath

procedente de uma raiz não utilizada significando expandir; DITAT - 1952a; n. f.
1) jarro, cântaro (para líquidos)

06836  צפיהts ̂ephiyah

procedente de 6822; DITAT - 1950a; n. f.
1) posto de vigia, posto de observação, torre de guarda

06837  צפיוןTsiphyown

procedente de 6822; n. pr. m.
Zifiom = “posto de observação”
1) um filho de Gade e pai da família dos zefonitas
1a) também “Zefom”

06838  צפיחתtsappiychith

procedente da mesma raiz que 6835; DITAT - 1952b; n. f.
1) bolo achatado, bolacha

06839  צפיםTsophiym

pl. do part. ativo de 6822; n. pr. loc.
Zofim = “vigias”

1) um lugar no ou próximo ao topo de Pisga, o sítio dos oráculos de Balaão

06840  צפיןtsaphiyn

procedente de 6845; DITAT - 1953a; n. m.
1) tesouro, uma coisa oculta

06841  צפירts ̂ephiyr (aramaico)

correspondente a 6842; DITAT - 2963; n. m.
1) bode

06842  צפירtsaphiyr

procedente de 6852; DITAT - 1962a; n. m.
1) bode

06843  צפירהts ̂ephiyrah

formado como 6842; DITAT - 1960a; n. f.
1) trança, grinalda, coroa de flores, coroa
1a) trança, grinalda, diadema

06844  צפיתtsaphiyth

procedente de 6822; DITAT - 1951b; n. f.
1) tapete, carpete
2) (CLBL) sentinela

06845  צפןtsaphan

uma raiz primitiva; DITAT - 1953; v.
1) esconder, entesourar, armazenar
1a) (Qal)
1a1) esconder, guardar, armazenar
1a2) ficar escondido, espreitar
1b) (Nifal) ser escondido, ser armazenado
1c) (Hifil) esconder, ocultar

06846  צפניהTs ̂ephanyah ou  צפניהוTs ̂ephanyahuw

procedente de 6845 e 3050; n. pr. m.
Sofonias = “o SENHOR tem guardado”
1) o 9º na seqüência dos 12 profetas menores; descendente do rei Ezequias, de Judá, e
profeta na época do rei Josias, de Judá
2) filho de Maaséias e segundo sacerdote no reinado de Zedequais, rei de Judá; sucedeu o
sacerdote Joiada e um oficial do templo; morto em Ribla logo depois da queda de
Jerusalém
3) pai de Josias e de Hem na época do profeta Zacarias
4) um levita

06847 פענח
nay’-akh

 צפנתTsophnath

de origem egípcia; n. pr. m.
Zefanate-Panéia = “tesouro do repouso glorioso”
1) um nome dado por Faraó a José

Pa ̀ neach

pah-

06848  צפעtsepha ̀ ou  צפעניtsiph ̀oniy
procedente de uma raiz não utilizada significando expelir; DITAT - 1954a,1954b; n. m.
1) serpente venenosa
1a) uma cobra ou víbora

06849  צפעהts ̂ephi a
̀ h

procedente da mesma raiz que 6848; DITAT - 1953a; n. f.
1) ramo, folhagem, galho
1a) significado incerto

06850  צפףtsaphaph

uma raiz primitiva; DITAT - 1957; v.
1) (Pilpel) chilrear, piar
1a) referindo-se aos pássaros
1b) referindo-se a fantasmas

06851  צפצפהtsaphtsaphah

procedente de 6687; DITAT - 1957a; n. f.
1) um tipo de salgueiro, salgueiro

06852  צפרtsaphar

uma raiz primitiva; DITAT - 1958; v.
1) (Qal) ir cedo, partir cedo
1a) significado incerto

06853  צפרts e
̂ phar (aramaico)

corresponde a 6833; DITAT - 2962; n. m.
1) pássaro

06854  צפרדעts ̂ephardea ̀

procedente de 6852 e uma palavra utilizada somente uma vez e significando um brejo;
DITAT - 1963; n. f.
1) rãs

06855  צפרהTsipporah

procedente de 6833; n. pr. f.
Zíporá = “pássaro”
1) filha de Reuel ou Jetro, esposa de Moisés, e mãe de Gérson e Eliézer

06856  צפרןtsipporen

procedente de 6852 (no sentido denominativo [derivado de 6833] de arranhão); DITAT 1961a; n. m.
1) unha, ponta de estilete
1a) unha
1b) ponta (de um diamante)

06857  צפתTs e
̂ phath
de 6822; n. pr. l.
Zefate = “torre de vigia”

1) uma cidade cananita em Simeão chamada Horma pelos israelitas

06858  צפתtsepheth

procedente de uma raiz não utilizada significando rodear; DITAT - 1951c; n. f.
1) capitel chapeado (referindo-se a uma coluna)

06859  צפתהTs e
̂ phathah

o mesmo que 6857; n. pr. l.
Zefatá = “torre de guarda”
1) um vale na parte ocidental de Judá

06860  צקלגTsiqlag ou  ציקלגTsiyq ̂elag (1Cr 12.1,20)

de origem incerta; n. pr. l.
Ziclague = “sinuoso”
1) uma cidade no sul de Judá, mais tarde alocada a Simeão; famosa por ter sido a cidade que
Aquis, rei de Gate, deu a Davi e que era seu domicílio quando se uniram a ele muitos de
seus guerreiros e quando recebeu a notícia da morte de Saul

06861  צקלןtsiqlon

procedente de uma raiz não utilizada significando enrolar; DITAT - 1964; n. m.
1) saco, bolsa
1a) significado incerto

06862  צרtsar ou  צרtsar

procedente de 6887; DITAT - 1973a,1973b,1974a,1975a; adj.
1) estreito, apertado
2) dificuldades, aflição
3) adversário, inimigo, opressor
4) pedra dura, pederneira

06863  צרTser

procedente de 6887; n. pr. l.
Zer = “pederneira”
1) cidade fortificada em Naftali, provavelmente na região do mar da Galiléia

06864  צרtsor

procedente de 6696; DITAT - 1975b; n. m.
1) pederneira, pedra duro
1a) usado como faca

06865  צרTsor ou  צורTsowr

o mesmo que 6864, grego 5184 Τυρος e 4947 συρια; DITAT - 1965; n. pr. l.
Tiro = “uma rocha”
1) a cidade fenícia na costa do Mediterrâneo

06866  צרבtsarab

uma raiz primitiva; DITAT - 1966; v.
1) queimar, chamuscar
1a) (Nifal) ser chamuscado

06867  צרבתtsarebeth
procedente de 6686; DITAT - 1966a,1966b n. f.
1) crosta de ferida, cicatriz de uma ferida adj.
2) que queima, chamuscador

06868  צרדהTs e
̂ redah ou  צרדתהTs ̂eredathah

aparentemente procedente de uma raiz não utilizada significando perfurar; n. pr. l.
Zereda = “fortaleza”
1) uma cidade ou território em Manassés, terra natal de Jeroboão

06869  צרהtsarah

procedente de 6862; DITAT - 1973c,1974b; n. f.
1) dificuldades, aflição, problema
2) importunador, esposa rival

06870  צרויהTs ̂eruwyah

part. passivo, procedente da mesma raiz que 6875; n. pr. f.
Zeruia = “bálsamo”
1) irmã de Davi e mãe dos 3 principais heróis do exército de Davi - Abisai, Joabe e Asael

06871  צרועהTs ̂eruw ̀ah

part. passivo de 6879; n. pr. f.
Zerua = “de seios fartos?”
1) mulher de Nebate e mãe do rei Jeroboão I, do reino do Norte (Israel)

06872  צרורts ̂erowr ou (forma apocopada)  צררts ̂eror

procedente de 6887; DITAT - 1973e,1975c; n. m.
1) pacote, embrulho, bolsa, sacola (referindo-se ao pacote pronto)
2) pedregulho

06873  צרחtsarach

uma raiz primitiva; DITAT - 1968; v.
1) gritar, urrar, fazer um som claro ou estridente
1a) (Qal) urrar
1b) (Hifil) dar bramidos, gritar (um grito de guerra)

06874  צריTs e
̂ riy

o mesmo que 6875; n. pr. m.
Zeri = “construído”
1) filho de Jedutum e um músico na corte de Davi

06875  צריts e
̂ riy ou  צריtsoriy

procedente de uma raiz não utilizada significando rachar [por pressão],
daí, escorrer; DITAT - 1967a; n. m.
1) um tipo de bálsamo, resina, fragância
1a) referindo-se à mercadoria
1b) referindo-se ao remédio

06876  צריTsoriy
procedente de 6865; adj. patronímico
tírio = ver Tiro “afligir”
1) morador de Tiro

06877  צריחts ̂eriyach

procedente de 6873 no sentido de clareza de visão; DITAT - 1969a; n. m.
1) excavação, câmara subterrânea, cubículo, cômodo substerrâneo
1a) significado incerto

06878  צרךtsorek

procedente de uma raiz não utilizada significando necessitar de; DITAT - 1970a; n. m.
1) necessidade

06879  צרעtsara ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 1971; v.
1) ser portador de doença de pele, ser leproso
1a) (Qal) ser um leproso
1b) (Pual) ter lepra

06880  צרעהtsir a
̀ h

procedente de 6879; DITAT - 1971b; n. f. col.
1) vespas

06881  צרעהTsor ̀ah

aparentemente uma outra forma para 6880; n. pr. l.
Zorá = “vespa”
1) uma cidade em Dã, residência de Manoá e cidade natal de Sansão

06882  צרעיTsor ̀iy ou  צרעתיTsor ̀athiy

procedente de 6881; adj. gentílico
zoreus ou zoratitas = ver Zorá “vespa”
1) moradores de Zorá

06883  צרעתtsara a
̀ th

procedente de 6879; DITAT - 1971a; n. f.
1) lepra
1a) em pessoas, doença maligna de pele (Lv 13.1-14.57)
1b) em roupas, fungo ou mofo (Lv 13.47-52)
1c) em construções, fungo ou mofo (Lv 14.34-53)

06884  צרףtsaraph

uma raiz primitiva; DITAT - 1972; v.
1) fundir, refinar, provar
1a) (Qal)
1a1) fundir, refinar
1a2) provar
1a3) provar (se verdadeiro)

1a4) fundidor, acrisolador, ourives (particípio)
1b) (Nifal) ser refinado
1c) (Piel) ser um fundidor
1c1) fundidor (particípio)

06885  צרפיTsor ̂ephiy

procedente de 6884; DITAT - 1972a; n. m. col.
1) ourives

06886  צרפתTsar ̂ephath

procedente de 6884, grego 4558 σαρεπτα; n. pr. l.
Sarepta = “crisol”
1) uma cidade na costa sul de Sidom e residência de Elias durante o último período da seca;
a atual “Sura-fend”

06887  צררtsarar

uma raiz primitiva; DITAT - 1973,1974; v.
1) atar, ser estreito, estar em aperto, estreitar, causar aflição, sitiar, ser impedido, estar atado
1a) (Qal)
1a1) atar, amarrar, fechar
1a2) ser limitado, estar confinado, estar em apuros
1b) (Pual) ser atado, ser amarrado
1c) (Hifil)
1c1) tornar apertado para, causar aflição a, pressionar
1c2) sofrer opressão
2) demonstrar hostilidade a, incomodar
1a) (Qal)
1a1) demonstrar hostilidade a, tratar com inimizade, incomodar, assediar
1a2) esposa rival, importunador (particípio)

06888  צררהTs e
̂ rerah

aparentemente devido a uma transcrição errônea de 6868; n. pr. l.
Zererá = “opressão”
1) uma cidade ou território em Manassés e a cidade natal de Jeroboão
1a) o mesmo que 6868

06889  צרתTsereth

talvez procedente de 6671; n. pr. m.
Zerete = “esplendor”
1) filho de Asur, o fundador de Tecoa, com sua esposa Hela

06890 השחר

 צרתTsereth hash-Shachar

procedente da mesma raiz que 6889 e 7837 com a intercalação do artigo; n. pr. l.
Zerete-Saar = “esplendor da alvorada”
1) uma cidade em Rúben

06891  צרתןTsar ̂ethan
talvez em lugar de 6868; n. pr. l.
Sartã ou Zaretã = “aflição deles”

1) um lugar no vale do Jordão onde o rio se dividiu para Israel atravessá-lo para a conquista
de Canaã
1a) lugar desconhecido

06892  קאqe’ ou  קיאqiy’

procedente de 6958; DITAT - 2013a,2013b; n. m.
1) vômito, o que é vomitado

06893  קאתqa’ath

procedente de 6958; DITAT - 1976; n. f.
1) uma ave cerimonialmente impura
1a) talvez o pelicano ou uma espécie de coruja
1b) talvez uma ave extinta, cujo significado exato é desconhecido

06894  קבqab

procedente de 6895; DITAT - 1977a; n. m.
1) uma medida de capacidade para secos
1a) cerca de 1,5 litro, 1/6 de um sea, ou 1/18 de um efa

06895  קבבqabab

uma raiz primitiva; DITAT - 1978; v.
1) amaldiçoar, proferir uma maldição contra
1a) (Qal) amaldiçoar

06896  קבהqebah

procedente de 6895; DITAT - 1979a; n. f.
1) estômago, barriga, bucho
1a) ventre (referindo-se à vítima sacrificial)
1b) barriga (de mulher)

06897  קבהqobah

procedente de 6895; DITAT - 1979a; n. f.
1) estômago, barriga, bucho
1a) ventre (referindo-se à vítima de sacrifício)
1b) barriga (de mulher)

06898  קבהqubbah

procedente de 6895; DITAT - 1977b; n. f.
1) tenda grande abobadada, tenda

06899  קבוץqibbuwts

procedente de 6908; DITAT - 1983a; n. m.
1) reunião, assembléia, ajuntamento
2) (BDB) pilha

06900  קבורהq ̂ebuwrah ou  קברהq ̂eburah

part. pass. de 6912; DITAT - 1984b; n. f.
1) túmulo, sepultamento, lugar de sepultamento
1a) sepultura
1b) sepultamento

06901  קבלqabal
uma raiz primitiva; DITAT - 1980; v.
1) tomar, receber, estar diante de
1a) (Piel)
1a1) tomar, escolher, receber
1a2) aceitar
1a3) aceitar, assumir
1b) (Hifil)
1b1) demonstrar oposição
1b2) corresponder, receber um para o outro

06902  קבלq ̂ebal (aramaico)

correspondente a 6901; DITAT - 2964; v.
1) (Pael) receber

06903  קבלq ̂ebel (aramaico) ou  קבלqobel (aramaico)

correspondente a 6905; DITAT - 2965 subst.
1) frente prep.
2) em frente de, diante de, por causa de, em vista de, por motivo de, por causa disso, por
isso conj.
3) desde que, na medida em que, apesar de, conforme, antes que adv.
4) conseqüentemente, então

06904  קבלqobel

procedente de 6901 no sentido de estar do outro lado (a fim de receber alguma coisa);
DITAT - 1980a; n. m.
1) algo em frente, arma de ataque, algo diante de
1a) em frente
1b) arma para cerco, aríete

06905  קבלqabal

procedente de 6901 no sentido de oposto [veja 6904]; DITAT - 1980a; n. m.
1) algo em frente, arma de ataque, algo diante de
1a) em frente
1b) arma para cerco, aríete adv.
2) (CLBL) diante de

06906  קבעqaba ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 1981; v.
1) (Qal) roubar
1a) significado duvidoso

06907  קבעתqubba ̀ath

procedente de 6906; DITAT - 1982; n. f.
1) cálice

06908  קבץqabats

uma raiz primitiva; DITAT - 1983; v.
1) reunir, juntar

1a) (Qal) reunir, coletar, juntar
1b) (Nifal)
1b1) juntar, ajuntar
1b2) ser reunido
1c) (Piel) reunir, ajuntar, levar
1d) (Pual) ser reunido
1e) (Hitpael) ajuntar, ser ajuntado

06909  קבצאלQabts ̂e’el

procedente de 6908 e 410; n. pr. l.
Cabzeel = “Deus reúne”
1) a cidade mais remota de Judá; localizada ao sul de Judá, junto à fronteira de Edom

06910  קבצהq ̂ebutsah

part. pass. de 6908; DITAT - 1983b; n. f.
1) reunião, ajuntamento

06911  קבציםQibtsayim

dual procedente de 6908; n. pr. l.
Quibzaim = “dois ajuntamentos”
1) uma cidade levita coatita no monte Efraim, no território de Efraim

06912  קברqabar

uma raiz primitiva; DITAT - 1984; v.
1) sepultar
1a) (Qal) sepultar
1b) (Nifal) ser sepultado
1c) (Piel) sepultar, sepultar (em massa)
1d) (Pual) ser sepultado

06913  קברqeber ou (fem.)  קברהqibrah

procedente de 6912; DITAT - 1984a; n. m.
1) túmulo, sepultura, tumba

06914 התאוה

 קברותQibrowth hat-Ta’avah

procedente do fem. pl. de 6913 e 8378 com a intercalação do artigo; n. pr. l.
Quibrote-Hataavá = “túmulos de cobiça”
1) um ponto de parada de Israel no deserto a uma determinada distância do Sinai, próximo
ao golfo de Ácaba

06915  קדדqadad

uma raiz primitiva; DITAT - 1985; v.
1) (Qal) inclinar-se

06916  קדהqiddah

procedente de 6915; DITAT - 1986b; n. f.
1) uma especiaria - cássia

06917  קדוםqaduwm ou (plural) קדומים

part. pas. de 6923; DITAT - 1988g; n. m. pl.
1) antigüidade, antigo, frente
1a) sentido duvidoso

06918  קדושqadowsh ou  קדשqadosh

procedente de 6942; DITAT - 1990b; adj.
1) sagrado, santo, o Santo, separado

06919  קדחqadach

uma raiz primitiva significando inflamar; DITAT - 1987; v.
1) acender, ser aceso
1a) (Qal)
1a1) acender
1a2) ser aceso

06920  קדחתqaddachath

procedente de 6919; DITAT - 1987a; n. f.
1) febre

06921  קדיםqadiym ou  קדםqadim

procedente de 6923; DITAT - 1988d; n. m.
1) oriente, vento oriental
1a) oriente (referindo-se a direção)
1b) vento oriental

06922  קדישqaddiysh (aramaico)

correspondente a 6918; DITAT - 2967; adj.
1) santo, separado
2) (DITAT) anjos, santos

06923  קדםqadam

uma raiz primitiva; DITAT - 1988; v.
1) encontrar, vir ou estar na frente, confrontar, ir adiante de
1a) (Piel)
1a1) encontrar, confrontar, vir para encontrar-se, receber
1a2) ir adiante de, ir na frente, estar na frente
1a3) liderar, estar antecipado, antecipar, prevenir
1b) (Hifil)
1b1) vir na frente de
1b2) confrontar, antecipar

06924  קדםqedem ou  קדמהqedmah

procedente de 6923; DITAT - 1988a; n. m.
1) oriente, antigüidade, frente, que está diante de, tempos antigos
1a) frente, da frente ou do oriente, em frente, monte do Oriente
1b) tempo antigo, tempos antigos, antigo, de antigamente, tempo remoto
1c) antigamente, antigo (advérbio)
1d) começo
1e) oriente adv.
2) rumo a leste, para ou em direção ao oriente

06925  קדםqodam (aramaico) ou
(Dn 7.13)

 קדםq

̂ edam (aramaico)

correspondente a 6924; DITAT - 2966a; prep.
1) antes, diante de
1a) diante de
1b) defronte de

06926  קדמהqidmah

procedente de 6924; DITAT - 1988a; n. f.
1) para a frente, frente, leste, antigüidade, oriente
1a) na frente de, contra, defronte
1b) a leste de, oriental

06927  קדמהqadmah

procedente de 6923; DITAT - 1988c; n. f.
1) antigüidade, estado ou situação anterior, antes, origem
1a) antigüidade, início, origem
1b) estado ou situação anterior conj.
1c) antes

06928  קדמהqadmah (aramaico)

correspondente a 6927; DITAT - 2966b; n. f.
1) tempo ou situação anterior, antes

06929  קדמהQed ̂emah

procedente de 6923; n. pr. m.
Quedemá = “original”
1) o filho mais moço de Ismael

06930  קדמוןqadmown

procedente de 6923; DITAT - 1988e; adj.
1) oriental

06931  קדמוניqadmowniy ou  קדמניqadmoniy

procedente de 6930; DITAT - 1988f; adj.
1) antigo, velho, oriental
1a) antigo, velho
1b) oriental

06932  קדמותQ e
̂ demowth

procedente de 6923; n. pr. l.
Quedemote = “orientais”
1) uma das cidades na região ao leste do mar Morto designadas à tribo de Rúben e entregues
aos levitas meraritas

06933  קדמיqadmay (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente 6923; DITAT - 2966c; adj.
1) antigo, primeiro

1a) primeiro
1b) antigo

06934  קדמיאלQadmiy’el

procedente de 6924 e 410; n. pr. m.
Cadmiel = “Deus é o primeiro”
1) um levita, descendente de Hodavias, e líder de uma família de exilados que retornaram;
também supervisionou a obra no templo e foi também um dos líderes do povo que
conduziu o povo na confissão pública

06935  קדמניQadmoniy

o mesmo que 6931; adj. gentílico
Cadmoneu = “orientais”
1) um povo que habitava na terra de Canaã quando Deus a prometeu a Abraão

06936  קדקדqodqod

procedente de 6915; DITAT - 1986a; n. m.
1) cabeça, parte superior, alto da cabeça, couro cabeludo, escalpo

06937  קדרqadar

uma raiz primitiva; DITAT - 1989; v.
1) prantear, estar escuro
1a) (Qal) estar escuro
1b) (Hifil)
1b1) escurecer
1b2) levar a prantear
1c) (Hitpael) escurecer

06938  קדרQedar

procedente de 6937;
Quedar = “escuro” n. pr. m.
1) um filho de Ismael n. pr. gentílico
2) os descendentes de Quedar

06939  קדרוןQidrown

procedente de 6937, grego 2748 Κεδπων; n. pr.
Cedrom = “escuro”
1) um riacho a leste de Jerusalém

06940  קדרותqadruwth

procedente de 6937; DITAT - 1989a; n. f.
1) trevas, escuridão

06941  קדרניתq e
̂ doranniyth

advérbio procedente de 6937; DITAT - 1989b; adv.
1) pranteadamente

06942  קדשqadash

uma raiz primitiva; DITAT - 1990; v.

1) consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser
separado
1a) (Qal)
1a1) ser colocado à parte, ser consagrado
1a2) ser santificado
1a3) consagrado, proibido
1b) (Nifal)
1b1) apresentar-se sagrado ou majestoso
1b2) ser honrado, ser tratado como sagrado
1b3) ser santo
1c) (Piel)
1c1) separar como sagrado, consagrar, dedicar
1c2) observar como santo, manter sagrado
1c3) honrar como sagrado, santificar
1c4) consagrar
1d) (Pual)
1d1) ser consagrado
1d2) consagrado, dedicado
1e) (Hifil)
1e1) separar, devotar, consagrar
1e2) considerar ou tratar como sagrado ou santo
1e3) consagrar
1f) (Hitpael)
1f1) manter alguém à parte ou separado
1f2) santificar-se (referindo-se a Deus)
1f3) ser visto como santo
1f4) consagrar-se

06943  קדשQedesh

procedente de 6942; DITAT - 1990d; n. pr. l.
Quedes = “lugar santo”
1) uma cidade no extremo sul de Judá
1a) o mesmo que “Cades” ou “Cades-Barnéia”
2) uma cidade de Issacar designada aos levitas gersonitas
3) uma cidade cananita fortificada designada a Naftali
4) uma cidade de refúgio designada a Naftali

06944  קדשqodesh

procedente de 6942; DITAT - 1990a; n. m.
1) separado, santidade, sacralidade, posto à parte
1a) separado, santidade, sacralidade
1a1) referindo-se a Deus
1a2) referindo-se a lugares
1a3) referindo-se a coisas
1b) algo à parte, separado

06945  קדשqadesh

procedente de 6942; DITAT - 1990c; n. m.
1) prostituto cultual

06946  קדשQadesh
o mesmo que 6945; DITAT - 1990e; n. pr. l.
Cades = “santo”
1) uma cidade no extremo sul de Judá
1a) o mesmo que “Quedes” ou “Cades- Barnéia”

06947 ברנע

 קדשQadesh Barnea ̀ bar-nay’-ah

procedente da mesma raiz que 6946 e duma palavra utilizada apenas aqui
(aparentemente composta de uma palavra correspondente a 1251 e de uma outra
derivada de 5128) com o sentido de deserção de um fugitivo; n. pr. l.
Cades-Barnéia = “santo”
1) uma cidade no extremo sul de Judá
1a) o mesmo que “Quedes” e “Cades”

06948  קדשהq e
̂ deshah

procedente de 6945; DITAT - 1990c; n. f.
1) prostituta cultual, meretriz

06949  קההqahah

uma raiz primitiva; DITAT - 1990.1; v.
1) embotar, tirar o fio
1a) (Qal) embotar, tirar o fio
1b) (Piel) embotar

06950  קהלqahal

uma raiz primitiva; DITAT - 1991; v.
1) reunir, juntar
1a) (Nifal) reunir
1a1) por razões religiosas
1a2) por razões políticas
1b) (Hifil) convocar uma assembléia
1b1) para guerra, julgamento
1b2) para fins religiosos

06951  קהלqahal

procedente de 6950; DITAT - 1991a; n. m.
1) assembléia, companhia, congregação, convocação
1a) assembléia
1a1) para mau conselho, guerra ou invasão, propósitos religiosos
1b) companhia (de exilados que retornavam)
1c) congregação
1c1) como um corpo organizado

06952  קהלהq ̂ehillah

procedente de 6950; DITAT - 1991b; n. f.
1) assembléia, congregação

06953  קהלתqoheleth

part. ativo fem. procedente de 6950; DITAT - 1991c; n. m.

1) coletor (de sentenças), pregador, orador público, orador em uma assembléia, Coélete

06954  קהלתהQ e
̂ helathah

procedente de 6950; n. pr. l.
Queelata = “assembléia”
1) um local de parada dos israelitas durante as suas peregrinações pelo deserto

06955  קהתQ e
̂ hath

procedente de uma raiz não utilizada significando aliar-se; n. pr. m.
Coate = “assembléia”
1) o 2o. dos 3 filhos de Levi e progenitor de uma família na tribo de Levi

06956  קהתיQohathiy

patronímico procedente de 6955; adj.
coatitas = ver Coate “assembléia”
1) os descendentes de Coate, o 2o. filho de Levi

06957  קוqav ou  קוqav

procedente de 6960 [veja 6961]; DITAT - 1992,1994a; n. m.
1) cordão, linha, linha de medir
1a) cordão
1b) linha de medir
2) (BDB) imitação onomatopaica das palavras de Isaías, talvez sem sentido

06958  קואqow’ ou  קיהqayah (Jr 25.27)

uma raiz primitiva; DITAT - 2014; v.
1) vomitar, lançar, devolver
1a) (Qal) vomitar
1b) (Hifil) vomitar
1b1) referindo-se à terra que lança para fora dela os seus moradores (fig.)
1b2) vômito

06959  קובעqowba ̀

uma forma colateral a 3553; DITAT - 1993; n. m.
1) capacete

06960  קוהqavah

uma raiz primitiva; DITAT - 1994,1995; v.
1) aguardar, buscar, esperar
1a) (Qal) esperar (particípio)
1b) (Piel)
1b1) esperar ou aguardar ansiosamente por
1b2) estar de espreita por
1b3) esperar por, demorar a
2) coletar, juntar
2a) (Nifal) ser reunido

06961  קוהqaveh

procedente de 6960; DITAT - 1994a; n. m.

1) linha

06962  קוטquwt

uma raiz primitiva; DITAT - 1996; v.
1) enojar, lamentar, sentir repugnância
1a) (Qal) sentir repugnância
1b) (Nifal)
1b1) ter repugnância de si mesmo
1b2) detestar
1c) (Hithpolel) enojar-se

06963  קולqowl ou  קלqol

procedente de uma raiz não utilizada significando chamar em voz alta; DITAT 1998a,2028b; n. m.
1) voz, som, ruído
1a) voz
1b) som (de instrumento)
2) leveza, frivolidade

06964  קוליהQowlayah

procedente de 6963 e 3050; n. pr. m.
Colaías = “voz do SENHOR”
1) pai do falso profeta Acabe
2) um benjamita cujos descendentes residiam em Jerusalém depois do retorno do cativeiro
3) um levita na época de Esdras

06965  קוםquwm

uma raiz primitiva; DITAT - 1999; v.
1) levantar, erguer, permanecer de pé, ficar de pé, pôr-se de pé
1a) (Qal)
1a1) levantar
1a2) levantar-se (no sentido hostil)
1a3) levantar-se, tornar-se poderoso
1a4) levantar, entrar em cena
1a5) estar de pé
1a5a) manter-se
1a5b) ser estabelecido, ser confirmado
1a5c) permanecer, resistir
1a5d) estar fixo
1a5e) ser válido (diz-se de um voto)
1a5f) ser provado
1a5g) está cumprido
1a5h) persistir
1a5i) estar parado, estar fixo
1b) (Piel)
1b1) cumprir
1b2) confirmar, ratificar, estabelecer, impor
1c) (Polel) erguer
Polel

1d) (Hitpael) levantar-se, erguer-se
1e) (Hifil)
1e1) levar a levantar, erguer
1e2) levantar, erigir, edificar, construir
1e3) levantar, trazer à cena
1e4) despertar, provocar, instigar, investigar
1e5) levantar, constituir
1e6) fazer ficar em pé, pôr, colocar, estabelecer
1e7) tornar obrigatório
1e8) realizar, levar a efeito
1f) (Hofal) ser levantado

06966  קוםquwm (aramaico)

correspondente a 6965, grego 2891 κουμι; DITAT - 2968; v.
1) levantar, estar de pé
1a) (Peal)
1a1) levantar de
1a2) vir à cena (fig.)
1a3) levantar (após inatividade)
1a4) estar de pé
1a5) resistir
1b) (Pael) edificar, estabelecer
1c) (Afel)
1c1) edificar
1c2) levantar
1c3) estabelecer
1c4) designar
1d) (Hofal) ser levado a levantar

06967  קומהqowmah

procedente de 6965; DITAT - 1999a; n. f.
1) altura
1a) altura, estatura
1b) altura

06968  קוממיותqowm ̂emiyuwth

procedente de 6965; DITAT - 1999e; n. f.
1) em posição ereta (como adv.)

06969  קוןquwn

uma raiz primitiva; DITAT - 2018; v.
1) entoar um canto fúnebre, salmodiar, prantear, lamentar
1a) (Polel) lamentar

06970  קועQowa ̀

Polel
Essa forma duplica a letra final da raiz, mas funciona como o Piel normal.
Ver Piel 8840

provavelmente procedente de 6972 no sentido original de cortar fora; n. pr. l.
Coa = “camelo macho”
1) um território na Mesopotâmia, a leste do Tigres, junto à divisa do Elão e da Média

06971  קוףqowph ou  קףqoph

provavelmente de origem estrangeira; DITAT - 2000; n. m.
1) macaco

06972  קוץquwts

uma raiz primitiva; v.
1) (Qal) passar o verão

06973  קוץquwts

uma raiz primitiva [idêntica a 6972 com a idéia de separar-se de (veja 6962)]; DITAT 2002; v.
1) estar magoado, repugnar, abominar, sentir repugnância ou aversão ou nojo ou pavor
1a) (Qal)
1a1) sentir aversão a, abominar
1a2) sentir pavor
1b) Hifil
1b1) apavorar
1b2) provocar repulsa

06974  קוץquwts

uma raiz primitiva [idêntica a 6972 com a idéia de despertar subitamente do sono (veja
3364)]; DITAT - 904a,2019; v.
1) acordar, despertar
1a) (Hifil) despertar, acordar, sair do sono, levantar

06975  קוץqowts ou  קץqots

procedente de 6972 (no sentido de picar; DITAT - 2003a; n. m.
1) espinho, espinheiro
1a) espinheiro
1b) espinho

06976  קוץQowts

o mesmo que 6975; n. pr. m.
Coz = “espinho”
1) um descendente de Judá
2) um sacerdote que retornou do exílio com Zorobabel

06977  קוצהq ̂evutstsah ou (plural) קוצות

part. pass. de 6972 no sentido original; DITAT - 2003b; n. f.
1) cacho, mechas de cabelo

06978 קו

 קוqav-qav

procedente de 6957 (no sentido de amarrar; DITAT - 1994b; n. m.
1) poder

06979  קורquwr

uma raiz primitiva; DITAT - 2004,2077; v.
1) (Qal) escavar, cavar, cavar em busca de água
2) estar frio
2a) (Hifil) esfriar ou manter frio
3) (Pilpel) destruir, derrubar

06980  קורquwr

procedente de 6979; DITAT - 2005a; n. m.
1) fio, membrana, rede

06981  קוראQowre’ ou  קראQore’ (1Cr 26.1)

part. ativo de 7121; n. pr. m.
Coré = “gritador” (apregoador, arauto)
1) um levita coratita, ancestral de Salum e de Meselemias, principais porteiros no reinado de
Davi
2) um levita, filho de Imna, no reinado de Ezequias, rei de Judá

06982  קורהqowrah ou  קרהqorah

procedente de 6979; DITAT - 2068d; n. f.
1) caibro, viga

06983  קושqowsh

uma raiz primitiva; DITAT - 2006; v.
1) (Qal) pôr isca ou engano, preparar armadilha, enganar

06984  קושיהוquwshayahuw

procedente do part. passivo de 6983 e 3050; n. pr. m.
Cusaías = “arco do SENHOR”
1) pai de Etã, o merarita
1a) o mesmo que “Quisi”

06985  קטqat

procedente de 6990 no sentido de abreviação; DITAT - 2006.1; adj.
1) uma coisa pequena, pequeno, meramente (adv.)
1a) sentido duvidoso

06986  קטבqeteb

procedente de uma raiz não utilizada significando cortar fora; DITAT - 2007a; n. m.
1) destruição

06987  קטבqoteb

procedente da mesma raiz que 6986; DITAT - 2007a; n. m.
1) destruição

06988  קטורהq e
̂ towrah

procedente de 6999; DITAT - 2011a; n. m.
1) fumaça de sacrifício, incenso

06989  קטורהQ ̂etuwrah

part. passivo de 6999; n. pr. f.
Quetura = “incenso”
1) esposa de Abraão depois da morte de Sara

06990  קטטqatat

uma raiz primitiva; DITAT - 1997; v.
1) (Qal) ser extirpado, quebrar, arrancar
1a) significado duvidoso

06991  קטלqatal

uma raiz primitiva; DITAT - 2008; v.
1) (Qal) matar, assassinar

06992  קטלq e
̂ tal (aramaico)

correspondente a 6991; DITAT - 2969; v.
1) matar, assassinar
1a) (Peal) ser morto
1b) (Pael) matar
1c) (Itpeal) ser morto
1d) (Itpael) ser morto

06993  קטלqetel

procedente de 6991; DITAT - 2008a; n. m.
1) matança

06994  קטןqaton

uma raiz primitiva [provavelmente denominativa procedente de 6996]; DITAT - 2009; v.
1) ser pequeno, ser insignificante
1a) (Qal) ser insignificante
1b) (Hifil) diminuir, reduzir significantemente

06995  קטןqoten

procedente de 6994; DITAT - 2009c; n. m.
1) dedo mínimo

06996  קטןqatan ou  קטןqaton
Itpeal

Itpeal
No aramaico (caldeu), essa forma corersponde ao Hitpael no hebraico, com
sua forma alterada devido a um Alef inicial. Contudo, essa forma apenas
reflete o reflexivo intensivo do tronco comum (Peal = Qal hebraico).
Essa forma ocorre apenas raramente com verbos que apresentam
qualidades ortográficas peculiares.
Ver Hitpael 8819
Ver Qal 8851

procedente de 6962; DITAT - 2009a,2009b; adj.
1) jovem, pequeno, insignificante, sem importância
1a) pequeno
1b) insignificante
1c) jovem
1d) sem importância

06997  קטןQatan

o mesmo que 6996; n. pr. m.
Hactã = “o pequeno”
1) pai de Joanã, o principal dos filhos de Azgade que retornaram do exílio com Esdras

06998  קטףqataph

uma raiz primitiva; DITAT - 2010; v.
1) arrancar ou cortar fora, extirpar
1a) (Qal) arrancar
1b) (Nifal) ser arrancado

06999  קטרqatar

uma raiz primitiva [idêntica a 7000 com a idéia de fumigação em um lugar fechado
expulsando, talvez, assim os ocupantes]; DITAT - 2011,2011e,2011g v.
1) sacrificar, queimar incenso, queimar sacrifícios, oferecer sacrifícios em forma de fumaça
1a) (Piel)
1a1) oferecer sacrifícios em forma de fumaça
1a2) sacrificiar
1b) (Pual) oferecer um sacrifício
1c) (Hifil)
1c1) oferecer sacrifícios em forma de fumaça
1c2) incensar, oferecer incenso
1c3) levar a queimar sobre
1d) (Hofal) ser levado a fumegar n. m.
2) incenso n. f.
3) altar do inceso

07000  קטרqatar

uma raiz primitiva; DITAT - 2012; v.
1) (Qal) encerrar, enclausurar, juntar
1a) sentido duvidoso

07001  קטרq ̂etar (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 7000; DITAT - 2970; n. m.
1) nó, junta, problema
1a) juntas (do quadril)
1b) dificuldades, dúvidas (fig.)

07002  קטרqitter

procedente de 6999; DITAT - 2011c; n. f.
1) incenso

07003  קטרוןQitrown

procedente de 6999; n. pr. l.
Quitrom = “incenso”
1) uma cidade em Zebulom

07004  קטרתq ̂etoreth

procedente de 6999; DITAT - 2011a; n. f.
1) incenso, fumaça, aroma de sacrifício (queimando)
1a) fumaça aromatizada dos sacrifícios
1b) incenso
1c) perfume

07005  קטתQattath

procedente de 6996; n. pr. l.
Catate = “pequeno”
1) uma cidade em Zebulom

07006  קיהqayah

uma raiz primitiva; DITAT - 2013,2013b; v.
1) (Qal) vomitar, devolver

07007  קיטqayit (aramaico)

correspondente a 7019; DITAT - 2971; n. m.
1) verão

07008  קיטורqiytowr ou  קיטרqiytor

procedente de 6999; DITAT - 2011b; n. m.
1) fumaça espessa, fumaça

07009  קיםqiym

procedente de 6965; DITAT - 1999c; n. m.
1) adversário

07010  קיםq ̂eyam (aramaico)

procedente de 6966; DITAT - 2968a; n. m.
1) decreto, estatuto

07011  קיםqayam (aramaico)

procedente de 6966; DITAT - 2968b; adj.
1) seguro, duradouro

07012  קימהqiymah

procedente de 6965; DITAT - 1999d; n. f.
1) o ato de levantar

07013  קיןqayin

procedente de 6969 no sentido original de fixidez; DITAT - 2015a; n. m.
1) lança

07014  קיןQayin

o mesmo que 7013 (com um jogo de palavras sobre a afinidade com 7069), grego 2535
Καιν; DITAT - 2017,2016
Caim = “possessão” n. pr. m.
1) filho mais velho de Aão e Eva e o primeiro homicida, o qual assassinou seu irmão Abel
queneu = “ferreiros” n. pr. gentílico
2) a tribo à qual pertencia o sogro de Moisés e que vivia na região entre o sul da Palestina e
as montanhas do Sinai

07015  קינהqiynah

procedente de 6969; DITAT - 2018a; n. f.
1) lamentação, canto fúnebre, elegia

07016  קינהQiynah

o mesmo que 7015; n. pr. l.
Quiná = “lamentação”
1) uma cidade no extremo sul da fronteira de Judá, próxima a Edom

07017  קיניQeyniy ou  קיניQiyniy (1Cr 2.55)

procedente de 7014; DITAT - 2016; adj. gentílico
queneu = “ferreiros”
1) a tribo à qual pertencia o sogro de Moisés e que vivia na região entre o sul da Palestina e
as montanhas do Sinai

07018  קינןQeynan

procedente da mesma raiz que7064, grego 2536 Καιναμ; n. pr. m.
Cainã = “possessão”
1) filho de Enos e pai de Maalalel

07019  קיץqayits

procedente de 6972; DITAT - 2020a; n. m.
1) verão, frutas de verão
1a) verão
1b) frutas de verão

07020  קיצוןqiytsown

procedente de 6972; DITAT - 2060b; adj.
1) final, extremo, externo

07021  קיקיוןqiyqayown

talvez procedente de 7006; DITAT - 2021; n. m.
1) uma planta
1a) talvez um tipo de aboboreira, um mamoneiro, uma cabaceira

07022  קיקלוןqiyqalown

procedente de 7036; DITAT - 2028f; n. m.
1) desgraça, vergonha

07023  קירqiyr ou  קרqir (Is 22.5) ou (fem.)  קירהqiyrah
procedente de 6979; DITAT - 2022; n. m.

1) parede, lado
1a) parede (de casa ou câmara)
1b) os lados (do altar)

07024  קירQiyr

o mesmo que 7023; n. pr. l.
Quir = “muro”
1) um lugar na Mesopotâmia

07025

 קיר חרשQiyr

Cheres ou (forma fem.) חרשת

קיר

Qiyr Chareseth

procedente de 7023 e 2789; n. pr. l.
Qui-Haresete ou Qui-Heres = “parede de cacos de cerâmica”
1) uma das duas principais fortalezas de Moabe

07026  קירסQeyroc ou  קרסQeroc
procedente da mesma raiz que 7166; n. pr. m.
Queros = “tornozelo”
1) líder de uma família de servos do templo que retornou do exílio com Zorobabel

07027  קישQiysh
procedente de 6983, grego 2797 Κις; n. pr. m.
Quis = “curvado”
1) um benjamita da família de Matri e pai do rei Saul
2) um ancestral de Mordecai
3) filho de Gibeão e irmão de Abdom, Zur, Baal, Ner, Nadabe, Gedor, Aiô, Zacarias e
Miclote; tio de Quis, o pai do rei Saul
4) um levita merarita, filho de Mali e neto de Merari, o progenitor da família
5) um levita merarita, filho de Abdi na época de Ezequias, rei de Judá

07028  קישוןQiyshown
procedente de 6983; n. pr. l.
Quisom = “sinuoso”
1) um rio na Palestina central; lugar da derrota de Sísera frente aos israelitas, na época dos
juízes, e da destruição dos profetas de Baal por Elias

07029  קישיQiyshiy
procedente de 6983; n. pr. m.
Quisi = “arco do SENHOR”
1) um levita merarita, pai ou ancestral de Etã, cantor no tempo de Davi

07030  קיתרסqiytharoc (aramaico)
de origem grega; DITAT - 2972; n. m.
1) um instrumento musical
1a) provavelmente a lira ou a cítara

07031  קלqal
forma contrata procedente de 7043; DITAT - 2028a; adj.

1) ligeiro, leve, rápido
1a) ligeiro
1b) pessoa ligeira

07032  קלqal (aramaico)

correspondente a 6963; DITAT - 2973; n. m.
1) voz, som

07033  קלהqalah

uma raiz primitiva [idêntica a 7034 com a idéia de contração por calor]; DITAT - 2023;
v.
1) assar, chamuscar
1a) (Qal) assar
1b) (Nifal)
1b1) estar queimado
1b2) queimadura (particípio)

07034  קלהqalah

uma raiz primitiva; DITAT - 2024; v.
1) desgraçar, desonrar, ser pouco estimado, ser desonrado, ser desprezado
1a) (Nifal) ser desonrado, ser desprezado, ser pouco estimado
1b) (Hifil) tratar com desdém, desonrar, tratar vergonhosamente

07035  קלהqalahh

em lugar de 6950; DITAT - 1991; v.
1) (Nifal) reunir, ajuntar

07036  קלוןqalown

procedente de 7034; DITAT - 2024a; n. m.
1) vergonha, desgraça, desonra, ignomínia
1a) ignomínia (referindo-se a uma nação)
1b) desonra, desgraça (pessoal)

07037  קלחתqallachath

aparentemente uma forma para 6747; DITAT - 2025; n. f.
1) caldeirão, panela, chaleira

07038  קלטqalat

uma raiz primitiva; DITAT - 2027; v.
1) (Qal) ser atrofiado, ser aleijado, ser deformado (referindo-se a um animal para sacrifício
desprovido de partes do corpo)

07039  קליqaliy ou  קליאqaliy’

procedente de 7033; DITAT - 2023a; n. m.
1) grão tostado, grão torrado
1a) um alimento comum

07040  קליQallay

procedente de 7043; n. pr. m.
Calai = “ligeiro”

1) um sacerdote da família de Salai na época de Neemias

07041  קליהQelayah

procedente de 7034; n. pr. m.
Quelaías = “o SENHOR tem desonrado”
1) um levita que tinha uma esposa estrangeira na época de Esdras
1a) também “Quelita”

07042  קליטאQ ̂eliyta’

procedente de 7038; n. pr. m.
Quelita = “aleijado”
1) um levita que tinha uma esposa estrangeira na época de Esdras
1a) também “Quelaías”

07043  קללqalal

uma raiz primitiva; DITAT - 2028; v.
1) ser desprezível, ser ligeiro, ser insignificante, ser de pouca monta, ser frívolo
1a) (Qal)
1a1) ser escasso, ser reduzido (referindo-se à água)
1a2) ser ligeiro
1a3) ser insignificante, ser de pouca monta
1b) (Nifal)
1b1) ser ágil, mostrar-se ágil
1b2) parecer inignificante, ser muito insignificante
1b3) ser muito pouco estimado
1c) (Piel)
1c1) tornar desprezível
1c2) amaldiçoar
1d) (Pual) ser amaldiçoado
1e) (Hifil)
1e1) tornar leve, aliviar
1e2) tratar com desdém, provocar desprezo ou desonra
1f) (Pilpel)
1f1) tremer
1f2) afiar
1g) (Hitpalpel) sacudir-se, ser movido para lá e para cá

07044  קללqalal

procedente de 7043; DITAT - 2028c; adj.
Hitpalpel

Hitpalpel
Essa forma hebraica é, quanto ao uso, equivalente ao Hitpael, e tem sentido
reflexivo/causativo. O modo distinto ocorre por que certas formas verbais
duplicam suas sílabas finais (as duas letras finais da raiz) e alteram a forma
normal triliteral da raiz, que passa a conter duas letras repetidas.
Ver Hitpael 8819

1) lustrado, polido

07045  קללהq e
̂ lalah

procedente de 7043; DITAT - 2028d; n. f.
1) maldição, difamação, execração

07046  קלסqalac

uma raiz primitiva; DITAT - 2029; v.
1) zombar, escarnecer
1a) (Piel) escarnecer de
1b) (Hitpael) zombar, caçoar, fazer pilhéria de

07047  קלסqelec

procedente de 7046; DITAT - 2029a; n. m.
1) escárnio, zombaria

07048  קלסהqallacah

forma intensiva procedente de 7046; DITAT - 2029b; n. f.
1) mofa, zombaria

07049  קלעqala ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 2030,2031; v.
1) atirar, arremessar
1a) (Qal)
1a1) atirar
1a2) atirador (particípio)
1b) (Piel) atirar
2) (Qal) entalhar

07050  קלעqela ̀

procedente de 7049; DITAT - 2030a,2030c; n. m.
1) funda, pedras para funda
2) cortina, ornamento, pendurado

07051  קלעqalla ̀

forma intensiva procedente de 7049; DITAT - 2030b; n. m.
1) fundeiro

07052  קלקלq ̂eloqel

procedente de 7043; DITAT - 2028e; adj.
1) desprezível, sem valor

07053  קלשוןqill e
̂ shown

procedente de uma raiz não utilizada significando picar; DITAT - 2032; n. m.
1) forquilha, forquilha com três dentes, aguilhão
1a) significado duvidoso

07054  קמהqamah

part. ativo de 6965; DITAT - 1999b; n. f.
1) cereal no pé

07055  קמואלQ e
̂ muw’el
procedente de 6965 e 410; n. pr. m.
Quemuel = “erguido por Deus”
1) filho de Naor com Milca e pai de Arão
2) filho de Siftã, príncipe da tribo de Efraim, e um dos 12 homens escolhidos para distribuir
a terra prometida entre as tribos
3) levita, pai de Hasabias, príncipe da tribo na época de Davi

07056  קמוןQamown

procedente de 6965; n. pr. l.
Camom = “erguido”
1) o lugar em Gileade onde o juiz Jair foi sepultado

07057  קמושqimmowsh ou  קימושqiymowsh

procedente de uma raiz não utilizada significando picar; DITAT - 2037a; n. m. col.
1) cardo ou urtiga, uma planta espinhosa ou sem serventia

07058  קמחqemach

procedente de uma raiz não utilizada que provavelmente significa moer; DITAT 2033a; n. m.
1) farinha

07059  קמטqamat

uma raiz primitiva; DITAT - 2034; v.
1) agarrar
1a) (Qal) agarrar
1b) (Pual) ser arrebatado prematuramente

07060  קמלqamal

uma raiz primitiva; DITAT - 2035; v.
1) estar deteriorado, estar definhado
1a) (Qal) decompor, murchar

07061  קמץqamats

uma raiz primitiva; DITAT - 2036; v.
1) (Qal) pegar, segurar na mão, pegar um punhado

07062  קמץqomets

procedente de 7061; DITAT - 2036a; n. m.
1) mão fechada, punho, punhado

07063  קמשוןqimmashown

procedente da mesma raiz que 7057; DITAT - 2037a; n. m. col.
1) cardo ou urtiga, uma planta espinhosa ou sem serventia

07064  קןqen

forma contrata procedente de 7077; DITAT - 2042a; n. m.
1) ninho

1a) ninho (de pássaro)
1b) cavidades (como ninhos na arca de Noé)

07065  קנאqana’

uma raiz primitiva; DITAT - 2038; v.
1) invejar, ter ciúmes de, ser invejoso, ser zeloso
1a) (Piel)
1a1) ter ciúmes de
1a2) ter inveja de
1a3) ter zelo por
1a4) incitar à ira ciumenta
1b) (Hifil) provocar ira invejosa, causar inveja

07066  קנאq e
̂ na’ (aramaico)

correspondente a 7069; DITAT - 2974; v.
1) (Peal) adquirir, comprar

07067  קנאqanna’

procedente de 7065, grego 2581 Κανανιτης; DITAT - 2038b; adj.
1) zeloso (referindo-se somente a Deus)

07068  קנאהqin’ah

procedente de 7065; DITAT - 2038a; n. f.
1) ardor, zelo, ciúme
1a) ardor, ciúme, atitude ciumenta (referindo-se ao marido)
1a1) paixão sexual
1b) ardor de zelo (referindo-se ao zelo religioso)
1b1) de homens por Deus
1b2) de homens pela casa de Deus
1b3) de Deus pelo seu povo
1c) ardor de ira
1c1) de homens contra adversários
1c2) de Deus contra os homens
1d) inveja (referindo-se ao homem)
1e) ciúme (que resulta na ira de Deus)

07069  קנהqanah

uma raiz primitiva; DITAT - 2039; v.
1) obter, adquirir, criar, comprar, possuir
1a) (Qal)
1a1) obter, adquirir, obter
1a1a) referindo-se a Deus que cria e redime o seu povo
1a1a1) possuidor
1a1b) referindo-se a Eva, adquirindo (um varão)
1a1c) referindo-se ao ato de adquirir conhecimento, sabedoria
1a2) comprar
1b) (Nifal) ser comprado
1c) (Hifil) levar a possuir

07070  קנהqaneh

procedente de 7069; DITAT - 2040a; n. m.
1) junco, haste, osso, balança
1a) haste
1b) planta aquática, junco
1c) cálamo (cana aromática)
1d) significados derivados
1d1) vara de medir
1d2) cana (como unidade de medida - 6 côvados)
1d3) braço (da balança)
1d4) haste (de candelabro)
1d5) braços (de candelabro)
1d6) articulação do ombro

07071  קנהQanah

fem. de 7070, grego 2580 Κανα Kana; n. pr. l.
Caná = “junco”
1) um córrego que desagua no mar Mediterrâneo e que maracava a divisa entre o sul de
Efraim e o norte de Manassés
2) uma cidade que marcava a divisa de Aser

07072  קנואqannow’

em lugar de 7067; DITAT - 2038c; adj.
1) ciumento

07073  קנזQ ̂enaz

provavelmente procedente de uma raiz não empregada significando caçar; n. pr. m.
Quenaz = “caçador”
1) filho de Elifaz e neto de Esaú; um dos nobres de Edom
2) um irmão de Calebe e pai de Otniel

07074  קנזיQ ̂enizziy

patronímico procedente de 7073; n. pr. m.
quenezeu = “descendente de Quenaz”
1) descendentes de Quenaz

07075  קניןqinyan

procedente de 7069; DITAT - 2039a; n. m.
1) coisa adquirida, aquisição, possessão, propriedade adquirida, riqueza
1a) coisa adquirida (mediante compra)
1b) criaturas (mais genérico)

07076  קנמוןqinnamown

procedente de uma raiz não utilizada (significando erigir); DITAT - 2041; n. m.
1) canela
1a) casca de árvore aromática utilizada como condimento

07077  קנןqanan

uma raiz primitiva; DITAT - 2042; v.
1) fazer um ninho

1a) (Piel) fazer um ninho
1b) (Pual) estar aninhado

07078  קנץqenets

procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando torcer com força;
DITAT - 2043a; n. m.
1) laço, rede
1a) sentido duvidoso

07079  קנתQ e
̂ nath

procedente de 7069; n. pr. l.
Quenate = “posse”
1) uma cidade em Gileade ao leste do Jordão tomada por um certo Noba que lhe mudou o
nome em sua própria homenagem

07080  קסםqacam

uma raiz primitiva; DITAT - 2044; v.
1) (Qal) praticar adivinhação, adivinhar
1a) referindo-se a adivinhos das nações, Balaão
1b) referindo-se a falsos profetas de Israel
1c) proibido

07081  קסםqecem

procedente de 7080, grego 2973 Κωσαμ; DITAT - 2044a; n. m.
1) adinhação, feitiçaria
1a) referindo-se às nações, Balaão
1b) referindo-se aos falsos profetas
1c) em um bom sentido (os lábios do rei como oráculos)

07082  קססqacac

uma raiz primitiva; DITAT - 2045; v.
1) (Poel) arrancar, cortar fora

07083  קסתqeceth

procedente da mesma raiz que 3563 (ou como 7185); DITAT - 2080b; n. f.
1) pote (para tinta), tinteiro

07084  קעילהQ ̂e ̀iylah

talvez procedente de 7049 no sentido de cercar; n. pr. l.
Queila = “fortaleza”
1) uma cidade nas planícies de Judá a noroeste de Hebrom

07085  קעקעqa ̀aqa ̀

procedente da mesma raiz que 6970; DITAT - 2046a; n. m.
1) incisão, impressão, tatuagem, marca

07086  קערהq ̂e a
̀ rah

provavelmente procedente de 7167; DITAT - 2047a; n. f.
1) prato, travessa

07087  קפאqapha’
uma raiz primitiva; DITAT - 2048,2048a v.
1) engrossar, condensar, congelar, assentar, tornar denso
1a) (Qal) ser condensado
1a1) engrossar (particípio)
1b) (Hifil) fazer coalhar n. m.
2) congelamento

07088  קפדqaphad

uma raiz primitiva; DITAT - 2049; v.
1) (Piel) recolher, enrolar (em novelo), colher

07089  קפדהq ̂ephadah

procedente de 7088; DITAT - 2049b; n. f.
1) arrepio, aflição

07090  קפודqippowd ou  קפדqippod

procedente de 7088; DITAT - 2049a; n. m.
1) porco-espinho, ouriço
1a) um animal que se encolhe

07091  קפוזqippowz

procedente de uma raiz não utilizada significando pular para a frente; DITAT - 2050a; n.
m.
1) serpente pequena, coruja
1a) sentido duvidoso

07092  קפץqaphats

uma raiz primitiva; DITAT - 2051; v.
1) fechar, cerrar, trancar, parar
1a) (Qal) fechar
1b) (Nifal)
1b1) trancar (referindo-se à morte)
1b2) ser calado até a morte
1c) (Piel) saltando, pulando (particípio)

07093  קץqets

forma contrata procedente de 7112, uma extremidade; DITAT - 2060a; n. m.
1) fim
1a) fim, no fim de (referindo-se ao tempo)
1b) fim (referindo-se ao espaço)

07094  קצבqatsab

uma raiz primitiva; DITAT - 2052; v.
1) (Qal) cortar fora, tosquiar

07095  קצבqetseb

procedente de 7094; DITAT - 2052a; n. m.
1) corte, aspecto, extremidade, forma, base

1a) corte, forma
1b) extremidade

07096  קצהqatsah

uma raiz primitiva; DITAT - 2053; v.
1) cortar fora
1a) (Qal) cortar fora
1b) (Piel) corta fora
1c) (Hifil) raspar, raspar fora

07097  קצהqatseh ou (somente negativo)  קצהqetseh

procedente de 7096; DITAT - 2053a,2053c; n. m.
1) fim, extremidade
1a) fim, boca, extremidade
1b) fronteira, arredores
1c) o todo (expressão abreviada para o que está incluído entre extremidades)
1d) no fim de (determinado tempo)

07098  קצהqatsah

fem. de 7097; DITAT - 2053b; n. f./m.
1) fim, extremidade
1a) fim
1b) do total de, dentre (do que está incluído entre extremidades)

07099  קצוqetsev e (fem.)  קצוהqitsvah ou (plural) קצוי

procedente de 7096; DITAT - 2053d; n. m.
1) fim, fronteira, limite

07100  קצחqetsach

procedente de uma raiz não utilizada aparentemente significando fazer uma incisão;
DITAT - 2055a; n. m.
1) cominho preto
1a) uma planta com sementes picantes pequenas e pretas usadas como condimento

07101  קציןqatsiyn

procedente de 7096 no sentido de determinar; DITAT - 2054a; n. m.
1) chefe, governante, comandante
1a) chefe, comandante (na guerra)
1b) ditador
1c) governante (de alguém no exercício da autoridade)

07102  קציעהq e
̂ tsiy a
̀ h

procedente de 7106; DITAT - 2056a; n. f.
1) cássia
1a) um tempero; uma casca triturada semelhante à canela

07103  קציעהQ ̂etsiy ̀ah
o mesmo que 7102; n. pr. m.
Quezia = “cássia”

1) a 2a das filhas de Jó nascidas depois de sua provação

07104  קציץQ ̂etsiyts

procedente de 7112; n. pr. l.
Quesis = “extirpar”
1) uma cidade de Benjamim e a fronteira oriental da tribo

07105  קצירqatsiyr

procedente de 7114; DITAT - 2062a,2062b; n. m.
1) ceifa, colheita
1a) processo de colheita
1b) safra, o que é colhido ou ceifado
1c) época de colheita
2) galhos, ramos

07106  קצעqatsa ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 2056, 2057; v.
1) raspar, remover, cortar
1a) (Hifil) raspar
DITAT DITAT corresponde à obra de R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr. e
Bruce K. Waltke, Dicionário Internacional de Teologia do Antigo
Testamento (publicado pelas Edições Vida Nova, www.vidanova.com.br). O
número que aparece ao lado da sigla DITAT corresponde ao verbete deste
dicionário, que pode ser consultado para maior aprofundamento.
Hifil

Hifil
1) O Hifil em geral expressa a ação “causativa” do Qal - ver 8851
Qal Hifil
ele comeu ele fez comer, alimentou
ele veio ele fez vir, trouxe
ele reinou ele fez rei, coroou
2) O Hifil é geralmente empregado para formar verbos a partir de substantivos
e de adjetivos.
Substantivo ou Adjetivo Hifil
ouvido ouvir (dar ouvidos)
distante afastar-se, colocar longe de
3) Alguns verbos “simples” acham-se no Hifil.
lançar, destruir, levantar cedo, explicar, contar

2) ter cantos, ser colocado em cantos
2a) (Hofal) cortar lugares, fazer cantos

07107  קצףqatsaph

uma raiz primitiva; DITAT - 2058; v.
1) estar descontente, estar bravo, aborrecer-se, estar irado
1a) (Qal) estar irado, estar cheio de ira, estar furioso
1b) (Hifil) provocar à ira ou fúria
1c) (Hitpael) enfurecer-se, enraivecer-se

07108  קצףq e
̂ tsaph (aramaico)

Essa forma representa 13.3% dos verbos analisados.
Hofal

Hofal
Hofal é o “passivo” do Hifil - ver 8818
Hifil
ele contou
ele arremessou
Hofal
foi-lhe contado (contaram-lhe)
ele foi arremessado
Essa forma representa 0.6% dos verbos analisados.
Qal

Qal
Qal é o paradigma verbal mais freqüentemente empregado. Expressa a
ação “simples” ou “causal” da raiz na voz ativa.
Exemplos:
ele sentou, ele comeu, ele foi, ele disse, ele levantou, ele comprou
Esta forma representa 66.7% dos verbos analisados.
Hitpael

Hitpael
1) Essa forma expressa basicamente uma ação “reflexiva” de Qal ou Piel
Ver para o Qal 8851

correspondente a 7107; DITAT - 2975; v.
1) ( eal) estar ou ficar irado, estar enfurecido
P

07109  קצףq e
̂ tsaph (aramaico)

procedente de 7108; DITAT - 2975a; n. m.
1) ira (de Deus), cólera

07110  קצףqetseph

procedente de 7107; DITAT - 2058a,2059b; n. m.
1) ira, cólera
1a) de Deus
1b) do ser humano
2) lasca, galho, graveto
2a) significado duvidoso

07111  קצפהq e
̂ tsaphah

de 7107; DITAT - 2059a; n. f.
1) algo quebrado, algo fragmentado ou lascado
Ver para o Piel 8840
Qal Hitpael
ele trajava ele se vestiu
ele lavou ele se lavou
ele caiu ele preciptou-se, caiu caiu em cima, atacou
ele vendeu ele se vendeu, ele se devotou
2) Expressa uma ação recíproca.
eles olharam eles olharam um para o outro
eles sussurraram eles sussurraram um para o outro
3) Alguns verbos no Hitpael são traduzidos como uma ação simples. A ação
reflexiva fica subentendida.
ele orou, ele lamentou, ele ficou irado
Essa forma representa 1.4% dos verbos analisados.
Peal

Peal
No aramaico (caldeu), essa forma representa o tronco básico do verbo e
equivale ao tronco Qal no hebraico.
Ver Qal 8851

07112  קצץqatsats
uma raiz primitiva; DITAT - 2060; v.
1) cortar fora
1a) (Qal) cortar fora
1b) (Piel) cortar ou lascar fora, rachar, cortar em predaços
1c) (Pual) ser cortado ou lascado fora

07113  קצץq ̂etsats (aramaico)
correspondente a 7112; v.
Piel

Piel
1) O Piel normalmente expressa uma ação “intensiva” ou “intencional”.
Qal
ele quebrou
ele enviou
Piel
ele quebrou em pedaços, ele esmagou
ele mandou embora, expulsou
2) Algumas vezes o Piel introduz um novo sentido à forma Qal.
ele contou ele relatou, contou
ele completou ele pagou, recompensou
ele aprendeu ele ensinou
3) O Piel expressa uma ação “repetida” ou “prolongada”.
ele pulou ele saltou, saltitou
4) Alguns verbos intransitivos no Qal tornam-se transitivos no Piel.
ser forte fortalecer, fortificar
tornar-se grande engrandecer
Pual

Pual
Pual é o “passivo” do Piel - ver 8840
Piel

1) (Pael) cortar fora

07114  קצרqatsar

uma raiz primitiva; DITAT - 2061,2062; v.
1) ser curto, ser impaciente, estar aborrecido, estar desgostoso
1a) (Qal) ser curto
1b) (Piel) encurtar
1c) (Hifil) encurtar
2) colher, ceifar
2a) (Qal) colher, ceifar
2b) (Hifil) colher, ceifar

07115  קצרqotser

procedente de 7114; DITAT - 2061b; n. m.
1) brevidade, impaciência, aflição

07116  קצרqatser

procedente de 7114; DITAT - 2061a; adj.
1) curto, impaciente
1a) em tamanho, número, vida, força, etc

07117  קצתq ̂etsath

procedente de 7096; DITAT - 2053e; n. f.
1) fim, parte
1a) fim
1a1) referindo-se aos cantos, à terra
1b) desde o fim de
1c) ao final de

07118  קצתq ̂etsath (aramaico)
correspondente a 7117; DITAT - 2976; n. f.
ele esmagou
ele contou
Essa forma representa 0,7% dos verbos analisados.
Pual
isso foi esmagado
isso foi contado
Pael

Pael
No aramaico (caldeu), essa é a forma intensiva do verbo, equivalente ao
Piel no hebraico.
Ver Piel 8840

1) fim, parte

07119  קרqar

forma contrata procedente de uma raiz não utilizada significando esfriar; DITAT 2077a; adj.
1) frio
1a) frio, calmo, que tem auto-controle (de espírito)

07120  קרqor

procedente da mesma raiz que 7119; DITAT - 2077b; n. m.
1) frio

07121  קראqara’

uma raiz primitiva [idêntica a 7122 com a idéia de dirigir-se a uma pessoa ao encontrála]; DITAT - 2063; v.
1) chamar, clamar, recitar, ler, gritar, proclamar
1a) (Qal)
1a1) chamar, gritar, emitir um som alto
1a2) chamar, gritar (por socorro), invocar (o nome de Deus)
1a3) proclamar
1a4) ler em voz alta, ler (para si mesmo), ler
1a5) convocar, convidar, requerer, chamar e encarregar, designar, chamar e dotar
1a6) chamar, nomear, colocar nome em, chamar por
1b) (Nifal)
1b1) chamar-se
Nifal

Nifal
1) O Nifal é o “passivo” do Qal - ver 8851
Qal
ele viu
ele viu o anjo
ele enviou
ele criou isso
Nifal
ele foi visto, apareceu
o anjo foi visto
ele foi enviado
foi criado
1) O Nifal algumas vezes expressa uma ação “reflexiva”.

1b2) ser chamado, ser proclamado, ser lido em voz alta, ser convocado, ser nomeado
1c) (Pual) ser chamado, ser nomeado, ser evocado, ser escolhido

07122  קראqara’

uma raiz primitiva, encontrar, seja por acidente ou num gesto hostil; DITAT - 2064; v.
1) deparar, sobrevir, encontrar
1a) (Qal)
1a1) encontrar com, deparar com
1a2) sobrevir (fig.)
1b) (Nifal) encontrar, encontrar inesperadamente
1c) (Hifil) levar a encontrar

07123  קראq ̂era’ (aramaico)

correspondente a 7121; DITAT - 2977; v.
1) convocar, ler em voz alta, apregoar, gritar
1a) (Peal)
1a1) convocar, proclamar
1a2) ler em voz alta, apregoar
1b) (Itpeel) ser citado, ser convocado

07124  קראqore’

part. ativo de 7121; DITAT - 2063a; n. m.
1) perdiz

07125  קראהqir’ah

procedente de 7122; DITAT - 2064 n. m.
ele vigiou ele foi vigiado, também
ele se protegeu
1) Diversos verbos usam o Nifal, embora expressem ação simples
e são traduzidos na voz ativa. São exemplos comuns:
ele lutou, ele permaneceu, ele jurou, ele entrou
Essa forma representa 6.0% dos verbos analisados.
fig. Figuradamente
Itpeel

Itpeel
Em aramaico (caldeu), essa forma é semelhante ao Hitpael no hebraico,
com sua forma modificada devido a um Alef inicial. Contudo, essa forma
reflete apenas o reflexivo do tema intensivo, e funciona como um Piel e
Hitpael hebraicos combinados.
Ver Hitpael 8819
Ver Piel 8840

1) (BDB) deparar com, acontecer, encontrar com
1a) (Qal)
1a1) encontrar, deparar
1a2) acontecer (fig.)

07126  קרבqarab

uma raiz primitiva; DITAT - 2065; v.
1) chegar perto, aproximar, entrar, vir para perto
1a) (Qal) aproximar, vir para perto
1b) (Nifal) ser trazido para perto
1c) (Piel) levar a aproximar, trazer para perto, fazer vir para perto
1d) (Hifil) trazer para perto, trazer, presentear

07127  קרבq e
̂ reb (aramaico)

correspondente a 7126; DITAT - 2978; v.
1) aproximar, chegar perto
1a) (Peal) aproximar
1b) (Pael) oferecer, aproximar
1c) (Afel) ser convocado

07128  קרבq e
̂ rab

procedente de 7126; DITAT - 2063b; n. m.
1) batalha, guerra

07129  קרבq e
̂ rab (aramaico)

correspondente a 7128; DITAT - 2978a; n. m.
1) guerra

07130  קרבqereb

procedente de 7126; DITAT - 2066a; n. m.
1) meio, entre, entranha, centro
1a) parte interna
1a1) sentido físico
1a2) como sede do pensamento e da emoção
1a3) como faculdade do pensamento e da emoção
1b) no meio, entre, dentre (um grupo de pessoas)
BDB BDB
Afel

Afel
No aramaico bíblico (caldeu), o Afel é uma conjugação causativa como o
Hifil no hebraico, mas com a letra Alef substituída pelo He inicial.
Exceto por outras mudanças ortográficas que também ocorrem, o verbo
funciona de modo semelhante ao Hifil no hebraico, expressando ação
causativa.
Ver Hifil 8818

1c) entranhas (de animais sacrificados)

07131  קרבqareb

procedente de 7126; DITAT - 2065a; adj.
1) perto, próximo

07132  קרבהq e
̂ rabah

procedente de 7126; DITAT - 2065c; n. f.
1) aproximação, ato de chegar perto

07133  קרבןqorban ou  קרבןqurban

procedente de 7126, grego 2878 κορβαν; DITAT - 2065e; n. m.
1) oferta, oblação

07134  קרדםqardom

talvez procedente de 6923 no sentido de atingir sobre; DITAT - 2067; n. m.
1) machado

07135  קרהqarah

procedente de 7119; DITAT - 2077c; n. f.
1) frio

07136  קרהqarah

uma raiz primitiva; DITAT - 2068,2068e; v.
1) deparar, encontrar, suceder, acontecer, vir a encontrar
1a) (Qal)
1a1) deparar, encontrar
1a2) suceder
1b) (Nifal)
1b1) deparar, encontrar (sem combinacão prévia)
1b2) vir a estar presente
1b3) vir a encontrar
1c) (Hifil) fazer encontrar, designar
2) construir com vigas
2a) (Piel) colocar as vigas de, ornar com vigas

07137  קרהqareh

procedente de 7136; DITAT - 2068a; n. m.
1) acaso, acidente
1a) referindo-se a polução noturna que exigia afastamento temporário do acampamento

07138  קרובqarowb ou  קרבqarob

procedente de 7126; DITAT - 2065d; adj.
1) perto
1a) referindo-se a lugar
1b) referindo-se ao tempo
1c) referindo-se a relacionamento pessoal
1c1) parentesco

07139  קרחqarach

uma raiz primitiva; DITAT - 2069; v.
1) ser calvo, tornar calvo
1a) (Qal) tornar calvo, fazer uma calvície
1b) (Nifal) fazer-se calvo
1c) (Hifil) fazer-se calvo
1d) (Hofal) tornar calvo

07140  קרחqerach ou  קרחqorach

procedente de 7139; DITAT - 2070a; n. m.
1) geada, gelo, cristal de gelo
1a) geada (da noite)
1b) gelo

07141  קרחQorach

procedente de 7139, grego 2879 Κορε; n. pr. m.
Corá ou Coré= “calvo”
1) filho de Isar, neto de Coate, bisneto de Levi e líder da rebelião dos israelitas contra
Moisés e Arão durante a caminhada no deserto; foi castigado e morto por meio de um
terremoto e chamas de fogo
2) o 3º filho de Esaú com Oolibama e um dos nobres de Edom
3) filho de Elifaz com Ada, da nobreza de Edom, e sobrinho de 1
4) um dos “filhos” de Hebrom

07142  קרחqereach

procedente de 7139; DITAT - 2069a; adj.
1) calvo

07143  קרחQareach

procedente de 7139; n. pr. m.
Careá = “careca”
1) pai de Joanã e de Jônatas; apoiou a autoridade de Gedalias e vingou a sua morte

07144  קרחהqorchah ou  קרחאqorcha’ (Ez 27.31)

procedente de 7139; DITAT - 2069b; n. f.
1) calvície, calvo

07145  קרחיQorchiy

patronímico procedente de 7141; n. pr. m.
coraíta = “um de Corá”
1) descendentes de Corá, o filho de Levi

07146  קרחתqarachath

procedente de 7139; DITAT - 2069c; n f
1) calvície de cabeça, calvíce na parte de trás da cabeça, mancha calva

07147  קריq ̂eriy

procedente de 7136; DITAT - 2068b; n. m.
1) oposição, posição adversa, choque frontal, encontro em oposição ou com hostilidade

07148  קריאqariy’
procedente de 7121; DITAT - 2063b; adj.
1) chamado, convocado, o chamado

07149  קריאqirya’ (aramaico) ou  קריהqiryah (aramaico)

correspondente a 7151; DITAT - 2979; n. f.
1) cidade

07150  קריאהq ̂eriy’ah

procedente de 7121; DITAT - 2063c; n. f.
1) proclamação, pregação

07151  קריהqiryah

procedente de 7136 no sentido de pavimentar, isto é, construir; DITAT - 2068g; n. f.
1) cidade, aldeia
1a) em geral
1b) específica
1c) coletivo
1d) indefinido

07152  קריותQ e
̂ riyowth

pl. de 7151, grego 2469 Ισκαριωτης; n. pr. l.
Queriote = “cidades”
1) uma aldeia no distrito sul de Judá
2) uma cidade em Moabe

07153

 קרית ערבעQiryath

artigo) הארבע

̀ Arba ̀ ou (com intercalação do

 קריתQiryath ha-’Arba ̀ (Ne 11.25)

procedente de 7151 e 704 ou 702; n. pr. l.
Quiriate-Arba = “cidade de Arba”
1) antigo nome da cidade que depois da conquista passou a ser chamada de “Hebrom”

07154 בעל

 קריתQiryath Ba ̀al

procedente de 7151 e 1168; n. pr. l.
Quiriate-Baal = “cidade de Baal”
1) uma cidade na fronteira norte de Judá e uma das divisas, a oeste e ao sul, com Benjamim
1a) também “Quiriate-Jearim” e “Baalá”

07155 חצות

 קריתQiryath Chutsowth

procedente de 7151 e do fem. pl. de 2351; n. pr. l.
Quiriate-Huzote = “cidade de ruas”
1) uma cidade em Moabe

07156  קריתיםQiryathayim

dual de 7151; n. pr. l.
Quiriataim = “duas cidades”
1) uma cidade a leste do Jordão, em Moabe

2) uma cidade em Naftali designada aos levitas gersonitas

07157 יערים

 קריתQiryath Y ̂e à riym

ou (Jr 26.20) com a intercalação do artigo
ou (Js 18.28) simplesmente a parte original da palavra ou  קרית עריםQiryath ̀
Ariym
procedente de 7151 e do pl. de 3293 ou 5892; n. pr. l.
Quiriate-Jearim = “cidade dos bosques”
1) uma cidade na divisa norte de Judá e nas divisas oeste e sul de Benjamim
1a) também “Quiriate-Baal” ou “Baalá”

07158

 קרית סנהQiryath

Cannah ou

קרית ספר

Qiryath Cepher

procedente de 7151 e de uma forma fem. mais simples procedente da mesma raiz que
5577, ou (em lugar do último nome) 5612; n. pr. l.
Quiriate-Sefer ou Quiriate-Sana = “cidade do livro”
1) uma pequena cidade nas montanhas de Judá, a oeste de Hebrom

07159  קרםqaram

uma raiz primitiva; DITAT - 2071; v.
1) espalhar ou pôr alguma coisa, cobrir, estender
1a) (Qal) ser completamente estendido

07160  קרןqaran

uma raiz primitiva; DITAT - 2072; v.
1) brilhar
1a) (Qal) emitir raios
1b) (Hifil) ter ou desenvolver chifres, ser dotado de chifres

07161  קרןqeren

procedente de 7160; DITAT - 2072a n. f.
1) chifre
1a) chifre
1b) referindo-se à força (fig.)
1c) frasco (recipiente para óleo)
1d) trombeta (instrumento musical)
1e) chifre (pontas do altar em forma de chifre)
1f) raios de luz
1g) monte n. pr. l.
2) (BDB) um lugar conquistado por Israel, provavelmente em Basã

07162  קרןqeren (aramaico)

correspondente a 7161; DITAT - 2980; n. f.
1) chifre
1a) como instrumento musical
1b) simbólico (em visões)
1c) de um animal

07163 הפוך

 קרןQeren Hap-puwk

procedente de 7161 e 6320; n. pr. f.
Quéren-Hapuque = “chifre de antimônio”
1) uma das filhas de Jó nascida depois de sua provação

07164  קרסqarac

uma raiz primitiva; DITAT - 2073; v.
1) (Qal) abaixar, inclinar, encurvar

07165  קרסqerec

procedente de 7164; DITAT - 2073a; n. m.
1) gancho

07166  קרסלqarcol

procedente de 7164; DITAT - 2073b; n. f.
1) tornozelo

07167  קרעqara ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 2074; v.
1) rasgar, rasgar em pedaços
1a) (Qal)
1a1) rasgar, dilacerar
1a2) rasgar fora
1a3) rasgar, rasgar ao meio
1a3a) abrir bem ou arregalar (os olhos)
1a3b) rasgar (referindo-se aos céus)
1a4) rasgar, dilacerar (referindo-se aos animais selvagens)
1b) (Nifal) ser rasgado, ser partido ao meio

07168  קרעqera ̀

procedente de 7167; DITAT - 2074a; n. m.
1) trapo, pedaços de pano rasgado

07169  קרץqarats

uma raiz primitiva; DITAT - 2075; v.
1) estreitar, formar, morder, comprimir, apertar, piscar, franzir
1a) (Qal) comprimir
1b) (Pual) ser mordido ou comprimido, ser formado

07170  קרץq ̂erats (aramaico)

correspondente a 7171 no sentido de um pedaço ("comer os pedaços de” alguém, isto é,
destruí-lo [fig.] mediante difamação); DITAT - 2981; n. m.
1) pedaço
1a) denunciar, caluniar, difamar, acusar maliciosamente (expressão idiomática)

07171  קרץqerets

procedente de 7169; DITAT - 2075a; n. m.
1) mosquito ou mutuca (inseto que pica)
1a) inseto que pica ou ferroa, mosca

07172  קרקעqarqa ̀

procedente de 7167; DITAT - 2076; n. m.
1) chão, piso

07173  קרקעQarqa ̀

o mesmo que 7172; n. pr. l.
Carca = “piso”
1) uma marca de divisa na fronteira sul de Judá
1a) lugar desconhecido

07174  קרקרQarqor

procedente de 6979; n. pr. l.
Carcor = “fundação”
1) um lugar a leste do Jordão, em Gileade, onde Zeba e Zalmuna foram novamente
derrotados por Gideão

07175  קרשqeresh

procedente de uma raiz não utilizada significando rachar; DITAT - 2079a; n. m.
1) tábua, tábuas, prancha
1a) tábua
1b) tábuas

07176  קרתqereth

procedente de 7136 no sentido de construir; DITAT - 2068h; n. f.
1) cidade, povoado

07177  קרתהQartah

procedente de 7176; n. pr. l.
Cartá = “cidade”
1) uma cidade em Zebulom designada aos levitas meraritas

07178  קרתןQartan

procedente de 7176; n. pr. l.
Cartã = “duas cidades”
1) uma cidade em Naftali designada aos levitas gersonitas
1a) também “Quiriataim”

07179  קשqash

procedente de 7197; DITAT - 2091a; n. m.
1) restolho, palha

07180  קשאqishshu’ ou (plural) קשאים

procedente de uma raiz não utilizada (significando ser duro); DITAT - 2083a; n. f.
1) pepino

07181  קשבqashab

uma raiz primitiva; DITAT - 2084; v.
1) ouvir, estar atento, prestar atenção, inclinar (os ouvidos), dar ouvidos, escutar, dar
atenção
1a) (Qal) inclinar, dar ouvidos, escutar, prestar atenção, ouvir

1b) (Hifil) prestar atenção, dar atenção

07182  קשבqesheb

procedente de 7181; DITAT - 2084a; n. m.
1) atenção

07183  קשבqashshab ou  קשבqashshub

procedente de 7181; DITAT - 2084b,2084c; adj.
1) atencioso, atento

07184  קשהqasah ou  קשוהqasvah

procedente de uma raiz não utilizada significando ser redondo; DITAT - 2080,2080a; n.
f.
1) um tipo de cântaro, jarro

07185  קשהqashah

uma raiz primitiva; DITAT - 2085; v.
1) ser duro, ser severo, ser feroz, ser cruel
1a) (Qal)
1a1) ser duro, ser difícil
1a2) ser rude, ser severo
1b) (Nifal)
1b1) ser maltratado
1b2) ser oprimido
1c) (Piel) ter grandes dores de parto (referindo-se a mulheres)
1d) (Hifil)
1d1) tornar difícil, criar dificuldade
1d2) tornar rigoroso, tornar fatigante
1d3) endurecer, tornar obstinado, tornar teimoso
1d3a) referindo-se a obstinação (fig.)
1d4) demonstrar teimosia

07186  קשהqasheh

procedente de 7185; DITAT - 2085a; adj.
1) duro, cruel, severo, obstinado
1a) duro, difícil
1b) severo
1c) feroz, intenso, veemente
1d) teimoso, de dura cerviz, obstinado
1e) rigoroso (referindo-se a batalha)

07187

 קשוטq

̂ eshowt (aramaico)

(aramaico)
correspondente a 7189; DITAT - 2982; n. m.
1) verdade

07188  קשחqashach
uma raiz primitiva; DITAT - 2087; v.
1) endurecer, tratar com aspereza, tratar com dureza
1a) (Hifil)

ou

 קשטq

̂ eshot

1a1) endurecer, tornar obstinado
1a2) tratar duramente, tratar com grosseria

07189  קשטqoshet ou  קשטqosht

procedente de uma raiz não utilizada significando equilibrar; DITAT - 2088,2089a; n. m.
1) arco
2) verdade, veracidade equilibrada

07190  קשיq e
̂ shiy

procedente de 7185; DITAT - 2085b; n. m.
1) teimosia, obstinação

07191  קשיוןQishyown

procedente de 7190; n. pr. l.
Quisião = “duro”
1) uma cidade na divisa de Issacar designada aos levitas gersonitas

07192  קשיטהq e
̂ siytah

procedente de uma raiz não utilizada (provavelmente significando pesar); DITAT 2081a; n. f.
1) uma unidade de valor deconhecido
1a) talvez peso ou dinheiro

07193  קשקשתqasqeseth

reduplicação procedente de uma raiz não utilizada significando escamar como casca;
DITAT - 2082a; n. f.
1) escama (de peixe, de animais aquáticos)

07194  קשרqashar

uma raiz primitiva: amarrar, fisicamente (cingir, confinar, compactar) ou mentalmente
(em amor, aliança); DITAT - 2090; v.
1) atar, amarrar, ligar, unir em liga, conspirar
1a) (Qal)
1a1) atar, prender
1a2) unir em liga, conspirar
1b) (Nifal) ser amarrado, ser atado
1c) (Piel)
1c1) amarrar
1c2) amarrar bem
1c3) amarrar, atar
1c4) ligar-se a alguém
1d) (Pual) robusto, vigoroso (particípio)
1e) (Hitpael) conspirar

07195  קשרqesher

procedente de 7194; DITAT - 2090a; n. m.
1) conspiração, traição, aliança (ilegal)

07196  קשרqishshur ou (plural) קשרים
procedente de 7194; DITAT - 2090b; n m

1) faixas, bandas, faixas de cabeça
1a) ornamentos que são atados sobre

07197  קששqashash

uma raiz primitiva; DITAT - 2091,2092; v.
1) recolher, juntar, coletar, juntar restolho ou gravetos
1a) (Qal) ajuntar
1b) (Poel) juntar restolho
1c) (Hitpoel) juntar-se a

07198  קשתqesheth

procedente de 7185 no sentido original de 6983 de dobrar; DITAT - 2093; n. f.
1) arco
1a) arco (para caça, combate)
1b) arqueiros, flecheiros
1c) arco (fig. de força)
1d) arco íris

07199  קשתqashshath

forma intensiva (como denominativo) procedente de 7198; DITAT - 2094; n. m.
1) arqueiro, flecheiro

07200  ראהra’ah

uma raiz primitiva; DITAT - 2095; v.
1) ver, examinar, inspecionar, perceber, considerar
1a) (Qal)
1a1) ver
1a2) ver, perceber
1a3) ver, ter visão
1a4) examinar, ver, considerar, tomar conta, verificar, aprender a respeito, observar, vigiar,
descobrir
1a5) ver, observar, considerar, examinar, dar atenção a, discernir, distinguir
Poel

Poel
Essa forma funciona de maneira muito semelhante ao Piel normal, e ocorre
somente devido a certas mudanças internas de vogal.
Ver Piel 8840
Hitpoel

Hitpoel
Um tema hebraico reflexivo intensivo, ocasionado pelo alongamento da
última vogal na segunda sílaba da raiz triliteral (composta de 3 letras). Essa
forma funciona de modo semelhante ao Hitpael.
Ver Hitpael 8819

1a6) examinar, fitar
1b) (Nifal)
1b1) aparecer, apresentar-se
1b2) ser visto
1b3) estar visível
1c) (Pual) ser visto
1d) (Hifil)
1d1) fazer ver, mostrar
1d2) fazer olhar intencionalmente para, contemplar, fazer observar
1e) (Hofal)
1e1) ser levado a ver, ser mostrado
1e2) ser mostrado a
1f) (Hitpael) olhar um para o outro, estar de fronte

07201  ראהra’ah

procedente de 7200; DITAT - 394a; n. f.
1) ave de rapina
1a) talvez milhafre ou falcão

07202  ראהra’eh

procedente de 7200; DITAT - 2095a; adj.
1) (Qal) que vê

07203  ראהro’eh

part. ativo de 7200; DITAT - 2095b,2095c; n. m.
1) vidente, profeta
2) visão (profética)

07204  ראהRo’eh

em lugar de 7203; n. pr. m.
Haroé = “visão”
1) um homem da tribo de Judá

07205  ראובןR e
̂ ’uwben

procedente do imperativo de 7200 e 1121, grego 4502 Ρουβην; n. pr. m.
Rúben = “eis um filho”
1) o filho mais velho de Jacó com Lia
2) a tribo descendente de Rúben
3) o território habitado pela tribo de Rúben

07206  ראובניR e
̂ ’uwbeniy

patronímico procedente de 7205; adj.
rubenita = ver Rúben “eis um filho”
1) descendente de Rúben, o filho de Jacó

07207  ראוהra’avah

procedente de 7200; DITAT - 2095; v. inf.
1) observar

07208  ראומהR e
̂ ’uwmah

part. passivo de 7213; n. pr. f.
Reumá = “elevada”
1) a concubina de Naor, o irmão de Abraão

07209  ראיr ̂e’iy

procedente de 7200; DITAT - 2095e; n. m.
1) espellho

07210  ראיro’iy

procedente de 7200; DITAT - 2095f; n. m.
1) aspecto, aparência, visão, vista
1a) visão
1b) aparência
1c) vista, espetáculo

07211  ראיהR ̂e’ayah

procedente de 7200 e 3050; n. pr. m.
Reaías = “O SENHOR tem visto”
1) um descendente de Sobal, o filho de Judá
2) um rubenita, filho de Mica e pai de Baal
3) um progenitor de uma família de servos do templo que retornou do exílio com Zorobabel

07212  ראיתr ̂e’iyth

procedente de 7200; DITAT - 2095d; n. f.
1) (Qal) olhada

07213  ראםra’am

uma raiz primitiva; DITAT - 2096; v.
1) (Qal) levantar-se

07214
rem

 ראםr

̂ e’em ou

 ראיםr

̂ e’eym ou

 ריםreym

ou

רם

procedente de 7213; DITAT - 2096a; n. m.
1) provavelmente os grandes bisões ou touros selvagens agora extintos. O significado exato
não é conhecido.

07215  ראמהra’mah ou (plural) ראמות
procedente de 7213; DITAT - 2096b; n. f. pl.
1) corais

07216  עאמותRa’mowth ou  ראמתRamoth
pl. de 7215; n. pr. l.
Ramote = “altos”
1) um lugar em Gileade; localização incerta
2) uma cidade levítica em Issacar

07217  ראשre’sh (aramaico)
correspondente a 7218; DITAT - 2983; n. m.
1) líder, cabeça

1a) cabeça (de homem)
1b) cabeça (como sede de visões)
1c) líder
1d) suma (conteúdo essencial)

07218  ראשro’sh

procedente de uma raiz não utilizada aparentemente significando sacudir; DITAT 2097; n. m.
1) cabeça, topo, cume, parte superior, chefe, total, soma, altura, fronte, começo
1a) cabeça (de homem, de animais)
1b) topo, cume (referindo-se à montanha)
1c) altura (referindo-se às estrelas)
1d) líder, cabeça (referindo-se a homem, cidade, nação, lugar, família, sacerdote)
1e) cabeça, fronte, vanguarda, começo
1f) o principal, selecionado, o melhor
1g) cabeça, divisão de exército, companhia, grupo
1h) soma

07219  ראשro’sh ou  רושrowsh (Dt 32.32)

aparentemente o mesmo que 7218; DITAT - 2098; n. m.
1) fel, veneno, amargo, venenoso

07220  ראשRo’sh

provavelmente o mesmo que 7218;
Rôs = “cabeça” n. pr. m.
1) um filho de Benjamim

07221  ראשהri’shah ou (plural) ראשת

procedente da mesma raiz que 7218; DITAT - 2097a; n. f.
1) princípio, tempo remoto

07222  ראשהro’shah

procedente de 7218; DITAT - 2097b; n. f.
1) topo, parte mais elevada

07223  ראשוןri’shown ou  ראשןri’shon

procedente de 7221; DITAT - 2097c adj.
1) primeiro, primário, anterior
1a) anterior (referindo-se ao tempo)
1a1) ancestrais
1a2) coisas antigas
1b) o mais à frente (referindo-se à localização)
1c) primeiro (no tempo)
1d) primeiro, principal (segundo o grau) adv.
2) primeiro, antes, antigamente, no princípio

07224  ראשניri’shoniy

procedente de 7223; DITAT - 2097d; adj.
1) primeiro

07225  ראשיתre’shiyth
procedente da mesma raiz que 7218; DITAT - 2097e; n. f.
1) primeiro, começo, melhor, principal
1a) princípio
1b) primeiro
1c) parte principal
1d) parte selecionada

07226  ראשתra’ashoth

procedente de 7218; DITAT - 2097f; n. f.
1) primeiro lugar, lugar junto à cabeça

07227  רבrab

forma contrata procedente de 7231, grego 4461 ραββι; DITAT - 2099a,2099b adj.
1) muito, muitos, grande
1a) muito
1b) muitos
1c) abundante
1d) mais numeroso que
1e) abundante, bastante
1f) grande
1g) forte
1h) maior que adv.
1i) muito, excessivamente n. m.
2) capitão, chefe

07228  רבrab

forma contrata procedente de 7232; DITAT - 2100a; n. m.
1) arqueiro

07229  רבrab (aramaico)

correspondente a 7227; DITAT - 2984a; adj.
1) grande
1a) grande
1b) grande (fig. de poder) n.
2) capitão, chefe

07230  רבrob

procedente de 7231; DITAT - 2099c; n. m.
1) multidão, abundância, grandeza
1a) multidão
1a1) abundância, abundantemente
1a2) numeroso
1b) grandeza

07231  רבבrabab

uma raiz primitiva; DITAT - 2099; v.
1) ser ou vir a ser muitos, ser ou tornar-se muito, ser ou tornar-se grande
1a) (Qal)

1a1) ser ou vir a ser muitos
1a2) ser ou tornar-se grande
1a3) ser longo (referindo-se a viagem)
2) (Pual) dez milhares

07232  רבבrabab

uma raiz primitiva [idêntica a 7231 com a idéia de
projeção]; DITAT - 2100; v.
1) (Qal) atirar

07233  רבבהr ̂ebabah

procedente de 7231; DITAT - 2099d; n. f.
1) multidão, miríade, dez mil

07234  רבדrabad

uma raiz primitiva; DITAT - 2102; v.
1) (Qal) estender, espalhar, enfeitar

07235  רבהrabah

uma raiz primitiva; DITAT - 2103,2104; v.
1) ser ou tornar-se grande, ser ou vir a ser muitos, ser ou tornar-se muito, ser ou vir a ser
numeroso
1a) (Qal)
1a1) tornar-se muitos, tornar-se numeroso, multiplicar (referindo-se a pessoas, animais,
objetos)
1a2) ser ou tornar-se grande
1b) (Piel) alargar, aumentar, tornar-se muitos
1c) (Hifil)
1c1) tornar muito, tornar muitos, ter muitos
1c1a) multiplicar, aumentar
1c1b) fazer muito para, fazer muito a respeito de, transgredir grandemente
1c1c) aumentar sobremaneira ou excessivamente
1c2) tornar grande, aumentar, fazer muito
2) (Qal) atirar

07236  רבהr ̂ebah (aramaico)

correspondente a 7235; DITAT - 2985; v.
1) tornar-se grande
1a) (Peal) tornar-se longo, tornar-se alto e largo, tornar-se grande, aumentar
1b) (Pael) tornar grande

07237  רבהRabbah

fem. de 7227; n. pr. l.
Rabá = “grande”
1) a principal cidade dos amonitas localizada a leste do Jordão
2) uma cidade em Judá; localização incerta

07238  רבוr ̂ebuw (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 7235; DITAT - 2985a; n. f.
1) grandeza

07239  רבוribbow ou  רבואribbow’ ou (plural) רבות
procedente de 7231; DITAT - 2099e; n. f.
1) dez milhares, miríade

07240  רבוribbow (aramaico)

correspondente a 7239; DITAT - 2984b; n. f.
1) miríade, dez mil vezes dez mil

07241  רביבrabiyb ou (plural) רביבים

procedente de 7231; DITAT - 2099f; n. m.
1) chuvas copiosas, chuvas pesadas
1a) portadoras de fertilidade
1b) referindo-se a influência profética (fig.)

07242  רבידrabiyd

procedente de 7234; DITAT - 2101a; n. m.
1) corrente (ornamento para pescoço - colar)

07243  רביעיr ̂ebiy ̀iy ou  רבעיr ̂ebi ̀iy

procedente de 7251; DITAT - 2107c; adj.
1) quarto
1a) quarto
1b) quadrado
1c) quarta parte

07244  רביעיr ̂ebiy ̀ay (aramaico)

correspondente a 7243; DITAT - 2986b; adj.
1) quarto

07245  רביתRabbiyth

procedente de 7231; n. pr. l.
Rabite = “multidão”
1) uma cidade em Issacar

07246  רבךrabak

uma raiz primitiva; DITAT - 2105; v.
1) misturar, mexer
1a) (Hofal) ser misturado

07247  רבלהRiblah

procedente de uma raiz não utilizada significando ser frutífero; n. pr. l.
Ribla = “fertilidade”
1) um lugar na fronteira leste de Israel
2) uma cidade na terra de Hamate junto à grande estrada entre a Babilônia e a Palestina

07248 מג

 רבRab-Mag

procedente de 7227 e uma palavra estrangeira para mágico, grego 3097 μαγος; DITAT 1143; n. m.

1) adivinho, mágico, principal adivinho
1a) Rabe-Mague, principal adivinho, ou chefe dos príncipes, um oficial da Babilônia

07249 סריס

 רבRab-Cariyc

procedente de 7227 e uma palavra estrangeira para eunuco; n. pr. m.
1) eunuco chefe
1a) Rabe-Saris, eunuco chefe, um oficial babilônio de alta posição

07250  רבעraba ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 2108; v.
1) estar deitado, deitar
1a) (Qal)
1a1) deitar
1a1a) par repouso
1a1b) para cópula (referindo-se a mulher com animal)
1b) (Hifil) fazer deitar (referindo-se a procriação animal)

07251  רבעraba ̀

uma raiz primitiva [idêntica a 7250 com a idéia de esparramar “pelos quatro cantos” (ou
possivelmente o oposto é a ordem de deriv.); DITAT - 2107; v.
1) tornar quadrado, ser quadrado
1a) (Qal) quadrado (particípio)
1b) (Pual) quadrado (particípio)

07252  רבעreba ̀

procedente de 7250; DITAT - 2108; v.
1) deitar, estar deitado
1a) (Qal) deitar (infinitivo)

07253  רבעreba ̀

procedente de 7251; DITAT - 2107a; n. m.
1) quarta parte, quatro lados
1a) quarta parte
1b) quatro lados

07254  רבעReba ̀

o mesmo que 7253; DITAT -; n. m.
Reba = “quatro”
1) um dos 5 reis de Midiã que os israelitas mataram quando Balaão se entregou

07255  רבעroba ̀

procedente de 7251; DITAT - 2107b; n. m.
1) quarta parte

07256  רבעribbea ̀ ou (plural) רבעים

procedente de 7251; DITAT - 2107d; adj.
1) pertencente à quarta parte

07257  רבץrabats

uma raiz primitiva; DITAT - 2109; v.

1) estender, deitar, estar deitado
1a) (Qal) deitar
1b) (Hifil) levar a deitar
1b1) deitando (pedras)

07258  רבץrebets

procedente de 7257; DITAT - 2109a; n. m.
1) lugar de repouso ou de habitação, lugar de repouso

07259  רבקהRibqah

procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando obstruir amarrando as
patas do cavalo novo, grego 4479 Ρεβεκκα; n. pr. f.
Rebeca = “que pega com laço”
1) filha de Betuel, irmã de Labão, mulher de Isaque e mãe de Esáu e Jacó

07260  רברבrabrab (aramaico)

procedente de 7229; DITAT - 2984a; adj. adj.
1) grande
1a) grande
1b) grande (fig. de poder) n.
2) capitão, chefe

07261  רברבןrabr ̂eban (aramaico)

procedente de 7260; DITAT - 2984c; n. m.
1) senhor, nobre

07262  רבשקהRabshaqeh

procedente de 7227 e 8248; n. m.
1) copeiro mor, chefe dos oficiais?
1a) Rabsaqué

07263  רגבregeb

procedente de uma raiz não utilizada significando ajuntar; DITAT - 2111a; n. m.
1) torrão (de terra)

07264  רגזragaz

uma raiz primitiva; DITAT - 2112; v.
1) tremer, estremecer, enfurecer-se, tiritar, estar agitado, estar perturbado
1a) (Qal) tremer, estar inquieto, estar agitado, estar perturbado
1b) (Hifil) fazer estremecer, inquietar, enraivecer, incomodar
1c) (Hitpael) agitar-se

07265  רגזr ̂egaz (aramaico)

correspondente a 7264; DITAT - 2987; v.
1) (Afel) irar, zangar

07266  רגזr ̂egaz (aramaico)

procedente de 7265, grego 993 βοανεργες; DITAT - 2987a; n. m.
1) ira

07267  רגזrogez
procedente de 7264; DITAT - 2112a; n. m.
1) agitação, exaltação, furor, aborrecimento, tumulto, tremor
1a) tumulto, inquietação, furor
1b) tremor, trepidação

07268  רגזraggaz

forma intensiva procedente de 7264; DITAT - 2112c; adj.
1) estremecido, tremido, trêmulo

07269  רגזהrogzah

procedente de 7267; DITAT - 2112b; n. f.
1) tremor, tremido, trêmulo

07270  רגלragal

uma raiz primitiva; DITAT - 2113; v.
1) ir a pé, espiar, caminhar, perambular, acompanhar, mover os pés
1a) (Qal) ser um fofoqueiro, caluniar, perambular
1b) (Piel)
1b1) caluniar
1b2) perambular como explorador, espião
1c) (Tifel) ensinar a caminhar

07271  רגלr ̂egal (aramaico)

correspondente a 7272; DITAT - 2988; n. f.
1) pé

07272  רגלregel

procedente de 7270; DITAT - 2113a; n. f.
1) pé
1a) pé, perna
1b) referindo-se a Deus (antropomórfico)
1c) referindo-se a serafins, querubins, ídolos, animais, mesa
1d) conforme o ritmo de (com prep.)
1e) três vezes (pés, ritmos)

07273  רגליragliy

procedente de 7272; DITAT - 2113b; adj.
1) a pé
Tifel

Tifel
Uma forma hebraica rara, que reflete um causativo como o Hifil no hebraico,
mas com um Taw prefixado ao invés do He habitual.
Emprega-se, de qualquer forma, como o Hifil no hebraico.
Ver Hifil 8818

1a) homem a pé, lacaio, soldado de infantaria

07274  רגליםRog ̂eliym

pl. do part. ativo de 7270; n. pr. l.
Rogelim = “lugar dos pisoeiros”
1) um lugar na região montanhosa a leste do Jordão

07275  רגםragam

uma raiz primitiva [veja 7263, 7321, 7551]; DITAT - 2114; v.
1) apedrejar, matar por apedrejamento
1a) (Qal) apedrejar

07276  רגםRegem

procedente de 7275; n. pr. m.
Regém = “amigo”
1) filho de Jadai e descendente de Calebe

07277  רגמהrigmah

procedente da mesma raiz que 7276; DITAT - 2114a; n. f.
1) monte (de pedras)
1a) referindo-se à multidão (fig.)

07278 מלך

 רגםRegem Melek

procedente de 7276 e 4428; n. pr. m.
Regém-Meleque = “o monte do rei”
1) um homem enviado ao templo para consultar a respeito do jejum

07279  רגןragan

uma raiz primitiva; DITAT - 2115; v.
1) murmurar, sussurrar
1a) (Qal) murmurador (particípio)
1b) (Nifal)
1b1) murmurar
1b2) caluniador (particípio)

07280  רגעraga ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 2116,2117,2118; v.
1) agir rapidamente, provocar, perturbar
1a) (Qal) provocar, perturbar
1b) (Hifil) piscar os olhos
2) descansar ou repousar, estar tranqüilo ou de repouso, assentar, acalmar, dar descanso
2a) (Nifal)
2a1) levar a descansar (referindo-se à espada, ao mar)
2a2) piscar os olhos (com prep.)
2b) (Hifil)
2b1) dar descanso a
2b2) descansar, repousar
3) endurecer

07281  רגעrega ̀

procedente de 7280 um piscar (de olhos), isto é, um espço muito curto de tempo; DITAT
- 2116a n. m.
1) um momento adv.
2) por um momento, num intante... noutro instante com prep.
3) num momento

07282  רגעragea ̀

procedente de 7280; DITAT - 2117a; adj.
1) sossegado, quieto

07283  רגשragash

uma raiz primitiva; DITAT - 2119; v.
1) (Qal) estar num tumulto ou comoção
2) (DITAT) conspirar, tramar

07284  רגשr ̂egash (aramaico)

correspondente a 7283; DITAT - 2989; v.
1) estar em tumulto
1a) (Afel) reunir em uma multidão alvoroçada, demonstrar alvoroço, vir amontoando

07285  רגשregesh ou (fem.)  רגשהrigshah

procedente de 7283; DITAT - 2119a,2119b n. m.
1) multidão, em companhia n. f.
2) multidão
3) (DITAT) maquinação

07286  רדדradad

uma raiz primitiva; DITAT- 2120; v.
1) derrotar, revestir, subjugar
1a) (Qal) derrotar (fig.)
1b) (Hifil) revestir

07287  רדהradah

uma raiz primitiva; DITAT - 2121,2122; v.
1) governar, ter domínio, dominar, submeter
1a) (Qal) ter domínio, governar, subjugar
1b) (Hifil) levar a dominar
2) raspar
2a) (Qal) raspar, retirar

07288  רדיRadday

forma intensiva procedente de 7287; n. pr. m.
Radai = “o que esmaga”
1) o 5o filho de Jessé e irmão de Davi

07289  רדידradiyd

procedente de 7286 no sentido de estender; DITAT - 2120a; n. m.
1) algo estendido, manto largo ou véu grande

07290  רדםradam

uma raiz primitiva; DITAT - 2123; v.
1) (Nifal) estar adormecido, estar inconsciente, estar em sono profundo ou pesado, cair em
sono profundo, estar profundamente adormecido

07291  רדףradaph

uma raiz primitiva; DITAT - 2124; v.
1) estar atrás, seguir, perseguir, correr atrás de
1a) (Qal)
1a1) perseguir, pôr em fuga, seguir no encalço de, acompanhar
1a2) perseguir, molestar (fig.)
1a3) seguir, procurar obter (fig.)
1a4) correr atrás de (um suborno) (fig.)
1b) (Nifal)
1b1) ser perseguido
1b2) aquele que é perseguido (particípio)
1c) (Piel) buscar ardentemente, procurar alcançar ardentemente, perseguir
1d) (Pual) ser perseguido, ser afugentado
1e) (Hifil) perseguir

07292  רהבrahab

uma raiz primitiva; DITAT - 2125; v.
1) comportar-se orgulhosamente, agir de forma rude ou violenta ou arrogante
1a) (Qal) agir insolentemente, esbravejar contra, incomodar, importunar
1b) (Hifil) perturbar, alarmar, apavorar, confundir, tornar (alguém) audacioso ou orgulhoso

07293  רהבrahab

procedente de 7292, bazofiar (bazófio); DITAT - 2125c; n. m.
1) orgulhoso, bazófio
1a) tumulto, arrogância (mas somente como nomes)
1a1) monstro marinho mítico
1a2) nome simbólico para Egito

07294  רהבRahab

o mesmo que 7293; n. m.
Racabe = “largura”
1) tumulto, arrogância (mas somente como nomes)
1a) monstro marinho mítico
1b) nome simbólico para Egito

07295  רהבrahab

procedente de 7292; DITAT - 2125a; adj.
1) orgulhoso, insolente

07296  רהבrohab

procedente de 7292; DITAT - 2125b; n. m.
1) arrogância, orgulho, objeto de orgulho

07297  רההrahah

uma raiz primitiva; DITAT - 2126; v.
1) (Qal) temer

1a) significado duvidoso

07298  רהטrahat

procedente de uma raiz não utilizada aparentemente significando tornar oco; DITAT 2127a,2128a; n. m.
1) cocho, gamela
2) mecha de cabelo
2a) significado duvidoso

07299  רוrev (aramaico)

procedente de uma raiz que correspondente a 7200; DITAT - 2990; n. m.
1) aparência

07300  רודruwd

uma raiz primitiva; DITAT - 2129; v.
1) vaguear impacientemente, perambular
1a) (Qal) perambular
1b) (Hifil) ser impaciente, demonstrar impaciência

07301  רוהravah

uma raiz primitiva; DITAT - 2130; v.
1) estar saciado ou saturado, embriagar-se
1a) (Qal) embriagar-se
1b) (Piel)
1b1) estar bêbado, estar embriagado
1b2) embeber, encharcar, saturar
1c) (Hifil) saturar, regar, levar a beber

07302  רוהraveh

procedente de 7301; DITAT - 2130b; adj.
1) irrigado, saturado

07303  רוהגהRowhagah

procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando gritar; n. pr. m.
Roga = “clamor”
1) um aserita dentre os filhos de Semer

07304  רוחravach

uma raiz primitiva [idêntica a 7306]; DITAT - 2132; v.
1) ser largo, ser espaçoso, respirar
1a) (Qal) respirar com facilidade, ser aliviado
1b) (Pual) espaçoso (particípio)

07305  רוחrevach

procedente de 7304; DITAT - 2132a; n. m.
1) espaço
1a) espaço, intervalo
1b) folga, alívio

07306  רוחruwach

uma raiz primitiva; DITAT - 2131; v.
1) (Hifil) cheirar, perfumar, sentir cheiro, aceitar
1a) referindo-se ao cavalo
1b) referindo-se ao prazer (metáfora)

07307  רוחruwach

procedente de 7306; DITAT - 2131a; n. f.
1) vento, hálito, mente, espírito
1a) hálito
1b) vento
1b1) dos céus
1b2) pontos cardeais ("rosa-dos-ventos”), lado
1b3) fôlego de ar
1b4) ar, gás
1b5) vão, coisa vazia
1c) espírito (quando se respira rapidamente em estado de animação ou agitação)
1c1) espírito, entusiasmo, vivacidade, vigor
1c2) coragem
1c3) temperamento, raiva
1c4) impaciência, paciência
1c5) espírito, disposição (como, por exemplo, de preocupação, amargura,
descontentamento)
1c6) disposição (de vários tipos), impulso irresponsável ou incontrolável
1c7) espírito profético
1d) espírito (dos seres vivos, a respiração do ser humano e dos animias)
1d1) como dom, preservado por Deus, espírito de Deus, que parte na morte, ser
desencarnado
1e) espírito (como sede da emoção)
1e1) desejo
1e2) pesar, preocupação
1f) espírito
1f1) como sede ou órgão dos atos mentais
1f2) raramente como sede da vontade
1f3) como sede especialmente do caráter moral
1g) Espírito de Deus, a terceira pessoa do Deus triúno, o Espírito Santo, igual e coeterno
com o Pai e o Filho
1g1) que inspira o estado de profecia extático
1g2) que impele o profeta a instruir ou admoestar
1g3) que concede energia para a guerra e poder executivo e administrativo
1g4) que capacita os homens com vários dons
1g5) como energia vital
1g6) manifestado na glória da sua habitação
1g7) jamais referido como força despersonalizada

07308  רוחruwach (aramaico)

correspondente a 7307; DITAT - 2991a; n. f.
1) espírito, vento
1a) vento
1b) espírito
1b1) de homem

1b2) sede da mente

07309  רוחהr ̂evachah

procedente de 7305; DITAT - 2132b; n. f.
1) desafogo, alívio

07310  רויהr ̂evayah

procedente de 7301; DITAT - 2130c; n. f.
1) saturação

07311  רוםruwm

uma raiz primitiva; DITAT - 2133; v.
1) erguer, levantar, estar alto, ser elevado, ser exaltado
1a) (Qal)
1a1) ser alto, estar colocado no alto
1a2) ser erguido, ser enlevado, ser exaltado
1a3) ser elevado, levantar
1b) (Polel)
1b1) criar (filhos), fazer crescer
1b2) levantar, erguer, exaltar
1b3) exaltar, enaltecer
1c) (Polal) ser levantado
1d) (Hifil)
1d1) erguer, levantar, elevar, recolher, estabelecer, erigir, exaltar, estar nas alturas
1d2) levantar (e levar), remover
1d3) erguer e apresentar, contribuir, ofertar
1e) (Hofal) ser retirado, ser abolido
1f) (Hitpolel) exaltar-se, engrandecer-se
Polel

Polel
Essa forma duplica a letra final da raiz, mas funciona como o Piel normal.
Ver Piel 8840
Polal

Polal
Esta forma é idêntica ao Poal, mas duplica a letra final da raiz.
Ela funciona de maneira muito semelhante ao Pual nornal.
Ver Poal 8843
Ver Pual 8849
Hitpolel

Hitpolel

2) (Qal) estar podre, estar tomado por vermes

07312  רוםruwm ou  רםrum

procedente de 7311; DITAT - 2133a; n. m.
1) arrogância, altura, elevação
1a) altura, altivez
1b) arrogância

07313  רוםruwm (aramaico)

correspondente a 7311; DITAT - 2992; v.
1) levantar
1a) (Peal) ser levantado
1b) (Afel) exaltar
1c) (Hitpolel) elevar-se

07314  רוםruwm (aramaico)

procedente de 7313; DITAT - 2992a; n. m.
1) altura

07315  רוםrowm

procedente de 7311; DITAT - 2133b; adv.
1) no alto, para cima

07316  רומהRuwmah

procedente de 7311; n. pr. l.
Ruma = “altura”
1) residência do avô do rei Jeoaquim, de Judá

07317  רומהrowmah

fem. de 7315; DITAT - 2133c; adj.
1) orgulhosamente, arrogantemente

07318  רומםrowmam

procedente de 7426; DITAT - 2133f; n. m.
1) (Polal) louvor, exaltação, enaltecimento

07319  רוממהrowm ̂emah ou (plural) רוממות

part. ativo de 7426; DITAT - 2133f?; n. f.
1) erguimento, levantamento

07320

 רוממתי עזרRowmamtiy

̀ Ezer (ou

רממתי

Romamtiy)

Essa forma hebraica, quanto ao uso, equivale ao Hitpael, e tem setido
reflexivo/causativo. O modo distinto se dá por causa de certas formas
verbais que duplicam sua última consoante e se modificam para uma raiz
composta de quatro letras ao invés da forma triliteral (com 3 letras) normal
da raiz. Essa forma, adicionalmente, alonga a vogal inicial na primeira
consoante.
Ver Hitpael 8819

procedente de 7311 e 5828; n. pr. m.
Romanti-Ézer = “Eu exaltei o Auxiliador”
1) um dos 14 filhos de Hemã

07321  רועruwa ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 2135; v.
1) gritar, dar um grito, bradar, tocar (trombeta)
1a) (Hifil)
1a1) dar um brado de guerra ou grito de alarme na batalha
1a2) tocar um sinal (de trombeta) para guerra ou marcha
1a3) gritar em triunfo (sobre inimigos)
1a4) gritar em aclamação
1a5) aclamar (com motivação religiosa)
1a6) clamar de angústia
1b) (Polal) exprimir um grito
1c) (Hitpolel)
1c1) gritar em triunfo
1c2) gritar de alegria
2) (Nifal) destruído

07322  רוףruwph

uma raiz primitiva; DITAT - 2201; v.
1) (Polel) tremer, balançar

07323  רוץruwts

uma raiz primitiva; DITAT - 2137; v.
1) correr
1a) (Qal)
1a1) correr
1a2) corredores (particípio como subst.)
1b) (Polel) correr rapidamente, lançar
1c) (Hifil)
1c1) trazer ou mover rapidamente, apressar
1c2) afastar-se de, afugentar

07324  רוקruwq

uma raiz primitiva; DITAT - 2161; v.
1) esvaziar, deixar vazio
1a) (Hifil)
1a1) esvaziar, manter vazio ou faminto
1a2) derramar, derramar para baixo
1a3) esvaziar
1b) (Hofal) ser derramado

07325  רורruwr

uma raiz primitiva; DITAT - 2162; v.
1) (Qal) fluir

07326  רושruwsh

uma raiz primitiva; DITAT - 2138; v.

1) ser pobre, ter falta, não ter
1a) (Qal)
1a1) ser pobre
1a2) estar necessitado ou faminto
1a3) homem pobre (substantivo)
1b) (Hitpolel) empobrecer-se (particípio)

07327  רותRuwth

provavelmente para 7468, grego 4503 Ρουθ; n. pr. f.
Rute = “amizade”
1) nora de Naomi, esposa de Boaz, e avó de Davi

07328  רזraz (aramaico)

procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando atenuar, isto é, (fig.)
ocultar; DITAT - 2993; n. m.
1) segredo

07329  רזהrazah

uma raiz primitiva; DITAT - 2139; v.
1) ser ou tornar-se ou ficar magro
1a) (Qal) tornar magro
1b) (Nifal) ser emagrecido

07330  רזהrazeh

procedente de 7329; DITAT - 2139a; adj.
1) magro

07331  רזוןR e
̂ zown

procedente de 7336; n. pr. m.
Rezom = “príncipe”
1) filho de Eliada, um sírio, que comandou um bando de aventureiros e estabeleceu um
reino subalterno em Damasco na época de Davi e de Salomão

07332  רזוןrazown

procedente de 7329; DITAT - 2139c; n. m.
1) magreza, escassez, definhamento
1a) magreza
1b) definhamento (causado por doença)
1c) escassez (de meios)

07333  רזוןrazown

procedente de 7336; DITAT - 2142a; n. m.
1) dignitário, governante

07334  רזיraziy

procedente de 7329; DITAT - 2139b; n. m.
1) magreza, definhamento

07335  רזםrazam

uma raiz primitiva; DITAT - 2141; v.

1) (Qal) pestanejar, piscar (de olhos)

07336  רזןrazan

uma raiz primitiva; DITAT - 2142; v.
1) (Qal) ser pesado, ser judicioso, ser imponente

07337  רחבrachab

uma raiz primitiva; DITAT - 2143; v.
1) ser ou ficar amplo, ser ou ficar grande
1a) (Qal) ser largo, ser aumentado
1b) (Nifal) pastagem ampla ou espaçosa (particípio)
1c) (Hifil)
1c1) tornar amplo
1c2) alargar

07338  רחבrachab

procedente de 7337; DITAT - 2143a; n. m.
1) amplitude, lugar amplo e espaçoso

07339  רחבr ̂echob ou  רחובr ̂echowb

procedente de 7337; DITAT - 2143d; n. f.
1) lugar ou praça ampla ou aberta

07340  רחבR e
̂ chob ou  רחובR ̂echowb

o mesmo que 7339;
Reobe = “lugar amplo” n. pr. m.
1) pai de Hadadezer, rei de Zobá, o qual foi morto por Davi
2) um levita que selou a aliança juntamente com Neemias n. pr. l.
3) o limite norte da observação dos espias em Canaã; na estrada para Hamate
4) um cidade em Aser
5) uma segunda cidade com o mesmo nome também em Aser

07341  רחבrochab

procedente de 7337; DITAT - 2143b; n. m.
1) amplitude, largo, espacoso

07341  רחבrachab

procedente de 7337; DITAT - 2143c; adj.
1) amplo, largo

07343  רחבRachab

o mesmo que 7342, grego 4460 Ρααβ; n. pr. f.
Raabe = “largo”
1) uma prostituta de Jericó que ajudou os espias a fugir; poupada na destruição de Jericó;
casou-se com Salmom, um ancestral de Davi e de Cristo; elogiada por sua fé no livro de
Tiago

07344  רחבותR e
̂ chobowth ou  רחבתR ̂echoboth
pl. de 7339; n. pr. l.

Reobote = “lugares amplos ou ruas largas”
1) o 3o de uma série de poços cavados por Isaque no território dos filisteus
2) uma das 4 cidades construídas por Assur ou Ninrode em Assur localizadas perto de
Nínive
3) cidade de Saul, um dos antigos reis dos edomitas

07345  רחביהR ̂echabyah ou  רחביהוR ̂echabyahuw

procedente de 7337 e 3050; n. pr. m.
Reabias = “O SENHOR aumentou”
1) o único filho de Eliézer e neto de Moisés

07346  רחבעםR ̂echab ̀am

procedente de 7337 e 5971, grego 4497 Ροβοαμ; n. pr. m.
Roboão = “um povo aumentou”
1) filho de Salomão e o 1o rei de Judá depois da cisão do reino de Israel

07347  רחהrecheh ou (dual) רחים

procedente de uma raiz não utilizada significando moer; DITAT - 2144a; n. m. dual
1) moinho manual
1a) um par de pedras de moinho para triturar

07348  רחוםR ̂echuwm

uma forma de 7349; n. pr. m.
Reum = “compaixão”
1) um homem que retornou de exílio com Zorobabel
1a) também “Neum”
2) um comandante que escreveu uma carta ao rei Artaxerxes na qual se opôs à reconstrução
de Jerusalém
3) um levita da família de Bani que auxiliou na reconstrução dos muros de Jerusalém
4) um dos líderes do povo que selou a aliança juntamente com Neemias
5) um sacerdote que retornou de exílio com Zorobabel

07349  רחוםrachuwm

procedente de 7355; DITAT - 2146c; adj.
1) compassivo
1a) sempre referindo-se a Deus, com apenas uma possível exceção

07350  רחוקrachowq ou  רחקrachoq

procedente de 7368; DITAT - 2151b adj.
1) remoto, longínqüo, distante, terras distantes, pessoas distantes
1a) referindo-se a distância, tempo n. m.
2) distância
2a) à distância (com prep.)

07351  רחיטr ̂echiyt

procedente da mesma raiz que 7298; DITAT - 2128b; n. m. col.
1) caibros, pranchas

07352  רחיקrachiyq (aramaico)

correspondente a 7350; DITAT - 2994; adj.
1) longínqüo, afastado, distante

07353  רחלrachel

procedente de uma raiz não utilizada significando viajar; DITAT - 2145a; n. f.
1) ovelha

07354  רחלRachel

o mesmo que 7353, grego 4478 Ραχηλ; n. pr. f.
Raquel = “ovelha”
1) filha de Labão, esposa de Jacó, e mãe de José e Benjamim

07355  רחםracham

uma raiz primitiva; DITAT - 2146; v.
1) amar, amar profundamente, ter misericórdia, ser compassivo, ter afeição terna, ter
compaixão
1a) (Qal) amar
1b) (Piel)
1b1) ter compaixão, ser compassivo
1b1a) referindo-se a Deus, ao homem
1c) (Pual) ser objeto de compaixão, ser compassivo

07356  רחםracham

procedente de 7355; DITAT - 2146a n. m.
1) ventre n. m. abs. pl. intens.
2) compaixão

07357  רחםRacham

o mesmo que 7356; n. pr. m.
Raão = “ventre”
1) um judaíta, filho de Sema, pai de Jorqueão, e da descendência de Calebe

07358  רחםrechem

procedente de 7355; DITAT - 2146a; n. m.
1) ventre
1a) ventre
1b) (uma) ventre de homem, mulher escrava, mulher, duas mulheres

07359  רחםr ̂echem (aramaico)

correspondente a 7356; DITAT - 2995; n. m. pl. intens.
1) compaixão

07360  רחםracham ou (fem.)  רחמהrachamah

procedente de 7355; DITAT - 2147a; n. m.
1) abutre
1a) talvez um pássaro extinto, significado exato desconhecido

07361  רחמהrachamah ou (dual) רחמתים
procedente de 7356; DITAT - 2146a; n. f.

1) ventre
1a) empregada, moça (por extensão)

07362  רחמניrachmaniy

procedente de 7355; DITAT - 2146d; adj.
1) compassiva, mulheres compassivas

07363  רחףrachaph

uma raiz primitiva; DITAT - 2148,2149; v.
1) (Qal) ficar macio, relaxar
2) (Piel) pairar

07364  רחץrachats

uma raiz primitiva; DITAT - 2150; v.
1) lavar, tirar ao lavar, banhar
1a) (Qal)
1a1) lavar, tirar ao lavar
1a2) lavar, banhar(-se)
1b) (Pual) ser lavado
1c) (Hitpael) lavar-se

07365  רחץr ̂echats (aramaico)

correspondente a 7364 [provavelmente com a idéia complementar de ministrar como
um servo no banho]; DITAT - 2996; v.
1) confiar
1a) (Hitpeil) colocar a confiança em

07366  רחץrachats

procedente de 7364; DITAT - 2150a; n. m.
1) lavagem

07367  רחצהrachtsah

procedente de 7366; DITAT - 2150b; n. f.
1) lavagem

07368  רחקrachaq

uma raiz primitiva; DITAT - 2151 v.
1) estar ou vir a estar longe, estar ou vir a estar distante, ser removido, ir muito longe
Hitpeil

Hitpeil
No aramaico bíblico (caldeu), essa forma é uma conjugação passiva
reflexiva/causativa como o Hofal no hebraico. O verbo, similarmente ao
Hofal no hebraico, expressa ação causativa passiva, mas com o efeito da
ação sobre si mesmo sendo reflexiva.
Ver Hofal 8825
Ver Hitpael 8819

1a) (Qal) estar longe, estar distante
1b) (Piel) enviar para longe, extender
1c) (Hifil)
1c1) manter ou mostrar distância, ter ido longe
1c2) remover, colocar longe
2) (Nifal) soltar v. inf. (como adv.)
3) à distância

07369  רחקracheq

procedente de 7368; DITAT - 2151a,2151b; adj.
1) que remove, que parte
1a) os que estão de partida (como subst.)
2) (DITAT) remoto, longínqüo

07370  רחשrachash

uma raiz primitiva; DITAT - 2152; v.
1) (Qal) continuar movendo, agitar

07371  רחתrachath

procedente de 7306; DITAT - 2153; n. f.
1) pá de joeirar

07372  רטבratab

uma raiz primitiva; DITAT - 2154; v.
1) (Qal) estar úmido

07373  רטבratob

procedente de 7372; DITAT - 2154a; adj.
1) úmido, suculento, fresco

07374  רטטretet

procedente de uma raiz não utilizada significando tremer; DITAT - 2156a; n. m.
1) tremor, pânico

07375  רטפשruwtaphash

uma raiz composta a partir de 7373 e 2954; DITAT - 2157; v.
1) (Nifal) revigorar, estar revigorado

07376  רטשratash

uma raiz primitiva; DITAT - 2158; v.
1) despedaçar
1a) (Piel) despedaçar
1b) (Pual) ser despedaçado

07377  ריriy

procedente de 7301; DITAT - 2130a; n. m.
1) umidade

07378  ריבriyb ou  רובruwb
uma raiz primitiva; DITAT - 2159; v.

1) demandar, contender
1a) (Qal)
1a1) demandar
1a1a) fisicamente
1a1b) com palavras
1a2) conduzir um caso ou processo (legal), processar
1a3) apresentar queixa
1a4) discutir
1b) (Hifil) contender com

07379  ריבriyb ou  רבrib

procedente de 7378; DITAT - 2159a; n. m.
1) contenda, controvérsia, disputa
1a) contenda, discussão
1b) disputa, controvérsia, disputa legal

07380  ריביRiybay

procedente de 7378; n. pr. m.
Ribai = “o que pleiteia com o SENHOR”
1) pai de Itai, o benjamita de Gibeá

07381  ריחreyach

procedente de 7306; DITAT - 2131b; n. m.
1) perfume, fragrância, aroma, odor
1a) perfume, odor
1b) aroma agradável (termo técnico para sacrifício a Deus)

07382  ריחreyach (aramaico)

correspondente a 7381; DITAT - 2991b; n. f.
1) cheiro, odor

07383  ריפהriyphah ou  רפהriphah

procedente de 7322; DITAT - 2160a; n. f.
1) um grão ou fruto (para moer)
1a) sentido duvidoso

07384

 ריפתRiyphath

ou (provavelmente por erro ortográfico)

 דיפתDiyphath
de origem estrangeira; n. pr. m.
Rifate = “falado”
1) o 2o. filho de Gômer

07385  ריקriyq

procedente de 7324; DITAT - 2161b; n. m.
1) vacuidade, vaidade, vazio, à toa, vão

07386  ריקreyq ou (forma contrata)  רקreq

procedente de 7324, grego 4469 ρακα; DITAT - 2161a; adj.
1) vazio, vão

1a) vazio (referindo-se a vasos)
1b) vão, inútil, sem valor (eticamente)

07387  ריקםreyqam

procedente de 7386; DITAT - 2161c; adv.
1) em vão, de forma vazia
1a) em condição desocupada, de forma vazia, em vão,
1b) em vão, sem efeito, inutilmente

07388  רירriyr

procedente de 7325; DITAT - 2162a; n. m.
1) substância viscosa, saliva

07389  רישreysh ou  ראשre’sh ou  רישriysh

procedente de 7326; DITAT - 2138a,2138b; n. m.
1) pobreza

07390  רךrak

procedente de 7401; DITAT - 2164a; adj.
1) tenro, macio, delicado, fraco
1a) tenro, delicado (referindo-se à carne)
1b) fraco de coração, tímido
1c) suave (referindo-se a palavras)
1c1) palavras gentis (substantivo)

07391  רךrok

procedente de 7401; DITAT - 2164b; n. m.
1) ternura, delicadeza
1a) referindo-se à mulher

07392  רכבrakab

uma raiz primitiva; DITAT - 2163; v.
1) montar e cavalgar, cavalgar
1a) (Qal)
1a1) montar, subir e sentar ou cavalgar
1a2) cavalgar, estar cavalgando
1a3) cavaleiro (substantivo)
1b) (Hifil)
1b1) fazer cavalgar, fazer (montar e) cavalgar
1b2) levar a puxar (arado, etc.)
1b3) fazer cavalgar sobre (fig.)

07393  רכבrekeb

procedente de 7392; DITAT - 2163a; n. m.
1) uma parelha, carro, carruagem, moinho, cavaleiros
1a) carruagem, carros
1b) carro (singular)
1c) pedra superior do moinho (como se cavalgasse a pedra de baixo)
1d) cavaleiros, tropa (de cavaleiros), cavalaria, par de cavaleiros, homens cavalgando,
cavalgadores de jumentos, cavalgadores de camelos

07394  רכבRekab
procedente de 7392;
Recabe = “cavaleiro” n. pr. m.
1) pai de Jonadabe no tempo de Jeú, rei de Israel (reino do Norte)
2) pai de Malquias, um líder da região de Bete-Haquerém e reconstrutor do muro de
Jerusalém no tempo de Neemias
3) um dos 2 capitães que Isbosete recebeu a seu serviço e que conspiraram para matá-lo
recabitas = ver Recabe “cavaleiro” adj. pr.
4) descendentes de Recabe

07395  רכבrakkab

procedente de 7392; DITAT - 2163c; n. m.
1) condutor de carro, cocheiro, cavaleiro
1a) cocheiro
1b) cavaleiro

07396  רכבהrikbah

procedente de 7393; DITAT - 2163b; n. f.
1) cavalgada, (ato de) cavalgar

07397  רכהRekah

provavelmente fem. procedente de 7401; n. pr. l.
Reca = “região extrema”
1) um lugar em Judá
1a) talvez a vila de “Rashiah” a 5 km (3 milhas) ao sul de Jerusalém

07398  רכובr ̂ekuwb

procedente do part. pass. de 7392; DITAT - 2163d; n. m.
1) carruagem

07399  רכושr ̂ekuwsh ou  רכשr ̂ekush

procedente do part. pass. de 7408; DITAT - 2167b; n. m.
1) propriedade, bens, posses
1a) propriedade, bens
1a1) vocábulo comum para todos os bens móveis
1a2) referindo-se aos animais domésticos
1a3) referindo-se a lojas de suprimento, utensílios, etc.

07400  רכילrakiyl

procedente de 7402 um maledicente (que vai de um lugar a outro); DITAT - 2165b; n.
m.
1) caluniador, difamador, fofoqueiro, informante

07401  רכךrakak

uma raiz primitiva; DITAT - 2164; v.
1) ser meigo, ser brando, ser fraco
1a) (Qal)
1a1) ser meigo, ser fraco (referindo-se ao coração)

1a1a) ser tímido, ser medroso
1a1b) ser amolecido, ser penitente
1a2) ser macio (referindo-se a palavras traiçoeiras)
1b) (Pual) ser amolecido
1c) (Hifil) enfraquecer
1d) (Nifal) ofertar

07402  רכלrakal

uma raiz primitiva; DITAT - 2165; v.
1) ir de um lado para outro (sentido duvidoso)
1a) (Qal) negociante, comerciante (particípio) (substantivo)

07403  רכלRakal

procedente de 7402; n. pr. l.
Racal = “comércio”
1) uma cidade no sul de Judá à qual Davi enviou presentes

07404  רכלהr ̂ekullah

part. pass. de 7402; DITAT - 2165a; n. f.
1) mercadoria, comércio, negócio

07405  רכסrakac

uma raiz primitiva; DITAT - 2166; v.
1) (Qal) amarrar

07406  רכסrekec

procedente de 7405; DITAT - 2166a; n. m.
1) aspereza ou o que está impedido, impedido, o intransitável ou cordilheira, lugar difícil
1a) sentido duvidoso

07407  רכסrokec

procedente de 7405; DITAT - 2166b; n. m.
1) armadilhas, ardis, bando, liga, conspiração
1a) sentido duvidoso

07408  רכשrakash

uma raiz primitiva; DITAT - 2167; v.
1) (Qal) reunir ou acumular bens

07409  רכשrekesh

procedente de 7408; DITAT - 2167a; n. m.
1) cavalos fortes, cavalos

07410  רםRam

part. ativo de 7311, grego 689 Αραμ; n. pr. m.
Rão = “alto” ou “exaltado”
1) um judaíta, filho de Hezrom, pai de Aminadabe e ancestral de Davi
2) um judaíta, filho de Jerameel
3) um parente de Eliú, o amigo de Jó

07411  רמהramah
uma raiz primitiva; DITAT - 2168,2169; v.
1) lançar, atirar, arremessar
1a) (Qal)
1a1) arremessar
1a2) arqueiros, flecheiros (particípio)
1b) (Piel) derrubar
2) enganar, iludir, desencaminhar, agir traiçoeiramente
2a) (Piel)
2a1) enganar, iludir, desencaminhar, trapacear
2a2) agir traiçoeiramente com, trair

07412  רמהr ̂emah (aramaico)

correspondente a 7411; DITAT - 2997; v.
1) atirar, lançar
1a) (Peal)
1a1) atirar
1a2) lançar
1a2a) referindo-se ao tributo (fig.)
1b) (Peil)
1b1) ser lançado
1b2) ser posto, ser colocado
1c) (Itpeel) ser lançado

07413  רמהramah

part. ativo de 7311; DITAT - 2133d; n. f.
1) altura, lugar alto
1a) como, por exemplo, lugar de culto proibido

07414  רמהRamah

o mesmo que 7413, grego 4471 Ραμα e 707 Αριμαθαια; n. pr. l.
Ramá = “colina”
1) uma cidade em Benjaminm na divisa com Efraim, a cerca de 8 km (5 milhas) de
Jerusalém e próximo de Gibeá
2) a residência de Samuel localizada na região montanhosa de Efraim
3) uma cidade fortificada em Naftali
4) marco territorial na divisa de Aser, aparentemente entre Tiro e Sidom
5) um lugar de batalha entre Israel e Síria
5a) também, “Ramote-Gileade”
6) um lugar reocupado pelos benjamitas depois do retorno do cativeiro
Peil

Peil
No aramaico (caldeu), esse tronco reflete a forma intensiva e equivale ao
Piel no hebraico.
Ver Piel 8840

07415  רמהrimmah
procedente de 7426 no sentido de procriação [veja 7311]; DITAT - 2175a; n. f.
1) verme, larva (como causa e sinal de ruína)

07416  רמוןrimmown ou  רמןrimmon

procedente de 7426; DITAT - 2170; n. m.
1) romã
1a) referindo-se à árvore
1b) referindo-se ao fruto
1c) referindo-se aos ornamentos no templo em forma de romãs

07417

 רמוןRimmown

ou (forma contrata)

 רמןRimmon

ou

 רמונוRimmownow (1Cr 6.77)
o mesmo que 7416; DITAT - 2171
Rimom = “romã” n. pr. de divindade
1) a divindade do vento, da chuva e da tempestade, cultuada pelos sírios de Damasco n. pr.
m.
2) um benjamita de Beerote, pai de Recabe e de Baaná, os assassinos de Isbosete n. pr. l.
3) a Rocha; um penhasco ou uma defesa natural inacessível na qual os 600 benjamitas que
escaparam da matança em Gibeá se refugiaram
4) uma cidade na região sul de Judá designada a Simeão
5) uma cidade levítica em Zebulom localizada a cerca de 6 milhas ao norte de Nazaré

07418

 רמות נגבRamowth-Negeb

ou

נגב

רמת

Ramath Negeb

procedente do pl. ou do construto de 7413 e 5045; n. pr. l.
Ramote= “altos”
1) um lugar em Judá que recebeu presentes de Davi
1a) localização incerta

07419  רמותramuwth
procedente de 7311; DITAT - 2133e; n. f.
1) altura, estatura elevada
2) (CLBL) uma pilha (de cadáveres), restos mortais, cadáveres

07420  רמחromach
procedente de uma raiz não utilizada significando arremessar; DITAT - 2172; n. m.
1) lança

07421  רמיrammiy
em lugar de 761; adj.
sírios = ver Síria “exaltada”
1) habitante da Síria

07422  רמיהRamyah
procedente de 7311 e 3050; n. pr. m.
CLBL CLBL

Ramias = “o SENHOR tem desprendido”
1) um homem que tinha uma esposa estrangeira na época de Esdras

07423  רמיהr ̂emiyah

procedente de 7411; DITAT - 2169a; n. f.
1) relaxamento, negligência, frouxidão, engano, traição

07424  רמךrammak

de origem estrangeira; DITAT - 2173; n. f.
1) égua
1a) sentido duvidoso

07425  רמליהוR ̂emalyahuw

procedente de uma raiz não utilizada e de 3050 (talvez com o sentido de enfeitar); n. pr.
m.
Remalias = “protegido pelo SENHOR”
1) pai do rei Peca, do reino do Norte (Israel)

07426  רמםramam

uma raiz primitiva; DITAT - 2174; v.
1) ser exaltado, ser elevado
1a) (Qal) ser exaltado
1b) (Nifal) levantar-se

07427  רממתromemuth

procedente do part. ativo de 7426; DITAT - 2133g; v. part.
1) inspirador, ascendente, o ato de levantar-se (particípio)

07428 פרץ

 רמןRimmon Perets

procedente de 7416 e 6556; n. pr. l.
Rimom-Perez = “romã da brecha”
1) um local de parada de Israel no deserto

07429  רמסramac

uma raiz primitiva; DITAT - 2176; v.
1) calcar
1a) (Qal)
1a1) pisotear
1a2) pisador (particípio)
1b) (Nifal) ser pisoteado

07430  רמשramas

uma raiz primitiva; DITAT - 2177; v.
1) rastejar, mover-se lentamente, andar em volta, andar de rastos
1a) (Qal)
1a1) rastejar, pulular (referindo-se a todos os répteis)
1a2) rastejar (referindo-se aos animais)
1a3) mover-se lentamente, deslizar em volta (referindo-se a animais aquáticos)
1a4) andar em volta (referindo-se geralmente aos animais terrestres)

07431  רמשremes
procedente de 7430; DITAT - 2177a; n. m. col.
1) répteis, coisas que se movem, seres vivos rastejantes
1a) répteis
1b) coisas deslizantes (referindo-se a animais marinhos)
1c) coisas que se movem (referindo-se a todos os animais)

07432  רמתRemeth

procedente de 7411; n. pr. l.
Remete = “altura”
1) uma cidade em Issacar
1a) provavelmente o mesmo que “Ramote” 7433

07433  רמותRamowth ou גלעד

 רמתRamoth Gil ̀ad (2Cr

22.5)
procedente do pl. de 7413 e 1568; n. pr. m.
Ramote = “alturas” n. pr. m.
1) um israelita que tinha uma esposa estrangeira na época de Esdras n. pr. l.
2) Ramote-Gileade - um lugar em Gileade
2a) localização incerta

07434 המצפה

 רמתRamath ham-Mitspeh

procedente de 7413 e 4707 com a intercalação do artigo; n. pr. l.
Ramate-Mizpa = “lugar alto da torre de vigia”
1) a lugar em Gileade na fronteira norte de Gade

07435  רמתיRamathiy
patronímico de 7414; adj.
ramatita = ver Ramá “a altura”
1) um habitante de Ramá

07436 צופים

 רמתיםRamathayim Tsowphiym

procedente do dual de 7413 e do plural do part. ativo de 6822; n. pr. l.
Ramataim-Zofim = “dupla altura dos vigias”
1) o local de residência de Samuel localizado na região montanhosa de Efraim
1a) o mesmo que 7414

07437 לחי

 רמתRamath Lechiy

procedente de 7413 e 3895; n. pr. l.
Ramate-Leí = “altura de uma queixada”
1) um lugar próximo da rocha de Etã, no norte de Judá, próximo da fronteira dos filisteus;
nome dado por Sansão depois de ter massacrado 1000 filisteus com a queixada de um
jumento

07438  רןron
procedente de 7442; DITAT - 2179a; n. m.
1) brado retumbante, berro, grito (de alegria)

07439  רנהranah
uma raiz primitiva; DITAT - 2178; v.
1) (Qal) chocalhar

07440  רנהrinnah

procedente de 7442; DITAT - 2179c; n. f.
1) grito retumbante
1a) referindo-se a rogo, súplica
1b) em proclamação, júbilo, louvor

07441  רנהRinnah

o mesmo que 7440; n. pr. m.
Rina = “grito”
1) um judaíta, filho de Simão

07442  רנןranan

uma raiz primitiva; DITAT - 2134,2179; v.
1) dominar
1a) (Hitpolel) ser dominado
2) gritar, gritar de alegria, dar um grito retumbante
2a) (Qal)
2a1) dar um grito retumbante (de alegria, exaltação, tristeza)
2a2) gritar alto (em convocações, exortação de sabedoria)
2b) (Piel) dar um grito retumbante (de alegria, exultação, louvor)
2c) (Pual) grito retumbante, entoar (passivo)
2d) (Hifil) fazer soar ou entoar (de alegria)
2e) (Hitpolel) júbilo (particípio)

07443  רנןrenen

procedente de 7442; DITAT - 2179d; n. m.
1) alguma coisa com um grito agudo
1a) pássaros com piados estridentes
1a1) avestruz

07444  רנןrannen

forma intensiva procedente de 7442; DITAT - 2179; v. inf.
1) grito, brado

07445  רננהr ̂enanah

procedente de 7442; DITAT - 2179b; n. f.
1) grito retumbante, brado (de alegria)

07446  רסהRiccah

procedente de 7450; n. pr. l.
Rissa = “ruína”
1) um lugar de parada de Israel no deserto

07447  רסיסraciyc ou (plural) רסיסים
procedente de 7450; DITAT - 2181a,2182a; n. m.

1) gota (de orvalho)
2) fragmento

07448  רסןrecen

procedente de uma raiz não utilizada significando dobrar; DITAT - 2180a; n. m.
1) algo que retém, freio, mandíbula
1a) freio
1a1) referindo-se a uma restrição removida (fig.)
1b) mandíbula (de crocodilo)

07449  רסןRecen

o mesmo que 7448; n. pr. l.
Resém = “freio”
1) um lugar na Assíria entre Níneve e Calá

07450  רססracac

uma raiz primitiva; DITAT - 2181; v.
1) (Qal) umedecer

07451  רעra ̀

procedente de 7489; DITAT - 2191a,2191c adj.
1) ruim, mau
1a) ruim, desagradável, maligno
1b) ruim, desagradável, maligno (que causa dor, infelicidade, miséria)
1c) mau, desagradável
1d) ruim (referindo-se à qualidade - terra, água, etc)
1e) ruim (referindo-se ao valor)
1f) pior que, o pior (comparação)
1g) triste, infeliz
1h) mau (muito dolorido)
1i) mau, grosseiro (de mau caráter)
1j) ruim, mau, ímpio (eticamente)
1j1) referindo-se de forma geral, de pessoas, de pensamentos
1j2) atos, ações n. m.
2) mal, aflição, miséria, ferida, calamidade
2a) mal, aflição, adversidade
2b) mal, ferida, dano
2c) mal (sentido ético) n. f.
3) mal, miséria, aflição, ferida
3a) mal, miséria, aflição
3b) mal, ferida, dano
3c) mal (ético)

07452  רעrea ̀

procedente de 7321; DITAT - 2135a; n. verbal
1) gritaria, urro
1a) significado duvidoso

07453  רעrea ̀ ou  ריעreya ̀

procedente de 7462; DITAT - 2186a; n. m.

1) amigo, companheiro, camarada, outra pessoa
1a) amigo, amigo íntimo
1b) colega, concidadão, outra pessoa (sentido secundário)
1c) outro, um outro (expressão de reciprocidade)

07454  רעrea ̀

procedente de 7462; DITAT - 2187a; n. m.
1) propósito, objetivo, pensamento

07455  רעroa ̀

procedente de 7489; DITAT - 2191b; n. m.
1) maldade, mal
1a) maldade, má qualidade
1b) obstinação
1c) mal, maldade (sentido ético)
1d) tristeza

07456  רעבra ̀eb

uma raiz primitiva; DITAT - 2183; v.
1) ter fome, ser voraz
1a) (Qal) ter fome
1b) (Hifil) deixar alguém ter fome, deixar ficar fome

07457  רעבra ̀eb

procedente de 7456; DITAT - 2183b; adj.
1) faminto
1a) faminto
1b) homem faminto (substantivo)
1c) de vigor combalido (fig.)

07458  רעבra ̀ab

procedente de 7456; DITAT - 2183a; n. m.
1) fome
1a) fome (na terra, da nação)
1a1) referindo-se à palavra do SENHOR (fig.)
1b) fome (de indivíduos)

07459  רעבוןr ̂eabown

procedente de 7456; DITAT - 2183c; n. m.
1) fome, falta de alimentos

07460  רעדra ̀ad

uma raiz primitiva, tremer (mais ou menos violentamente); DITAT - 2184; v.
1) tremer, estremecer
1a) (Qal)
1a1) tremer
1a2) tremor (de terra)
1b) (Hifil) trêmulo (particípio)

07461  רעדra ̀ad ou (fem.)  רעדהr ̂eadah

procedente de 7460; DITAT - 2184a,2184b; n. m./f.
1) tremor, medo

07462  רעהra ̀ah

uma raiz primitiva; DITAT - 2185,2186; v
1) apascentar, cuidar de, pastar, alimentar
1a) (Qal)
1a1) cuidar de, apascentar
1a1a) pastorear
1a1b) referindo-se ao governante, mestre (fig.)
1a1c) referindo-se ao povo como rebanho (fig.)
1a1d) pastor, aquele que cuida dos rebanhos (substantivo)
1a2) alimentar, pastar
1a2a) referindo-se a vacas, ovelhas, etc. (literal)
1a2b) referindo-se ao idólatra, a Israel como rebanho (fig.)
1b) (Hifil) pastor, pastora
2) associar-se com, ser amigo de (sentido provável)
2a) (Qal) associar-se com
2b) (Hitpael) ser companheiro
3) (Piel) ser um amigo especial

07463  רעהre ̀eh

procedente de 7462; DITAT - 2186b; n. m.
1) amigo, amigo do rei (sentido técnico)

07464  רעהre ̀ah

procedente de 7453; DITAT - 2186c; n. f.
1) serva, companheira, acompanhante (referindo-se a empregadas)

07465  רעהro a
̀ h

para 7455; DITAT - 2192; v. part.
1) quebrado

07466  רעוR ̂e u
̀ w

no lugar de 7471 no sentido de 7453, grego 4466 Ραγαυ; n. pr. m.
Reú = “amigo”
1) filho de Pelegue e um ancestral de Abraão

07467  רעואלR ̂e u
̀ w’el

procedente da mesma raiz que 7466 e 410; n. pr. m.
Reuel ou Raguel = “amigo de Deus”
1) um filho de Esaú com sua mulher Basemate, a filha de Ismael
2) o sogro de Moisés
2a) também “Jetro”
3) pai de Eliasafe, o líder da tribo de Gade na época do censo no Sinai
4) um benjamita, ancestral de Elá

07468  רעותr ̂e u
̀ wth

procedente de 7462 no sentido de 7453; DITAT - 2186e; n. f.

1) companheira, parceira, vizinha

07469  רעותr ̂e u
̀ wth

provavelmente procedente de 7462; DITAT - 2187b; n. m.
1) anseio, ambição

07470  רעותr ̂euwth (aramaico)

correspondente a 7469; DITAT - 2998a; n. f.
1) bel-prazer, vontade

07471  רעיr ̂e ̀iy

procedente de 7462; DITAT - 2185a; n. m.
1) pastagem

07472  רעיRe ̀iy

procedente de 7453; n. pr. m.
Rei = “amigavelmente”
1) uma pessoa da corte de Davi que permaneceu leal durante a rebelião de Adonias

07473  רעיro ì y

procedente do part. ativo de 7462; v.
1) pastor (substantivo)

07474  רעיהra ̀yah

procedente de 7453; DITAT - 2186d; n. f.
1) servas, companheira

07475  רעיוןra ̀yown

procedente de 7462 no sentido de 7469; DITAT - 2187c; n. m.
1) anseio, ambição

07476  רעיוןra ̀yown (aramaico)

correspondente a 7475; DITAT - 2998b; n. m.
1) pensamento

07477  רעלra ̀al

uma raiz primitiva; DITAT - 2188; v.
1) tremer, estremecer, oscilar
1a) (Hofal) ser levado a tremer ou estremecer

07478  רעלra ̀al

procedente de 7477; DITAT - 2188a; n. m.
1) atordoamento

07479  רעלהra ̀alah

procedente de 7478; DITAT - 2188b; n. f.
1) véu
1a) sentido provável

07480  רעליהR ̂e e
̀ layah

procedente de 7477 e 3050; n. pr. m.
Reelaías = “caregador do SENHOR”
1) um homem que retornou do exílio com Zorobabel
1a) também “Raamias”

07481  רעםra ̀am

uma raiz primitiva; DITAT - 2189; v.
1) trovejar
1a) (Qal)
1a1) fazer o som de trovão, trovejar
1a2) enfurecer-se
1b) (Hifil)
1b1) trovejar, fazer trovejar
1b2) tremer, fazer tremer (por extensão)

07482  רעםra ̀am

procedente de 7481; DITAT - 2189a; n. m.
1) trovão

07483  רעמהra ̀mah

procedente de 7482; DITAT - 2189b; n. f.
1) vibração, oscilação, flutuação, crina (de cavalo)
1a) sentido incerto

07484  רעמהRa m
̀ ah

o mesmo que 7483;
Raamá = “crina de cavalo” n. pr. m.
1) filho de Cuxe e pai de Seba e Dedã n. pr. l.
2) uma casa de comerciantes

07485  רעמיהRa ̀amyah ̀

procedente de 7481 e 3050; n. pr. m.
Raamias = “trovão do SENHOR”
1) um homem que retornou do exílio com Zorobabel
1a) também “Reelaías”

07486  רעמססRa m
̀ ̂ecec ou  רעמססRa ̀amcec

de origem egípcia; n. pr. l.
Ramsés ou Ramessés = “filho do sol”
1) uma cidade no baixo Egito construída pelos escravos hebreus; provavelmente em Gósen

07487  רענןra ̀anan (aramaico)

correspondente a 7488; DITAT - 2999; adj.
1) florescente

07488  רענןra ̀anan

procedente de uma raiz não utilizada significando ser verde; DITAT - 2190a v.
1) (Palel) ser ou ficar exuberante ou viçoso ou verde adj.
2) exuberante, viçoso

07489  רעעra ̀a ̀
uma raiz primitiva; DITAT - 2191,2192; v.
1) ser ruim, ser mau
1a) (Qal)
1a1) ser desagradável
1a2) ser triste
1a3) ser ofensivo, ser mau
1a4) ser perverso, ser mau (eticamente)
1b) (Hifil)
1b1) causar dano, ferir
1b2) agir maldosa ou perversamente
1b3) erro (particípio)
2) quebrar, despedaçar
2a) (Qal)
2a1) quebrar
2a2) quebrado (particípio)
2a3) ser quebrado
2b) (Hitpolel) ser quebrado, ser despedaçado, ser totalmente quebrado

07490  רעעr ̂e ̀a ̀ (aramaico)

correspondente a 7489; DITAT - 3000; v.
1) (Peal) esmagar, quebrar, despedaçar

07491  רעףra ̀aph

uma raiz primitiva; DITAT - 2193; v.
1) escorrer, pingar
1a) (Qal) escorrer, pingar
1b) (Hifil) escorrer

07492  רעץra ̀ats

uma raiz primitiva; DITAT - 2194; v.
1) (Qal) despedaçar

07493  רעשra ̀ash

uma raiz primitiva; DITAT - 2195; v.
1) tremer, estremecer
1a) (Qal) tremer, estremecer
1b) (Nifal) ser levado a estremecer
1c) (Hifil)
1c1) fazer tremer
1c2) levar a saltar ou pular (referindo-se ao cavalo)

07494  רעשra ̀ash

procedente de 7493; DITAT - 2195a; n. m.
1) tremor, estrondo, estremecimento
1a) terremoto
1b) tremura, tremor (de uma pessoa)
1c) vibração, agitação (de um dardo)

07495  רפאrapha’ ou  רפהraphah
uma raiz primitiva; DITAT - 2196; v.
1) curar, tornar saudável
1a) (Qal) curar
1a1) referindo-se a Deus
1a2) curandeiro, médico (referindo-se aos homens)
1a3) referindo-se às feridas das nações (fig.)
1a4) referindo-se às aflições individuais (fig.)
1b) (Nifal) ser curado
1b1) literalmente (referindo-se a pessoas)
1b2) referindo-se à água, cerâmica
1b3) referindo-se a feridas da nação (fig.)
1b4) referindo-se a aflições pessoais (fig.)
1c) (Piel) sarar
1c1) literalmente
1c2) referindo-se a problemas ou feridas da nação (fig.)
1d) (Hitpael) a fim de ser curado (infinitivo)

07496  רפאrapha’

procedente de 7495 no sentido de 7503; DITAT - 2198c; n. m. pl.
1) espíritos dos mortos, sombras, espíritos

07497  רפאrapha’ ou  רפהraphah ou (plural) רפאים

procedente de 7495 no sentido de revigorar; DITAT - 2198d; n. pr. gentílico
1) gigantes, Refaim
1a) antiga tribo de gigantes

07498  רפאRapha’ ou  רפהRaphah

provavelmente o mesmo que 7497; n. pr. m.
Rafa = “alto”
1) filho de Bineá e descendente de Saul
2) filho de Benjamim

07499  רפאהr ̂ephu’ah ou (plural) רפאות

part. passivo de 7495; DITAT - 2196a; n. f.
1) remédio, medicamento

07500  רפאותriph’uwth

procedente de 7495; DITAT - 2196b; n. f.
1) cura

07501  רפאלR ̂epha’el

procedente de 7495 e de 410; n. pr. m.
Rafael = “curado por Deus”
1) filho de Semaías e neto de Obede-Edom

07502  רפדraphad

uma raiz primitiva; DITAT - 2197; v.
1) estender

1a) (Qal) estender
1b) (Piel) estender, apoiar

07503  רפהraphah

uma raiz primitiva; DITAT - 2198; v.
1) afundar, relaxar, deixar cair, estar desalentado
1a) (Qal)
1a1) afundar
1a2) afundar, cair
1a3) afundar, relaxar, abater
1a4) relaxar, retirar
1b) (Nifal) desocupado (particípio)
1c) (Piel) deixar cair
1d) (Hifil)
1d1) deixar cair, abandonar, relaxar, abster, abandonar
1d2) deixar ir
1d3) impedir, deixar só
1d4) estar em silêncio
1e) (Hitpael) mostrar-se frouxo

07504  רפהrapheh

procedente de 7503; DITAT - 2198a; adj.
1) frouxo

07505  רפואRaphuw’
part. pass. de 7495; n. pr. m.
Rafu = “curado”
1) pai de Palti, o espia da tribo de Benjamim

07506  רפחRephach

procedente de uma raiz não utilizada aparentemente significando sustentar; n. pr. m.
Refa = “cura do fôlego”
1) filho de Efraim e um ancestral de Josué

07507  רפידהr ̂ephiydah

procedente de 7502; DITAT - 2197a; n. f.
1) apoio

07508  רפידיםR e
̂ phiydiym

procedente da mesma raiz que 7507; n. pr. m. pl. l.
Refidim = “descansos” ou “paradas” ou “lugares de descanso”
1) um local de parada de Israel no deserto entre o Egito e o Sinai
DITAT DITAT corresponde à obra de R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr. e
Bruce K. Waltke, Dicionário Internacional de Teologia do Antigo
Testamento (publicado pelas Edições Vida Nova, www.vidanova.com.br). O
número que aparece ao lado da sigla DITAT corresponde ao verbete deste
dicionário, que pode ser consultado para maior aprofundamento.

07509  רפיהR e
̂ phayah
procedente de 7495 e 3050, grego 4488 Ρεσα; n. pr. m.
Refaías = “curado pelo SENHOR”
1) descendente de Zorobabel e de Davi
2) um líder simeonita no reinado de Ezequias
3) filho de Tola e neto de Issacar
4) filho de Bineá e descendente de Saul
5) filho de Hur e um administrador de Jerusalém na época de Neemias

07510  רפיוןriphyown

procedente de 7503; DITAT - 2198b; n. m.
1) fraqueza

07511  רפסraphac

uma raiz primitiva; DITAT - 2199; v.
1) ( itpael)
1c1) calcar aos pés, humilhar-se
1c2) calcando aos pés ou pisoteando (particípio)
H

Hitpael

Hitpael
1) Essa forma expressa basicamente uma ação “reflexiva” de Qal ou Piel
Ver para o Qal 8851
Ver para o Piel 8840
Qal Hitpael
ele trajava ele se vestiu
ele lavou ele se lavou
ele caiu ele preciptou-se, caiu caiu em cima, atacou
ele vendeu ele se vendeu, ele se devotou
2) Expressa uma ação recíproca.
eles olharam eles olharam um para o outro
eles sussurraram eles sussurraram um para o outro
3) Alguns verbos no Hitpael são traduzidos como uma ação simples. A ação
reflexiva fica subentendida.
ele orou, ele lamentou, ele ficou irado
Essa forma representa 1.4% dos verbos analisados.

07512  רפסr ̂ephac (aramaico)
correspondente a 7511; DITAT - 3001; v.
1) pisar, calcar
1a) (Peal) pisando, calcando aos pés (particípio)

07513  רפסדהraphcodah

procedente de 7511; DITAT - 2200; n. f.
1) balsa

07514  רפקraphaq

uma raiz primitiva; DITAT - 2202; v.
1) apoiar
1a) (Hitpael) apoiar-se, encostar

07515  רפשraphas

uma raiz primitiva; DITAT - 2199; v.
1) calcar aos pés, pisotear, sujar pisoteando
1a) (Qal) pisotear, sujar pisoteando, sujar com os pés
1b) (Nifal) estar sujo
Peal

Peal
No aramaico (caldeu), essa forma representa o tronco básico do verbo e
equivale ao tronco Qal no hebraico.
Ver Qal 8851
Qal

Qal
Qal é o paradigma verbal mais freqüentemente empregado. Expressa a
ação “simples” ou “causal” da raiz na voz ativa.
Exemplos:
ele sentou, ele comeu, ele foi, ele disse, ele levantou, ele comprou
Esta forma representa 66.7% dos verbos analisados.
Nifal

Nifal
1) O Nifal é o “passivo” do Qal - ver 8851
Qal
ele viu

07516  רפשrephesh
procedente de 7515; DITAT - 2203a; n. m.
1) lodo, lama

07517  רפתrepheth

provavelmente procedente de 7503; DITAT - 2204; n. m.
1) estábulo, curral

07518  רץrats

forma contrata procedente de 7533; DITAT - 2212a; n. m.
1) peça, barra
1a) sentido duvidoso

07519  רצאratsa’

uma raiz primitiva; DITAT - 2205; v.
1) (Qal) correr

07520  רצדratsad

uma raiz primitiva; DITAT - 2206; v.
1) (Piel) observar furtivamente ou com hostilidade invejosa, observar com inimizade,
observar com inveja
ele viu o anjo
ele enviou
ele criou isso
Nifal
ele foi visto, apareceu
o anjo foi visto
ele foi enviado
foi criado
1) O Nifal algumas vezes expressa uma ação “reflexiva”.
ele vigiou ele foi vigiado, também
ele se protegeu
1) Diversos verbos usam o Nifal, embora expressem ação simples
e são traduzidos na voz ativa. São exemplos comuns:
ele lutou, ele permaneceu, ele jurou, ele entrou
Essa forma representa 6.0% dos verbos analisados.
Piel

07521  רצהratsah
uma raiz primitiva; DITAT - 2207; v.
1) estar contente com, ser favorável a, aceitar favoravelmente
1a) (Qal)
1a1) estar contente com, ser favorável a
1a2) aceitar
1a3) estar contente, estar determinado
1a4) tornar aceitável, satisfazer
1a5) agradar
1b) (Nifal) ser aceito, estar contente com
1c) (Piel) buscar o favor de
1d) (Hifil) agradar, saldar
1e) (Hitpael) tornar-se aceitável ou agradável

Piel
1) O Piel normalmente expressa uma ação “intensiva” ou “intencional”.
Qal
ele quebrou
ele enviou
Piel
ele quebrou em pedaços, ele esmagou
ele mandou embora, expulsou
2) Algumas vezes o Piel introduz um novo sentido à forma Qal.
ele contou ele relatou, contou
ele completou ele pagou, recompensou
ele aprendeu ele ensinou
3) O Piel expressa uma ação “repetida” ou “prolongada”.
ele pulou ele saltou, saltitou
4) Alguns verbos intransitivos no Qal tornam-se transitivos no Piel.
ser forte fortalecer, fortificar
tornar-se grande engrandecer
Hifil

Hifil
1) O Hifil em geral expressa a ação “causativa” do Qal - ver 8851

07522  רצוןratsown ou  רצןratson
procedente de 7521; DITAT - 2207a; n. m.
1) prazer, deleite, favor, boa vontade, aceitação, vontade
1a) boa vontade, favor
1b) aceitação
1c) vontade, desejo, prazer, vontade própria

07523  רצחratsach

uma raiz primitiva; DITAT - 2208; v.
1) matar, assassinar, cometer homicídio
1a) (Qal) assassinar
1a1) premeditado
1a2) por acidente
1a3) como vingador
1a4) assassino (intentional) (particípio)
1b) (Nifal) ser morto
1c) (Piel)
1c1) matar, assassinar
1c2) homicida, assassino (particípio) (substantivo)
1d) (Pual) ser morto

07524  רצחretsach
Qal Hifil

ele comeu ele fez comer, alimentou
ele veio ele fez vir, trouxe
ele reinou ele fez rei, coroou
2) O Hifil é geralmente empregado para formar verbos a partir de substantivos
e de adjetivos.
Substantivo ou Adjetivo Hifil
ouvido ouvir (dar ouvidos)
distante afastar-se, colocar longe de
3) Alguns verbos “simples” acham-se no Hifil.
lançar, destruir, levantar cedo, explicar, contar
Essa forma representa 13.3% dos verbos analisados.
Pual

Pual
Pual é o “passivo” do Piel - ver 8840
Piel

procedente de 7523; DITAT - 2208a; n. m.
1) despedaçamento

07525  רציאRitsya’

procedente de 7521; n. pr. m.
Rizia = “deleite”
1) um asserita dentre os filhos de Ula

07526  רציןR e
̂ tsiyn

provavelmente em lugar de 7522; n. pr. m.
Rezim = “firme”
1) rei de Damasco durante os reinados dos reis Jotão e Acaz, de Judá
2) o progenitor de uma família de servos do templo que retornou do cativeiro com
Zorobabel

07527  רצעratsa ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 2209; v.
1) (Qal) furar, perfurar
1a) referindo-se à orelha

07528  רצףratsaph

um denominativo procedente de 7529; DITAT - 2210; v.
1) encaixar, equipar, modelar
1a) (Qal) ser equipado, desenhar

07529  רצףretseph

em lugar de 7565; DITAT - 2223a; n. m.
1) pedra quente, pedra ou carvão em brasa, chama, relâmpago, faísca

07530  רצףRetseph

o mesmo que 7529; n. pr. l.
Rezefe = “uma pedra quente”
1) um lugar conquistado pela Assíria

07531  רצפהritspah

procedente de 7529; DITAT - 2210a,2211a; n. f.
1) pavimentação
2) pedra ou carvão incandescente, carvão em brasa
ele esmagou
ele contou
Essa forma representa 0,7% dos verbos analisados.
Pual
isso foi esmagado
isso foi contado

07532  רצפהRitspah
o mesmo que 7531; n. pr. f.
Rispa = “pavimentação”
1) uma concubina do rei Saul e mãe de Armoni e Mefibosete

07533  רצץratsats

uma raiz primitiva; DITAT - 2212; v.
1) esmagar, oprimir
1a) (Qal)
1a1) esmagar, ficar esmagado, ser esmagado
1a2) esmagar, oprimir (fig.)
1a3) esmagado (particípio passivo)
1b) (Nifal) ser esmagado, ser quebrado
1c) (Piel)
1c1) despedaçar
1c2) oprimir impiedosamente (fig.)
1d) (Poel) oprimir (fig.)
1e) (Hifil) esmagar
1f) (Hitpoel) esmagar um ao outro

07534  רקraq

procedente de 7556 no sentido original; DITAT - 2218a adj.
1) fino, delgado

07535  רקraq

o mesmo que 7534 como um substantivo; DITAT - 2218a; adv. (com força restritiva)
1) somente, completamente, certamente
1a) somente
1b) somente, nada senão, ao todo (em limitação)
fig. Figuradamente
Poel

Poel
Essa forma funciona de maneira muito semelhante ao Piel normal, e ocorre
somente devido a certas mudanças internas de vogal.
Ver Piel 8840
Hitpoel

Hitpoel
Um tema hebraico reflexivo intensivo, ocasionado pelo alongamento da
última vogal na segunda sílaba da raiz triliteral (composta de 3 letras). Essa
forma funciona de modo semelhante ao Hitpael.
Ver Hitpael 8819

1c) salvo, exceto (depois de uma negação)
1d) somente, completamente, certamente (com uma afirmação)
1e) se apenas, desde que (prefixado para ênfase)
1f) somente, exclusivamente (para ênfase)

07536  רקroq

procedente de 7556; DITAT - 2219a; n. m.
1) cuspe

07537  רקבraqab

uma raiz primitiva; DITAT - 2213; v.
1) (Qal) apodrecer

07538  רקבraqab

procedente de 7537; DITAT - 2213a; n. m.
1) podridão, apodrecimento (sempre fig.)

07539  רקבוןriqqabown

procedente de 7538; DITAT - 2213b; n. m.
1) podridão, apodrecimento, podre

07540  רקדraqad

uma raiz primitiva; DITAT - 2214; v.
1) saltitar
1a) (Qal) saltitar
1b) (Piel) dançar, pular
1c) (Hifil) fazer saltar

07541  רקהraqqah

procedente de 7534; DITAT - 2218c; n. f.
1) têmpora, a têmpora (da cabeça)

07542  רקוןRaqqown

procedente de 7534; n. pr. l.
Racom = “o templo”
1) um lugar bem irrigado em Dã, próximo a Jope

07543  רקחraqach

uma raiz primitiva; DITAT - 2215; v.
1) misturar, preparar mistura
1a) (Qal)
1a1) misturar, preparar mistura
1a2) misturador, perfumista (particípio) (substantivo)
1b) (Pual) misturado (particípio)
1c) (Hifil) misturar

07544  רקחreqach

procedente de 7543; DITAT - 2215a; n. m.
1) especiaria

07545  רקחroqach
procedente de 7542; DITAT - 2215b; n. m.
1) mistura aromática, perfume, ungüento

07546  רקחraqqach

procedente de 7543; DITAT - 2215c; n. m.
1) preparador de ungüentos, perfumista

07547  רקחraqquach ou (plural) רקחים

procedente de 7543; DITAT - 2215e; n. m.
1) perfumaria, perfume, ungüento

07548  רקחהraqqachah

procedente de 7547; DITAT - 2215d; n. f.
1) preparadora de ungüentos, perfumista (feminino)

07549  רקיעraqiya ̀

procedente de 7554; DITAT - 2217a; n. m.
1) superfície estendida (sólida), expansão, firmamento
1a) expansão (plano como uma base, suporte)
1b) firmamento (referindo-se à redoma dos céus que sustenta as águas de cima)
1b1) considerado pelos hebreus como sendo sólida e que dava sustentação às “águas” de
cima

07550  רקיקraqiyq

procedente de 7556 em seu sentido original; DITAT - 2218b; n. m.
1) pão delgado, obreia

07551  רקםraqam

uma raiz primitiva; DITAT - 2216; v.
1) variegar, misturar cores
1a) (Qal) matizador (alguém que trabalha com cores) (particípio)
1b) (Pual) ser habilmente manufaturado ou entretecido

07552  רקםReqem

procedente de 7551;
Requém = “variegação” n. pr. m.
1) um dos 5 reis de Midiã mortos pelos israelites
2) um dos 4 filhos de Hebrom e o pai de Samai
3) um manassita, filho de Maquir e de sua esposa Maaca n. pr. l.
4) uma cidade em Benjamim; local desconhecido

07553  רקמהriqmah

procedente de 7551; DITAT - 2216a; n. f.
1) tecido de várias cores, bordado

07554  רקעraqa ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 2217; v.
1) bater, bater com o pé, malhar, estender, espalhar

1a) (Qal)
1a1) bater (com pé), malhar
1a2) o que malha (particípio)
1b) (Piel) revestir, bater (revestimento)
1c) (Pual) batido (particípio)
1d) (Hifil) levar a espalhar (referindo-se a nuvens)

07555  רקעriqqua ̀ ou (plural) רקעים

procedente de 7554; DITAT - 2217b; n. m.
1) expansão (de lâminas)

07556  רקקraqaq

uma raiz primitiva; DITAT - 2219; v.
1) (Qal) cuspir

07557  רקתRaqqath

procedente de 7556 no sentido original de difundir; n. pr. l.
Racate = “praia”
1) uma cidade fortificada em Naftali

07558  רשיוןrishyown

procedente de uma raiz não utilizada significando ter licensa; DITAT - 2220a; n. m.
1) permissão

07559  רשםrasham

uma raiz primitiva; DITAT - 2221; v.
1) inscrever, observar
1a) (Qal) o que está inscrito (particípio)

07560  רשםr ̂esham (aramaico)

correspondente a 7559; DITAT - 3002; v.
1) inscrever, assinar
1a) (Peal) inscrever, assinar
1b) (Peal)
1b1) estar inscrito, estar escrito
1b2) ser assinado

07561  רשעrasha ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 2222; v.
1) ser ímpio, agir impiamente
1a) (Qal)
1a1) ser ímpio, agir impiamente
1a2) ser culpado, ser condenado
1b) (Hifil)
1b1) condenar como culpado (em questões civis)
1b2) condenar como culpado (em questões éticas ou religiosas)
1b3) agir impiamente (na ética ou na religião)

07562  רשעresha ̀

procedente de 7561; DITAT - 2222a; n. m.

1) erro, perversidade, culpa
1a) perversidade (como violência e crime contra a lei civil)
1b) perversidade (referindo-se aos inimigos)
1c) perversidade (em relações éticas)

07563  רשעrasha ̀

procedente de 7561; DITAT - 2222b; adj.
1) perverso, criminoso
1a) perverso, alguém culpado de crime (substantivo)
1b) perverso (hostil a Deus)
1c) perverso, culpado de pecado (contra Deus ou homem)

07564  רשעהrish ̀ah

procedente de 7562; DITAT - 2222c; n. f.
1) perversidade, culpa
1a) perversidade (em questões civis)
1b) perversidade (referindo-se aos inimigos)
1c) impiedade (ética e religiosa)

07565  רשףresheph

procedente de 8313; DITAT - 2223a; n. m.
1) chama, relâmpago, faísca
1a) chama
1b) relâmpago

07566  רשףResheph

o mesmo que 7565; n. pr. m.
Resefe = “chama”
1) um filho de Efraim

07567  רששrashash

uma raiz primitiva; DITAT - 2224; v.
1) demolir, destroçar
1a) (Poel) demolir, destroçar
1b) (Pual) ser demolido

07568  רשתresheth

procedente de 3423; DITAT - 920c; n. f.
1) rede
1a) rede
1a1) para capturar
1a2) referindo-se ao julgamento (fig.)
1a3) referindo-se aos líderes que levam o povo a pecar
1a4) como uma armadilha para o homem
1b) grade (de bronze - para o altar do tabernáculo)

07569  רתוקrattowq

procedente de 7576; DITAT - 2227b; n. m.
1) corrente

07570  רתחrathach
uma raiz primitiva; DITAT - 2225; v.
1) ferver
1a) (Piel) fazer ferver
1b) (Pual) ser feito ferver
1c) (Hifil) levar a ferver

07571  רתחrethach

procedente de 7570; DITAT - 2225a; n. m.
1) fervura

07572  רתיקהrattiyqah

procedente de 7576; DITAT - 2227b; n. f.
1) corrente

07573  רתםratham

uma raiz primitiva; DITAT - 2226; v.
1) (Qal) amarrar, atar

07574  רתםrethem ou  רתםrothem

procedente de 7573; DITAT - 2226a; n. m.
1) giesta, retama
1a) tipo de giesta

07575  רתמהRithmah

procedente de 7574; n. pr. f. l.
Ritma = “matagal”
1) local de parada de Israel no deserto, provavelmente a nordeste de Hazerote

07576  רתקrathaq

uma raiz primitiva; DITAT - 2227; v.
1) prender
1a) (Nifal) ser rompido, ser quebrado
1b) (Pual) ser preso

07577  רתקהr ̂ethuqah

part. pass. de 7576; DITAT - 2227a; n. f.
1) corrente

07578  רתתr ̂etheth

em lugar de 7374; DITAT - 2228a; n. m.
1) tremor

07579  שאבsha’ab

uma raiz primitiva; DITAT - 2299.1; v.
1) tirar (água)
1a) (Qal)
1a1) tirar (água)
1a2) tiradoras de água (particípio)

07580  שאגsha’ag
uma raiz primitiva; DITAT - 2300; v.
1) (Qal) rugir
1a) referindo-se ao leão, conquistador, SENHOR, grito de angústia

07581  שאגהsh e
̂ agah

procedente de 7580; DITAT - 2300a; n. f.
1) rugido
1a) referindo-se ao leão, ímpio, grito de angústia

07582  שאהsha’ah

uma raiz primitiva; DITAT - 2301; v.
1) arrasar, fazer um barulho ou estrondo, reduzir a ruínas, estar em ruínas, ser desolado
1a) (Qal) reduzir a ruínas
1b) (Nifal)
1b1) estar destruído
1b2) arrasar
1b3) ser deixado (em estado de desolação)
1c) (Hifil)
1c1) fazer arrasar
1c2) levar a ficar desolado

07583  שאהsha’ah

uma raiz primitiva [idêntica a 7582 com a idéia de rodopiar até à tontura]; DITAT 2302;
1) (Hitpael)
1a) olhar atentamente
1b) olhando atentamente (particípio)

07584  שאוהsha’avah

procedente de 7582; DITAT - 2301a; n. f.
1) tempestade devastadora

07585  שאולsh e
̂ ’owl ou  שאלsh ̂eol

procedente de 7592; DITAT - 2303c; n. f.
1) Seol, mundo inferior (dos mortos), sepultura, inferno, cova
1a) o mundo inferior (dos mordos)
1b) Seol - a desiganção do AT para a morada dos mortos
1b1) lugar do qual não há retorno
1b2) sem louvor de Deus
1b3) lugar para onde os ímpios são enviados para castigo
1b4) o justo não é abandonado ali
1b5) referindo-se ao lugar de exílio (fig.)
1b6) referindo-se à degradação extrema no pecado

07586  שאולSha’uwl

part. pass. de 7592, grego 4549 σαουλ; n. pr. m.
Saul = “desejado”
1) um benjamita, filho Quis, e o 1o. rei de Israel

2) um antigo rei de Edom e sucessor de Samlá
3) um filho de Simeão
4) um levita, filho de Uzias

07587  שאוליSha’uwliy

patronímico procedente de 7856; adj.
saulitas = ver Saul “desejado”
1) descendentes de Saul

07588  שאוןsha’own

procedente de 7582; DITAT - 2301c; n. m.
1) rugido, bramido, barulho, alvoroço
1a) bramido (das águas)
1b) alvoroço (dos que festejam)

07589  שאטsh e
̂ ’at

procedente de uma raiz não utilizada significando empurrar para o lado; DITAT - 2345a;
n. m.
1) desdém, desprezo

07590  שאטsha’t

em lugar do part. ativo de 7750 [veja 7589]; DITAT - 2345; v.
1) tratar com desdém ou desprezo
1a) (Qal)
1a1) tratar com desdém ou desprezo
1a2) os que desprezam (particípio)

07591  שאיהsh ̂e’iyah

procedente de 7582; DITAT - 2301b; n. f.
1) ruína

07592  שאלsha’al ou  שאלsha’el

uma raiz primitiva; DITAT - 2303; v.
1) perguntar, inquirir, pedir emprestado, pedir esmola
1a) (Qal)
1a1) perguntar, pedir
1a2) pedir (um favor), emprestar
1a3) indagar, inquirir de
1a4) inquirir, consultar (referindo-se à divindade, oráculo)
1a5) buscar
1b) (Nifal) perguntar-se, pedir licença para ausentar-se
1c) (Piel)
1c1) indagar, indagar cuidadosamente
1c2) pedir esmolas, praticar a mendicância
1d) (Hifil)
1d1) ser dado mediante solicitação
1d2) conceder, transferir para, permitir que alguém peça (com êxito), conceder ou emprestar
(mediante pedido), conceder ou transferir para

07593  שאלsh e
̂ ’el (aramaico)

correspondente a 7592; DITAT - 3012; v.
1) perguntar
1a) (Peal)
1a1) perguntar, pedir
1a2) indagar por ou a respeito de

07594  שאלSh ̂e’al

procedente de 7592; n. pr. m.
Seal = “pedir”
1) um dos filhos de Bani que tinha uma esposa estrangeira na época de Esdras

07595  שאלאsh e
̂ ’ela’ (aramaico) ou שאלתא

procedente de 7593; DITAT - 3012a; n. f.
1) assunto, pedido

07596  שאלהsh e
̂ ’elah ou  שלהshelah (1Sm 1.17)

procedente de 7592; DITAT - 2303a; n. f.
1) solicitação, coisa solicitada, demanda
1a) solicitação, pedido
1b) coisa solicitada

07597  שאלתיאלSh ̂e’altiy’el ou  שלתיאלShaltiy’el

procedente de 7592 e 410, grego 4528 σαλαθιηλ; n. pr. m.
Sealtiel ou Salatiel = “Solicitei de Deus”
1) pai de Zorobabel
2) filho do rei Joaquim ou Jeconias ou Conias, de Judá, e tio de Zorobabel

07598  שאלתיאלSh ̂e’altiy’el (aramaico)

correspondente a 7597; n. pr. m.
Sealtiel = “Solicitei de Deus”
1) pai de Zorobabel

07599  שאןsha’an

uma raiz primitiva; DITAT - 2304; v.
1) ( ilel) estar tranqüilo, estar em paz, descansar, repousar com segurança, estar sossegado
P

07600  שאנןsha’anan

procedente de 7599; DITAT - 2304a adj.
1) tranqüilo, sossegado, seguro
1a) tranqüilo, seguro
1b) sossegado, descuidado, frívolo, arrogante subst.
Pilel

Pilel
Essa forma equivale à forma intensiva Piel e ocorre devido à duplicação da
última letra da raiz.
Ver Piel 8840

2) segurança, orgulho, arrogância
2a) pessoa despreocupada
2b) arrogância

07601  שאסsha’ac

uma raiz primitiva; DITAT - 2426; v.
1) saquaer, pilhar
1a) (Qal) saqueadores (particípio)

07602  שאףsha’aph

uma raiz primitiva; DITAT - 2305,2306; v.
1) ofegar, arquejar, suspirar, ansiar por, respirar com dificuldade
1a) (Qal)
1a1) ofegar, ansiar por, aspirar
1a2) ofegar ou suspirar (com desejo), ansiar por, estar ávido por
1a3) estar sedento pelo sangue de alguém (procedente de ações de animais) (fig.)
2) esmagar, pisar, pisotear
2a) (Qal) pisotear, esmagar

07603  שארs e
̂ ’or

procedente de 7604; DITAT - 2229a; n. m.
1) levedura

07604  שארsha’ar

uma raiz primitiva; DITAT - 2307,2308; v.
1) restar, sobrar, ser deixado para trás
1a) (Qal) restar
1b) (Nifal)
1b1) sobrar, ser deixado vivo, sobreviver
1b1a) restante, remanescente (particípio)
1b2) ser deixado pra trás
1c) (Hifil)
1c1) deixar como sobra, poupar
1c2) deixar ou guardar sobre
1c3) ter deixado
1c4) deixar (como um presente)

07605  שארsh ̂e’ar

procedente de 7604; DITAT - 2307a; n. m.
1) resto, resíduo, remanescente, restante

07606  שארsh ̂e’ar (aramaico)

correspondente a 7605; DITAT - 3013; n. m.
1) resto, remanescente

07607  שארsh ̂e’er

procedente de 7604; DITAT - 2308a; n. m.
1) carne, comida, corpo, parente próximo, parenta próxima
1a) carne
1a1) como alimento

1a2) para força física (fig)
1b) parente carnal, parente consagüíneo
1c) si mesmo

07608  שארהsha’arah

procedente de 7607; DITAT - 2308a; n. f/
1) parentas

07609  שארהShe’erah

o mesmo que 7608; n. pr. f.
Seerá = “parenta”
1) filha de Efraim e fundadora de Bete-Horom e de uma cidade chamada segundo o seu
nome, Uzém-Seerá

07610 ישוב

 שארSh ê ’ar Yashuwb

procedente de 7605 e 7725; n. pr. m.
Sear-Jasube -"Um-Resto-Volverá”
1) nome simbólico do filho do profeta Isaías

07611  שאריתsh e
̂ ’eriyth

procedente de 7604; DITAT - 2307b; n. f.
1) resto, sobra, restante, remanescente
1a) resto, o que é deixado
1b) restante, descendentes

07612  שאתshe’th

procedente de 7582; DITAT - 2301d; n. f.
1) ruína, devastação
1a) sentido duvidoso

07613  שאתs ̂e’eth

procedente de 5375; DITAT - 1421j; n. f.
1) elevação, exaltação, dignidade, inchaço, ato de levantar
1a) dignidade, exaltação, altivez
1b) inchaço
1c) ato de levantar

07614  שבאSh ̂eba’

de origem estrangeira;
Sabá ou Seba = “sete” ou “um juramento” n. pr. m.
1) filho de Joctã e descendente de Sete
2) filho de Raamá, neto de Cuxe e descendente de Cam
3) filho de Jocsã, o filho de Abraão com Quetura n. pr. l.
4) uma nação no sul da Arábia

07615  שבאיSh e
̂ ba’iy

patronímico procedente de 7614; adj.
sabeus = “beberrão” ou “o que está vindo”
1) o povo da nação de Sabá

07616  שבבshabab
procedente de uma raiz não utilizada significando desmanchar; DITAT - 2309a; n. m.
1) estilhaços, fragmentos
1a) sentido provável

07617  שבהshabah

uma raiz primitiva; DITAT - 2311; v.
1) levar cativo
1a) (Qal)
1a1) levar cativo
1a2) cativo (particípio)
1a3) levar cativo
1b) (Niphal) ser levado cativo

07618  שבוsh e
̂ buw

procedente de uma raiz não utilizada (provavelmente idêntica à de 7617 com a idéia de
subdivisão em lampejos ou raios [veja 7632] significando brilhar; DITAT - 2311e; n. f.
1) um pedra preciosa (no peitoral do sumo sacerdote)
1a) provavlemente uma ágata

07619  שבואלSh ̂ebuw’el  שובאלShuwba’el

procedente de 7617 (abrev.) ou 7725 e 410; n. pr. m.
Sebuel ou Subael = “cativo de Deus”
1) filho de Gérson e neto de Moisés
2) um dos 14 filhos do músico Hemã

07620

 שבועshabuwa

̀ ou

 שבעshabua

̀ também (fem.)

 שבאהsh ̂ebu ̀ah
part. pass. de 7650 como um denominativo de 7651; DITAT - 2318d; n. m.
1) sete, período de sete (dias ou anos), sétuplo, semana
1a) período de sete dias, uma semana
1a1) Festa das Semanas
1b) sétuplo, sete (referindo-se aos anos)

07621  שבועהsh ̂ebuw ̀ah

part. pass. de 7650; DITAT - 2319a; n. f.
1) juramento, maldição
1a) juramento
1a1) em declaração de inocência
1a2) maldição
1b) juramento (do SENHOR)

07622  שבותsh e
̂ buwth ou  שביתsh ̂ebiyth

procedente de 7617; DITAT - 2311d; n. f.
1) cativeiro, cativos

07623  שבחshabach

uma raiz primitiva; DITAT - 2312,2313; v.

1) acalmar, apaziguar, tranq:ilizar
1a) (Piel) apazigar, acalmar
1b) (Hifil) acalmando (particípio)
2) enaltecer, louvar, elogiar
2a) (Piel)
2a1) enaltecer, louvar (a Deus)
2a2) elogiar, celebrar (os mortos)
2b) (Hitpael) jactar-se

07624  שבחsh e
̂ bach (aramaico)

correspondente a 7623; DITAT - 3014; v.
1) ( ael) enaltecer, louvar, elogiar, adorar
P

07625  שבטshe ̂ebat (aramaico)

correspondente a 7626; DITAT - 3015; n. m.
1) clã, tribo

07626  שבטshebet

procedente de uma raiz não utilizada com o provável sentido ramificar; DITAT - 2314a;
n. m.
1) vara, bordão, ramo, galho, clava, cetro, tribo
1a) vara, bordão
1b) cabo (referindo-se a espada, dardo)
1c) bordão (apetrecho de um pastor)
1d) bastão, cetro (sinal de autoridade)
1e) clã, tribo

07627  שבטSh e
̂ bat

de origem estrangeira; n. pr.
sebate = “uma vara”
1) 11º mês no calendário judeu pós-exílico correspondente a janeiro ou fevereiro

07628  שביsh e
̂ biy

procedente de 7618; DITAT - 2311a n. m.
1) cativeiro, cativos
1a) cativeiro
1b) ato de capturar
1c) cativos n. f.
2) cativa

07629  שביShobiy
Pael

Pael
No aramaico (caldeu), essa é a forma intensiva do verbo, equivalente ao
Piel no hebraico.
Ver Piel 8840

procedente de 7617; n. pr. m.
Sobi = “glorioso”
1) filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amom; apoiou a Davi durante a rebelião de Absalão

07630  שביShobay

em lugar de 7629; n. pr. m.
Sobai = “glorioso”
1) ancestral de uma família de porteiros do templo que retornou com Zorobabel

07631  שביבs ̂ebiyb (aramaico)

correspondente a 7632; DITAT - 3016; n. m.
1) chama

07632  שביבshabiyb

procedente da mesma raiz que 7616; DITAT - 2310a; n. m.
1) chama
1a) sentido duvidoso

07633  שביהshibyah

procedente de 7628; DITAT - 2311c; n. f.
1) cativeiro, cativos
1a) cativeiro
1b) cativos

07634  שביהShobyah

fem. do mesmo que 7629; n. pr. m.
Saquias = “anúncio”
1) um benjamita, filho de Saaraim com a sua esposa Hodes

07635  שבילshabiyl

procedente da mesma raiz que 7640; DITAT - 2316d; n. m.
1) caminho, vereda

07636  שביסshabiyc

procedente de uma raiz não utilizada significando entrelaçar; DITAT - 2317a; n. m.
1) faixa para a cabeça
1a) ornamento para cabeça da mulher

07637  שביעיsh e
̂ biy ̀iy ou  שבעיsh ̂ebi ̀iy

ordinal procedente de 7657; DITAT - 2318b; adj. m./f.
1) sétimo
1a) número ordinal

07638  שבךsabak

procedente de uma raiz não utilizada significando entrelaçar; DITAT - 2230; n. m.
1) rede, grade
1a) grade
1b) ornamento em forma de rede (em pilares)
1c) rede, armadilhas (para caçar animais)

07639  שבכהs e
̂ bakah
procedente de 7638; DITAT - 2230b; n. f.
1) rede, grade
1a) grade
1b) ornamento em forma de rede (em pilares)
1c) rede, armadilhas (para caçar animais)

07640  שבלshebel

procedente de uma raiz não utilizada significando fluir; DITAT - 2316a; n. m.
1) orla, cauda (de vestido)

07641  שבלshibbol (fem.)  שבלתshibboleth

procedente da mesma raiz que 7640, uma correnteza (que flui); DITAT - 2316b,2316c;
n. f.
1) regato
2) espiga (de cereal)
2a) em crescimeto
2b) cacho

07642  שבלולshabluwl

procedente da mesma raiz que 7640; DITAT - 248c; n. m.
1) lesma

07643  שבםS e
̂ bam ou (fem.)  שבמהSibmah

provavelmente procedente de 1313; n. pr. l.
Sebã ou Sibma = “fragrância”
1) uma das cidades na região pastoril ao oriente do Jordão, em Moabe; designada às tribos
de Rúben e Gade

07644  שבנאShebna’ ou  שבנהShebnah

procedente de uma raiz não utilizada significando crescer; n. pr. m.
Sebna = “vigor”
1) uma pessoa de alta posição na corte do rei Ezequias, de Judá; mais tarde veio a tornar o
escrivão ou secretário de Ezequias

07645  שבניהSh ̂ebanyah ou  שבניהוSh ̂ebanyahuw

procedente da mesma raiz que 7644 and 3050; n. pr. m.
Sebanias = “aumentado pelo SENHOR”
1) um levita que assinou a aliança junto com Neemias
2) um sacerdote que assinou a aliança junto com Neemias
3) um 2o. levita que assinou a aliança junto com Neemias
4) um sacerdote designado por Davi para tocar a trombeta diante da arca de Deus

07646  שבעsaba ̀ ou  שבעsabea ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 2231; v.
1) estar satisfeito, estar farto, estar cheio, estar empanturrado
1a) (Qal)
1a1) estar farto (de comida)

1a2) estar farto, estar satisfeito com, estar cheio, ter a porção de alguém, ter o desejo
satisfeito
1a3) ter em excesso, estar empanturrado, estar empanturrado com
1a3a) estar enfastiado de (fig.)
1b) (Piel) satisfazer
1c) (Hifil)
1c1) satisfazer
1c2) enriquecer
1c3) saciar, saturar (com algo indesejado)

07647  שבעsaba ̀

procedente de 7646; DITAT - 2231c; n. m.
1) fartura, saciedade
1a) fartura (de pão)
1b) saciedade

07648  שבעsoba ̀

procedente de 7646; DITAT - 2231a; n. m.
1) satiedade, abundância, plenitude
1a) saciedade
1b) abundância

07649 שבע

procedente de 7646; DITAT - 2231d; adj.
1) saciado, satisfeito, empanturrado
1a) saciado, farto, satisfeito
1b) empanturrado (sentido pejorativo)

07650 שבע

uma raiz primitiva; DITAT - 2319; v.
1) jurar, conjurar
1a) (Qal) jurado (particípio)
1b) (Nifal)
1b1) jurar, fazer um juramento
1b2) jurar (referindo-se ao SENHOR, que jura por Si mesmo)
1b3) amaldiçoar
1c) (Hifil)
1c1) fazer jurar
1c2) conjurar

07651  שבעsheba ̀ ou (masc.)  שבעהshib ̀ah

procedente de 7650; DITAT - 2318; n. m./f.
1) sete (número cardinal)
1a) como número ordinal
1b) em combinação - 17, 700, etc

07652  שבעsheba ̀

o mesmo que 7651;
Seba = “sete” n. pr. m.
1) um benjamita, filho de Bicri em um dos líderes de uma rebelião contra Davi

2) um gadita, irmão de Micael, Mesulão, Jorai, Jacã, Zia e Héber n. pr. l.
3) uma cidade em Simeão

07653  שבעהsib ̀ah

procedente de 7647; DITAT - 2231b; n. f.
1) satisfação, saciedade, fartura

07654  שבעהsob a
̀ h

procedente de 7648; DITAT - 2231b; n. f.
1) satisfação, saciedade, fartura

07655  שבעהshib ̀ah (aramaico)

correspondente a 7651; DITAT - 3017; n. f.
1) sete

07656  שבעהShib a
̀ h

masc. de 7651; n. pr. l.
Seba = “um juramento”
1) nome que Isaque deu a um poço próximo de Berseba

07657  שבעיםshib ì ym

múltiplo de 7651; DITAT - 2318b; n.
1) setenta

07658  שבענהshib ̀anah

forma prolongada do masc. 7651; DITAT - 2318; n.
1) sete

07659  שבעתיםshib a
̀ thayim

dual (forma adverbial) de 7651; DITAT - 2318c; n. f.
1) sétuplo, sete vezes
1a) sétuplo, sete vezes tanto
1b) sete vezes

07660  שבץshabats

uma raiz primitiva; DITAT - 2320; v.
1) tecer em formato xadrez ou trançado ou padrão (significado provável)
1a) (Piel) tecer, trançar
1b) (Pual) entrelaçado, colocado (particípio)

07661  שבץshabats

procedente de 7660; DITAT - 2320a; n. m.
1) câimbra, agonia, angústia
1a) sentido duvidoso

07662  שבקsh ̂ebaq (aramaico)

correspondente à raiz de 7733, grego 4518 σαβαχθανι; DITAT - 3018; v.
1) deixar, deixar a sós
1a) (Peal) deixar, deixar a sós

1b) (Itpael) ser deixado

07663  שברsabar erroneamente  שברshabar (Ne 2.13,15)

uma raiz primitiva; DITAT - 2232; v.
1) inspecionar, examinar, aguardar, esperar, esperar por
1a) (Qal) examinado (particípio)
1b) (Piel)
1b1) aguardar por
1b2) esperar (por)

07664  שברseber

procedente de 7663; DITAT - 2232a; n. m.
1) esperança

07665  שברshabar

uma raiz primitiva; DITAT - 2321; v.
1) quebrar, despedaçar
1a) (Qal)
1a1) quebrar, arrombar ou derrubar, destroçar, destruir, esmagar, extinguir
1a2) quebrar, romper (fig.)
1b) (Nifal)
1b1) ser quebrado, ser mutilado, ser aleijado, ser arruinado
1b2) ser quebrado, ser esmagado (fig)
1c) (Piel) despedaçar, quebrar
1d) (Hifil) irromper, dar à luz
1e) (Hofal) ser quebrado, ser despedaçado
Itpael

Itpael
Essa forma, no aramaico (caldeu), é similar ao Hitpael no hebraico, com sua
forma alterada por causa de um Alef inicial. Essa forma verbal reflete
apenas o causativo intensivo, e ocorre apenas raramente com verbos que
apresentam qualidades ortográficas peculiares.
Ver Hitpael 8819
Hofal

Hofal
Hofal é o “passivo” do Hifil - ver 8818
Hifil
ele contou
ele arremessou
Hofal

07666  שברshabar
denominativo procedente de 7668; DITAT - 2322; v.
1) comprar ou adquirir cereal
1a) (Qal) comprar cereal
1b) (Hifil) vender cereal

07667  שברsheber ou  שברsheber

procedente de 7665; DITAT - 2321a; n. m.
1) quebra, fratura, esmagamento, brecha, queda, ruína, demolição
1a) quebra, fratura, demolição, esmagamento
1b) queda
1c) decifração (de um sonho), interpretação
1d) pedreiras

07668  שברsheber

o mesmo que 7667; DITAT - 2322a; n. m.
1) cereal, grão (como mantimento)

07669  שברSheber

o mesmo que 7667; n. pr. m.
Seber = “quebra”
1) um judaíta, filho de Calebe com sua concubina Maaca, e da família of Hezrom

07670  שברוןshibrown

procedente de 7665; DITAT - 2321b; n. m.
1) destruição, quebra, demolição, esmagamento

07671  שבריםSh e
̂ bariym

pl. de 7667; n. pr. l.
pedreiras = “as brechas”
1) um dos lugares na fuga de Ai

07672  שבשsh e
̂ bash (aramaico)

correspondente a 7660; DITAT - 3019; v.
1) confundir, estar perplexo
1a) (Itpael) estar perplexo

07673  שבתshabath

uma raiz primitiva; DITAT - 2323, 2323c; v.
1) parar, desistir, descansar
1a) (Qal)
1a1) parar
1a2) descansar, desisitir (referindo-se ao trabalho)
1b) (Nifal) parar
foi-lhe contado (contaram-lhe)
ele foi arremessado
Essa forma representa 0.6% dos verbos analisados.

1c) (Hifil)
1c1) fazer parar, terminar
1c2) exterminar, destruir
1c3) fazer disistir
1c4) remover
1c5) levar a fracassar
2) (Qal) guardar ou observar o sábado

07674  שבתshebeth

procedente de 7673; DITAT - 2323a; n. f.
1) cessação, ociosidade
1a) sentido duvidoso

07675  שבתshebeth

infinitivo de 3427; DITAT - 922a; n. f.
1) (Qal) assento, morada, lugar

07676  שבתshabbath

forma intensiva procedente de 7673, grego 4521 σαββατον; DITAT - 2323b; n. f./m.
1) sábado
1a) sábado
1b) dia de expiação
1c) ano sabático
1d) semana
1e) produto (no ano sabático)

07677  שבתוןshabbathown

procedente de 7676; DITAT - 2323d; n. m.
1) observância do sábado, sabatismo
1a) referindo-se ao sábado semanal
1b) dia de expiação
1c) ano sabático
1d) referindo-se à Festa das Trombetas
1e) referindo-se ao 1o. e último dia da Festa dos Tabernáculos

07678  שבתיShabb ̂ethay

procedente de 7676; n. pr. m.
Sabetai = “sabático”
1) um levita no tempo de Esdras e Neemias

07679  שגאsaga’

uma raiz primitiva
crescer, isto é, engrandecer (causativamente), (fig.) enaltecer; DITAT - 2233; v.
1) aumentar, crescer, magnificar, ficar grande
1a) (Hifil)
1a1) tornar grande
1a2) magnificar, enaltecer

07680  שגאs ̂ega’ (aramaico)
correspondente a 7679; DITAT - 3004; v.

1) (Peal) tornar-se grande

07681  שגאShage’

provavelmente procedente de 7686; n. pr. m.
Sage = “errante”
1) pai de Jônatas, o hararita, um dos soldados das tropas de elite de Davi

07682  שגבsagab

uma raiz primitiva; DITAT - 2234; v.
1) estar elevado, estar inacessivelmente alto
1a) (Qal)
1a1) estar (muito) alto (para captura)
1a2) ser alto (referindo-se à prosperidade)
1b) (Nifal)
1b1) ser alto
1b2) ser colocado no alto, estar posto (seguramente) no alto
1b3) ser exaltado (referindo-se a Deus)
1c) (Piel)
1c1) pôr em lugar alto, pôr (seguramente) em lugar alto
1c2) exaltar, exaltar (em hostilidade efetiva)
1d) (Pual) ser posto (seguramente) em lugar alto
1e) (Hifil) agir exaltadamente

07683  שגגshagag

uma raiz primitiva; DITAT - 2324; v.
1) extraviar-se, errar, cometer pecado ou erro
1a) (Qal)
1a1) errar (mentalmente)
1a2) pecar (por ignorância ou inadvertidamente)

07684  שגגהsh e
̂ gagah

procedente de 7683; DITAT - 2324a; n. f.
1) pecado, pecado por erro ou inadvertência, pecado inadvertido
1a) erro

07685  שגהsagah

uma raiz primitiva; DITAT - 2233b; v.
1) crescer, aumentar
1a) (Qal) crescer
1b) (Hifil) aumentar

07686  שגהshagah

uma raiz primitiva; DITAT - 2325; v.
1) desviar-se, perder-se, errar
1a) (Qal)
1a1) errar, perder-se
1a2) ziguezaguear, serpear, cambalear, rodar, estar embriagado, errar (referindo-se ao estado
de embriaguez)
1a3) desviar-se (moralmente)
1a4) cometer pecado por ignorância ou inadvertência, errar (por ignorância)

1b) (Hifil)
1b1) desencaminhar
1b2) desviar, desencaminhar (mentalmente)
1b3) desencaminhar (moralmente)

07687  שגובS e
̂ guwb

procedente de 7682; n. pr. m.
Segube = “exaltado”
1) o filho mais jovem de Hiel, o belemita que reconstruiu Jericó
2) um judaíta, filho de Hezrom

07688  שגחshagach

uma raiz primitiva; DITAT - 2326; v.
1) (Hifil) fitar, olhar fixamente

07689  שגיאsaggiy’

procedente de 7679; DITAT - 2233a; adj.
1) grande (referindo-se a Deus)

07690  שגיאsaggiy’ (aramaico)

correspondente a 7689; DITAT - 3004a; adj.
1) grande, muito
1a) grande
1b) muito, muitos adv.
2) excessivamente

07691  שגיאהsh ̂egiy’ah

procedente de 7686; DITAT - 2325a; n. f.
1) erro

07692  שגיוןshiggayown ou  שגינהshiggayonah

procedente de 7686; n. pr. m.
1) cântico?
1a) empregado no título do Sl 7.1
1b) sentido duvidoso

07693  שגלshagal

uma raiz primitiva; DITAT - 2327; v.
1) violar, estuprar
1a) (Qal) violar, estuprar
1b) (Nifal) ser estuprado
1c) (Pual) ser estuprado

07694  שגלshegal

procedente de 7693; DITAT - 2327a; n. f.
1) consorte, rainha, (rainha-)consorte

07695  שגלshegal (aramaico)

correspondente a 7694; DITAT - 3020; n. f.
1) esposa do rei, concubina do rei, consorte (real)

07696  שגעshaga ̀
uma raiz primitiva; DITAT - 2328; v.
1) ser louco
1a) (Pual)
1a1) ser louco
1a2) estar enlouquecido (particípio)
1b) (Hitpael) demonstrar loucura

07697  שגעוןshigga ̀own

procedente de 7696; DITAT - 2328a; n. m.
1) loucura

07698  שגרsheger

procedente de uma raiz não utilizada com sentido provável de expelir; DITAT - 2329a;
n. f.
1) descendência, prole ou filhote de animais

07699  שדshad ou  שדshod

provavelmente procedente de 7736 (no sentido original), forma contrata; DITAT 2332a; n. m.
1) peito, seio, peito (de mulher)
1a) peito (de mulher)
1b) peito (de animal)
1c) peito (tanto humano como animal)

07700  שדshed ou (plural)שדים

procedente de 7736; DITAT - 2330; n. m.
1) demônio

07701  שדshod ou  שודshowd (Jó 5.21)

procedente de 7736; DITAT - 2331a; n. m.
1) estrago, violência, destruição, devastação, ruína
1a) violência, estrago (como pecado social)
1b) devastação, ruína

07702  שדדsadad

uma raiz primitiva; DITAT - 2235; v.
1) (Piel) gradar (a terra)

07703  שדדshadad

uma raiz primitiva; DITAT - 2331; v.
1) proceder violentamente com, despojar, devastar, arruinar, destruir, espoliar
1a) (Qal)
1a1) destruir violentamente, devastar, despojar, assaltar
1a2) devastador, espoliador (particípio) (substantivo)
1b) (Nifal) ser totalmente arruinado
1c) (Piel)
1c1) assaltar
1c2) devastar

1d) (Pual) ser devastado
1e) (Poel) destruir violentamente
1f) (H deal) ser devastado

07704  שדהsadeh ou  שדיsaday

procedente de uma raiz não utilizada significando estender; DITAT - 2236a,2236b; n. m.
1) campo, terra
1a) campo cultivado
1b) referindo-se ao habitat de animais selvagens
1c) planície (em oposição à montanha)
1d) terra (em oposição a mar)

07705  שדהshiddah

procedente de 7703; DITAT - 2332b; n. f.
1) concubina, esposa, harém
1a) sentido desconhecido

07706  שדיShadday

procedente de 7703; DITAT - 2333; n. m. de Deus
1) todo-poderoso, onipotente
1a) Shaddai, o Todo-Poderoso (referindo-se a Deus)

07707  שדיאורSh ̂edey’uwr

procedente da mesma raiz que 7704 e 217; n. pr. m.
Sedeur = “flecheiro da luz”
1) pai de Elizur, líder da tribo de Rúben na época do êxodo

07708  שדיםSiddiym

pl. procedente da mesma raiz que 7704; n. pr. l.
Sidim = “campo” ou “planície”
1) vale onde está situado o mar Morto

07709  שדמהsh ̂edemah

aparentemente procedente de 7704; DITAT - 2334a; n. f.
1) campo

07710  שדףshadaph

uma raiz primitiva; DITAT - 2335; v.
1) chamuscar, crestar
1a) (Qal) chamuscado (referindo-se às espigas de milho) (particípio)

07711  שדפהsh e
̂ dephah ou  שדפוןshiddaphown

procedente de 7710; DITAT - 2335a,2335b n. f.
1) coisa crestada ou seca n. m.
2) crestamento (referindo-se à produção de cereal)

07712  שדרsh e
̂ dar (aramaico)

uma raiz primitiva; DITAT - 3021; v.
1) (Itpael) lutar, esforçar-se

07713  שדרהs ̂ederah
procedente de uma raiz não utilizada significando regular; DITAT - 1467b; n. f.
1) fileira, coluna (de soldados)
1a) colunas, fileiras
1b) termo técnico de construção
1b1) sentido desconhecido

07714  שדרךShadrak

provavelmente de origem estrangeira; n. pr. m.
Sadraque = “real” ou “o grande escriba”
1) o amigo piedoso de Daniel a quem Nabucodonozor deu o nome de Sadraque; um dos três
amigos que, juntamente com Daniel, recusaram a se tornar impuros comendo alimentos
da mesa do rei que contrariavam as leis de dieta alimentar que Deus havia dado aos
judeus; também um dos três que foram lançados na fornalha ardente por se recusarem a
curvar-se diante de uma imagem esculpida de Nabucodonozor e foram salvos pelo anjo
do Senhor
1a) também, “Hananias” (2608)

07715  שדרךShadrak (aramaico)

o mesmo que 7714; n. pr. m.
Sadraque = “real” ou “o grande escriba”
1) o amigo piedoso de Daniel a quem Nabucodonozor deu o nome de Sadraque; um dos três
amigos que, juntamente com Daniel, recusaram a se tornar impuros comendo alimentos
da mesa do rei que contrariavam as leis de dietea alimentar que Deus havia dado aos
judeus; também um dos três que foram lançados na fornalha ardente por se recusarem a
curvar-se diante de uma imagem esculpida de Nabucodonozor e foram salvos pelo anjo
do Senhor
1a) também, “Hananias” (2608)

07716  שהseh ou  שיsey

provavelmente procedente de 7582 com a idéia de levar para pastar; DITAT - 2237; n.
m.
1) um do rebanho, cordeiro, ovelha, cabrito, ovelha nova, cabrito novo
1a) ovelha, cabrito
1b) rebanho (coletivo)

07717  שהדsahed

procedente de uma raiz não utilizada significando testificar; DITAT - 2238; n. m.
1) testemunha

07718  שהםshoham

procedente de uma raiz não utilizada significando branquear; DITAT - 2337; n. m.
1) uma gema ou pedra preciosa
1a) provavelmente ônix, crisópraso, berilo, malaquita

07719  שהםShoham
o mesmo que 7718; n. pr. m.
Soão = “ônix”

1) um levita merarita, filho de Jaazias

07720  שהרןsaharon

procedente da mesma raiz que 5469; DITAT - 2239a; n. m.
1) lua, quarto-crescente
1a) como ornamento

07721  שוsow’

procedente de uma raiz não utilizada (semelhante a 5375 e 7722) significando levantar;
DITAT - 1421; v.
1) (Qal) levantar (infinitivo)

07722  שואshow’ ou (fem.)  שואהshow’ah ou  שאהsho’ah

procedente de uma raiz não utilizada significando lançar-se sobre; DITAT - 2339,2339a
n. m.
1) devastação n. f.
2) devastação, ruína, desperdício
2a) devastação, ruína
2b) ruína, desolação (referindo-se à terra)

07723  שואshav’ ou  שוshav

procedente da mesma raiz que 7722 no sentido de desolar; DITAT - 2338a; n. m.
1) vacuidade, vaidade, falsidade
1a) vacuidade, nulidade, vaidade
1b) vazio de fala, mentira
1c) inutilidade (diz-se de conduta)

07724  שואSh e
̂ va’

procedente da mesma raiz que 7723; n. pr. m.
Seva = “o SENHOR contende”
1) judaíta, filho de Calebe com a sua concubina Maaca e neto de Hezrom

07725  שובshuwb

uma raiz primitiva; DITAT - 2340; v.
1) retornar, voltar
1a) (Qal)
1a1) voltar, retornar
1a1a) voltar
1a1b) retornar, chegar ou ir de volta
1a1c) retornar para, ir de volta, voltar
1a1d) referindo-se à morte
1a1e) referindo-se às relações humanas (fig.)
1a1f) referindo-se às relações espirituais (fig.)
1a1f1) voltar as costas (para Deus), apostatar
1a1f2) afastar-se (de Deus)
1a1f3) voltar (para Deus), arrepender
1a1f4) voltar-se (do mal)
1a1g) referindo-se a coisas inanimadas
1a1h) em repetição

1b) (Polel)
1b1) trazer de volta
1b2) restaurar, renovar, reparar (fig.)
1b3) desencaminhar (sedutoramente)
1b4) demonstrar afastamento, apostatar
1c) (Pual) restaurado (particípio)
1d) (Hifil) fazer retornar, trazer de volta
1d1) trazer de volta, deixar retornar, pôr de volta, retornar, devolver, restaurar, permitir
voltar, dar em pagamento
1d2) trazer de volta, renovar, restaurar
1d3) trazer de volta, relatar a, responder
1d4) devolver, retribuir, pagar (como recompensa)
1d5) voltar ou virar para trás, repelir, derrotar, repulsar, retardar, rejeitar, recusar
1d6) virar (o rosto), voltar-se para
1d7) voltar-se contra
1d8) trazer de volta à memória
1d9) demonstrar afastamento
1d10) reverter, revogar
1e) (Hofal) ser devolvido, ser restaurado, ser trazido de volta
1f) (Pulal) trazido de volta

07726  שובבshowbab

procedente de 7725; DITAT - 2340c; adj.
1) afastado, reincidente, apóstata, rebelde

07727  שובבShowbab

o mesmo que 7726; n. pr. m.
Sobabe = “rebelde”
1) filho de Davi com Bate-Seba
2) um judaíta, filho de Calebe com sua esposa Azuba e neto de Hezrom

07728  שובבshowbeb

procedente de 7725; DITAT - 2340d; adj.
1) reincidente, apóstata, afastado
Polel

Polel
Essa forma duplica a letra final da raiz, mas funciona como o Piel normal.
Ver Piel 8840
Pulal

Pulal
Esta forma duplica a sílaba final da raiz e, exceto por isso, equivale ao Pual
normal.
Ver Pual 8849

07729  שובהshuwbah
procedente de 7725; DITAT - 2340a; n. f.
1) retirada, fuga

07730  שובךsowbek

em lugar de 5441; DITAT - 2230a; n. m.
1) emaranhado (de galhos)

07731  שובךShowbak

talvez em lugar de 7730; n. pr. m.
Sobaque = “expansão”
1) general do rei Hadarezer, dos sírios de Zobá, na época de Davi

07732  שובלShowbal

procedente da mesma raiz que 7640; n. pr. m.
Sobal = “corrente”
1) o 2o filho de Seir, o Horita (Edom), e um dos nobres dos horeus
2) filho de Calebe, neto de Hur, e fundador de Quiriate-Jearim
3) um judaíta, filho de Hur e um descendente de Calebe
3a) possivelmente o mesmo que 2

07733  שובקShowbeq

part. ativo procedente de uma raiz primitiva significando deixar (veja 7662); n. pr. m.
Sobeque = “livre”
1) um dos líderes do povo que subscreveu a aliança juntamente com Neemias

07734  שוגsuwg

uma raiz primitiva; DITAT - 1469; v.
1) mover, ir, voltar, afastar
1a) (Nifal) afastar-se

07735  שוגsuwg

uma raiz primitiva; DITAT - 1470; v.
1) fazer cerca ao redor de
1a) (Pilpel) cercar cuidadosamente

07736  שודshuwd

uma raiz primitiva; DITAT - 2331; v.
1) (Qal) arruinar, destruir, espoliar, devastar
Pilpel

Pilpel
Essa forma equivale à forma intensiva Piel, e ocorre devido à duplicação da
sílaba final da raiz.
Ver Piel 8840

07737  שוהshavah
uma raiz primitiva; DITAT - 2342,2343; v.
1) concordar com, ser ou tornar-se semelhante a, nivelar, assemelhar-se
1a) (Qal)
1a1) ser semelhante
1a2) equivalente (particípio)
1a3) pôr, colocar
1a4) colocação (particípio)
1b) (Piel) nivelar, aplainar, abrandar
1c) (Hifil) tornar semelhante
1d) (Nitpael) ser semelhante a
2) (Piel) pôr, colocar

07738  שוהshavah

uma raiz primitiva; DITAT - 2343; n. f.
1) ( LBL/BDB) tempestade
2) (DITAT) pôr, colocar
C

07739  שוהsh ̂evah (aramaico)

correspondente a 7737, assemelhar-se; DITAT - 3023,3024; v.
1) (Pael) tornar-se semelhante
2) (Itpael) ser posto, ser feito

07740  שוהShaveh

procedente de 7737; DITAT - 2342a; n. pr. l.
Savé = “planície” ou “planície nivelada”
1) o vale onde o rei de Sodoma encontrou Abraão depois de uma batalha

07741 קריתים

 שוהShaveh Qiryathayim

procedente da mesma raiz que 7740 e o dual de 7151; n. pr. m.
Savé-Quiriataim = “planície da cidade dupla ou das duas cidades”
1) o lugar atacado por Quedorlaomer

07742  שוחsuwach
Nitpael

Nitpael
Essa forma é um reflexivo intensivo passivo, o qual combina tanto as
qualidades do Nifal como do Hitpael. Exemplo: Ez 23.48, “que possam ser
ensinados” (= levados a aprender).
Ver Nifal 8833
Ver Hitpael 8819
CLBL CLBL
BDB BDB

uma raiz primitiva; DITAT - 2255; v.
1) (Qal) meditar, refletir, conversar, falar, reclamar
1a) significado incerto

07743  שוחshuwach

uma raiz primitiva; DITAT - 2343.1; v.
1) curvar-se, estar abaixado, ser humilde
1a) (Qal) curvar-se
1b) (Hifil) referindo-se à depressão mental

07744  שוחShuwach

procedente de 7743; n. pr. m.
Suá = “riqueza”
1) filho de Abraão com sua esposa Quetura

07745  שוחהshuwchah

procedente de 7743; DITAT - 2343.1a; n. f.
1) cova

07746  שוחהShuwchah

o mesmo que 7745; n. pr. m.
Suá = “riqueza”
1) um judaíta, irmão de Quelube

07747  שחיShuchiy

patronímico procedente de 7744; adj. pr.
suíta = ver Suá “riqueza”
1) um apelativo étnico aplicado somente a Bildade, o amigo de Jó

07748  שוחםShuwcham

procedente de 7743; n. pr. m.
Suão = “cavador de cova”
1) filho de Dã e progenitor da família de suamitas

07749  שוחמיShuwchamiy

patronímico procedente de 7748; adj. pr.
suamitas = ver Suão “cavador de cova”
1) descendentes de Suão, o filho de Dã

07750  שוטsuwt ou (por permuta)  סוטcuwt

uma raiz primitiva; DITAT - 2240; v.
1) desviar, apostatar
1a) (Qal)
1a1) desviar, apostatar
1a2) aqueles que apostatam (particípio)

07751  שוטshuwt

uma raiz primitiva; DITAT - 2344,2344d; v.
1) ir, andar em volta ou vaguear, andar de um lado para outro

1a) (Qal) andar em volta ou vaguear
1b) (Polel) andar de um lado para outro, andar ávida ou apressadamente de um lado para
outro
1c) (Hitpolel) correr de um lado para outro
2) remar

07752  שוטshowt

procedente de 7751; DITAT - 2344a; n. m.
1) açoite, chicote
1a) açoite (para castigo severo)
1a1) referindo-se ao julgamento nacional (fig.)
1b) chicote (para cavalo)

07753  שוךsuwk

uma raiz primitiva; DITAT - 2241; v.
1) confinar ou fechar com com cerca ao redor
1a) (Qal) confinar, cercar

07754  שוךsowk ou (fem.)  שוכהsowkah

procedente de 7753; DITAT - 2242a,2242b; n. m./f.
1) ramo, graveto, ramo

07755  שוכהSowkoh ou  שכהSokoh ou  שוכוSowkow

procedente de 7753; n. pr. l.
Socó = “cheio de arbustos”
1) uma cidade nas terras baixas de Judá
2) uma cidade na região montanhosa de Judá

07756  שוכתיSuwkathiy

provavelmente patronímico procedente de um nome correspondente a 7754 (fem.); adj.
sucatitas = “homens-arbusto”
1) uma família de escribas em Jabez, descendentes de Judá por meio de Calebe

07757  שולshuwl

procedente de uma raiz não utilizada significando pendurar; DITAT - 2346a; n. m.
1) bainha (referindo-se à veste)
1a) referindo-se à veste do sumo sacerdote
Hitpolel

Hitpolel
Essa forma hebraica, quanto ao uso, equivale ao Hitpael, e tem setido
reflexivo/causativo. O modo distinto se dá por causa de certas formas
verbais que duplicam sua última consoante e se modificam para uma raiz
composta de quatro letras ao invés da forma triliteral (com 3 letras) normal
da raiz. Essa forma, adicionalmente, alonga a vogal inicial na primeira
consoante.
Ver Hitpael 8819

1b) referindo-se ao manto de Deus, cidade como mulher, ignomínia, contaminação (fig.)

07758  שוללshowlal ou  שיללsheylal (Mq 1.8)

procedente de 7997 DITAT - 2399a; adj.
1) descalço

07759  שולמיתShuwlammiyth

procedente de 7999; adj. pr.
sulamita = “a perfeita” ou “a pacífica”
1) a heroína amada do Cântico dos Cânticos (de Salomão)

07760  שוםsuwm ou  שיםsiym

uma raiz primitiva; DITAT - 2243; v.
1) pôr, colocar, estabelecer, nomear, dispor
1a) (Qal)
1a1) pôr, colocar, depositar, pôr ou depositar sobre, deitar (violentamente) as mãos sobre
1a2) estabelecer, direcionar, direcionar para
1a2a) estender (compaixão) (fig.)
1a3) pôr, estabelecer, ordenar, fundar, designar, constituir, fazer, determinar, fixar
1a4) colocar, estacionar, pôr, pôr no lugar, plantar, fixar
1a5) pôr, pôr para, transformar em, constituir, moldar, trabalhar, fazer acontecer, designar,
dar
1b) (Hifil) colocar ou fazer como sinal
1c) (Hofal) ser posto

07761  שוםsuwm (aramaico)

correspondente a 7760; DITAT - 3006; v.
1) pôr, fazer, designar
1a) (Peal)
1a1) fazer, decretar, estabelecer (decreto)
1a2) fazer, designar
1a3) estabelecer, fixar
1b) (Itpeal) ser feito, ser estabelecido, ser disposto

07762  שוםshuwm

procedente de um raiz não utilizada significando exalar; DITAT - 2347; n. m.
Itpeal

Itpeal
No aramaico (caldeu), essa forma corersponde ao Hitpael no hebraico, com
sua forma alterada devido a um Alef inicial. Contudo, essa forma apenas
reflete o reflexivo intensivo do tronco comum (Peal = Qal hebraico).
Essa forma ocorre apenas raramente com verbos que apresentam
qualidades ortográficas peculiares.
Ver Hitpael 8819
Ver Qal 8851

1) alho

07763  שומרShowmer ou  שמרShomer

part. ativo de 8104; n. pr. m.
Somer = “guardador”
1) filho de Jeozabade ou Sinrite, a moabita, e um dos conspiradores que assassinaram a
Joás, rei de Judá;
2) um asserita, filho de Héber
2a) também “Semer”

07764  שוניShuwniy

procedente de uma raiz não utilizada significando descansar; n. pr. m.
Suni = “afortunado”
1) filho de Gade e progenitor da família dos sunitas

07765  שוניShuwniy

patronímico procedente de 7764; adj. pr.
sunitas = ver Suni “afortunado”
1) descendentes de Suni

07766  שונםShuwnem

provavelmente procedente da mesma raiz que 7764; n. pr. l.
Suném = “lugar de descanso duplo”
1) uma cidade em Issacar, localizada a 8 km (5 milhas) ao sul do monte Tabor

07767  שונמיתShuwnammiyth

gentílico procedente de 7766; adj.
sunamita = ver Suném “lugar de descanso duplo”
1) habitante de Suném

07768  שועshava ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 2348; v.
1) (Piel) clamar (por ajuda), gritar

07769  שועshuwa ̀

procedente de 7768; DITAT - 2348a; n. m.
1) grito, grito de socorro, clamor
2) opulência
2a) sentido duvidoso

07770  שועShuwa ̀

o mesmo que 7769; n. pr. m.
Sua = “riqueza”
1) pai da esposa de Judá

07771  שועshowa ̀

procedente de 7768 no sentido original de liberdade; DITAT - 929c,2348b adj.
1) independente, nobre, livre, rico, generoso n. m.
2) clamor

2a) talvez grito de guerra, grito de socorro

07772  שועShowa ̀

o mesmo que 7771; n. pr. m.
Soa = “rico”
1) uma tribo de nômades da Mesopotâmia

07773  שועsheva ̀

procedente de 7768; DITAT - 2348a; v. inf.
1) clamar

07774  שועאShuwa ̀a’

procedente de 7768; n. pr. f.
Suá = “riqueza”
1) uma asserita, filha de Héber e irmã de Jaflete, Somer, e Hotão

07775  שועהshav ̀ah

procedente de 7773; DITAT - 2348c; n. f.
1) clamar por socorro

07776  שועלshuw ̀al ou  שעלshu ̀al

procedente da mesma raiz que 8168; DITAT - 2433a; n. m.
1) raposa, um animal que se esconde em tocas
1a) raposa
1b) talvez também chacal

07777  שועלShuw ̀al

o mesmo que 7776;
Sual = “chacal” n. pr. m.
1) um asserita, filho de Zofa n. pr. l.
2) um distrito em Benjamim provavelmente ao norte de Micmás

07778  שוערshow e
̀ r ou  שערsho ̀er

part. ativo de 8176; DITAT - 2437b; n. m.
1) guarda da porta, porteiro

07779  שוףshuwph

uma raiz primitiva; DITAT - 2349; v.
1) machucar, esmagar, escancarar a boca sobre, desejar?, apoderar-se?, bater?
1a) (Qal) atacar, machucar

07780  שופךShowphak

procedente de 8210; n. pr. m.
Sofaque = “expansão”
1) o general de Hadadezer
1a) também “Sobaque”

07781  שופמיShuwphamiy
patronímico procedente de 8197; adj.

sufamitas = ver Sufã “nudez”
1) benjamitas descendentes de Sufã

07782  שופרshowphar ou  שפרshophar

procedente de 8231 no sentido original de cortar; DITAT - 2449c; n. m.
1) chifre, chifre de carneiro

07783  שוקshuwq

uma raiz primitiva; DITAT - 2351; v.
1) ser abundante (sentido provável)
1a) (Polel) dar abundância a
1b) (Hifil) transbordar

07784  שוקshuwq

procedente de 7783; DITAT - 2350b; n. m.
1) rua

07785  שוקshowq

procedente de 7783; DITAT - 2350a; n. f.
1) perna, coxa
1a) de homem; especificamente a parte inferior da perna (barriga da perna) em contraste
com a coxa
1b) de animal sacrificial; especificamente a coxa, a parte superior da perna, a perna traseira,
como a porção consumida

07786  שורsuwr

uma raiz primitiva; DITAT - 2287; v.
1) ser ou agir como príncipe, governar, contender, ter poder, prevalecer sobre
1a) (Qal) dominar sobre, governar
1b) (Hifil) fazer governantes, fazer o papel de príncipe

07787  שורsuwr

uma raiz primitiva [idêntica a 7786 com a idéia de reduzir a pedaços]; DITAT - 2245; v.
1) (Qal) serrar
1a) (DITAT) significado incerto

07788  שורshuwr

uma raiz primitiva; DITAT - 2353; v.
1) (Qal) viajar, fazer jornada, ir
1a) viajante (particípio)
1b) (BDB) sentido duvidoso

07789  שורshuwr

uma raiz primitiva [idêntica a 7788 com a idéia de circular em inspeção]; DITAT - 2354;
v.
1) ver, contemplar, observar, considerar
1a) (Qal)
1a1) contemplar, observar
1a2) considerar
1a3) vigiar, vigiar (furtivamente), ficar de emboscada

07790  שורshuwr
procedente de 7789; DITAT - 2354a; n. m.
1) vigia, inimigo
1a) (BDB) sentido duvidoso

07791  שורshuwr

procedente de 7788; DITAT - 2355b; n. m.
1) muro

07792  שורshuwr (aramaico)

correspondente a 7791; DITAT - 3025; n. m.
1) muro

07793  שורShuwr

o mesmo que 7791; n. pr. l.
Sur = “muro”
1) um lugar a sudoeste da Palestina na fronteira oriental ou dentro da fronteira do Egito; os
israelitas passaram pelo deserto de Sur depois de terem atravessado o mar Vermelho
1a) também “deserto de Etã”

07794  שורshowr

procedente de 7788; DITAT - 2355a; n. m.
1) boi, touro, cabeça de gado
1a) para arar, para alimentação, como sacrifício

07795  שרהsowrah

procedente de 7786 no sentido primitivo de 5493; DITAT - 2245a; n. f.
1) fileira
1a) significado incerto

07796  שורקSowreq

o mesmo que 8321; n. pr. l.
Soreque = “vinhas selecionadas”
1) um riacho seco na Palestina junto ao qual vivia Dalila

07797  שושsuws ou  שישsiys

uma raiz primitiva; DITAT - 2246; v.
1) exultar, regozijar
1a) (Qal) exultar, demonstrar alegria

07798  שושאShavsha’

procedente de 7797; n. pr. m.
Sausa = “nobreza”
1) o escriba ou secretário real de Davi

07799

 שושןshuwshan

ou

 שושןshowshan

shoshan e (fem.)  שושנהshowshannah
procedente de 7797, grego 4677 σουσαννα; DITAT - 2356; n. m.

ou

ששן

1) lírio
1a) provavelmente qualquer flor semelhante ao lírio
1b) “Os lírios” (RA), no título do Sl 45.1

07800  שושןShuwshan

o mesmo que 7799; n. pr. l.
Susã = “lírio”
1) a residência de inverno do reis persas; situada às margens do rio Ulai ou Choaspes

07801  שושנכיShuwshankiy (aramaico)

de origem estrangeira; n. pr. gentílico pl.
susanquitas = ver Susã “lírio”
1) os moradores da cidade de Susã

07802

 שושן עדותShuwshan

̀ Eduwth ou (pl. deste)

 שושנים עדותShowshanniym ̀Eduwth
procedente de 7799 e 5715; n. m.
Susã-Edute ou Sosanim Edute = “lírios”
1) instrução no título do Sl 60.1 e Sl 80.1
1a) sentido incerto

07803  שותלחShuwthelach

provavelmente procedente de 7582 e o mesmo que 8520; n. pr. m.
Sutela = “barulho de algo quebrando”
1) filho de Efraim, ancestral de Josué, e progenitor da família de Efraim

07804  שזבsh e
̂ zab (aramaico)

correspondente a 5800; DITAT - 3027; v.
1) (Peel ou Peil) livrar

07805  שזףshazaph

uma raiz primitiva; DITAT - 2357; v.
1) (Qal) avistar, enxergar

07806  שזרshazar

uma raiz primitiva; DITAT - 2358; v.
1) torcer, ser torcido
1a) (Hofal)
1a1) ser torcido
1a2) torcido (particípio)

07807  שחshach

procedente de 7817; DITAT - 2361a; adj.
1) baixo, inclinado

07808  שחseach

em lugar de 7879; DITAT - 2255c; n. m.
1) pensamento

07809  שחדshachad
uma raiz primitiva; DITAT - 2359; v.
1) (Qal) dar um presente, subornar, resgatar, presentear

07810  שחדshachad

procedente de 7809; DITAT - 2359a; n. m.
1) presente, suborno

07811  שחהsachah

uma raiz primitiva; DITAT - 2247; v.
1) nadar
1a) (Qal) nadador (particípio)
1b) (Hifil) fazer nadar

07812  שחהshachah

uma raiz primitiva; DITAT - 2360; v.
1) inclinar-se
1a) (Qal) inclinar-se
1b) (Hifil) deprimir (fig.)
1c) (Hitpael)
1c1) inclinar-se, prostrar-se
1c1a) diante de superior em deferência
1c1b) diante de Deus em adoração
1c1c) diante de deuses falsos
1c1d) diante dum anjo

07813  שחוsachuw

procedente de 7811; DITAT - 2247a; n. m.
1) natação

07814  שחוקs e
̂ chowq ou  שחקs ̂echoq

procedente de 7832; DITAT - 1905d; n. m.
1) riso, risada, zombaria, escárnio
1a) riso
1a1) alegre
1a2) falso
1b) escárnio (de um objeto)
1c) brincadeira

07815  שחורsh ̂echowr

procedente de 7835; DITAT - 2368a; n. f.
1) escuridão
2) (CLBL) cova

07816  שחותsh e
̂ chuwth

procedente de 7812; DITAT - 2360a; n. f.
1) cova

07817  שחחshachach

uma raiz primitiva; DITAT - 2361; v.
1) inclinar, agachar, curvar-se, estar curvado
1a) (Qal)
1a1) ser inclinado, estar prostrado, ser humilhado
1a2) inclinar-se (em deferência)
1a3) inclinar-se (referindo-se ao que lamenta)
1a4) agachar (referindo-se a animais selvagens em covil)
1b) (Nifal) estar prostrado, ser humilhado, be reduzido, ser enfraquecido, proceder com
humildade, ser curvado
1c) (Hifil) prostrar, abaixar, inclinar
1d) (Hitpolel) ser derrubado, estar desesperado

07818  שחטsachat

uma raiz primitiva; DITAT - 2248; v.
1) (Qal) espremer, comprimir

07819  שחטshachat

uma raiz primitiva; DITAT - 2362 v.
1) matar, abater, bater
1a) (Qal)
1a1) abater
1a1a) animal para alimento
1a1b) sacrifício
1a1c) pessoa em sacrifício humano
1a1d) batido, martelado (referindo-se a siclos)
1b) (Nifal) ser abatido, ser morto (referindo-se ao alimento ou sacrifício) n. f.
2) (BDB) massacre
2a) palavra incerta

07820  שחטshachat

uma raiz primitiva [idêntica a 7819 com da idéia de golpear; DITAT - 2362; v.
1) bater, martelar
1a) (Qal) batido (particípio)
2) (DITAT) matar, abater

07821  שחיטהsh e
̂ chiytah

procedente de 7819; DITAT - 2362a; n. f.
1) massacre, matança, imolação (referindo-se ao ato)

07822  שחיןsh ̂echiyn

procedente de uma raiz não utilizada provávelmente significando queimar; DITAT 2364a; n. m.
1) furúnculo, lugar inflamado, inflamação, erupção
1a) referindo-se à pessoa humana, lepra, em pessoas e em animais

07823  שחיסshachiyc ou  סחישcachiysh

procedente de uma raiz não utilizada aparentemente significando brotar; DITAT - 1484;
n. m.
1) semente voluntária
1a) cereal que germina por si mesmo no segundo ano, sem replantio

07824  שחיףshachiyph
procedente da mesma raiz que 7828; DITAT - 2249 adj.
1) revestido com madeira
1a) sentido duvidoso n.
2) um revestimento de madeira
2a) sentido duvidoso

07825  שחיתsh e
̂ chiyth

procedente de 7812; DITAT - 2360b; n. f.
1) cova

07826  שחלshachal

procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando rugir; DITAT - 2363a;
n. m.
1) leão
1a) referindo-se ao SENHOR, homens ímpios (fig.)

07827  שחלתsh ̂echeleth

aparentemente procedente da mesma raiz que 7826 através de alguma idéia obscura,
talvez a de descascar pela concussão do som; DITAT - 2363b; n. f.
1) onicha
1a) ingrediente utilizado na composição do incenso sagrado

07828  שחףshachaph

procedente de uma raiz não utilizada significando descascar, isto é, definhar; DITAT 2365a; n. m.
1) um pássaro ceremonialmente impuro
1a) cuco, gaivota, gaivota marinha
1b) talvez um pássaro extinto, o sentido exato é desconhecido

07829  שחפתshachepheth

procedente da mesma raiz que 7828; DITAT - 2365b; n. f.
1) tísica pulmonar, doença definhante
1a) uma doença que definha os pulmões

07830  שחץshachats

procedente de uma raiz não utilizada aparentemente significando emproar-se; DITAT 2366a; n. m.
1) dignidade, orgulho
1a) feras majestosas

07831  שחצוםShachatsowm

procedente da mesma raiz que 7830; n. pr. l.
Saazima = “para os altos”
1) uma cidade em Issacar

07832  שחקsachaq

uma raiz primitiva; DITAT - 1905c; v.
1) rir, brincar, zombar

1a) (Qal)
1a1) rir (geralmente em desprezo ou escárnio)
1a2) divertir, brincar
1b) (Piel)
1b1) fazer pilhéria
1b2) gracejar
1b3) tocar (abrangendo música instrumental, canto, dança)
1c) (Hifil) rir com escárnio

07833  שחקshachaq

uma raiz primitiva; DITAT - 2367; v.
1) esfregar, moer, pulverisar
1a) (Qal)
1a1) esfregar
1a1a) referindo-se a incenso, pedras
1a1b) referindo-se a inimigos (fig.)

07834  שחקshachaq

procedente de 7833; DITAT - 2367a; n. m.
1) poeira, nuvem
1a) poeira fina
1b) nuvem (fina)

07835  שחרshachar

uma raiz primitiva [idêntica a 7836 com a idéia do lusco-fusco matutino; DITAT - 2368;
v.
1) ser negro
1a) (Qal) ser negra (referindo-se à pele)

07836  שחרshachar

uma raiz primitiva; DITAT - 2369; v.
1) procurar, buscar ou procurar cedo ou sinceramente
1a) (Qal) procurar sinceramente, buscar
1b) (Piel) procurar, buscar cedo

07837  שחרshachar

procedente de 7836; DITAT - 2369a; n. m.
1) alvorada
1a) alvorada
1b) ao amanhecer (como advérbio)

07838  שחרshachor ou  שחורshachowr

procedente de 7835; DITAT - 2368b; adj.
1) preto

07839  שחרותshacharuwth

procedente de 7836; DITAT - 2368c; n. f.
1) negritude
1a) negrume (referindo-se ao cabelo como indicação de juventude)

07840  שחרחרתsh e
̂ charchoreth
procedente de 7835; DITAT - 2368d; adj.
1) escuro

07841  שחריהSh e
̂ charyah

procedente de 7836 e 3050; n. pr. m.
Searias = “alvorada do SENHOR”
1) um benjamita, filho de Jeorão

07842  שחריםShacharayim

dual de 7837; n. pr. m.
Saaraim = “alvorada dupla”
1) um benjamita, pai de Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Saquias, Mirma, Abitube e
Elpaal

07843  שחתshachath

uma raiz primitiva; DITAT - 2370; v.
1) destruir, corromper, arruinar, deteriorar
1a) (Nifal) estar inutilizado, estar deteriorado, estar corrompido, estar estragado, estar
ferido, estar arruinado, estar apodrecido
1b) (Piel)
1b1) deteriorar, aruinar
1b2) perverter, corromper, agir corruptamente (moralmente)
1c) (Hifil)
1c1) deteriorar, arruinar, destruir
1c2) perverter, corromper (moralmente)
1c3) destruidor (particípio)
1d) (Hofal) deteriorado, arruinado (particípio)

07844  שחתsh ̂echath (aramaico)

correspondente a 7843; DITAT - 3026; v.
1) corromper
1a) (Peal)
1a1) corrompido (particípio)
1a2) falta (substantivo)

07845  שחתshachath

procedente de 7743; DITAT - 2343.1c,2370d; n. f.
1) cova, destruição, sepultura
1a) cova (para pegar leões)
1b) cova (referindo-se ao inferno)

07846  שטset ou  סטcet

procedente de 7750; DITAT - 2240a; n. m.
1) desviado, revoltoso, rebelde, ações que desviam

07847  שטהsatah

uma raiz primitiva; DITAT - 2250; v.
1) desviar-se, afastar-se, desviar, recusar

1a) (Qal) desviar-se

07848

 שטהshittah fem. de um derivativo [somente no pl.] שטים

shittiym

significando bastões de madeira [procedente da mesma raiz que 7850]; DITAT - 2371;
n. f.
1) acácia, madeira de acácia

07849  שטחshatach
uma raiz primitiva; DITAT - 2372; v.
1) estender, dispersar, esticar
1a) (Qal)
1a1) estender
1a2) que estende, que expande (particípio)
1b) (Piel) estirar

07850  שטטshotet
part. ativo de uma raiz não utilizada doutra forma significando furar; DITAT - 2344b; n.
m.
1) açoite

07851  שטיםShittiym
o mesmo que o pl. de 7848; n. pr. l.
Sitim = “as acácias”
1) local do acampamento de Israel entre a conquista da região transjordânica e a travessia do
Jordão em diração a Canaã
2) um lugar a oeste de Jerusalém

07852  שטםsatam
uma raiz primitiva; DITAT - 2251; v.
1) odiar, opor-se a, guardar rancor, guardar ressentimento contra, nutrir animosidade contra
1a) (Qal) nutrir animosidade contra

07853  שטןsatan
uma raiz primitiva; DITAT - 2252; v.
1) (Qal) ser ou agir como um adversário, resistir, opôr

07854  שטןsatan
procedente de 7853, grego 4566 σαταν; DITAT - 2252a; n. m.
1) adversário, alguém que se opõe
1a) adversário (em geral - pessoal ou nacional)
2) adversário sobre-humano
2a) Satã (como nome próprio)

07855  שטנהsitnah
procedente de 7853; DITAT - 2252b; n. f.
1) acusação, inimizade

07856  שטנהSitnah
o mesmo que 7855; n. pr. m.

Sitna = “briga”
1) o 2o dos 2 poços cavados por Isaque no vale de Gerar

07857  שטףshataph

uma raiz primitiva; DITAT - 2373; v.
1) lavar, enxaguar, transbordar, engolfar
1a) (Qal)
1a1) transbordar
1a2) fluir, correr
1a3) enxaguar ou lavar
1b) (Nifal) ser arrastado, ser lavado
1c) (Pual) ser enxaguado, ser esfregado e enxaguado

07858  שטףsheteph ou  שטףsheteph

procedente de 7857; DITAT - 2373a; n. m.
1) inundação, aguaceiro

07859  שטרsh ̂etar (aramaico)

de origem incerta; DITAT - 3007; n. m.
1) lado (Dn 7.5)

07860  שטרshoter

part. ativo de uma raiz desconhecida provavelmente significando escrever; DITAT 2374a; v./n. m.
1) (Qal) funcionário, oficial

07861  שטריShitray

procedente da mesma raiz que 7860; n. pr. m.
Sitrai = “meus oficiais”
1) um oficial de Davi

07862  שיshay

provavelmente procedente de 7737; DITAT - 2375; n. m.
1) dom, presente, presente dado em deferência

07863  שיאsiy’

procedente da mesma raiz que 7721 por permuta; DITAT - 1421i; n. m.
1) altivez (referindo-se ao orgulho)

07864  שיאSh e
̂ ya’

em lugar de 7724; n. pr. m.
Seva = “o SENHOR contende”
1) o escriba de Davi
1a) também “Seraías”, “Sisa” e “Sausa”

07865  שיאןSiy’on

procedente de 7863; n. pr. monte
Sião = “imponente”
1) outro nome para o monte Hermom

07866  שיאוןShi’yown
procedente da mesma raiz que 7722; n. pr. l.
Siom = “ruína”
1) uma cidade de Issacar localizada próxima ao monte Tabor

07867  שיבsiyb

uma raiz primitiva; DITAT - 2253; v.
1) (Qal) ter cãs, ser grisalho

07868  שיבsiyb (aramaico)

correspondente a 7867; DITAT - 3008; v.
1) ser grisalho, ter cãs, ter cabeça encanecida
1a) (Peal) anciãos (substantivo)

07869  שיבseyb

procedente de 7867; DITAT - 2253a; n. m.
1) cãs, velhice

07870  שיבהshiybah

procedente de 7725 por permuta; DITAT - 2340b; n. m.
1) restauração

07871  שיבהshiybah

procedente de 3427; DITAT - 922b; n. f.
1) peregrinação

07872  שיבהseybah

procedente de 7869; DITAT - 2253b; n. f.
1) velhice, cabelo grisalho, cabeça encanecida, idade avançada
1a) cabelo grisalho, cabeça encanecida
1b) velhice

07873  שיגsiyg

procedente de 7734; DITAT - 1469a; n. m.
1) ato de mover, escória

07874  שידsiyd

uma raiz primitiva provavelmente significando ferver (veja 7736); DITAT - 2254; v.
1) (Qal) caiar

07875  שידsiyd

procedente de 7874; DITAT - 2254a; n. m.
1) cal, caição
1a) feito através da queima de ossos

07876  שיהshayah

uma raiz primitiva; DITAT - 1428; v.
1) (Qal) esquecer, destituir

07877  שיזאShiyza’
de origem desconhecida; n. pr. m.
Siza = “esplendor”
1) um rubenita, pai de Adina, um dos guerreiros de elite de Davi

07878  שיחsiyach

uma raiz primitiva; DITAT - 2255; v.
1) propor, meditar, cismar, confidenciar, falar, queixar, ponderar, murmurar
1a) (Qal)
1a1) queixar
1a2) cismar, meditar sobre, estudar, ponderar
1a3) conversar, murmurar, falar
1b) (Polel) meditar, considerar, externar idéias

07879  שיחsiyach

procedente de 7878; DITAT - 2255a; n. m.
1) meditação, queixa, reflexão
1a) lamúria, queixa
1b) os sentidos abaixo são duvidosos
1b1) reflexão
1b2) anxiedade, preocupação
1b3) conversa

07880  שיחsiyach

procedente de 7878; DITAT - 2256a; n. m.
1) arbusto, planta, moita

07881  שיחהsiychah

procedente de 7879; DITAT - 2255b; n. f.
1) meditação, pensamento, oração, devoção, queixa, reflexão
1a) queixa
1b) reflexão, estudo (de um objeto)

07882  שיחהshiychah

em lugar de 7745; DITAT - 2343.1b; n. f.
1) cova

07883

 שיחורShiychowr

ou

 שחורShichowr

Shichor

provavelmente procedente de 7835; n. pr. f.
Sior = “escuridão”
1) um rio ou canal na fronteira oriental do Egito e um braço do Nilo

07884 לבנת

 שיחורShiychowr Libnath

procedente da mesma raiz que 7883 e 3835; n. pr. m.
Sior-Libnate = “pretura de brancura”
1) um córrego em Asser

07885  שיטshayit

ou

שחר

procedente de 7751; DITAT - 2344c; n. m.
1) remo
1a) remo
1b) açoite (fig.)

07886  שילהShiyloh

procedente de 7951; n.?
1) aquele de quem é isto, o que pertence a ele; ou quietude
1a) sentido incerto

07887

 שילהShiyloh

ou

 שלהShiloh

ou

 שילוShiylow

ou

 שלוShilow
procedente da mesma raiz que 7886; DITAT - 2376; n. pr. l.
Siló = “lugar de descanso”
1) uma cidade em Efraim e residência temporária da arca da Aliança e do Tabernáculo, o
lugar onde Samuel cresceu

07888

 שילוניShiylowniy

ou

 שילניShiyloniy

ou

שלני

Shiloniy

procedente de 7887; adj. pr.
silonita = ver Siló “lugar de descanso”
1) habitante de Siló

07889  שימוןShiymown
aparentemente em lugar de 3452; n. pr. m.
Simão = “deserto”
1) um judaíta, pai de Amnom, Rina, Ben-Hanã e Tilom

07890  שיןshayin
procedente de uma raiz não utilizada significando urinar; DITAT - 2377a; n. m.
1) urina

07891  שירshiyr ou (a forma original)  שורshuwr (1Sm 18.6)
uma raiz primitiva [idêntica a 7788 com a idéia de cantores ambulantes]; DITAT - 2378;
v.
1) cantar
1a) (Qal)
1a1) cantar
1a2) cantor, cantora (particípio)
1b) (Polel)
1b1) cantar
1b2) cantor, cantora (particípio)
1c) (Hofal) ser cantado
Em Jó 36.24, o termo é traduzido como “contemplam” (RC); em versões modernas, é
traduzido como “cantam” (RA “celebram”). As traduções antigas consideraram o termo
hebraico como procedente de uma raiz diferente de 7788, o que explica essa diferença
nas traduções. Ver Gill sobre “Jó 36.24”.

07892  שירshiyr ou fem.  שירהshiyrah

procedente de 7891; DITAT - 2378a,2378b n. m.
1) canção
1a) canção lírica
1b) canção religiosa
1c) canto de coros levíticos n. f.
2) cântico
2a) cântico, ode

07893  שישshayish

procedente de uma raiz não utilizada significando alvejar, isto é, branquear; DITAT 2379; n. m.
1) alabastro

07894  שישאShiysah’

procedente da mesma raiz que 7893; n. pr. m.
Sisa = “O SENHOR contende”
1) pai de Eliorefe e Aías, os secretários reais no reinado de Salomão
1a) aparentemente o mesmo “Sausa” que teve idêntico cargo sob Davi

07895  שישקShiyshaq ou  שושקShuwshaq

de origem egípcia; n. pr. m.
Sisaque = “avidez de linho fino”
1) rei do Egito, Sesonque I, 1o rei da 22a dinastia; governou o Egito durante os reinados de
Salomão e Roboão e atacou o reino do sul sob Roboão e, ao que parece, o fez tributário

07896  שיתshiyth

uma raiz primitiva; DITAT - 2380; v.
1) pôr, colocar
1a) (Qal)
1a1) pôr, colocar (a mão sobre)
1a2) colocar, postar, designar, fixar, estar determinado a
1a3) constituir, fazer (alguém ou alguma coisa), fazer igual a, realizar
1a4) assumir a posição de
1a5) devastar
1b) (Hofal) ser imposto, ser colocado sobre

07897  שיתshiyth

procedente de 7896; DITAT - 2380a; n. m.
1) roupa

07898  שיתshayith

procedente de 7896; DITAT - 2380c; n. m. col.
1) espinheiro

07899  שךsek

procedente de 5526 no sentido de 7753; DITAT - 2262a; n. m.
1) espinho

07900  שךsok

procedente de 5526 no sentido de 7753; DITAT - 2260a; n. m.

1) tenda, pavilhão

07901  שכבshakab

uma raiz primitiva; DITAT - 2381; v.
1) deitar
1a) (Qal)
1a1) deitar, deitar-se, deitar sobre
1a2) pernoitar
1a3) deitar (referindo-se a relações sexuais)
1a4) jazer (na morte)
1a5) descansar, repousar (fig.)
1b) (Nifal) estar deitado com (sexualmente)
1c) (Pual) estar deitado com (sexualmente)
1d) (Hifil) fazer deitar
1e) (Hofal) ser deitado

07902  שכבהsh ̂ekabah

procedente de 7901; DITAT - 2381a; n. f.
1) o ato de deitar, camada, revestimento
1a) o ato de deitar (relações sexuais)
1b) camada

07903  שכבתsh e
̂ kobeth

procedente de 7901; DITAT - 2381b; n. f.
1) cópula

07904  שכהshakah

uma raiz primitiva; DITAT - 2382; v. adj.
1) (Hifil) lascivo (particípio)
1a) sentido incerto

07905  שכהsukkah

procedente de 7900 no sentido de 7899; DITAT - 2262b; n. f.
1) farpa, lança

07906  שכוSekuw

procedente de uma raiz não utilizada aparentemente significando sobrepujar; n. pr. l.
Seco = “a torre de vigia”
1) um lugar perto de Ramá comum grande poço

07907  שכויsekviy

procedente da mesma raiz que 7906; DITAT - 2257a; n. m.
1) uma aparição ou fenômeno celestial, mente
1a) sentido duvidoso

07908  שכולsh e
̂ kowl

infinitivo de 7921; DITAT - 2385a; n. m.
1) luto, perda de filhos

07909  שכולshakkuwl ou  שכלshakkul

procedente de 7921; DITAT - 2385b,2385c; adj.
1) sem filhos (por perda)
2) enlutado, despojado de prole

07910  שכורshikkowr ou  שכרshikkor

procedente de 7937; DITAT - 2388b; adj.
1) bêbado
1a) bêbado
1b) beberrão, bêbado (substantivo)

07911  שכחshakach ou  שכחshakeach

uma raiz primitiva; DITAT - 2383; v.
1) esquecer, ignorar, definhar
1a) (Qal)
1a1) esquecer
1a2) deixar de cuidar
1b) (Nifal) ser esquecido
1c) (Piel) fazer esquecer
1d) (Hifil) fazer ou levar a esquecer
1e) (Hitpael) ser esquecido

07912  שכחsh ̂ekach (aramaico)

correspondente a 7911 com a idéia de relvelação de algo encoberto ou esquecido; v.
1) encontrar
1a) (Afel) encontrar
1b) (Itpeal) ser encontrado

07913  שכחshakeach

procedente de 7911; DITAT - 2383a; adj.
1) esquecido, o que esquece

07914  שכיהs e
̂ kiyah

procedente da mesma raiz que 7906; DITAT - 2257b; n. f.
1) imagem, navio, embarcação
1a) significado bastante duvidoso

07915  שכיןsakkiyn
Afel

Afel
No aramaico bíblico (caldeu), o Afel é uma conjugação causativa como o
Hifil no hebraico, mas com a letra Alef substituída pelo He inicial.
Exceto por outras mudanças ortográficas que também ocorrem, o verbo
funciona de modo semelhante ao Hifil no hebraico, expressando ação
causativa.
Ver Hifil 8818

intensivo, talvez procedente da mesma raiz que 7906 no sentido de 7753; DITAT - 2258;
n. m.
1) faca

07916  שכירsakiyr

procedente de 7936; DITAT - 2264.1c; adj.
1) assalariado
1a) alugado (referindo-se ao animal)
1b) assalariado, trabalhador contratado (substantivo)
1b1) mercenário

07917  שכירהs ̂ekiyrah

fem. de 7916; DITAT - 2264.1c; adj.
1) assalariado
1a) alugado (referindo-se ao animal)
1b) assalariado, trabalhador contratado (substantivo)
1b1) mercenário

07918  שכךshakak

uma raiz primitiva; DITAT - 2384; v.
1) abaixar, reduzir, diminuir
1a) (Qal) reduzir
1b) (Hifil) aliviar

07919  שכלsakal

uma raiz primitiva; DITAT - 2263,2264; v.
1) ser prudente, ser cauteloso, compreender sabiamente, prosperar
1a) (Qal) ser prudente, ser cauteloso
1b) (Hifil)
1b1) olhar para, discernir
1b2) dar atenção a, considerar, ponderar, ser prudente
1b3) ter discernimento, ter entendimento
1b3a) discernimento, compreensão (substantivo)
1b4) levar a considerar, dar entendimento, ensinar
1b4a) os mestres, o sábio
1b5) agir com cautela, agir com prudência, agir com sabedoria
1b6) prosperar, ter sucesso
1b7) fazer prosperar
2) (Piel) colocar ou estender transversalmente, cruzar (as mãos)

07920  שכלs ̂ekal (aramaico)

correspondente a 7919; DITAT - 3009; v.
1) (Itpael) considerar, contemplar

07921  שכלshakol

uma raiz primitiva; DITAT - 2385; v.
1) estar enlutado, ficar sem filhos, abortar
1a) (Qal) estar enlutado
1b) (Piel)
1b1) levar a ficar sem filhos

1b2) causar esterelidade, apresentar esterelidade ou aborto
1b3) abortar
1c) (Hifil) aborto (particípio)

07922  שכלsekel ou  שכלsekel

procedente de 7919; DITAT - 2263a; n. m.
1) prudência, discernimento, entendimento
1a) prudência, bom senso
1b) discernimento, entendimento
1c) astúcia, estratagema (sentido negativo)

07923  שכליםshikkuliym

pl. procedente de 7921; DITAT - 2385d; n. m.
1) privação de filhos, luto

07924  שכלתנוsokl ̂ethanuw (aramaico)

procedente de 7920; DITAT - 3009a; n. f.
1) entendimento

07925  שכםshakam

uma raiz primitiva; DITAT - 2386; v.
1) levantar ou começar cedo
1a) (Hifil)
1a1) levantar cedo, começar cedo
1a2) cedo (como advérbio)

07926  שכםsh ̂ekem

procedente de 7925; DITAT - 2386a; n. m.
1) ombro, costas
1a) ombro, espádua
1b) costas (em geral)

07927  שכםSh e
̂ kem

o mesmo que 7926, grego 4966 συχεμ; DITAT - 2386b
Siquém = “costas” ou “ombro” n. pr. m.
1) filho de Hamor, o principal dos heveus em Siquém no época da chegada de Jacó n. pr. l.
2) uma cidade em Manassés; localizada em um vale entre o monte Ebal e monte Gerizim,
54 km (34 milhas) ao norte de Jerusalém e 10,5 km (7 milhas) a sudeste de Samaria

07928  שכםShekem

em lugar de 7926; n. pr. m.
Siquém = “costas” ou “ombros”
1) filho de Gileade e neto de Manassés
2) um manassita, filho de Shemida

07929  שכמהshikmah

procedente de 7926; DITAT - 2386a; n. f.
1) ombro, costas
1a) ombro, espádua

1b) costas (em geral)

07930  שכמיShikmiy

patronímico procedente de 7928; adj.
siquemitas = “ombros”
1) descendentes of Siquém

07931  שכןshakan

uma raiz primitiva [aparentemente semelhante (por transmissão) a 7901 com a idéia de
alojar]; DITAT - 2387; v.
1) instalar, habitar, residir, morar em tenda, morar
1a) (Qal)
1a1) instalar para permanecer
1a2) habitar, morar, residir
1b) (Piel)
1b1) levar a instalar, estabelecer
1b2) fazer morar
1c) (Hifil)
1c1) colocar, pôr, assentar, estabelecer, instalar, fixar
1c2) fazer morar ou habitar

07932  שכןsh ̂ekan (aramaico)

correspondente a 7931; DITAT - 3031; v.
1) habitar, residir
1a) (Peal) habitar
1b) (Pael) fazer habitar

07933  שכןsheken

procedente de 7931; DITAT - 2387a; n. m.
1) habitação

07934  שכןshaken

procedente de 7931; DITAT - 2387b; adj.
1) morador, vizinho
1a) morador
1b) vizinho

07935

 שכניהSh

̂ ekanyah ou (prolação)

 שכניהוSh
̂

ekanyahuw

procedente de 7931 e 3050; n. pr. m.
Secanias = “o que habita com o SENHOR”
1) um descendente de Zorobabel cujos descendentes retornaram do exílio com Esdras
2) filho de Jehiel dos filhos de Elam e um dos que tinham esposa estrangeira na época de
Esdras
3) pai de Semaías que restaurou parte do muro de Jerusalém na época de Neemias
4) filho de Ara, sogro de Tobias que se opôs a Neemias
5) um sacerdote que retornou do exílio com Zorobabel
6) um sacerdote na época de Ezequias, rei de Judá

07936  שכרsakar ou (por permuta)  סכרcakar (Ed 4.5)

uma raiz primitiva [aparentemente semelhante (por próstese) a 3739 com a idéia de
aquisição temporária]; DITAT - 2264.1; v.
1) contratar
1a) (Qal) contratar
1b) (Nifal) alugar os serviços de
1c) (Hitpael) receber salário

07937  שכרshakar

uma raiz primitiva; DITAT - 2388; v.
1) estar ou ficar bêbado ou embriagado, estar intoxicado
1a) (Qal) embriagar-se
1b) (Piel) embriagar, fazer com que se embriague
1c) (Hifil) levar a estar embriagado
1d) (Hitpael) embriagar-se

07938  שכרseker

procedente de 7936; DITAT - 2264.1a; n. m.
1) soldo, salário

07939  שכרsakar

procedente de 7936; DITAT - 2264.1b; n. m.
1) soldo, salário
1a) salário
1b) recompensa, pagamento
1c) preço, taxa, pedágio

07940  שכרSakar

o mesmo que 7939; n. pr. m.
Sacar = “salário”
1) pai de Aião, um dos soldados das tropas de elite de Davi
2) um porteiro levita coraíta, o 4o filho de Obed-Edom na época de Davi

07941  שכרshekar

procedente de 7937, grego 4608 σικερα e 4965 συχαρ; DITAT - 2388a; n. m.
1) bebida forte, bebida intoxicante, bebida fermenteda ou intoxicante

07942  שכרוןShikk ̂erown

em lugar de 7943; n. pr. l.
Siquerom = “embriaguez”
1) um marco na divisa noroeste de Judá localizado entre Ecrom e Jabneel

07943  שכרוןshikkarown

procedente de 7937; DITAT - 2388c; n. m.
1) embriaguez

07944  שלshal

procedente de 7952 abrev.; DITAT - 2389.1; n. m.
1) erro, falta
1a) significado incerto

07945  שלshel
em lugar do pron. rel. 834; DITAT - 184; partícula
1) quem, o quê

07946  שלאנןshal’anan

em lugar de 7600; DITAT - 2304a; adj.
1) tranqüilo, calmo, protegido

07947  שלבshalab

uma raiz primitiva; DITAT - 2390; v.
1) (Pual) ser amarrado, ser unido, ser juntado

07948  שלבshalab

procedente de 7947; DITAT - 2390a; n. m.
1) junção (de alicerces)

07949  שלגshalag

uma raiz primitiva; DITAT - 2391; v.
1) (Hifil) nevar, ser como neve

07950  שלגsheleg

procedente de 7949; DITAT - 2391a; n m
1) neve

07951  שלהshalah ou  שלוshalav (Jó 3.26)

uma raiz primitiva; DITAT - 2392; v
1) estar em repouso, prosperar, estar tranqüilo, ter sossego
1a) (Qal)
1a1) estar ou ter tranqüilidade
1a2) estar tranqüilo, prosperar

07952  שלהshalah

uma raiz primitiva [provavelmente idêntica a 7953 com a idéia de extrair]; v
1) (Nifal) ser negligente
2) (Hifil) desencaminhar

07953  שלהshalah

uma raiz primitiva [cognata (por contração) de 5394, 7997 e seus congêneres com a
idéia de extrair]; DITAT - 2393; v
1) (Qal) tirar, extrair

07954  שלהsh ̂elah (aramaico)

correspondente a 7951; DITAT - 3032; v
1) (Peal) estar tranqüilo

07955  שלהshalah (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 7952; n f
1) negligência, descuido

07956  שלהShelah
o mesmo que 7596 (forma contrata); n pr m
Selá = “uma petição”
1) o filho mais novo de Judá

07957  שלהבתshalhebeth

procedente da mesma raiz que 3851 com prefixo sibilante; DITAT - 1077c; n f
1) chama

07958  שלוs ̂elav ou  שליוs ̂elayv

procedente de 7951 por variação ortográfica com a idéia de preguiça; DITAT - 2265; n f
1) codorniz

07959  שלוshelev

procedente de 7951; DITAT - 2392a; n m
1) tranqüilidade, prosperidade

07960  שלוshaluw (aramaico) ou  שלותshaluwth (aramaico)

procedente da mesma raiz que 7955; n f
1) negligência, descuido

07961  שלוshalev ou  שליוshaleyv fem.  שלוהsh ̂elevah

procedente de 7951; DITAT - 2392c; adj
1) tranqüilo, sossegado, próspero
1a) tranqüilo (referindo-se a pessoas)
1b) sossegado (referindo-se à terra)
1c) sossegado, despreocupado
1d) tranqüilo (substantivo)

07962  שלוהshalvah

procedente de 7951; DITAT - 2392d; n f
1) tranqüilidade, sossego, prosperidade

07963  שלוהsh e
̂ levah (aramaico)

correspondentente a 7962; DITAT - 3032b; n f
1) tranqüilidade, prosperidade

07964  שלוחshilluwach ou  שלחshilluach

procedente de 7971; DITAT - 2394b; n m
1) ato de mandar embora, presente de despedida
1a) ato de mandar embora
1b) presente de despedida

07965  שלוםshalowm ou  שלםshalom

procedente de 7999, grego 4539 σαλωμη; DITAT - 2401a; n m
1) completo, saúde, bem estar, paz
1a) totalidade (em número)
1b) segurança, saúde (no corpo)
1c) bem estar, saúde, prosperidade

1d) paz, sossego, tranqüilidade, contentamento
1e) paz, amizade
1e1) referindo-se às relações humanas
1e2) com Deus especialmente no relacionamento proveniente da aliança
1f) paz (referindo-se a guerra)
1g) paz (como adjetivo)

07966  שלוםshilluwm ou  שלםshillum

procedente de 7999; DITAT - 2401h; n m
1) retribuição, recompensa
1a) vingança, retribuição
1b) recompensa, suborno

07967  שלוםShalluwm ou (forma contrata)  שלםShallum

o mesmo que 7966; n pr m
Salum = “retribuição”
1) filho de Jabes, conspirador e assassino do rei Zacarias, do reino do norte, de Israel,
encerrando a dinastia de Jeú; assumiu o trono e tornou-se o 15o rei do reino do norte;
reinou por um mês e foi morto por Menaém
2) o 3o filho do rei Josias, de Judá, e subseqüente rei de Judá; reinou por 3 meses antes de
ser levado cativo para o Egito onde foi colocado em cadeias e depois morreu
2a) também ‘Jeoacaz’
3) marido de Hulda, a profetiza, no reinado do rei Josias, de Judá. Talvez o mesmo que o 4
4) tio do profeta Jeremias. Talvez o mesmo que o 3
5) um simeonita, filho de Saul e neto de Simeão
6) um judaíta, filho de Sisamai e pai de Jecamias na família de Jerameel
7) um efraimita, pai de Jeizquias
8) um filho de Naftali
9) um levita coreíta, líder de uma família de porteiros do portão leste do templo
9a) talvez o mesmo que o 13
10) filho de Haloés e governante de um distrito de Jerusalém; também reformador do muro
de Jerusalém na época de Neemias
11) um sacerdote, da família de Eleazar, filho de Zadoque e pai de Hilquias na linhagem
familiar de Esdras
12) um levite coreíta, filho de Coré, pai de Maaséias, e encarregado da obra do ministério.
Talvez o mesmo que o 9
13) um porteiro levita que tinha uma esposa estrangeira na época de Esdras
14) um levita e descendente de Bani que tinha uma esposa estrangeira na época de Esdras

07968  שלוןShalluwn

provavelmente em lugar de 7967; n pr m
Salum = “retribuição”
1) filho de Col-Hozé e governante de um distrito de Mispa

07969

 שלושshalowsh

ou

 שלשshalosh

sh ̂elowshah ou  שלשהsh ̂eloshah
um número primitivo; DITAT - 2403a; n m/f
1) três, trio
1a) 3, 300, terceiro

masc.

שלושה

07970  שלושיםsh e
̂ lowshiym ou  שלשיםsh ̂eloshiym
múltiplo de 7969; DITAT - 2403d; n m
1) trinta, trigésimo

07971  שלחshalach

uma raiz primitiva; DITAT - 2394; v
1) enviar, despedir, deixar ir, estender
1a) (Qal)
1a1) enviar
1a2) esticar, estender, direcionar
1a3) mandar embora
1a4) deixar solto
1b) (Nifal) ser enviado
1c) (Piel)
1c1) despedir, mandar embora, enviar, entregar, expulsar
1c2) deixar ir, deixar livre
1c3) brotar (referindo-se a ramos)
1c4) deixar para baixo
1c5) brotar
1d) (Pual) ser mandado embora, ser posto de lado, ser divorciado, ser impelido
1e) (Hifil) enviar

07972  שלחsh ̂elach (aramaico)

correspondente 7971; DITAT - 3033; v
1) enviar
1a) (Peal)
1a1) enviar
1a2) ser enviado

07973  שלחshelach

procedente de 7971; DITAT - 2394a; n m
1) arma, projétil, broto
1a) projétil, arma
1b) broto, rebento

07974  שלחShelach

o mesmo que 7973, grego 4527 σαλα; n pr m
Salá ou Selá = “broto”
1) filho de Arfaxade e pai de Héber

07975

 שלחShiloach

ou (imitação de 7974)

3.15)
procedente de 7971, grego 4611 σιλωαμ; n pr loc
Selá ou Siloé = “enviado”
1) uma fonte no sudeste de Jerusalém

07976  שלחהshilluchah
procedente de 7964; DITAT - 2394c; n f

 שלחShelach

(Ne

1) broto, sarmento

07977  שלחיShilchiy

procedente de 7973; n pr m
Sili = “armado”
1) pai de Azuba, a mãe de Josafá

07978  שלחיםShilchiym

pl. de 7973; n pr loc
Silim = “fontes”
1) uma cidade na porção do sul de Judá

07979  שלחןshulchan

procedente de 7971; DITAT - 2395a; n m
1) mesa
1a) mesa
1a1) referindo-se à mesa do rei, uso privado, uso sagrado

07980  שלטshalat

uma raiz primitiva; DITAT - 2396; v
1) dominar, exercer poder sobre, ter controle, ser senhor, mandar
1a) (Qal) dominar, mandar, tornar-se senhor
1b) (Hifil)
1b1) conceder poder de
1b2) ter domínio de

07981  שלטsh e
̂ let (aramaico)

correspondente a 7980; DITAT - 3034; v
1) ter poder, governar, dominar, governar sobre
1a) (Peal) ter poder sobre, governar, cair sobre, assaltar, ser governante
1b) (Afel) tornar soberano

07982  שלטshelet

procedente de 7980; DITAT - 2397a; n m
1) escudo

07983  שלטוןshiltown

procedente de 7980; DITAT - 2396b; n m
1) senhorio

07984  שלטוןshiltown (aramaico) ou  שלטןshilton

correspondente a 7983; DITAT - 3034c; n m
1) governador, governante, oficial

07985  שלטןsholtan (aramaico)

procedente de 7981; DITAT - 3034a; n m
1) domínio, soberania
1a) domínio, soberania
1b) domínio

07986  שלטתshalleteth
fem. procedente de 7980; DITAT - 2396c; adj
1) autoritário, dominador

07987  שליsh e
̂ liy

procedente de 7951; DITAT - 2392b; n m
1) tranqüilo, particular, tranqüilidade

07988  שליהshilyah

procedente de 7953; DITAT - 2393a; n f
1) placenta

07989  שליטshalliyt

procedente de 7980; DITAT - 2396a; adj
1) soberano, dominador, senhor
1a) que tem domínio
1a1) governante (substantivo)
1b) dominador, tirano

07990  שליטshalliyt (aramaico)

correspondente a 7989; DITAT - 3034b; adj
1) que tem domínio, que tem autoridade, poderoso
1a) que tem ou exerce domínio, que governa
1b) governante (substantivo)
1c) que tem autoridade
1c1) está autorizado

07991

 שלישshaliysh

ou

 שלושshalowsh

ou  שלשshalosh (2Sm 23.13)
procedente de 7969; DITAT - 2403e,2403f,2403g; n m
1) terça parte
1a) nome de uma medida
2) um instrumento musical
2a) talvez com três cordas, forma triangular, ou com três barras
2b) talvez um sistro ou um triângulo
3) escudeiro, ajudante, oficial, capitão

07992  שלישיsh e
̂ liyshiy

ordinal procedente de 7969; DITAT - 2403b; adj
1) terceiro, um terço, terça parte, terceira vez
1a) numeral ordinal

07993  שלךshalak

uma raiz primitiva; DITAT - 2398; v
1) jogar, lançar, arremessar, atirar
1a) (Hifil)
1a1) jogar, lançar, jogar fora, lançar fora, soltar, lançar ao chão
1a2) lançar (sortes) (fig.)
1b) (Hofal)

(1Cr 11.11; 12.18)

1b1) ser jogado, ser lançado
1b2) ser jogado fora
1b3) ser lançado ao chão
1b4) ser jogado (metáf)

07994  שלךshalak

procedente de 7993; DITAT - 2398a; n m
1) ave de rapina
1a) provavelmente o corvo marinho

07995  שלכתshalleketh

procedente de 7993; DITAT - 2398b; n f
1) derrubada (de árvore)

07996  שלכתShalleketh

o mesmo que 7995; n pr m
Salequete = “derrota”
1) um dos portões do templo no lado ocidental

07997  שללshalal

uma raiz primitiva; DITAT - 2399,2400; v
1) (Qal) retirar
2) saquear, pilhar, despojar
2a) (Qal) saquear, pilhar
2b) (Hitpolel) estar saqueado, estar despojado

07998  שללshalal

procedente de 7997; DITAT - 2400a; n m
1) presa, pilhagem, despojo, saque
1a) presa
1b) saque, despojo, pilhagem (de guerra)
1c) pilhagem (privado)
1d) lucro (sentido ambíguo)

07999  שלםshalam

uma raiz primitiva; DITAT - 2401c; v
1) estar em uma aliança de paz, estar em paz
1a) (Qal)
1a1) estar em paz
1a2) pacífico (particípio)
1b) (Pual) pessoa em aliança de paz (particípio)
1c) (Hifil)
1c1) fazer as pazes com
1c2) fazer ficar em paz
1d) (Hofal) viver em paz
2) estar completo, estar sadio
2a) (Qal)
2a1) ser completo, estar terminado, estar concluído
2a2) estar sadio, estar intacto
2b) (Piel)

2b1) completar, terminar
2b2) tornar seguro
2b3) tornar pleno ou bom, restaurar, fazer compensação
2b4) reparar, pagar
2b5) pagar, recompensar, retribuir
2c) (Pual)
2c1) ser executado
2c2) ser pago, ser retribuído
2d) (Hifil)
2d1) completar, cumprir
2d2) terminar

08000  שלםsh ̂elam (aramaico)

correspondente a 7999; DITAT - 3035; v
1) estar completo, estar terminado
1a) (Peal) terminado (particípio)
1b) (Afel) terminar, acabar, chegar ao fim, completar

08001  שלםsh ̂elam (aramaico)

correspondente a 7965; DITAT - 3035a; n m
1) bem-estar, prosperidade, paz, boa saúde

08002  שלםshelem

procedente de 7999; DITAT - 2401b; n m
1) oferta pacífica, retribuição, sacrifício por aliança ou amizade
1a) sacrifício voluntário de agradecimento

08003  שלםshalem
procedente de 7999; DITAT - 2401d; adj
1) completo, salvo, pacífico, perfeito, inteiro, todo, em paz
1a) completo
1a1) inteiro, perfeito
1a2) completo
1b) seguro, ileso
1c) paz (referindo-se à aliança de paz, mente)
1c1) perfeito, completo (referindo-se ao observar o relacionamento da aliança)

08004  שלםShalem

o mesmo que 8003, grego 4532 σαλεμ; n pr loc
Salém = “paz”
1) o lugar onde Melquisedeque era rei
1a) a maioria dos comentaristas judeus afirma que é o mesmo que Jerusalém
DITAT DITAT corresponde à obra de R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr. e
Bruce K. Waltke, Dicionário Internacional de Teologia do Antigo
Testamento (publicado pelas Edições Vida Nova, www.vidanova.com.br). O
número que aparece ao lado da sigla DITAT corresponde ao verbete deste
dicionário, que pode ser consultado para maior aprofundamento.

08005  שלםshillem
procedente de 7999; DITAT - 2401e; n m
1) recompensa, retribuição

08006  שלםShillem

o mesmo que 8005; n pr m
Silém = “pago novamente”
1) filho de Naftali

08007  שלמאSalma’

provavelmente em lugar de 8008; n pr m
Salma = “veste”
1) pai de Boaz, sogro de Rute, e avô de Davi
1a) também ’Salmom’

08008  שלמהsalmah

transp para 8071; DITAT - 2270b; n f
1) veste, veste externa, capa, manto
1a) veste, vestimenta externa

08009  שלמהSalmah

o mesmo que 8008; n pr m
Salmom = “veste”
1) pai de Boaz, sogro de Rute, e avô de Davi
1a) também ‘Salma’

08010  שלמהSh ̂elomoh

procedente de 7965, grego 4672 σολομων; DITAT - 2401i; n pr m
Salomão = “paz”
1) filho de Davi com Bate-Seba e terceiro rei de Israel; autor de Provérbios e Cântico dos
Cânticos

08011  שלמהshillumah

procedente de 7966; DITAT - 2401h; n f
1) prêmio, recompensa, retribuição

08012  שלמוןSalmown

procedente de 8008, grego 4533 σαλμων; n pr m
Salmom = “veste”
1) pai de Boaz, sogro de Rute, e avô de Davi
1a) também ‘Salma’

08013  שלמותSh ̂elomowth

f. pl. de 7965; n pr m
Selomite = “pacífico”
1) um levita gersonita, filho de Simei na época de Davi
2) um levita coatita dos filhos de Isar na época de Davi
3) um levita gersonita, filho de Zicri na época de Davi

08014  שלמיSalmay
procedente de 8008; n pr m
Salmai = “meus agradecimentos”
1) antepassado de uma família de servos do templo que retornou do exílio com Zorobabel

08015  שלמיSh ̂elomiy

procedente de 7965; n pr m
Selomi = “pacífico”
1) um aserita, pai de Aiúde, o líder da tribo de Aser na época da divisão da terra de Canaã

08016  שלמיShillemiy

patronímico procedente de 8006; n pr m
Silemitas = veja Silém “recompensa”
1) descendentes de Silém, um filho de Naftali

08017  שלמיאלSh ̂elumiy’el

procedente de 7965 e 410; n pr m
Selumiel = “amigo de Deus”
1) filho de Zurisadai e príncipe da tribo de Simeão na época do êxodo

08018  שלמיהShelemyah ou  שלמיהוShelemyahuw

procedente de 8002 e 3050; n pr m
Selemias = “pago novamente por Javé”
1) um filho de Bani que mandou embora sua esposa estrangeira na época de Esdras
2) outro filho de Bani que mandou embora sua esposa estrangeira na época de Esdras
3) pai de Hananias que refez parte do muro de Jerusalém na época de Neemias
4) um sacerdote na época de Neemias encarregado dos bens do templo
5) pai de Jucal na época de Zedequias
6) levita sorteado para guarda do portão oriental; na época de Davi
6a) também ‘Meselemias’ e ‘Salum’
7) pai de Netanias e avô de Jeudi, que foi o mensageiro enviado a Baruque, o escrivão de
Jeremias
8) filho de Abdeel e um dos homens comandados pelo rei Jeoaquim, de Judá, para prender o
profeta Jeremias e seu escrivão Baruque
9) pai de Jerias, o capitão da guarda que prendeu Jeremias

08019

 שמליתSh

̂ elomiyth ou

 שלומיתSh

̂ elowmiyth

(Ed 8.10)
procedente de 7965; n pr m
Selomite = “pacífico” n pr m
1) um levita gersonita, filho de Zicri na época de Davi
1a) mesmo que 8013
2) filho do rei Roboão, de Judá, com Maaca a neta de Absalão
3) líder de uma família de exilados que retornou com Esdras n pr f
4) uma mulher de Dã, filha de Dibri, e mãe de um filho que blasfemou contra Deus e foi
apedrejado até a morte na época de Moisés
5) filha de Zorobabel

08020  שלמןShalman
de derivação estrangeira; n pr m
Salmã = “adorador do fogo”
1) uma forma contrata do nome de Salmaneser, rei da Assíria
1a) talvez um obscuro rei assírio, predecessor de Pul

08021  שלמןshalmon

procedente de 7999; DITAT - 2401f; n m
1) recompensa, suborno

08022  שלמנאסרShalman’ecer

de derivação estrangeira; n pr m
Salmaneser = “adorador do fogo”
1) rei assírio que provavelmente reinou entre Tiglate-Pileser e Sargão; invadiu o reino do
norte, de Israel, quando o último rei, Oséias, estava no trono; forçou Oséias a pagar
tributo mas teve que atacá-lo novamente quando este voltou atrás; não é certo se foi
Salmaneser ou Sargão que concluiu o cerco que pôs fim ao reino do norte
1a) talvez um nome comum para reis assírios no 8o século a.C.

08023  שלניShiloniy

o mesmo que 7888; n pr m
Silonita = veja Siló “que traz a paz”
1) um habitante de Siló

08024  שלניShelaniy

procedente de 7956; n pr m
Selaítas = veja Selá “tranqüilidade”
1) um descendente de Selá

08025  שלףshalaph

uma raiz primitiva; DITAT - 2402; v
1) tirar ou desembainhar, retirar
1a) (Qal)
1a1) tirar
a.C. antes de Cristo
Qal

Qal
Qal é o paradigma verbal mais freqüentemente empregado. Expressa a
ação “simples” ou “causal” da raiz na voz ativa.
Exemplos:
ele sentou, ele comeu, ele foi, ele disse, ele levantou, ele comprou
Esta forma representa 66.7% dos verbos analisados.

1a2) retirar
1a3) florescer, crescer (referindo-se à grama no telhado)

08026  שלףshelaph

procedente de 8025; n pr m
Salefe = “uma retirada”
1) o segundo filho de Joctão e um descendente de Sem

08027  שלשshalash

uma raiz primitiva talvez originalmente intensificar, i.e. triplicar; DITAT - 2403; v
1) fazer pela terceira vez, fazer três vezes, dividir em três partes
1a) (Piel) fazer pela terceira vez, dividir em três partes
1b) (Pual) ter três anos de idade, ser triplicado
Piel

Piel
1) O Piel normalmente expressa uma ação “intensiva” ou “intencional”.
Qal
ele quebrou
ele enviou
Piel
ele quebrou em pedaços, ele esmagou
ele mandou embora, expulsou
2) Algumas vezes o Piel introduz um novo sentido à forma Qal.
ele contou ele relatou, contou
ele completou ele pagou, recompensou
ele aprendeu ele ensinou
3) O Piel expressa uma ação “repetida” ou “prolongada”.
ele pulou ele saltou, saltitou
4) Alguns verbos intransitivos no Qal tornam-se transitivos no Piel.
ser forte fortalecer, fortificar
tornar-se grande engrandecer
Pual

Pual

08028  שלשShelesh
procedente de 8027; n pr m
Seles = “poder”
1) um aserita, filho de Helém

08029  שלשshillesh

procedente de 8027; DITAT - 2403h; adj
1) pertencentes a terceira, terceira (geração)

08030  שלשהShilshah

fem. procedente da mesma raiz que 8028; n pr m
Silsa = “forte”
1) um aserita, filho de Zofa

08031  שלשהShalishah

procedente de 8027; n pr f loc
Salisa = “terceiro”
1) um distrito próximo ao monte Efraim pelo qual passou Saul quando procurava pelas
jumentas

08032  שלשוםshilshowm ou  שלשםshilshom

procedente da mesma raiz que 8028; DITAT - 2403c; adv
1) anteontem, três dias atrás
1a) uma expressão para ’até agora em tempos passados’

08033  שםsham

uma partícula primitiva [procedente do pronome relativo, 834]; lá (transferindo para
tempo) então; DITAT - 2404; adv
1) lá, para lá
1a) lá
1b) para lá (depois de verbos de movimento)
1c) daquele lugar, de lá
1d) então (como um advérbio de tempo)

08034  שםshem

Pual é o “passivo” do Piel - ver 8840
Piel
ele esmagou
ele contou
Essa forma representa 0,7% dos verbos analisados.
Pual
isso foi esmagado
isso foi contado

uma palavra primitiva [talvez procedente de 7760 com a idéia de posição definida e
conspícua; DITAT - 2405; n m
1) nome
1a) nome
1b) reputação, fama, glória
1c) o Nome (como designação de Deus)
1d) memorial, monumento

08035  שםShem

o mesmo que 8034, grego 4590 σημ; n pr m
Sem = “nome”
1) o filho mais velho de Noé e progenitor das tribos semitas

08036  שםshum (aramaico)

correspondente a 8034; DITAT - 3036; n m
1) nome

08037  שמאShamma’

procedente de 8074; n pr m
Sama = “deserto”
1) um aserita, filho de Zofa

08038  שמאברShem’eber

aparentemente procedente de 8034 e 83; n pr m
Semeber = “vôo alto”
1) rei de Zeboim e um aliado do rei de Sodoma

08039  שמאהShim’ah

talvez em lugar de 8093; n pr m
Siméia = “relato”
1) um benjamita, filho de Miclote

08040  שמאולs e
̂ mo’wl ou  שמאלs ̂emo’l

uma palavra primitiva [talvez procedente da mesma raiz que 8071 (por inserção do alef)
com a idéia de envolver]; DITAT - 2267a; n m
1) a esquerda, a mão esquerda, o lado esquerdo
1a) esquerda
1b) mão esquerda
1c) norte (quando alguém está de frente para o leste)

08041  שמאלsama’l

uma raiz primitiva [denom procedente de 8040]; DITAT - 2267; v
1) tomar a esquerda, ir para a esquerda
1a) (Hifil)
1a1) ir para a esquerda
Hifil

Hifil

1a2) virar (de lado) para a esquerda (fig)
1a3) usar a mão esquerda

08042  שמאליs e
̂ ma’liy

procedente de 8040; DITAT - 2267b; adj
1) esquerdo, lado esquerdo, à esquerda

08043  שמאםShim’am

em lugar de 8039 [veja 38]; n pr m
Siméia = “a fama deles”
1) um benjamita, filho de Miclote

08044  שמגרShamgar

de derivação incerta; n pr m
Sangar = “espada”
1) filho de Anate e um juiz de Israel; com uma aguilhada de bois ele feriu 600 filisteus e
libertou a Israel

08045  שמדshamad

uma raiz primitiva; DITAT - 2406; v
1) destruir, exterminar, ser destruído, ser exterminado
1a) (Nifal)
1) O Hifil em geral expressa a ação “causativa” do Qal - ver 8851
Qal Hifil
ele comeu ele fez comer, alimentou
ele veio ele fez vir, trouxe
ele reinou ele fez rei, coroou
2) O Hifil é geralmente empregado para formar verbos a partir de substantivos
e de adjetivos.
Substantivo ou Adjetivo Hifil
ouvido ouvir (dar ouvidos)
distante afastar-se, colocar longe de
3) Alguns verbos “simples” acham-se no Hifil.
lançar, destruir, levantar cedo, explicar, contar
Essa forma representa 13.3% dos verbos analisados.
Nifal

Nifal
1) O Nifal é o “passivo” do Qal - ver 8851

1a1) ser aniquilado, ser exterminado
1a2) ser destruído, ser devastado
1b) (Hifil)
1b1) aniquilar, exterminar
1b2) destruir

08046  שמדsh e
̂ mad (aramaico)

correspondente a 8045; DITAT - 3037; v
1) ( fel) destruir
A

08047  שמהshammah
Qal
ele viu
ele viu o anjo
ele enviou
ele criou isso
Nifal
ele foi visto, apareceu
o anjo foi visto
ele foi enviado
foi criado

1) O Nifal algumas vezes expressa uma ação “reflexiva”.
ele vigiou ele foi vigiado, também
ele se protegeu
1) Diversos verbos usam o Nifal, embora expressem ação simples
e são traduzidos na voz ativa. São exemplos comuns:
ele lutou, ele permaneceu, ele jurou, ele entrou
Essa forma representa 6.0% dos verbos analisados.
Afel

Afel
No aramaico bíblico (caldeu), o Afel é uma conjugação causativa como o
Hifil no hebraico, mas com a letra Alef substituída pelo He inicial.
Exceto por outras mudanças ortográficas que também ocorrem, o verbo
funciona de modo semelhante ao Hifil no hebraico, expressando ação

procedente de 8074; DITAT - 2409d; n f
1) desolação, horror, assombro
1a) uma desolação (de terra, cidade, etc)
1b) assombro, horror

08048  שמהShammah

o mesmo que 8047; n pr m
Samá ou Sama = “espanto”
1) filho de Reuel, neto de Esaú, e um líder de Edom
2) o 3o filho de Jessé e um irmão de Davi
3) filho de Agé, o hararita, e um dos 30 guerreiros de elite de Davi
4) o harodita, um dos 30 guerreiros de elite de Davi
5) outro hararita, um dos 30 guerreiros de elite de Davi

08049  שמהותShamhuwth

em lugar de 8048; n pr m
Samute = “desolação”
1) o 5o capitão (das divisões militares) para o 5o mês na época de Davi
1a) também ‘Samote’ (8054) e ‘Sama’ ou ‘Samá’ (8048)

08050  שמואלSh e
̂ muw’el

procedente do part. pass. de 8085 e 410, grego 4545 σαμουηλ; n. pr. m.
Samuel = “seu nome é El”
1) filho de Elcana com sua esposa Ana e juiz ou profeta de Israel durante os dias de Saul e
Davi
2) filho de Amiúde e príncipe da tribo de Simeão, escolhido para dividir a terra de Canaã
entre as tribos.
3) filho de Tola e neto de Issacar.

08051  שמואShammuwa ̀

procedente de 8074; n pr m
Samua = “renomado”
1) filho de Zacur e espia da tribo de Rúben
2) filho de Davi com sua esposa Bate-Seba
2a) também Siméia
3) um levita, filho de Galal e pai de Abda que viveu em Jerusalém após o retorno do exílio
na época de Neemias
3a) também Semaías
4) um sacerdote, líder da família de Bilga na época de Joiaquim, após o retorno do exílio

08052  שמואהsh e
̂ muw ̀ah

part. pass. de 8085; DITAT - 2412d; n. f.
1) notícia, novas, rumor
1a) notícia, novidades, novas
1b) menção
causativa.
Ver Hifil 8818

08053  שמורShamuwr
part. pass. de 8103; n. pr. m.
Samir = “guardião”
1) um levita dos filhos de Mica na época de Davi

08054  שמותShammowth

pl. de 8047; n. pr. m.
Samote = “desolações”
1) o harotita, um dos 30 guerreiros de elite de Davi

08055  שמחsamach

uma raiz primitiva; DITAT - 2268; v.
1) regozijar-se, estar alegre
1a) (Qal)
1a1) regozijar-se
1a2) regozijar-se (arrogantemente), exultar
1a3) regozijar-se (religiosamente)
1b) (Piel) levar a regozijar-se, alegrar, tornar alegre
1c) (Hifil) levar a regozijar-se, alegrar, tornar alegre

08056  שמהsameach

procedente de 8055; DITAT - 2268a; adj. verbal
1) alegre, contente, feliz
1a) alegre, demonstrando alegria
1b) você que se rejubila (substantivo)

08057  שמחהsimchah

procedente de 8056; DITAT - 2268b; n. f.
1) alegria, júbilo, satisfação
1a) júbilo, satisfação, alegria, prazer
1b) alegria (referindo-se a Deus)
1c) feliz resultado, assunto prazeroso

08058  שמטshamat

uma raiz primitiva; DITAT - 2408; v.
1) soltar, deixar derrubar ou soltar ou descansar ou cair
1a) (Qal) deixar derramar ou cair
1b) (Nifal) ser levado a cair, ser derrubado
1c) (Hifil)
1c1) fazer derrubar
1c2) largar, deixar cair

08059  שמטהsh e
̂ mittah

procedente de 8058; DITAT - 2408a; n. f.
1) suspensão da cobrança de tributos, remissão (temporária), perdão (da dívida)

08060  שמיShammay
procedente de 8073; n. pr. m.
Samai = “desolado”

1) um judaíta, filho de Onã e descendente de Jerameel
2) um judaíta, filho de Requém, pai de Maom, e descendente de Calebe, irmão de Jerameel
3) um judaíta, filho de Merede e irmão de Miriã e Isbá

08061  שמידאSh ̂emiyda ̀

aparentemente procedente de 8034 e 3045; n. pr. m.
Semida = “sábio”
1) um filho de Gileade, neto de Manassés, e progenitor de uma das famílias da tribo de
Manassés

08062  שמידאיSh ̂emiyda ̀iy

patronímico procedente de 8061; n. pr. m.
semidaítas = ver Semida “sábio”
1) descendentes de Semida, o filho de Gileade e neto de Manassés

08063  שמיכהs ̂emiykah

procedente de 5564; DITAT - 2269a; n. f.
1) tapete, cobertor, cobertor grosso

08064

 שמיםshamayim dual de um singular não utilizado שמה

shameh

procedente de uma raiz não utilizada significando ser alto; DITAT - 2407a; n. m.
1) céu, céus, firmamento
1a) céus visíveis, firmamento
1a1) como a morada das estrelas
1a2) como o universo visível, o firmamento, a atmosfera, etc.
1b) Céus (como a morada de Deus)

08065  שמיןshamayin (aramaico)
correspondente a 8064; DITAT - 3038; n. m.
1) céu, céus, firmamento
1a) firmamento visível
1b) Céus (como morada de Deus)

08066  שמיניsh ̂emiyniy
procedente de 8083; DITAT - 2411c; adj.
1) oitavo (número ordinal)

08067  שמיניתsh ̂emiyniyth
procedente de 8066; DITAT - 2411c; n. f.
1) “sobre Seminite” (RC); “em tom de oitava” (RA)
1a) talvez um instrumento musical de oito cordas
1b) talvez uma notação musical, ou seja, uma oitava

08068  שמירshamiyr
procedente de 8104 no sentido original de picar; DITAT - 2416a; n. m.
1) espinho(s), diamate, pederneira
1a) espinhos, espinheiros
1b) diamante (no sentido de ser cortante)

1c) uma pedra afiada, pederneira
1c1) talvez um diamante

08069  שמירShamiyr

o mesmo que 8068; n. pr. l.
Samir = “um ponteiro” ou “espinho” n. pr. l.
1) uma aldeia na região montanhosa de Judá
2) uma aldeia em Efraim onde o juiz Tola viveu e foi sepultado

08070

 שמירמותSh

̂ emiyramowth ou

 שמרימותSh
̂

emariymowth

provavelmente procedente de 8034 e do plural de 7413; n. pr. m.
Semiramote = “nome de lugares altos”
1) um levita merarita da segunda ordem do coral de Davi
2) um levita na época do rei Josafá de Judá

08071  שמלהsimlah
talvez por permuta com o fem. de 5566 (com a idéia de uma capa na forma do objeto
que está debaixo); DITAT - 2270a; n. f.
1) coberta, capa, manta, roupa, traje, vestimenta, um pano

08072  שמלהSamlah
provavelmente da mesma raiz que 8071; n. pr. m.
Samlá = “roupa”
1) um rei de Moabe e sucessor de Hadade ou Hadar

08073  שמליShamlay
para 8014; n. pr. m.
Sanlai = “minhas roupas”
1) uma família, descendentes of Sanlai, dos servidores do templo que retornaram do exílio
com Zorobabel

08074  שמםshamem
uma raiz primitiva; DITAT - 2409; v.
1) estar desolado, estar aterrorizado, atordoar, estupefazer
1a) (Qal)
1a1) estar desolado, estar assolado, estar abandonado, estar aterrorizado
1a2) estar aterrorizdo, estar assombrado
1b) (Nifal)
1b1) ser desolado, ficar desolado
1b2) estar aterrorizado
1c) (Polel)
Polel

Polel
Essa forma duplica a letra final da raiz, mas funciona como o Piel normal.
Ver Piel 8840

1c1) estar aturdido
1c2) assombrado, causando horror (particípio)
1c2a) o que causa horror, o que aterroriza (substantivo)
1d) (Hifil)
1d1) devastar, tornar desolado
1d2) horrorizar, demonstrar horror
1e) (Hofal) jazer desolado, estar desolado
1f) (Hitpolel)
1f1) causar ser desolado
1f2) ser horrorizado, estar atônito
1f3) causar-se desolação, causar ruína a si mesmo

08075  שמםsh e
̂ mam (aramaico)
correspondente a 8074; DITAT - 3039; v.

Hofal

Hofal
Hofal é o “passivo” do Hifil - ver 8818
Hifil
ele contou
ele arremessou
Hofal
foi-lhe contado (contaram-lhe)
ele foi arremessado
Essa forma representa 0.6% dos verbos analisados.
Hitpolel

Hitpolel
Essa forma hebraica, quanto ao uso, equivale ao Hitpael, e tem setido
reflexivo/causativo. O modo distinto se dá por causa de certas formas
verbais que duplicam sua última consoante e se modificam para uma raiz
composta de quatro letras ao invés da forma triliteral (com 3 letras) normal
da raiz. Essa forma, adicionalmente, alonga a vogal inicial na primeira
consoante.
Ver Hitpael 8819

1) (Itpolel) [CLBL] estar ou ficar horrorizado, assombrado

08076  שמםshamem

procedente de 8074; DITAT - 2409a; adj.
1) devastar, abandonar, desolar

08077  שממהsh ̂emamah ou  שממהshimamah

procedente de 8076; DITAT - 2409b,2409c; n. f.
1) devastação, ruínas, desolação

08078  שממוןshimmamown

procedente de 8074; DITAT - 2409e; n. m.
1) horror, medo, pavor

08079  שממיתs e
̂ mamiyth

provavelmente procedente de 8074 (no sentido de envenenar); DITAT - 2271; n. f.
1) um tipo de lagarto

08080  שמןshaman

uma raiz primitiva; DITAT - 2410; v.
1) ser ou ficar gordo, engordar
1a) (Qal) gordura (substantivo)
1b) (Hifil) tornar gordo, aparecer gordura

08081  שמןshemen

procedente de 8080, grego 1068 γεθσημανι; DITAT - 2410c; n. m.
1) gordura, óleo
1a) gordura, obesidade
1b) azeite, azeite de oliva
1b1) como produto, remédio ou ungüento
1b2) usado para unção
1c) gordura (referindo-se à terra frutífera, vales) (metafórico)

08082  שמןshamen
Itpolel

Itpolel
Essa forma aramaica (caldéia) equivale, quanto ao uso, ao Hitpolel no
hebraico, e tem sentido reflexivo/causativo, assim como o Hitpael. O modo
distinto ocorre por causa de certas formas verbais que duplicam suas
consoantes finais e se alteram para uma raiz composta por quatro letras em
vez da forma triliteral (de 3 letras) normal. Essa forma adicionalmente
alonga a vogal inicial na primeira consoante.
Ver Hitpael 8819
Ver Hitpolel 8824
CLBL CLBL

procedente de 8080; DITAT - 2410a; adj.
1) gordo, rico, robusto
1a) gordo, abundante (referindo-se ao alimento)
1b) corpulento, robusto (referindo-se aos homens)

08083

 שמנהsh

̂ emoneh ou

 שמונהsh

̂ emowneh fem.

 שמנהsh ̂emonah ou  שמונהsh ̂emownah
aparentemente procedente de 8082 com a idéia de corpulência; DITAT - 2411a; n. m./f.
1) oito, oitavo
1a) oito (como número cardinal)
1b) oitavo (como número ordinal)
1c) em combinação com outros números

08084  שמניםsh ̂emoniym ou  שמוניםsh ̂emowniym

múltiplo procedente de 8083; DITAT - 2411b; adj.
1) oitenta
1a) oitenta (como número cardinal)
1b) octagésimo (como número ordinal)
1c) em combinação com outros números

08085  שמעshama ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 2412, 2412a v.
1) ouvir, escutar, obedecer
1a) (Qal)
1a1) ouvir (perceber pelo ouvido)
1a2) ouvir a respeito de
1a3) ouvir (ter a faculdade da audição)
1a4) ouvir com atenção ou interesse, escutar a
1a5) compreender (uma língua)
1a6) ouvir (referindo-se a casos judiciais)
1a7) ouvir, dar atenção
1a7a) consentir, concordar
1a7b) atender solicitação
1a8) escutar a, conceder a
1a9) obedecer, ser obediente
1b) (Nifal)
1b1) ser ouvido (referindo-se a voz ou som)
1b2) ter ouvido a respeito de
1b3) ser considerado, ser obedecido
1c) (Piel) fazer ouvir, chamar para ouvir, convocar
1d) (Hifil)
1d1) fazer ouvir, contar, proclamar, emitir um som
1d2) soar alto (termo musical)
1d3) fazer proclamação, convocar
1d4) levar a ser ouvido n. m.
2) som

08086  שמעsh ̂ema ̀ (aramaico)
correspondente a 8085; DITAT - 3040; v.

1) ouvir
1a) (Peal) ouvir, ter um sentido de audição
1b) (Itpael) mostrar-se obediente

08087  שמעShema ̀

corresponde exatamente a 8088;
Sema = “ouvir” n. pr. m.
1) um rubenita, filho de Joel, pai de Azaz, e avô de Bela
2) um judaíta, filho de Hebrom e pai de Raãao
3) um benjamita, filho de Elpaal que, junto com seu irmão Berias, foram líderes das casas
de seus pais em Aijalom e expulsaram os habitantes de Gate. Provavelmente o mesmo
“Simei” (ver 1Cr 8.13 e 21)
4) um israelita que permaneceu à direita de Esdras enquanto este lia o texto da Lei para o
povo

08088  שמעshema ̀

procedente de 8085; DITAT - 2412b; n. m.
1) notícia, uma informação

08089  שמעshoma ̀

procedente de 8085; DITAT - 2412c; n. m.
1) notícia, rumor, novas, fama

08090  שמעSh e
̂ ma ̀

para 8087; n. pr. l.
Shema = “ouvido”
1) uma cidade em Judá nos limites da tribo no sul, com o território de Edom
1a) o mesmo que 8088; esta palavra 08090 não aparece no texto hebraico

08091  שמעShama ̀
procedente de 8085; n. pr. m.
Peal

Peal
No aramaico (caldeu), essa forma representa o tronco básico do verbo e
equivale ao tronco Qal no hebraico.
Ver Qal 8851
Itpael

Itpael
Essa forma, no aramaico (caldeu), é similar ao Hitpael no hebraico, com sua
forma alterada por causa de um Alef inicial. Essa forma verbal reflete
apenas o causativo intensivo, e ocorre apenas raramente com verbos que
apresentam qualidades ortográficas peculiares.
Ver Hitpael 8819

Sama = “obediente”
1) filho de Hotão o aroerita, irmão de Jeiel, ambos relacionados como guerreiros de elite de
Davi

08092  שמעאShim ̀a’

em lugar de 8093; n. pr. m.
Siméia = “fama”
1) filho de Davi com Bate-Seba
1a) também Samua
2) irmão de Davi, o 3o filho de Jessé
2a) também “Sama” e “Samá”
3) um levita gersonita, pai de Beraquias, e avô de Asafe
4) um levita merarita, filho de Uzá, e pai de Hagias

08093  שמעהShim ̀ah

fem. de 8088; n. pr. m.
Siméia = “fama”
1) irmão de Davi, o 3o filho de Jessé
1a) também “Sama” e “Samá”

08094  שמעהSh e
̂ ma ̀ah

em lugar de 8093; n. pr. m.
Semaá = “o rumor”
1) um benjamita, o gibeatita, pai de Aiezer and Joás, ambos guerreiros de elite de Davi que
juntaram-se a ele em Ziclague

08095  שמעוןShim ̀own

procedente de 8085, grego 4613 σιμων; n. pr. m.
Simeão = “ouvido”
1) o 2o filho de Jacó com sua esposa Lia e progenitor da tribo de Simeão
2) um israelita dos filhos de Bani que tinha uma esposa estrangeria no tempo de Esdras

08096  שמעיShim ̀iy

procedente de 8088, grego 4584 σεμει; n. pr. m.
Simei = “renomado”
1) um benjamita, filho de Gera da casa de Saul na época deDavi
2) um benjamita, filho de Elá e intendente do rei Salomão no território da tribo de
Benjamim
3) o ramatita encarregado das vinhas de Davi
4) filho de Gérson e neto de Levi
5) um levita, filho de Jedutum e líder do 10o. turno de cantores na na época de Davi
6) um levita dos filhos de Heman que tomou parte na purificação do templo na época do rei
Ezequias, de Judá
7) um levita, irmão de Cononias encarregado de receber os dízimos e ofertas no reinado de
Ezequias, rei de Judá
8) um levita que tinha uma esposa estrangeria na época de Esdras
9) um judaíta, filho de Pedaías e irmão de Zorobabel
10) um simeonita, filho de Zacur
11) um rubenita, filho de Gog e pai de Mica

12) um dos filhos de Hasum que tinha uma esposa estrangeira na época de Esdras
13) um dos filhos de Bani que tinha uma esposa estrangeira na época de Esdras
14) um benjamita, filho de Quis, pai de Jair, e avô de Mordecai na época de Ester
15) um levita, filho de Jaate, neto de Gérson, e bisneto de Levi
16) um benjamita, pai de Adaías, Beraías, e Sinrate.

08097  שמעיShim ̀iy

patronímico procedente de 8096; n. pr. m.
simeítas = ver Simei “renomado”
1) descendentes de Simei

08098  שמעיהSh ̂ema ̀yah or  שמעיהוSh ̂ema ̀yahuw

procedente de 8085 e 3050; n. pr. m.
Semaías = “ouvido pelo SENHOR”
1) um profeta do Senhor no governo de Roboão, rei de Judá
2) o neelamita, um falso profeta na época do profeta Jeremias
3) pai de Delaías, um dos príncipes de Judá na época do profeta Jeremias
4) um morador de Quiriate-Jearim e pai de Urias, um profeta do Senhor na época do profeta
Jeremias
5) um judaíta, filho de Secanias, pai de Hatus, e descendente de Zorobabel
6) um simeonita, pai de Sinri
7) um rubenita, filho de Joel and pai de Gogue
8) um levita morarita, filho de Hassube na época de Neemias
9) um levita, filho de Galal e pai de Obadias
10) um levita e líder da família dos filhos de Elizafã que foram encarregados de trazer a arca
para Jerusalém na época de Davi
11) um levita e escriba, filho de Natanael na época de Davi
12) um levita, 1o filho de Obede-Edom na época de Davi
13) um levita, descendente of Jedutum, o cantor na época do rei Ezequias, de Judá
14) um levita, um dos mensageiros de Esdras a Ido
15) um levita da época de Josafá, rei de Judá
16) um levita, um dentre vários encarregados da distribuição das ofertas voluntárias trazidas
a Deus para os seus irmãos levitas na época do rei Ezequias, de Judá
17) um levita na época do rei Josias, de Judá
18) líder de uma família de exilados que retornaram com Esdras
19) um sacerdote, dos filhos de Harim, no tempo de Esdras, que tinha uma esposa
estrangeira
20) um israelita dos filhos de Harim, na época de Esdras, que tinha uma esposa estrangeira
21) filho de Delaías, neto de Meetabel, e um falso profeta contratado por Tobias e
Sambalate para dar orientação falsa a Neemias
22) um sacerdote que selou a aliança juntamente com Neemias e participou da dedicação do
muro
23) um sacerdote que retornou do exílio com Zorobabel
24) um líder do povo presente na dedicação dos muros de Jerusalém na época de Neemias
25) avô do sacerdote Zacarias que participou da dedicação do muro na época de Neemias
26) outro dos sacerdotes que, na companhia de 25 sacerdotes, tomou parte na dedicação do
muro na tempo de Neemias

08099  שמעניShim ̀oniy

patronímico procedente de 8095; n. pr. m.

simeonits = ver Simeão “ouvinte”
1) descendentes de Simeão

08100  שמעתShim ̀ath

procedente de 8088; n. pr. f.
Simeate = “relato”
1) uma amonita, mãe de Jozacar ou Zabade, um dos assassinos do rei Joás, de Judá

08101  שמעתיShim ̀athiy

patronímico procedente de 8093; n. pr. m.
simeatita = ver Simeate “relato”
1) uma família de escribas

08102  שמץshemets

procedente de uma raiz não utilizada significando emitir um som; DITAT - 2413a; n. m.
1) sussurro, um pouco

08103  שמצהshimtsah

procedente de 8102; DITAT - 2413b; n. f.
1) sussurro, escárnio, cochicho

08104  שמרshamar

uma raiz primitiva; DITAT - 2414; v.
1) guardar, vigiar, observar, prestar atenção
1a) (Qal)
1a1) guardar, ter a incumbência de
1a2) guardar, vigiar, manter vigilância e custódia, proteger, salvar vida
1a2a) vigiar, vigia (particípio)
1a3) observar, esperar por
1a4) olhar, observar
1a5) guardar, reter, entesourar (na memória)
1a6) manter (dentro de limites), conter
1a7) observar, celebrar, guardar (o sábado ou a aliança ou mandamentos), cumprir (voto)
1a8) guardar, preservar, proteger
1a9) guardar, reservar
1b) (Nifal)
1b1) estar prevenido, tomar precauções, tomar cuidado, precaver-se
1b2) guardar-se, conter-se, abster-se
1b3) ser guardado, ser vigiado
1c) (Piel) vigiar, prestar atenção
1d) (Hitpael) guardar-se de

08105  שמרshemer ou (plural) שמרים
Hitpael

Hitpael
1) Essa forma expressa basicamente uma ação “reflexiva” de Qal ou Piel
Ver para o Qal 8851

procedente de 8104; DITAT - 2415a; n. m. pl.
1) sedimento, borra (do vinho)

08106  שמרShemer

o mesmo que 8105; n. pr. m.
Semer ou Semed = “preservado”
1) o proprietário do monte onde a cidade de Samaria foi construída
2) um levita merarita, filho de Mali e pai de Bani
3) um asserita, filho de Héber e pai de Aí, Roga, Jeubá e Arã. Também “Somer”
4) um benjamita, filho de Elpaal e fundador das cidades de Ono e Lode

08107  שמרshimmur

procedente de 8104; DITAT - 2414c n. m.
1) ronda noturna, vigilâcia, vigília

08108  שמרהshomrah

de um substantivo não utilizado procedente de 8104 significando um guarda; DITAT 2414a; n. f.
1) guarda, vigia

08109  שמרהsh ̂emurah

part. pass. de 8104; DITAT - 2414b; n. f.
1) pálpebra

08110  שמרוןShimrown

procedente de 8105 no sentido original;
Sinron = “posto alto de vigilância” n. pr. m.
Ver para o Piel 8840
Qal Hitpael
ele trajava ele se vestiu
ele lavou ele se lavou
ele caiu ele preciptou-se, caiu caiu em cima, atacou
ele vendeu ele se vendeu, ele se devotou
2) Expressa uma ação recíproca.
eles olharam eles olharam um para o outro
eles sussurraram eles sussurraram um para o outro
3) Alguns verbos no Hitpael são traduzidos como uma ação simples. A ação
reflexiva fica subentendida.
ele orou, ele lamentou, ele ficou irado
Essa forma representa 1.4% dos verbos analisados.

1) quarto filho de Issacar e progenitor da família dos sinronitas n. pr. l.
2) uma cidade real cananita designada a Zebulom

08111  שמרוןShom ̂erown

procedente do part. ativo de 8104, grego 4540 σαμαρεια; DITAT - 2414d; n. pr. l.
Samaria = “montanha para vigilância”
1) a região na parte norte da Palestina pertencente ao reino do Norte, que era formado pelas
10 tribos de Israel que se separaram do reino do Sul depois da morte de Salomão
durante o reinado de seu filho Roboão, sendo inicialmente governadas por Jeroboão
2) a capital do reino do Norte ou Israel localizada 50 km (30 milhas) ao norte de Jerusalém
e 10 km (6 milhas) a noroeste de Siquém

08112 מראון

 שמרוןShimrown M ̂ero’wn

procedente de 8110 e de um termo derivado de 4754; n. pr. l.
Sinrom-Merom = “posto alto de vigilância de Merom”
1) uma cidade real cananita entregue a Zebulom
1a) provavelmente a mesma “Sinrom”

08113  שמריShimriy

procedente de 8105 no sentido original; n. pr. m.
Sinri = “vigilante”
1) um simeonita, filho de Semaías e pai de Jedaías
2) pai de Jediael, um dos guerreiros de elite de Davi
3) um levita merarita, filho de Hosa
4) um levita coatita dos filhos de Elisafã

08114  שמריהSh ̂emaryah ou  שמריהוSh ̂emaryahuw

procedente de 8104 e 3050; n. pr. m.
Semarias = “guardado pelo SENHOR”
1) um benjamita, um dos guerreiros de elite de Davi que se uniram a ele em Ziclague
2) um filho do rei Roboão, de Judá
3) um israelita dos filhos de Harim que tinha uma esposa estrangeira na época de Esdras
4) um israelita dos filhos de Bani que tinha uma esposa estrangeira na época de Esdras

08115  שמריןShomrayin (aramaico)

correspondente a 8111; n. pr. l.
Samaria = “montanha para vigilância”
1) a região na parte norte da Palestina pertencente ao reino do Norte, formado pelas 10
tribos de Israel que se separaram do reino do Sul depois da morte de Salomão durante o
reinado de seu filho Roboão sendo governadas inicialmente por Jeroboão
2) a capital do reino do Norte ou Israel localizada 50 km (30 milhas) ao norte de Jerusalém
e 10 km (6 milhas) a noroeste de Siquém

08116  שמריתShimriyth

procedente de 8113; n. pr. f.
Sinrite = “vigilante”
1) uma moabita, mãe de Jeozabade, um dos assassinos de Joás, rei de Judá

08117  שמרניShimroniy

patronímico procedente de 8110; n. pr. m.
sinronita = ver Sinrom “guardião”
1) descendentes de Sinrom

08118  שמרניShom ̂eroniy

nome pátrio ou gentílico procedente de 8111; n. pr. m.
samaritanos = “de Samaria”
1) moradores de Samaria

08119  שמרתShimrath

procedente de 8104; n. pr. m.
Sinrate = “guarda”
1) um benjamita, filho de Simei

08120  שמשsh e
̂ mash (aramaico)

correspondente à raiz de 8121 com a idéia de atividade à luz do dia; DITAT - 3042; v.
1) ( ael) ministrar, servir
P

08121  שמשshemesh

procedente de uma raiz não utilizada significando ser brilhante; DITAT - 2417a; n. f./m.
1) sol
1a) sol
1b) nascer do sol, nascente, leste, pôr do sol, oeste (referindo-se à direção)
1c) sol (como objeto de culto ilícito)
1d) abertamente, publicamente (em outras expressões)
1e) pináculos, baluartes, escudos (resplandecentes ou reluzentes)

08122  שמשshemesh (aramaico)

correspondente a 8121; DITAT - 3041; n. m.
1) sol

08123  שמשוןShimshown

procedente de 8121, grego 4546 σαμψων; n. pr. m.
Sansão = “como o sol”
1) um danita, filho de Manoá, nazireu vitalício e juiz de Israel por 20 anos

08124  שמשיShimshay (aramaico)

procedente de 8122; n. pr. m.
Sinsai = “ensolarado”
1) o escrivão de Reum, o sátrapa do governo persa na Judéia
Pael

Pael
No aramaico (caldeu), essa é a forma intensiva do verbo, equivalente ao
Piel no hebraico.
Ver Piel 8840

08125  שמשריShamsh ̂eray
aparentemente procedente de 8121; n. pr. m.
Sanserai = “semelhante ao sol”
1) um benjamite, filho de Jeroão

08126  שמתיShumathiy

patronímico procedente de um nome não utilizado derivado de 7762 e provavelmente
significando cheiro de alho; n. pr. m.ádj. gentílico (pátrio)
sumateus = “os exaltados”
1) um descendente ou morador de Suma

08127  שןshen

procedente de 8150; DITAT - 2422a; n. f.
1) dente, marfim
1a) dente
1a1) de homem, lei de Talião, de animal
1b) dente ou ponta (de garfo)
1c) marfim
1c1) como material
1c2) referindo-se ao comércio
1d) rocha pontiaguda

08128  שןshen (aramaico)

correspondente a 8127; DITAT - 3043; n. m./f.
1) dente

08129  שןShen

o mesmo que 8127; n. pr. l.
Sem = “rochedo”
1) um lugar na Palestina
1a) evidentemente algum lugar na vizinhança de Mispa

08130  שנאsane’

uma raiz primitiva; DITAT - 2272; v.
1) odiar, ser odioso
1a) (Qal) odiar
1a1) referindo-se ao homem
1a2) referindo-se a Deus
1a3) abominador, quem odeia, inimigo (particípio) (substantivo)
1b) (Nifal) ser odiado
1c) (Piel) o que odeia (particípio)
1c1) referindo-se a pessoas, nações, Deus, sabedoria

08131  שנאs ̂ene’ (aramaico)

correspondente a 8130; DITAT - 3010; v.
1) (Peal) odiar
1a) inimigo (particípio)

08132  שנאshana

uma raiz primitiva; DITAT - 2419; v.
1) mudar, alterar
1a) (Qal) mudar
1b) (Piel) mudar, alterar
1c) (Pual) ser mudado

08133  שנאsh e
̂ na’ (aramaico)

correspondente a 8132; v.
1) mudar, ser alterado, ser trocado
1a) (Peal) mudar, ser mudado
1b) (Pael) mudar, transformar, frustrar
1b1) diferente (particípio)
1c) (Itpael) ser mudado
1d) (Afel) mudar, alterar

08134  שנאבShin’ab

provavelmente procedente de 8132 e 1; n. pr. m.
Sinabe = “esplendor do pai”
1) o rei de Admá na época de Abraão

08135  שנאהsin’ah

procedente de 8130; DITAT - 2272b; n. f.
1) ódio, aversão, inimizade
1a) ódio
1a1) referindo-se ao homem, a Deus

08136  שנאןshin’an

procedente de 8132; DITAT - 2421d; n. m.
1) repetição
1a) repetição, dupla repetição, duas vezes dez mil, milhares de repetições, milhares
recontados
1a1) miríades

08137  שנצרShenatstsar

aparentemente de origem babilônica; n. pr. m.
Senazar = “líder esplêndido”
1) um judaíta da linhagem real, filho ou neto do rei Jeoaquim, de Judá, e tio de Zorababel

08138  שנהshanah

uma raiz primitiva; DITAT - 2421; v.
1) repetir, fazer de novo, mudar, modificar
1a) (Qal) mudar
1b) (Nifal) ser repetido
1c) (Piel) mudar, modificar
1d) (Hitpael) disfarçar-se

08139  שנהsh e
̂ nah (aramaico)

correspondente a 8142; DITAT - 2778a; n. f.
1) sono

08140  שנהsh e
̂ nah (aramaico)
correspondente a 8141; n. f.
1) ano

08141  שנהshaneh (somente no pl.), ou (fem.)  שנהshanah

procedente de 8138; DITAT - 2419a; n. f.
1) ano
1a) como divisão de tempo
1b) como medida de tempo
1c) como indicação de idade
1d) curso de uma vida (os anos de vida)

08142  שנהshehah ou  שנאshena’ (Sl 127.2)

procedente de 3462; DITAT - 928c; n. f.
1) sono

08143  שנהביםshenhabbiym

procedente de 8127 e o pl. aparentemente de uma palavra estrangeira; DITAT - 2422c;
n. m. pl.
1) marfim

08144  שניshaniy

de origem incerta; DITAT - 2420a; n. m.
1) escarlate, carmesim
1a) de fato, o inseto “coccus ilicis”, cujo corpo ressecado da sua fêmea libera uma
substância corante da qual é produzida a tintura usada para tingir o tecido de escarlate
ou carmesim

08145  שניsheniy

procedente de 8138; DITAT - 2421b; n m/f; adj
1) segundo
1a) segundo (o número ordinal)
1b) de novo (uma segunda vez)
1c) um outro, outro (algo distinto de alguma outra coisa)

08146  שניאsaniy’

procedente de 8130; DITAT - 2272a; adj.
1) odiado, antipatizado

08147  שניםsh e
̂ nayim ou (fem.)  שתיםsh ̂ettayim

dual de 8145; DITAT - 2421a; n. dual m./f.; adj.
1) dois
1a) dois (o número cardinal)
1a1) dois, ambos, duplo, duas vezes
1b) segundo (o número ordinal)
1c) em combinação com outros números
1d) ambos (um número dual)

08148  שנינהsh e
̂ niynah

procedente de 8150; DITAT - 2422b; n. f.
1) palavra ofensiva, palavra ferina, sarcasmo, escárnio

08149  שנירSh ̂eniyr ou  שנירS ̂eniyr

procedente de uma raiz não utilizada significando ser pontudo; n. pr. montanha
Senir = “montanha de neve”
1) o nome amorreu para o monte Hermom

08150  שנןshanan

uma raiz primitiva; DITAT - 2422; v.
1) afiar, aguçar
1a) (Qal) aguçar, afiar
1b) (Piel) aguçar, ensinar (incisivamente)
1c) (Hitpolel) ser perfurado

08151  שנסshanac

uma raiz primitiva; DITAT - 2423; v.
1) (Piel) cingir

08152  שנערShin ̀ar

provavelmente de origem estrangeira; DITAT - 2424; n. pr. l.
Sinar = “país de dois rios”
1) nome antigo do território mais tarde conhecido como Babilônia ou Caldéia

08153  שנתsh ̂enath

procedente de 3462; DITAT - 928c; n. f.
1) sono

08154  שסהshacah ou  ששהshasah (Is 10.13)

uma raiz primitiva; DITAT - 2425; v.
1) saquear, pilhar, tomar espólio
1a) (Qal)
1a1) pilhar
1a2) saquaedores (particípio)
1b) (Poel) pilhar

08155  שססshacac

uma raiz primitiva; DITAT - 2426; v.
1) pilhar, saquear, espoliar
1a) (Qal) pilhar
1b) (Nifal) ser pilhado, ser assaltado
Poel

Poel
Essa forma funciona de maneira muito semelhante ao Piel normal, e ocorre
somente devido a certas mudanças internas de vogal.
Ver Piel 8840

08156  שסעshaca ̀
uma raiz primitiva; DITAT - 2427; v.
1) dividir, rachar, partir ao meio, fender
1a) (Qal) que parte ao meio, partido ao meio (particípio)
1b) (Piel) rasgar ao meio, rachar ao meio

08157  שסעsheca ̀

procedente de 8156; DITAT - 2427a; n. m.
1) fenda, partido ao meio, divisão

08158  שסףshacaph

uma raiz primitiva; DITAT - 2428; v.
1) (Piel) despedaçar, cortar em pedaços
1a) significado duvidoso

08159  שעהsha ̀ah

uma raiz primitiva; DITAT - 2429; v.
1) olhar para, considerar, fitar ou observar ao redor
1a) (Qal) fitar, considerar, contemplar, observar ao redor
1b) (Hifil) desviar o olhar, levar a desviar o olhar
1c) (Hitpael) olhar assombrado, olhar a redor (com ansiedade)

08160  שעהsha ̀ah (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 8159; DITAT - 3044; n. f.
1) breve tempo, momento

08161  שעטהsha ̀atah

procedente de uma raiz não utilizada, significando bater com o pé no chão; DITAT 2430a; n. f.
1) bater (dos cascos), tropel

08162  שעטנזsha ̀atnez

provavelmente de origem estrangeira; DITAT - 2431; n. m.
1) tecido misto, tecido de fiação mista, tecido composto de linho e lã
1a) um tipo de tecido proibido para roupas
1b) tecido feito por fios de linho e lã entrelaçados juntos

08163  שעירsa ̀iyr ou  שערsa ̀ir

procedente de 8175; DITAT - 2274c,2274e adj.
1) cabeludo n. m.
2) cabrito, bode
2a) como animal sacrificial
2b) sátiro, pode referir-se a um bode possuído pelo demônio como os porcos de Gedara (Mt
8.30-32)

08164  שעירsa ̀iyr

semelhante a 8163; DITAT - 2277a; n. m.
1) gotas de chuva, chuvisco

08165  שעירSe ̀iyr
semelhante a 8163; DITAT - 2274h,2274g
Seir = “cabeludo” ou “peludo” n. pr. m.
1) patriarca dos horeus, os habitantes de Edom antes dos descendentes de Esaú, os edomitas
n. pr. território
2) a terra de Edom, ao sul do mar Morto n. pr. montanha
3) uma cadeia de montanhas em Edom que se estende do mar Morto até o golfo de Elate
3a) aparentemente também chamado “monte Seir” e que se estende ao ao longo da maior
parte da própria cordilheira
4) uma montanha no norte de Judá situada a oeste de Quiriate-Jearim

08166  שעירהs e
̂ ̀iyrah

procedente de 8163; n. f.
1) cabra

08167  שעירהS ̂e ̀iyrah

formado como 8166; n. pr. l.
Seirá = “o peludo”
1) um lugar provavelmente no sudeste de Efraim

08168  שעלsho ̀al

procedente de uma raiz não utilizada significando escavar; DITAT - 2432a; n. m.
1) concha da mão, palma da mão, punhado
1a) concha da mão, palma da mão
1b) punhado

08169  שעלביםSha ̀albiym ou  שעלביןSha ̀alabbiyn

pl. procedente de 7776; n. pr. l.
Saalabim = “lugar de raposas”
1) uma aldeia em Dã ocupada pelos amorreus

08170  שעלבניSha ̀alboniy

pátrio procedente de 8169; n. pr. m.
saalbonita = ver Saalabim “lugar de raposas”
1) um morador de Saalabim

08171  שעליםSha ̀aliym

pl. de 7776; n. pr. l.
Saalim = “raposas”
1) uma região em Israel

08172  שעןsha ̀an

uma raiz primitiva; DITAT - 2434; v.
1) apoiar-se em, confiar em, apoiar
1a) (Nifal) reclinar-se, reclinar-se sobre, apoiar-se
1a1) referindo-se à confiança em Deus (fig.)
fig. Figuradamente

08173  שעעsha ̀a ̀
uma raiz primitiva; DITAT - 2435,2436; v.
1) esfregar, estar besuntado, estar cego
1a) (Qal)
1a1) estar besuntado, estar cego
1a2) besuntar os olhos
1b) (Hifil) lambuzar (referindo-se aos olhos), besuntar sobre os olhos
1c) (Hitpalpel) cegar-se, estar cego
2) brincar, agradar-se
2a) (Pilpel) brincar, ter prazer, agradar-se
2b) (Palpal) ser acariciado
2c) (Hitpalpel) agradar-se

08174  שעףSha ̀aph

procedente de 5586; n. pr. m.
Saafe = “divisão”
1) filho de Jadai da família de Calebe, o irmão de Jerameel
2) filho de Calebe, o irmão de Jerameel, com sua concubina Maaca e pai de Madmana

08175  שערsa a
̀ r
Hitpalpel

Hitpalpel
Essa forma hebraica é, quanto ao uso, equivalente ao Hitpael, e tem sentido
reflexivo/causativo. O modo distinto ocorre por que certas formas verbais
duplicam suas sílabas finais (as duas letras finais da raiz) e alteram a forma
normal triliteral da raiz, que passa a conter duas letras repetidas.
Ver Hitpael 8819
Pilpel

Pilpel
Essa forma equivale à forma intensiva Piel, e ocorre devido à duplicação da
sílaba final da raiz.
Ver Piel 8840
Palpal

Palpal (não é utilizado)
Uma forma de um verbo triliteral tal como “palal” que duplica a primeira
sílaba por eufonia. Essa forma funciona, não obstante, como o tronco Qal
normal.
Ver Qal 8851

uma raiz primitiva; DITAT - 2274d,2275,2276; v.
1) arraancar numa ventania, tiritar, tremer de medo, arrepiar-se (de horror), estar com muito
medo
1a) (Qal)
1a1) arrepiar-se (de horror)
1a2) tremer de medo
2) arrancar fora com a força do vento, arrastar, arrebatar num redemoinho
2a) (Qal)
2a1) varrer
2a2) arrastar (referindo-se à ação de Deus contra os ímpios) (fig.)
2b) (Nifal) ser tormentoso, ser tempestuoso (excessivamente)
2c) (Piel) arrebatar num redemoninho, arrastar na ventania
2d) (Hitpael) atacar com fúria contra, vir como uma tempestade

08176  שערsha ̀ar

uma raiz primitiva; DITAT - 2438; v.
1) partir ao meio, raciocinar, calcular, contar, estimar
1a) (Qal) calcular Pv 23.7

08177  שערs ̂e ̀ar (aramaico)

correspondente a 8181; DITAT - 3011; n. m.
1) cabelo (da cabeça)

08178  שערsa a
̀ r

procedente de 8175; DITAT - 2275a; n. m.
1) tormenta, tempestade, terror, horror

08179  שערsha ̀ar

procedente de 8176 no sentido original; DITAT - 2437a; n. m.
1) porta
1a) porta (de entrada)
1b) porta (referindo-se ao espaço interno da porta, isto é, o mercado, marketplace, o lugar
de reuniões públicas)
1b1) cidade, aldeia
1c) porta (de palácio, castelo real, templo, átrio do tabernáculo)
1d) céus

08180  שערsha ̀ar

procedente de 8176; DITAT - 2438a; n. m.
1) uma unidade de medida
1a) 100 medidas = 100 para 1 = 100 vezes (cêntuplo)

08181  שערse ̀ar ou  שערsa ̀ar (Is 7.20)

procedente de 8175 no sentido de desgrenhar; DITAT - 2274a; n. m.
1) pêlo
1a) pêlo (de animais, humano)
1b) fibra (de vestimenta feita de pêlo)

08182  שערsho ̀ar

procedente de 8176; DITAT - 2439a; adj.

1) horrendo, nojento, vil, ofensivo

08183  שערהs e
̂ ̀arah

procedente de 8178; DITAT - 2275b; n. f.
1) tormenta

08184  שערהs ̂e ̀orah ou  שעורהs ̂e ̀owrah (no fem. significa
planta) e (no masc. significa grão); também  שערs ̂e ̀or ou  שעורs ̂
e ̀owr

procedente de 8175 no sentido de aspereza; DITAT - 2274f; n. f.
1) cevada
1a) cevada (referindo-se à planta)
1b) cevada (alimento ou grão)

08185  שערהsa ̀arah
procedente de 8181; DITAT - 2274b; n. f.
1) um único fio de cabelo

08186

 שערורהsha

̀ aruwrah

ou

 שעריריהsha

ariyriyah ou  שעררתsha ̀arurith
procedente de 8176 no sentido de 8175; DITAT - 2439b; n. f.
1) coisa horrível

08187  שעריהSh e
̂ ̀aryah
procedente de 8176 e 3050; n. pr. m.
Searias = “estimado pelo SENHOR”
1) um benjamita da família de Saul, um dos 6 filhos de Azel

08188  שעריםS ̂e ̀oriym
pl. de 8184; n. pr. m.
Seorim = “cevada”
1) um sacerdote no tempo de Davi encarregado do 4o turno de serviço

08189  שעריםSha ̀arayim
dual de 8179; n. pr. l.
Saaraim = “portão duplo”
1) uma cidade em Judá
2) uma cidade em Simeão

08190  שעשגזSha ̀ashgaz
de origem persa; n. pr. m.
Saasgaz = “servo do que é belo”
1) o eunuco do palácio de Xerxes encarregado das mulheres na 2a. casa

08191  שעשעsha ̀shua ̀ ou (plural) שעשעים
procedente de 8173; DITAT - 2436a; n. m. pl. intensivo
1) deleite, prazer
1a) deleite

̀

1b) objeto de deleite

08192  שפהshaphah

uma raiz primitiva; DITAT - 2440; v.
1) pôr a descoberto, raspar
1a) (Nifal) ser descoberto pela ação do vento, estar nu, ser desnudado (pelo vento)
1b) (Pual) estar descoberto, ser posto a descoberto

08193  שפהsaphah ou (no dual e no plural)  שפתsepheth

provavelmente procedente de 5595 ou 8192 com a idéia de término (veja 5490); DITAT
- 2278a; n. f.
1) lábio, idioma, fala, costa, margem, canto, borda, beira, extremidade, beirada, faixa
1a) lábio (como órgão do corpo)
1b) idioma
1c) margem, beira, borda (de taça, mar, rio, etc.)

08194  שפהshaphah

procedente de 8192 no sentido de clarificar; DITAT - 2440a; n. f.
1) nata, queijo
1a) sentido duvidoso

08195  שפוSh e
̂ phow ou  שפיSh ̂ephiy

procedente de 8192; n. pr. m.
Sefô = “audacioso”
1) um edomita, filho de Sobal dos filhos de Seir

08196  שפוטsh ̂ephowt ou  שפוטsh ̂ephuwt

procedente de 8199; DITAT - 2443b; n. m.
1) juízo, ato de juízo

08197  שפופםSh ̂ephuwpham ou  שפופןSh ̂ephuwphan

procedente da mesma raiz que 8207; n. pr. m.
Sefufá ou Sufã = “serpente”
1) filho de Belá e neto de Benjamim

08198  שפחהshiphchah

procedente de uma raiz não utilizada significando espalhar (como uma família; veja
4940); DITAT - 2442a; n. f.
1) serva, criada, escrava
1a) serva, criada (pertencente a uma senhora)
1b) referindo-se ao discurso, ao que fala, humildade (fig.)

08199  שפטshaphat

uma raiz primitiva; DITAT - 2443; v.
1) julgar, governar, vindicar, punir
1a) (Qal)
1a1) agir como legislador ou juiz ou governador (referindo-se a Deus, homem)
1a1a) administrar, governar, julgar
1a2) decidir controvérsia (referindo-se a Deus, homem)
1a3) executar juízo

1a3a) discriminando (referindo-se ao homem)
1a3b) vindicando
1a3c) condenando e punindo
1a3d) no advento teofânico para juízo final
1b) (Nifal)
1b1) entrar em controvérsia, pleitear, manter controvérsia
1b2) ser julgado
1c) (Poel) juiz, oponente em juízo (particípio)

08200  שפטsh e
̂ phat (aramaico)

correspondente a 8199; DITAT - 3045; v.
1) julgar
1a) (Peal) julgar (particípio)

08201  שפטshephet

procedente de 8199; DITAT - 2443a; n. m.
1) juízo, julgamento (o ato de julgar)

08202  שפטShaphat

procedente de 8199; n. pr. m.
Safate = “julgado” ou “ele tem julgado”
1) filho de Hori e o príncipe de Simeão escolhido para observar a terra prometida
2) pai do profeta Eliseu
3) um judaíta, filho de Semaías e descendente de Zorobabel na linhagem real de Judá
4) um líder da tribo de Gade
5) filho de Adlai e líder dos pastores a serviço de Davi nos vales

08203  שפטיהSh e
̂ phatyah ou  שפטיהוSh ̂ephatyahuw

procedente de 8199 e 3050; n. pr. m.
Sefatias = “o SENHOR julgou”
1) a filho de Davi com Abital; 5o filho de Davi
2) líder de uma família de exilados que retornaram da Babilônia com Zorobabel
3) outro líder de uma família de exilados que retornaram d a Babilônia com Zorobabel
4) um judaíta, filho de Maalalel e pai de Amarias
5) um príncipe de Judá, filho de Matã e um dos conselheiros que aconselharam o rei
Zedequias, de Judá, a que matasse o profeta Jeremias
6) o harufita, um dos guerreiros de elite de Davi que se uniram a ele em Ziclague
7) filho de Maaca e príncipe da tribo de Simeão na época de Davi
8) filho do rei Josafá de Judá e irmão de seu sucessor Jeorão

08204  שפטןShiphtan

procedente de 8199; n. pr. m.
Siftã = “judicial”
1) um efraimita, pai de Quemuel, o líder da tribo de Efraim escolhido para fazer a divisão
da terra prometida entre as tribos

08205  שפיsh ̂ephiy

procedente de 8192; DITAT - 2440b; n. m.
1) nudez, alto desnudo ou plano, lugar desguarnecido, lugares altos, alto estéril

1a) nudez
1b) lugar desguarnecido, alto desguarnecido

08206  שפיםShuppiym

pl. de um substantivo não utilizado procedente da mesma raiz que 8207 e com o mesmo
significado; n. pr. m.
Supim = “serpentes”
1) filho de Iri ou Ir, neto de Bela, e bisneto de Benjamim
2) um levita merarita, filho de Hosa, e encarregado da porta Ocidental do templo na época
de Davi

08207  שפיפןsh e
̂ phiyphon

procedente de uma raiz não utilizada significando o mesmo que 7779; DITAT - 2448a;
n. m.
1) serpente de chifres
2) (CLBL) uma serpente, talvez uma cobra ou uma serpente de chifres

08208  שפירShaphiyr

procedente de 8231; n. pr. l.
Safir = “formoso”
1) um lugar em Judá; localização desconhecida

08209  שפירshappiyr (aramaico)

intensivo de uma forma correspondente a 8208; DITAT - 3046a; adj.
1) formoso, belo (referindo-se à folhagem)

08210  שפךshaphak

uma raiz primitiva; DITAT - 2444; v.
1) derramar, despejar, entornar
1a) (Qal)
1a1) derramar, despejar
1a2) derramar (sangue)
1a3) despejar (raiva ou coracão) (fig.)
1b) (Nifal) ser despejado, ser derramado
1c) (Pual) ser despejado, sed derramado
1d) (Hitpael)
1d1) ser despejado
1d2) derramar-se

08211  שפךshephek

procedente de 8210; DITAT - 2444a; n. m.
1) lugar de despejo

08212  שפכהshophkah

um derivativo procedente de 8210; DITAT - 2444b; n. f.
1) pênis, uretra, órgão masculino
1a) como canal de fluido

08213  שפלshaphel

uma raiz primitiva; DITAT - 2445; v.

1) ser ou tornar-se humilde, afundar, ser humilhado, ser rebaixado
1a) (Qal) ser ou tornar-se humilde
1b) (Hifil)
1b1) prostar ou abaixar, humilhar
1b2) colocar em um lugar inferior, demonstrar humildade
1b3) abaixar, sentar

08214  שפלsh e
̂ phal (aramaico)

correspondente a 8213; v.
1) ser humilde, humilhar, rebaixar
1a) (Afel) rebaixar, humilhar

08215  שפלsh e
̂ phal (aramaico)

procedente de 8214; adj.
1) baixo, o mais baixo (posição social)

08216  שפלshephel

procedente de 8213; DITAT - 2445a; n. m.
1) humildade, estado ou condição humilde

08217  שפלshaphal

procedente de 8213; DITAT - 2445c; adj.
1) baixo, humilde
1a) baixo (em altura)
1b) humilde (posição social), humilde (condição ou espírito)
1c) humilhado
1d) humilde (como subst.)

08218  שפלהshiphlah

procedente de 8216; DITAT - 2445b; n. f.
1) humildade, humilhação, um lugar humilde

08219  שפלהsh e
̂ phelah

procedente de 8213; DITAT - 2445d; n. f.
1) terra baixa, vale
1a) terra baixa
1a1) faixa a oeste das montanhas da Judéia (termo técnico)
1a1a) Sefelá
1a2) faixa próxima à costa norte do Carmelo

08220  שפלותshiphluwth

procedente de 8213; DITAT - 2445e; n. f.
1) afundamento, ociosidade, inatividade

08221  שפםSh e
̂ pham

provavelmente procedente de 8192; n. pr. l.
Sefã = “calvo”
1) um lugar ou região no nordeste de Canaã na divisa oriental

08222  שפםsapham

procedente de 8193; DITAT - 2279; n. m.
1) bigode

08223  שפםShapham

formado como 8221; n. pr. m.
Safã = “corajoso”
1) um líder da tribo de Gade na terra de Basã

08224  שפמותSiphmowth

fem. pl. de 8221; n. pr. l.
Sifmote = “frutífero”
1) um lugar no Neguebe no sul de Judá

08225  שפמיShiphmiy

gentílico procedente de 8221; adj.
sifmita = ver Sifmote “frutífero”
1) morador de Sefã ou Sifmote

08226  שפןsaphan

uma raiz primitiva; DITAT - 1537; v.
1) cobrir, revestir, forrar, esconder, entensourar
1a) (Qal)
1a1) coberto, forrado, tesouros (particípio)

08227  שפןshaphan

procedente de 8226; DITAT - 2446a; n. m.
1) texugo do rochedo, coelho, hiracóide n. pr. m.
2) secretário ou escriba do rei Josias, de Judá
3) pai de Aicã na época de rei Josias, de Judá
3a) é improva/vel que seja o mesmo que 2
4) pai de Elasa na época do profeta Jeremias
4a) talvez o mesmo que 3
5) um escriba e pai de Gemarias
5a) talvez o mesmo que 2
6) pai de Jazanias na época de Ezequiel
6a) talvez o mesmo que 2

08228  שפעshepha ̀

procedente de uma raiz não utilizada significando abundar; DITAT - 2447a; n. m.
1) abundância

08229  שפעהshiph ̀ah

procedente de 8228; DITAT - 2447b; n. f.
1) abundância, quantidade, multidão

08230  שפעיShiph ̀iy

procedente de 8228; n. pr. m.
Sifi = “abundante”
1) um simeonita, filho de Alom e pai de Ziza na época de Ezequias, rei de Judá

08231  שפרshaphar
uma raiz primitiva; DITAT - 2449; v.
1) ser agradável, ser belo, ser formoso, ser elegante, ser luminoso, cintilar
1a) (Qal) ser belo

08232  שפרsh ̂ephar (aramaico)

correspondente a 8231; DITAT - 3046; v.
1) ser justo, ser decente, parecer bom, parecer agradável
1a) (Peal) parecer bom, ser aceitável

08233  שפרshepher

procedente de 8231; DITAT - 2449a; n. m.
1) beleza, bondade, formosura

08234  שפרShepher

o mesmo que 8233; n. pr. mont.
Sefer = “beleza”
1) um local de parada de Israel no deserto

08235  שפרהshiphrah

procedente de 8231; DITAT - 2449b; n. f.
1) (Piel) clareza, limpeza

08236  שפרהShiphrah

o mesmo que 8235; n. pr. f.
Sifrá = “claro”
1) uma das duas parteiras hebréias às quais o faraó ordenou que matassem todos os meninos
nascidos aos hebreus mas estas desobedeceram

08237  שפרורshaphruwr

procedente de 8231; DITAT - 2449d; n. m.
1) dossel, pavilhão real
1a) significado duvidoso

08238  שפרפרsh ̂epharphar (aramaico)

procedente de 8231; DITAT - 3046b; n. m.
1) aurora, cedo de manhã

08239  שפתshaphath

uma raiz primitiva; DITAT - 2441a; v.
1) estabelecer, pôr, colocar, ordenar
1a) (Qal)
1a1) estabelecer
1a2) ordenar, estabelecer

08240  שפתshaphath

procedente de 8239; DITAT - 2450; n. m.
1) pinos em formato de gancho, ganchos, potes, aprisco

1a) sentido duvidoso

08241  שצףshetseph

procedente de 7857 (por aliteração com 7110); DITAT - 2373a; n. m.
1) enchente, aguaceiro, inundação

08242  שקsaq

procedente de 8264, grego 4526 σακκος; DITAT - 2282a; n. m.
1) malha, pano de saco, saco
1a) saco (para grão)
1b) pano de saco
1b1) vestimenta durante luto ou como humilhação
1b2) material estendido sobre o qual se deita

08243  שקshaq (aramaico)

correspondente a 7785; DITAT - 3047; n. m.
1) perna (a parte inferior)

08244  שקדsaqad

uma raiz primitiva; DITAT - 2281; v.
1) atar, prender, estar preso em (significado duvidoso)
1a) (Nifal) estar preso em

08245  שקדshaqad

uma raiz primitiva; DITAT - 2451; v.
1) velar, vigiar, estar acordado, estar alerta
1a) (Qal)
1a1) manter vigília sobre, estar vigilante sobre
1a2) estar alerta, velar (como, por exemplo, o que pranteia ou sofre)

08246  שקדshaqad

um denominativo procedente de 8247; DITAT - 2451b; v.
1) (Pual) flores de amendoeira no formato de cálices (particípio)

08247  שקדshaqed

procedente de 8245; DITAT - 2451a; n. m.
1) amendoeira, amêndoa
1a) amêndoa (a noz)
1b) amendoeira

08248  שקהshaqah

uma raiz primitiva; DITAT - 2452; v.
1) dar de beber, irrigar, beber, regar, levar a beber água
1a) (Hifil)
1a1) regar, irrigar
1a2) regar, dar de beber
1b) (Pual) ser regado
1c) (Nifal) variante

08249  שקוshiqquv

procedente de 8248; DITAT - 2452a; n. m.
1) bebida, refrigério

08250  שקויshiqquwy

procedente de 8248; DITAT - 2452a; n. m.
1) bebida, refrigério

08251  שקוץshiqquwts ou  שקץshiqquts

procedente de 8262; DITAT - 2459b; n. m.
1) ídolo ou coisa detestável, coisa abominável, abominação, ídolo, algo detestável

08252  שקטshaqat

uma raiz primitiva; DITAT - 2453; v.
1) estar calmo, estar tranqüilo, estar em paz, estar sossegado, descansar, estar calmamente
deitado, estar sereno
1a) (Qal)
1a1) estar calmo, estar sereno
1a1a) estar em paz (referindo-se à terra)
1a2) estar quieto, estar inativo
1b) (Hiphil)
1b1) demonstrar calma
1b1a) calma, demonstração de calma (substantivo)
1b2) aquietar, estar tranqüilo
1b3) causar tranqüilidade, pacificar, acalmar

08253  שקטsheqet

procedente de 8252; DITAT - 2453a; n. m.
1) calma, tranqüilidade, serenidade

08254  שקלshaqal

uma raiz primitiva; DITAT - 2454; v.
1) pesar, medir na balança, liqüidar
1a) (Qal)
1a1) pesar
1a2) medir na balança (um preço)
1a3) referindo-se à tristeza (fig.)
1b) (Nifal)
1b1) ser pesado
1b2) ser medido na balança

08255  שקלsheqel

procedente de 8254; DITAT - 2454a; n. m.
1) siclo
1a) a principal unidade de peso ou medida
1a1) ouro - 1/10000 de um talento e igual a 220 grãos
1a2) prata - 1/3000 de um talento e igual a 132 grõs
1a3) cobre - 1/1500 de um talento e igual a 528 grãos

08256  שקםshaqam ou (fem.)  שקמהshiqmah
de origem incerta, grego 4807 συκαμινος; DITAT - 2455; n. f.

1) sicômoro (que produz figos)

08257  שקעshaqa ̀ (abbrev. Am 8.8)

uma raiz primitiva; DITAT - 2456; v.
1) baixar, afundar, decantar
1a) (Qal) afundar
1b) (Nifal) afundar, desmoronar
1c) (Hifil) afundar, fazer assentar

08258  שקעהורהsh e
̂ qa ̀ruwrah

procedente de 8257; DITAT - 2047b; n. f.
1) depressão, buraco

08259  שקףshaqaph

uma raiz primitiva; DITAT - 2457; v.
1) olhar do alto, olhar para baixo ou para fora, olhar para
1a) (Nifal) inclinar-se (e olhar), olhar para baixo
1b) (Hifil) olhar para baixo, olhar com desdém

08260  שקףsheqeph

procedente de 8259; DITAT - 2458a; n. m.
1) estrutura, moldura (da porta), porta, verga da porta

08261  שקףshaquph

part. pass. de 8259; DITAT - 2458b; n. m.
1) estrutura, moldura (da janela), verga, armação da janela

08262  שקץshaqats

uma raiz primitiva; DITAT - 2459; v.
1) (Piel) detestar, tornar abomin/vel, considerar vulgar, tornar detestável
1a) detestar
1b) tornar detestável

08263  שקץsheqets

procedente de 8262; DITAT - 2459a,2459b; n. m.
1) coisa ou ídolo detestável, uma coisa impura, uma abominação, algo detestável

08264  שקקshaqaq

uma raiz primitiva; DITAT - 2460; v.
1) correr, correr de um lado para outro, apressar, correr de lá para cá, estar ansioso ou ávido
ou sedento
1a) (Qal) vagabundo, errante, vagaroso, ataque (particípio)
1b) (Hitpalpel) correr de lá para cá, correr para trás e para frente

08265  שקרsaqar

uma raiz primitiva; DITAT - 2283; v.
1) (Piel) flertar com os olhos, ser malicioso
1a) olhar significativamente (participle)

08266  שקרshaqar

uma raiz primitiva; DITAT - 2461; v.
1) agir ou tratar com falsidade, ser falso, trapacear, enganar
1a) (Piel) tratar com falsidade
1b) (Qal) tratar com falsidade

08267  שקרsheqer

procedente de 8266; DITAT - 2461a; n. m.
1) mentira, engano, desapontamento, falsidade
1a) engano (o que engana ou desaponta ou trai alguém)
1b) engano, fraude, erro
1b1) fraudulentamente, erradamente (como advérbio)
1c) falsidade (injúria no testemunho)
1c1) testificar falsidade, falso juramento, jurar falsamente
1d) falsidade (referindo-se a profetas falsos ou iludidos)
1e) mentira, falsidade (em geral)
1e1) língua falsa
1f) em vão

08268  שקתshoqeth

procedente de 8248; DITAT - 2452b; n. f.
1) cocho d’água

08269  שרsar

procedente de 8323; DITAT - 2295a; n. m.
1) príncipe, governante, líder, chefe, comandante, oficial, capitão
1a) comandante, chefe
1b) vassalo, nobre, oficial (sob as ordens do rei)
1c) capitão, general, comandante (militar)
1d) chefe, líder, superintendente (de outras classes de funcionários)
1e) líderes, príncipes (referindo-se a ofícios religiosos)
1f) anciãos (referindo-se aos líderes representativos do povo)
1g) príncipes-mercadores (referindo-se à hierarquia dignidade)
1h) anjo protetor
1i) Soberano dos soberanos (referindo-se a Deus)
1j) diretor

08270  שרshor

procedente de 8324; DITAT - 2469a; n. m.
1) cordão umbilical, umbigo

08271  שראsh ̂ere’ (aramaico)

uma raiz correspondente a 8293; DITAT - 3048; v.
1) soltar, habitar, começar
1a) (Peal)
1a1) soltar
1a2) habitar (procedente do ato de desencilhar para acampar)
1b) (Pael) começar, abrir
1c) (Itpael) ser desamarrado

08272  שרעצרShar’etser

de origem estrangeira; n. pr. m.
Sarezer = “príncipe de fogo”
1) filho do rei Senaqueribe, da Assíria, e assassino do próprio pai
2) um israelita enviado pelo povo à casa de Deus para orar na época do profeta Zacarias e
do rei Dario

08273  שרבsharab

procedente de uma raiz não utilizada significando resplandecer; DITAT - 2462a; n. m.
1) calor abrasador ou intenso, solo ressequido

08274  שרביהSherebyah

procedente de 8273 e 3050; n. pr. m.
Serebias = “o SENHOR tem chamuscado”
1) um levita que auxiliou a Esdras na leitura da lei e que selou a aliança com Neemias

08275  שרביטsharbiyt

for 7626; DITAT - 2314b; n. m.
1) cetro
2) (DITAT) dardo, lança

08276  שרגsarag

uma raiz primitiva, grego 4553 σαργανη; DITAT - 2284; v.
1) estar entrelaçado
1a) (Pual) estar entrelaçado
1b) (Hithpael) entrelaçar-se

08277  שרדsarad

uma raiz primitiva; DITAT - 2285; v.
1) (Qal) escapar, sobreviver

08278  שרדs ̂erad

procedente de 8277; DITAT - 2286a; n. m.
1) obra trançada ou pregueada

08279  שרדsered

procedente de 8277; DITAT - 2286b; n. m.
1) estilete, uma linha, marcador
1a) um instrumento de marcar em madeira

08280  שרהsarah

uma raiz primitiva; DITAT - 2287; v.
1) contender, ter poder, lutar com, persistir, empenhar-se, perseverar
1a) (Qal) persistir, contender

08281  שרהsharah

uma raiz primitiva; DITAT - 2463; v.
1) deixar solto, libertar
1a) (Qal) deixar solto
1b) (Piel) colocar em liberdade

08282  שרהsarah
de 8269; DITAT - 2295b; n. f.
1) princesa, fidalga, dama

08283  שרהSarah

o mesmo que 8282, grego 4564 σαρρα; n. pr. fem.
Sara = “fidalga”
1) esposa de Abraão e mãe de Isaque

08284  שרהsharah

provavelmente procedente de 7791; DITAT - 2355b; n. f.
1) muro
2) (CLBL) fileira de vides

08285  שרהsherah

procedente de 8324 no sentido original de pressionar; DITAT - 2469b; n. f.
1) bracelete

08286  שרוגS e
̂ ruwg

procedente de 8276, grego 4562 σαρουχ; n. pr. m.
Serugue = “ramo”
1) filho de Reú e bisavô de Abraão

08287  שרוחןSharuwchen

provavelmente procedente de 8281 (no sentido de habitar [veja 8271] e 2580; n. pr. loc.
Saruém = “refúgio de graça”
1) uma cidade em Judá designada a Simeão

08288  שרוךs e
̂ rowk

procedente de 8308; DITAT - 2290a; n. m.
1) correia de sandália

08289  שרוןSharown

provavelmente uma forma abreviada procedente de 3474, grego 4565 σαρων; n. m.
1) planície, lugar nivelado
Sarom = “uma planície” n. pr. l.
2) a região situada entre as montanhas da Palestina central, o mar Mediterrâneo e o norte de
Jopa
3) uma região na parte oriental do Jordão próxima a Gileade e Basã

08290  שרוניSharowniy

procedente de 8289; adj. gentílico ou pátrio
saronita = ver Sarom “uma planície”
1) morador da região de Sarom

08291  שרוקsaruwq

part. pass. procedente do mesmo verbo que 8321; DITAT - 2294b; n. m.
1) rebentos ou cachos da videira

08292

 שרוקהsh

̂ eruwqah ou (por permuta)

 שריקהsh

eriyqah

part. pass. de 8319; DITAT - 2468b; n. f.
1) som de flauta, assobio, silvo

08293  שרותsheruwth
procedente de 8281 abreviado; DITAT - 2463; n. f.
1) resto

08294  שרחSerach
por permuta com 5629; n. pr. f.
Sera = “o príncipe respirou”
1) filha de Aser

08295  שרטsarat
uma raiz primitiva; DITAT - 2289; v.
1) fazer incisão, arranhar, fazer tatuagem, cortar
1a) (Qal) fazer incisão
1b) (Nifal) ser arranhado ou dilacerado, ser cortado

08296  שרטseret e  שרטתsareteth
procedente de 8295; DITAT - 2289a; n. m./f.
1) incisão, corte

08297  שריSaray
procedente de 8269; n. pr. f.
Sarai = “princesa”
1) nome original de Sara, esposa de Abrão ou Abraão

08298  שריSharay
provavelmente procedente de 8324; n. pr. m.
Sarai = “libertador”
1) um dentre os filhos de Bani que despediu sua esposa estrangeira na época de Esdras

08299  שריגsariyg
procedente de 8276; DITAT - 2284a; n. m.
1) rebento, broto, ramo

08300  שרידsariyd
procedente de 8277; DITAT - 2285a; n. m.
1) sobrevivente, restante, resto
1a) sobrevivente

08301  שרידSariyd
o mesmo que 8300; n. pr. l.
Saride = “sobrevivente”
1) um lugar ou marco na divisa de Zebulom

̂

 שריוןshiryown

 שריןshiryon e  שריןshiryan
também (fem.)  שריהshiryah e  שרינהshiryonah
08302

ou

procedente de 8281 no sentido original de girar; DITAT - 2466a,2465a; n. m./f.
1) couraça para o corpo
2) uma arma
2a) talvez uma lança, dardo

08303  שריוןShiryown e  שריןSiryon

o mesmo que 8302 (isto é, coberto de neve); n. pr. montanha
Siriom = “peitoral”
1) um dos nomes que os sidônios davam ao monte Hermom

08304  שריהS ̂erayah ou  שריהוS ̂erayahuw

procedente de 8280 e 3050;
Seraías = “o SENHOR é governante” n. pr. m.
1) o escriba ou secretário de Davi
2) filho de Azarias, pai de Jeozadaque, que era o principal sacerdote no reino de Zedequias,
rei de Judá, e por ocasião da captura de Jerusalém
3) filho de Tanumete, o netofatita, e um dos homens que foram a Gedalias, o governador de
Judá nomeado por Nabucodonozor, que jurou servir ao rei da Babilônia
4) um judaíta, filho de Quenaz, irmaão de Otniel, e pai de Joabe
5) um simeonita, pai de Josibiah e avô de Jeú
6) um povo da província que retornou de exílio com Zorobabel
6a) talvez o mesmo que 10
7) filho de Azarias e pai de Esdras, o sacerdote e escriba
8) um sacerdote que subscreveu a aliança juntamente com Neemias
9) um sacerdote, filho de Hilquias na época de Neemias
10) um sacerdote ou levita que retornou do exílio com Zorobabel
10a) provavelmente um sacerdote e líder de uma família de sacerdotes depois do exílio.
Talvez o mesmo que 6
11) filho de Meraias e mensageiro enviado pelo profeta Jeremias à Babilônia com um livro
de seus escritos
12) filho de Azriel e um dos 3 homens mandados pelo rei Jeoiaquim, de Judá, prender a
Jeremias e Baruque

08305  שריקהs ̂eriyqah

procedente da mesma raiz que 8321 no sentido original de perfurar; DITAT - 2293a; adj.
1) cardado, penteado, fino (referindo-se ao linho)

08306  שרירshariyr

procedente de 8324 no sentido original semelhante a 8270 (veja 8326); DITAT - 2469c;
n. m.
1) tendão, músculo

08307  שרירותsh ̂eriyruwth

procedente de 8324 no sentido de torcido, isto é, firme; DITAT - 2469d; n. f.
1) obstinação, dureza, firmeza

08308  שרךsarak

uma raiz primitiva; DITAT - 2290; v.
1) torcer
1a) (Piel) cruzar, torcer, enredar

08309  שרמהsh ̂eremah

provavelmente um erro ortográfico em lugar de 7709; DITAT - 2334a; n. f.
1) campo

08310  שרסכיםSarc e
̂ kiym

de origem estrangeira; n. pr. m.
Sarsequim = “príncipe dos eunucos”
1) um governador ou general de Nabucodonozor na tomada de Jerusalém

08311  שרעsara ̀

uma raiz primitiva; DITAT - 2291; v.
1) estender, estirar
1a) (Qal) estendido (particípio)
1b) (Hitpael) estender-se

08312  שרעףsar a
̀ ph

em lugar de 5587; DITAT - 2273b; n. m.
1) pensamentos inquietante, pensamentos

08313  שרףsaraph

uma raiz primitiva; DITAT - 2292; v.
1) queimar
1a) (Qal) queimar
1b) (Nifal) ser queimado
1c) (Piel) que queima, abrasador (particípio)
1d) (Pual) ser destruído pelo fogo, ser queimado

08314  שרףsaraph

procedente de 8313; DITAT - 2292a,2292b; n. m.
1) serpente, serpente abrasadora
1a) serpente venenosa (abrasadora por causa do efeito de queimação do veneno)
2) serafim, serafins
2a) seres majestosos com 6 asas, mãos ou vozes humanas a serviço de Deus

08315  שרףSaraph

o mesmo que 8314; n. pr. m.
Sarafe = “queimar”
1) um judaíta, filho de Selá que governou em Moabe

08316  שרפהs e
̂ rephah

procedente de 8313; DITAT - 2292c; n. f.
1) queima

08317  שרץsharats

uma raiz primitiva; DITAT - 2467; v.

1) (Qal) fervilhar, enxamear, multiplicar
1a) fervilhar, enxamear
1b2) enxamear

08318  שרץsherets

procedente de 8317; DITAT - 2467a; n. m.
1) coisas que fervilham ou enxameiam, rastejantes, pululantes
1a) referindo-se a insetos, animais, pequenos répteis, quadrúpedes

08319  שרקsharaq

uma raiz primitiva; DITAT - 2468; v.
1) assobiar, silvar, apitar
1a) (Qal) assobiar (como um sinal)

08320  שרקsaruq

procedente de 8319; DITAT - 2294a; n. m.
1) cavalo alazão, avermelhado, castanho-avermelhado, baio

08321

 שרקsoreq

ou

 שורקsowreq

e (fem.)

שרקה

soreqah

procedente de 8319 no sentido de vermelho (veja 8320); DITAT - 2294c; n. m.
1) tipo selecionado de vinho, uvas selecionadas

08322  שרקהsh ̂ereqah
procedente de 8319; DITAT - 2468a; n. f.
1) apito, assobio

08323  שררsarar
uma raiz primitiva; DITAT - 2295; v.
1) ser ou agir como príncipe, governar, contender, ter poder, triunfar sobre, reinar, governar
1a) (Qal) dominar sobre, governar
1b) (Hithpael) dominar

08324  שררsharar
uma raiz primitiva; DITAT - 2469; v.
1) (Qal) ser um inimigo

08325  שררSharar
procedente de 8324; n. pr. m.
Sarar = “inimigo”
1) pai de Aião, um dos guerreiros de elite de Davi

08326  שררshorer
procedente de 8324 no sentido de torcer (veja 8270); DITAT - 2469a; n. m.
1) umbigo, cordão umbilical

08327  שרשsharash
uma raiz primitiva; DITAT - 2471; v.
1) desairragar, lançar raízes, lidar com as raízes
1a) (Piel) arrancar, extirpar

1b) (Pual) ser arrancado ou extirpado (referindo-se à produção)
1c) (Poel) deitar raízes
1d) (Poal) deitar raízes
1e) (Hifil) criar raízes, fazer criar raízes

08328  שרשsheresh

procedente de 8327; DITAT - 2471a; n. m.
1) raiz
1a) raiz (literal)
1b) raiz (referindo-se ao povo em relação à estabilidade ou permanência) (fig.)
1c) raiz, fundo (como o nível mais inferior) (fig.)

08329  שרשSheresh

o mesmo que 8328; n. pr. m.
Seres = “raiz”
1) filho de Maquir e neto de Manassés

08330  שרשshoresh (aramaico)

correspondente a 8328; DITAT - 3050a; n. m.
1) raiz

08331  שרשהsharshah

procedente de 8327; DITAT - 2470; n. f.
1) corrente

08332  שרשוsh e
̂ roshuw (aramaico)

procedente de uma raiz correspondente a 8327; DITAT - 3050b; n. f.
1) desarraigamento, banimento

08333  שרהרהsharah e
̂ rah

procedente de 8327 [veja 8331]; DITAT - 2470; n. f.
1) corrente

08334  שרתsharath

uma raiz primitiva; DITAT - 2472; v.
1) (Piel) ministrar, servir, estar a serviço de

08335  שרתshareth

infinitivo de 8334; DITAT - 2472a; n. m.
1) ministração, serviço religioso, serviço no tabernáculo
Poal

Poal
Essa forma é o passivo do Poel, e funciona de maneira muito semelhante ao
Pual normal.
Ver Pual 8849
Ver Poel 8845

08336  ששshesh ou (por aliteração com 4897)  ששיsh ̂eshiy
em lugar de 7893; DITAT - 2473,2379a; n. m.
1) algo alvejado, bisso, linho, linho fino
2) alabastro, pedra similar, mármore

08337  ששshesh masc.  ששהshishshah

um número primitivo; DITAT - 2336a; n. m./f.; adj.
1) seis
1a) seis (número cardinal)
1b) sexto (número ordinal)
1c) em combinação com outros números

08338  ששוshawshaw

uma raiz primitiva; DITAT - 2474; v.
1) (Piel) conduzir, guiar
2a) sentido aparente

08339  ששבצרSheshbatstsar

de origem estrangeira; n. pr. m.
Sesbazar = “adorador do fogo”
1) o príncipe de Judá no primeiro retorno dos exilados na Babilônia; geralmente
identificado com o nome babilônico de Zorobabel

08340  ששבצרSheshbatstsar (aramaico)

correspondente a 8339; n. pr. m.
Sesbazar = “adorador do fogo”
1) o príncipe de Judá no primeiro retorno dos exilados na Babilônia; geralmente
identificado com o nome babilônico de Zorobabel

08341  ששהshashah

um denominativo procedente de 8337; DITAT - 2336d; v.
1) (Piel) dar a sexta parte, dar a sexta parte de

08342  ששוןsasown ou  ששןsason

procedente de 7797; DITAT - 2246a; n. m.
1) alegria, contentamento, exultação, júbilo
1a) exultação, gozo

08343  ששיShashay

talvez procedente de 8336; n. pr. m.
Sasai = “nobre”
1) um filho de Bani que despediu sua esposa estrangeira na época de Esdras

08344  ששיSheshay

provavelmente para 8343; n. pr. m.
Sesai = “nobre”
1) filho de Anaque, um dos gigantes da terra de Canaã

08345  ששיshishshiy
procedente de 8337; DITAT - 2336b; n. m./f.; adj.
1) sexto
1a) sexto (número ordinal)
1b) um sexto (como fração)

08346  ששיםshishshiym

múltiplo de 8337; DITAT - 2336c; n. indecl.; adj.
1) sessenta

08347  ששךSheshak

de origem estrangeira; DITAT - 2475; n. pr. l.
Sesaque = “teu linho fino”
1) outro nome para Babilônia aparentemente derivado do nome da deusa “Shach”

08348  ששןSheshan

talvez em lugar de 7799; n. pr. m.
Sesã = “nobre”
1) um judaíta das famílias de Hezrom e Jerameel, filho de Isi e pai de Alai

08349  ששקShashaq

provavelmente procedente da raiz de 7785; n. pr. m.
Sasaque = “desejo”
1) um benjamita, filho de Berias e pai de Ifdéias e Penuel

08350  ששרshashar

talvez procedente da raiz de 8324 no sentido de 8320; DITAT - 2476; n. m.
1) cor vermelha, vermelhão
1a) antigamente extraído do inseto “coccus ilicis”

08351  שתsheth

procedente de 7582; DITAT - 2301d,2478a; n. m.
1) assento do corpo, nádegas Nm 24.17

08352  שתSheth

procedente de 7896, grego 4589 σηθ; pr. n. m.
Sete = “compensação”
1) o 3o filho de Adão com Eva
1a) Também Sete

08353  שתsheth (aramaico) ou  שתshith (aramaico)

correspondente a 8337; DITAT - 3022a; adj.
1) seis (como número cardinal)

08354  שתהshathah

uma raiz primitiva; DITAT - 2477; v.
1) beber
1a) (Qal)

1a1) beber
1a1a) referindo-se a beber o cálice da ira de Deus, de massacre, de ações ímpias (fig.)
1a2) festejar
1b) (Nifal) ser bebido

08355  שתהsh ̂ethah (aramaico)

correspondente a 8354; DITAT - 3051; v.
1) (Peal) beber

08356  שתהshathah

procedente de 7896; DITAT - 2380b; n. m.
1) fundação, suporte, esteio

08357  שתהshethah

procedente de 7896; DITAT - 2478a; n. m.
1) assento (do corpo), nádegas

08358  שתיsh e
̂ thiy

procedente de 8354; DITAT - 2477a; n. m.
1) uma bebida, uma bebedeira Ec 10.17

08359  שתיsh e
̂ thiy

procedente de 7896; DITAT - 2479a; n. m.
1) urdidura, tecido

08360  שתיהsh e
̂ thiyah

procedente de 8358; DITAT - 2477b; n. f.
1) bebida (modo ou uso ou quantidade)

08361  שתיןshittiyn (aramaico)

correspondente a 8346 [veja 8353]; DITAT - 3022b; n. indec.; adj.
1) sessenta

08362  שתלshathal

uma raiz primitiva; DITAT - 2480; v.
1) (Qal) plantar, transplantar

08363  שתילsh ̂ethiyl

procedente de 8362; DITAT - 2480a; n. m.
1) planta, muda de planta, broto transplantado, rebento

08364  שתלחיShuthalchiy

patronímico procedente de 7803; adj.
sutelaítas = Sutela “recém nomeado”
1) descendentes de Sutela, filho de Efraim, e de seu filho do mesmo nome

08365  שתםshatham

uma raiz primitiva; DITAT - 2481; v.
1) (Qal) abrir
1a) significado incerto

08366  שתןshathan
uma raiz primitiva; DITAT - 2377; v.
1) (Hifil) urinar
1a) o que urina (usado como designação do gênero masculino)

08367  שתקshathaq

uma raiz primitiva; DITAT - 2482; v.
1) (Qal) estar sossegado, estar silencioso

08368  שתרsathar

uma raiz primitiva; DITAT - 2297; v.
1) (Nifal) irromper, rebentar

08369  שתרShethar

de origem estrangeira; n. pr. m.
Setar = “uma estrela”
1) um dos 7 príncipes do império meda ou persa

08370 בוזני

 שתרSh ̂ethar Bowz ê nay

de origem estrangeira; n. pr. m.
Setar-Bozenai = “estrela de esplendor”
1) um oficial persa no reino de Dário

08371  שתתshathath

uma raiz primitiva; DITAT - 2483; v.
1) (Qal) colocar, nomear

08372  תאta’ e (fem.)  תאהta’ah (Ez 40.12)

procedente da raiz de 8376; DITAT - 2484; n. m.
1) câmara, sala da guarda

08373  תאבta’ab

uma raiz primitiva; DITAT - 2485; v.
1) (Qal) anelar

08374  תאבta’ab

uma raiz primitiva [provavelmente idêntica a 8373 com a idéia de baforar
desdenhosamente; DITAT - 2486; v.
1) (Piel) detestar, abominar

08375  תאבהta’abah

procedente de 8374 [veja 15]; DITAT - 2485a; n. f.
1) anelo

08376  תאהta’ah

uma raiz primitiva; DITAT - 2487; v.
1) (Piel) marcar, assinalar

08377  תאוt ̂e’ow e  תואtow’ (a forma original)

procedente de 8376; DITAT - 2488; n. m.
1) boi selvagem, antílope, “oryx”
1a) talvez um animal extinto, o significado exato é incerto

08378  תאוהta’avah

procedente de 183 (abrev.); DITAT - 40d; n. f.
1) desejo
1a) desejo, vontade, anseios do coração de alguém
1a1) cobiça, apetite, concupiscência (no mau sentido)
1b) coisa desejada, objeto de desejo

08379  תאוהta’avah

procedente de 8376; DITAT - 2496b; n. f.
1) fronteira, limite
1a) significado incerto

08380  תאוםta’owm ou  תאםta’om

procedente de 8382, grego 2381 θωμας; DITAT - 2489a; n. m.
1) gêmeo

08381  תאלהta’alah

procedente de 422; DITAT - 94b; n. f.
1) maldição

08382  תאםta’am

uma raiz primitiva; DITAT - 2489; v.
1) ser duplo, ser unido
1a) (Qal) ser duplo
1b) (Hifil) dar à luz gêmeos

08383  תאןt ̂e’un ou (plural) תאנים

procedente de 205; DITAT - 48b; n. m.
1) labuta

08384  תאןt ̂e’en ou (no sing., fem.)  תאנהt ̂e’enah

talvez de origem estrangeira; DITAT - 2490; n. f.
1) figo, figueira

08385  תאנהta’anah ou  תאנהto’anah

procedente de 579; DITAT - 126a,126b; n. f.
1) ocasião, tempo do cio ou de copulação, impulso sexual (referindo-se aos animais)
2) ocasião, oportunidade (para uma discussão)

08386  תאניהta’aniyah

procedente de 578; DITAT - 124b; n. f.
1) luto, lamentação

08387 שלה

 תאנתTa’anath Shiloh

procedente de 8385 and 7887; n. pr. l.
Taanate-Siló = “acesso a Siló”

1) um marco na divisa de Efraim

08388  תארta’ar

uma raiz primitiva; DITAT - 2491,2491b; v.
1) (Qal) ser esboçado, inclinar, delinear, estender
1a) significado incerto
2) (Piel) esboçar, fazer um traçado

08389  תארto’ar

procedente de 8388; DITAT - 2491a; n. m.
1) molde, forma, esboço, figura, aspecto

08390  תארעTa’area ̀

talvez procedente de 772; n. pr. m.
Taréia = “câmara de um vizinho”
1) um benjamita, filho de Mica da família de Saul

08391  תאשורt ̂e’ashshuwr

procedente de 833; DITAT - 183g; n. f.
1) um tipo de árvore
1a) buxo - um árvore pequena sempre verde
1b) talvez cipreste ou cedro

08392  תבהtebah

talvez de origem estrangeira; DITAT - 2492; n. f.
1) arca
1a) embarcação que Noé construiu
1b) cesta em que Moisés foi colocado

08393  תבואהt ̂ebuw’ah

procedente de 935; DITAT - 212c; n. f.
1) produção, produto, renda
1a) produto, produção, safra (produtos agrícolas, geralmente)
1b) renda, rendimentos
1c) ganho (referindo-se a sabedoria) (fig.)
1d) fruto dos lábios (fig.)

08394

 תבוןtabuwn

e (fem.)

towbunah

procedente de 995; DITAT - 239c; n. m.
1) compreensão, inteligência
1a) o ato do entendimento
1a1) habilidade
1b) a capacidade do entendimento
1b1) inteligência, compreensão, percepção
1c) o objeto do conhecimento
1d) professor (personificação)

08395  תבוסהt ̂ebuwcah
procedente de 947; DITAT - 216c; n. f.

 תבונהt

̂ ebuwnah ou

תובנה

1) o calcar aos pés, opressão, ruína, queda, destruição

08396  תבורTabowr

procedente de uma raiz correspondente a 8406;
Tabor = “colina” n. pr. monte
1) um monte na planície de Esdrelom que que ergue-se abruptamente e de forma isolada
exceto por uma estreita cordilheira no lado ocidental que a conecta aos montes de
Nazaré n. pr. loc.
2) uma cidade próxima ao cimo do monte Tabor (1)
3) uma cidade de levites meraritas localizada no território de Zebulom n. pr. de a/rvore
4) local de um carvalho que se encontrava no caminho de Saul ao voltar para casa depois de
ter sido ungido por Samuel

08397  תבלtebel

aparentemente procedente de 1101; DITAT - 248d; n. m.
1) confusão (violação da natureza ou da ordem divina)
1a) perversão (pecado sexual)

08398  תבלtebel

procedente de 2986; DITAT - 835h; n. f.
1) mundo

08399  תבליתtabliyth

procedente de 1086; DITAT - 246c; n. f.
1) destruição

08400  תבללt e
̂ ballul

procedente de 1101 no sentido original de fluir; DITAT - 248e; n. m.
1) obscuridade, defeito (na visão), confusão

08401  תבןteben

provavelmente procedente de 1129; DITAT - 2493; n. m.
1) palha, restolho
1a) como material de construção
1b) como forragem para o gado

08402  תבניTibni

procedente de 8401; n. pr. m.
Tibni = “inteligente”
1) aspirante ao trono do reino do norte, de Israel, depois da morte de Zimri; lutou por 4 anos
com a facção rival cujo líder era Omri; morreu depois de 4 anos deixando o trono para
Omri

08403  תבניתtabniyth

procedente de 1129; DITAT - 255d; n. f.
1) modelo, planta, forma, construção, figura
1a) construção, estrutura
1a1) sentido duvidoso
1b) modelo
1c) figura, imagem (referindo-se aos ídolos)

08404  תבערהTab ̀erah
procedente de 1197; n. pr. l.
Taberá = “labareda”
1) um lugar no deserto de Parã

08405  תבץTebets

procedente da mesma raiz que 948; n. pr. l.
Tebes = “ilustre”
1) uma vila próxima a Siquém

08406  תברt e
̂ bar (aramaico)

correspondente a 7665; DITAT - 3052; v.
1) quebrar
1a) (Peal) quebrado em pedaços (particípio)

08407

 תגלת פלאסרTiglath

Pil’ecer

ou

תגלת

 פלסרTiglath P ̂ elecer ou  תלגת פלנאסרTilgath
e’ecer ou  תלגת פלנסרTilgath Pilnecer
de origem estrangeira; n. pr. m.
Tiglate-Pileser ou Tiglate-Pilneser = “tu descobrirás o prodigioso vínculo”
1) um rei assírio que atacou Samaria ou o reino do Norte (Israel) no reinado de Peca

08408  תגמולtagmuwl

procedente de 1580; DITAT - 360c; n. m.
1) benefício, ato de graça

08409  תגרהtigrah

procedente de 1624; DITAT - 378b; n. f.
1) contenda, luta, conflito, hostilidade

08410  תדהרtidhar

aparentemente procedente de 1725; DITAT - 408b; n. m.
1) uma espécie de árvore de madeira de lei
1a) talvez buxo, olmeiro

08411  תדיראt e
̂ diyra’ (aramaico)

procedente de 1753 no sentido original de resistir; DITAT - 2669d; n. f.
1) continuação, continuidade, perpetuity
1a) constantemente (como advérbio)

08412  תדמרTadmor ou  תמרTammor (1Rs 9.18)

aparentemente procedente de 8558; n. pr. l.
Tadmor = “palmeira”
1) uma cidade construída por Salomão depois de ter conquistado Hamate-Zoba

08413  תדעלTid ̀al

talvez procedente de 1763; n. pr. m.

Piln ̂

Tidal = “grande filho”
1) líder de varias tribos nômades e um aliado de Quedorlaomer

08414  תהוtohuw

procedente de uma raiz não utilizada significando estar devastado; DITAT - 2494a; n. m.
1) informe, confusão, irrealidade, vazio
1a) sem forma (referindo-se à terra primitiva)
1a1) nada, espaço vazio
1b) o que é vazio ou irreal (referindo-se aos ídolos) (fig.)
1c) desolação, deserto (referindo-se a lugares ermos)
1d) lugar de caos
1e) vaidade
Para uma discussão sobre a Teoria do Intervalo, ver tópico 8756.

08415  תהוםt e
̂ howm ou  תהםt ̂ehom
procedente de 1949; DITAT - 2495a; n. f./m.
1) profundidade, profundezas, lugares profundos, abismo, o abismo, oceano
1a) profundezas (referindo-se a águas subterrâneas)
1b) profundidade, oceano, profundezas (do oceano)
1c) oceano primevo, abismo
1d) fundura, profundeza (de rio)
1e) abismo, a sepultura

08416  תהלהt ̂ehillah

procedente de 1984; DITAT - 500c; n. f.
1) louvor, cântico ou hino de louvor
1a) louvor, adoração, ação de graças (rendida a Deus)
1b) ato de louvor geral ou público
1c) cântico de louvor (como título)
1d) louvor (exigido pelas qualidades ou atos ou atributos de Deus)
1e) renome, fama, glória
1e1) de Damasco, de Deus
1e2) objeto de louvor, possuidor de renome (fig.)

08417  תהלהtoholah

procedente de um substantivo não utilizado (aparentemente procedente de 1984)
significando vociferar; DITAT - 2494b; n. f.
1) erro

08418  תהלכהtahalukah

procedente de 1980; DITAT - 498e; n. f.
1) procissão

08419  תהפכהtahpukah

procedente de 2015; DITAT - 512f; n. f.
1) perversidade, coisa perversa

08420  תוtav

procedente de 8427; DITAT - 2496a; n. m.
1) desejo, marca

1a) marca (como um sinl de dispensa de julgamento)

08421  תובtuwb (aramaico)

correspondente a 7725, voltar; DITAT - 3053; v.
1) retornar, voltar
1a) (Peal) retornar, voltar
1b) (Afel)
1b1) restituir, devolver, responder
1b2) devolver

08422  תובלTuwbal ou  תבלTubal

provavelmente de origem estrangeira; n. pr. m.
Tubal = “tu serás trazido” n. pr. m.
1) filho de Jafé and neto de Noé n. pr. terr.
2) uma região na parte oriental da Ásia Menor
2a) talvez quase idêntica à Capadócia

08423 קין

 תובלTuwbal Qayin

aparentemente procedente de 2986 (veja 2981) e 7014; n. pr. m.
Tubalcaim = “tu serás trazido de Caim”
1) filho de Lameque com sua esposa Zilá e o primeiro a trabalhar em metal

08424  תוגהtuwgah

procedente de 3013; DITAT - 839b; n. f.
1) lamento, tristeza, pesar

08425  תוגרמהTowgarmah ou  תגרמהTogarmah

provavelmente de origem estrangeira;
Togarma = “tu a quebrarás” n. pr. m.
1) filho de Gômer, neto de Jafé, e bisneto de Noé n. pr. terr.
2) território ocupado pelos descendentes de Togarma
2a) provavelmente a região conhecida como Armênia

08426  תודהtowdah

procedente de 3034; DITAT - 847b; n. f.
1) confissão, louvor, ação de graças
1a) dar louvor a Deus
1b) ação de graças em cânticos de culto litúrgico, hino de louvor
1c) coro ou procissão ou linha ou companhia de ação de graças
1d) oferta de gratidão, sacrifício de ação de graças
1e) confissão

08427  תוהtavah

uma raiz primitiva; DITAT - 2496; v.
1) rabiscar, limitar, marcar, fazer ou colocar uma marca
1a) (Piel) marcar
1b) (Hifil) colocar uma marca

08428  תוהtavah

uma raiz primitiva [ou talvez idêntica à 8427 com a idéia similar de reduzir a pedaços];
DITAT - 2497; v.
1) (Hifil) afligir, ferir, aborrecer, causar dor
1a) significado provável

08429  תוהt e
̂ vahh (aramaico)

correspondente a 8539 ou talvez a 7582 com a idéia de levar à ruína [veja 8428]; DITAT
- 3054; v.
1) (Peal) estar espantado, estar alarmado

08430  תוחTowach

procedente de uma raiz não utilizada significando deprimir; n. pr. m.
Toá = “humilde”
1) filho de Zufe, pai de Eliel, and ancestral de Samuel e Hemã

08431  תוחלתtowcheleth

procedente de 3176; DITAT - 859b; n. f.
1) esperança

08432  תוךtavek

procedente de uma raiz não utilizada significando partir ao meio; DITAT - 2498; n. m.
1) meio
1a) meio
1b) para dentro, pelo meio de (depois de verbos de movimento)
1c) entre (referindo-se a um grupo de pessoas)
1d) entre (referindo-se a objetos dispostos em pares)
1e) dentre (quando para tirar, separar, etc.)

08433  תוכחהtowkechah e  תוכחתtowkachath

procedente de 3198; DITAT - 865a,865b; n. f.
1) repreensão, correção, censura, punição, castigo
2) argumento, reprimenda
2a) argumento, contestação
2b) reprimenda, desaprovação
2c) correção, repreensão

08434  תולדTowlad

procedente de 3205; n. pr. l.
Tolade = “geração”
1) um vila em Simeão
1a) também “Eltolade”

08435  תולדהtowl ̂edah ou  תלדהtol ̂edah

procedente de 3205; DITAT - 867g; n. f. pl.
1) descendentes, conseqüências, condutas, gerações, genealogias
1a) narrativa acerca de homens e de seus descendentes
1a1) lista genealógica dos descendentes de alguém
1a2) contemporâneos de alguém
1a3) curso da história (referindo-se à crição, etc.)

1b) geração ou relato dos céus (metaf.)

08436  תולןTuwlon

procedente de 8524; n. pr. m.
Tilom = “dom”
1) um judaíta, filho de Simão

08437  תוללtowlal

procedente de 3213; DITAT - 868c; n. m.
1) opressor, espoliador
1a) significado incerto

08438

 תולעtowla

̀ e (fem.)

 תולעהtowle

̀ ah ou

תולעת

towla ̀ath ou  תלעתtola ̀ath
procedente de 3216; DITAT - 2516b; n. m.
1) verme, tecido escarlate, carmesim
1a) verme - a fêmea “coccus ilicis”
1b) tecido escarlate, carmesim, escarlate
1b1) a tinta feita do corpo seco da fêmea da lagarta “coccus ilicis”
2) verme, larva
2a) verme, lagarta
2b) a lagarta “coccus ilicis”
Quando a fêmea da lagarta escarlate estava pronta para desovar, ela prendia seu corpo
ao tronco de uma árvore, fixando-se de maneira tão firme e permanente para jamais sair.
Os ovos depositados por baixo de seu corpo eram desta forma protegidos até que as
larvas fossem chocadas e fosem capazes de assumir o seu próprio ciclo vital. Quando a
mãe morria, o fluido carmesim manchava seu corpo e a madeira em volta. Dos corpos
mortos destas lagartas escarlates fêmeas eram extraídas as tintas comerciais da
antigüidade de cor escarlate. Que ilustração isso nos dá acerca de Cristo, morrendo no
madeiro, derramando seu precioso sangue para que conduzisse “muitos filhos à glória”
(Hb 2.10)! Ele morreu por nós, para que pudéssemos viver por meio dele! O Sl 22.6
descreve Jesus como verme e nos apresenta-nos este quadro de Cristo. (cf. Is 1.18)
(da página 73 do livro “Biblical Basis for Modern Science”, de Henry Morris, publicado
por “Baker Book House” em 1985)

08439  תולעTowla ̀
o mesmo que 8438; n. pr. m.
Tola = “verme”
1) o primogênito de Issacar e progenitor da família de Tolaítas
2) um homem de Issacar, filho de Puá e juiz de Israel depois de Abimeleque

08440  תולעיTowla ̀iy

patronímico procedente de 8439; n. pr. m.
tolaíta = ver Tola “verme”
1) descendentes de Tola, o filho de Issacar

08441  תועבהtow e
̀ bah ou  תעבהto ̀ebah
part. ativo de 8581; DITAT - 2530a; n. f.

1) uma coisa repugnante, abominação, coisa abominável
1a) em sentido ritual (referindo-se ao alimento impuro, ídolos, casamentos mistos)
1b) em sentido ético (referindo-se à impiedade, etc.)

08442  תועהtow a
̀ h

part. ativo de 8582; DITAT - 2531a; n. f.
1) erro, perambulação, impiedade, perversões
1a) erro (em moral e religião)
1b) confusão, distúrbio

08443  תועפהtow a
̀ phah

procedente de 8039 [veja 8048]; n. pr. m.
1) eminência, chifres imponentes, cimo
1a) eminência (referindo-se aos chifres altos, picos das montanhas, prata)

08444  תוצאהtowtsa’ah ou  תצאהtotsa’ah

procedente de 3318; DITAT - 893e; n. f.
1) saída, fronteira, partida, extremidade, fim, origem, fuga
1a) saída, extremo (de uma fronteira)
1b) fonte (da vida)
1c) o escapar (da morte)

08445  תוקהתTowqahath

procedente da mesma raiz que 3349; n. pr. m.
Tocate = “esperança”
1) pai de Salum, o marido da profetiza Hulda na época de Josias, rei de Judá

08446  תורtuwr

uma raiz primitiva; DITAT - 2500; v.
1) procurar, esquadrinhar, espionar, investigar
1a) (Qal)
1a1) procurar, selecionar, descobrir como fazer alguma coisa
1a2) espionar, investigar
1a2a) investigadores, espiões (particípio)
1a3) percorrer
1a3a) mercador, negociante (particípio)
1b) (Hifil) fazer uma investigação, fazer um reconhecimento

08447  תורtowr ou  תרtor

procedente de 8446; DITAT - 2500a; n. m.
1) diadema, trança, volta (de cabelo ou ouro)
2) (CLBL) sucessão, ordem

08448  תורtowr

provavelmente o mesmo que 8447; DITAT - 2500a; n. f.
1) diadema, trança, volta (de cabelo ou ouro)
2) (CLBL) custume, hábito, modo

08449  תורtowr ou  תרtor

provavelmente o mesmo que 8447; DITAT - 2500c; n. f.

1) pomba, pomba-rola

08450  תורtowr (aramaico)

correspondente (por permuta) a 7794; DITAT - 3055; n. m.
1) touro, novilho (para sacrifício)

08451  תורהtowrah ou  תרהtorah

procedente de 3384; DITAT - 910d; n. f.
1) lei, orientação, instrução
1a) instrução, orientação (humana ou divina)
1a1) conjunto de ensino profético
1a2) instrução na era messiânica
1a3) conjunto de orientações ou instruções sacerdotais
1a4) conjunto de orientações legais
1b) lei
1b1) lei da oferta queimada
1b2) referindo-se à lei especial, códigos de lei
1c) costume, hábito
1d) a lei deuteronômica ou mosaica

08452  תורהtowrah

provavelmente procedente de 8448; DITAT - 910d; n. f.
1) costume, hábito, modo, lei (humana)

08453  תושבtowshab ou  תשבtoshab (1Rs 17.1)

procedente de 3427; DITAT - 922d; n. m.
1) peregrino, estrangeiro

08454  תושיהtuwshiyah ou  תשיהtushiyah

procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando substanciar; DITAT 923a; n. f.
1) sabedoria, conhecimento judicioso, sucesso, sabedoria sã ou eficiente, sucesso duradouro
1a) sabedoria sã ou eficiente
1b) sucesso duradouro (referindo-se ao efeito da sabedoria sã)

08455  תותחtowthach

procedente de uma raiz não utilizada significando golpear; DITAT - 933a; n. m.
1) uma arma
1a) talvez um porrete ou clava

08456  תזזtazaz

uma raiz primitiva; DITAT - 2501; v.
1) (Hifil) arrancar com pancadas, cortar fora

08457  תזנותtaznuwth ou  תזנתtaznuth

procedente de 2181; DITAT - 563c; n. f.
1) fornicação, prostituição

08458  תחבלהtachbulah ou  תחבולהtachbuwlah
procedente de 2254 como denominativo de 2256; DITAT - 596a; n. f.

1) instrução, conselho, orientação, bom conselho, conselho (sábio)
1a) instrução, orientação
1b) conselho
1b1) conselho bom ou sábio
1b2) referindo-se aos ímpios

08459  תחוTochuw

procedente de uma raiz não utilizada significando deprimir; n. pr. m.
Toú = “humilde”
1) levita, filho de Zufe, pai de Eliú, e bisavô de Samuel

08460

 תחותt

̂ echowth (aramaico) ou

 תחתt

̂ echoth

(aramaico)
correspondente a 8478; DITAT - 3056; prep.
1) debaixo de

08461  תחכמניTachk ̂emoniy
provavelmente em lugar de 2453; n. pr. m.
Taquemoni = “tu me farás sábio”
1) designação descritiva de Josebe-Bassebete, um dos guerreiros de elite de Davi

08462  תחלהt ̂echillah
procedente de 2490 no sentido de abrir; DITAT - 661d; n. f.
1) início, primeiro
1a) a primeira vez
1b) desde o início, no início (com prep.)

08463

 תחלואtachaluw’

ou

 תחלאtachalu’

תחלואים

procedente de 2456; DITAT - 648a; n. m. pl.
1) doenças

08464  תחמסtachmac
procedente de 2554; DITAT - 678b; n. m.
1) um pássaro ceremonialmente impuro
1a) nome de um avestruz macho
1b) (CLBL) provavelmente a grande coruja
1c) talvez um pássaro extinto, significado exato desconhecido

08465  תחןTachan
provavelmente procedente de 2583; n. pr. m.
Taã = “acampamento”
1) um efraimita, filho de Tela e progenitor de uma família de Efraim

08466  תחנהtachanah
procedente de 2583; DITAT - 690d; n. f.
1) acampamento

08467  תחנהt e
̂ chinnah

ou (plural)

procedente de 2603; DITAT - 694f; n. f.
1) favor, súplica, súplica de favor
1a) favor
1b) súplica de favor

08468  תחנהT ̂echinnah

o mesmo que 8467; n. pr. m.
Teína = “súplica”
1) um judaíta, filho de Estom e pai de Ir-Naás

08469  תחנוןtachanuwn ou (fem.)  תחנונהtachanuwnah

procedente de 2603; DITAT - 694g; n. m.
1) súplica, súplica de favor
1a) ao homem
1b) a Deus

08470  תחניTachaniy

patronímico procedente de 8465; adj.
taanitas = ver Taã “tu declinarás”
1) descendentes de Taã, filho de Tela, um efraimita

08471

 תחפנחסTachpanchec ou  תחפנחסT ̂ echaphn
̂

echec (Ez 30.18) ou  תחפנסTachp ̂enec (Jr 2.16)
de origem egípcia; n. pr. l.
Tafnes = “encherás mãos com piedade”
1) uma cidade no Egito; a moderna “Tel Defenneh” ou “Tel Defneh”, localizada
aproximadamente 29 km (18 milhas) a leste-sudeste de Tânis

08472  תחפניסTachp ̂eneyc

de origem egípcia; n. pr. f.
Tafnes = “esposa do rei”
1) uma rainha egípcia contemporânea de Davi e Salomão

08473  תחראtachara’

procedente de 2734 no sentido original 2352 ou 2353; DITAT - 2502; n. m.
1) colete

08474  תחרהtacharah

uma raiz jocosa derivada de 2734 com a idéia de ardor de ciúmes; DITAT - 736; v.
1) queimar, estar aceso (de indignação)
1a) (Tifel) corar de vergonha
Tifel

Tifel
Uma forma hebraica rara, que reflete um causativo como o Hifil no hebraico,
mas com um Taw prefixado ao invés do He habitual.

08475  תחרעTachrea ̀
em lugar de 8390; n. pr. m.
Taréia = “esperto”
1) um benjamita, filho de Mica, da linhagem de Saul

08476  תחשtachash

provavelmente de origem estrangeira; DITAT - 2503; n. m.
1) um tipo de couro, pele, pele de animal
1a) talvez o animal que produz a pele
1a1) talvez o texugo ou dugongue, golfinho, ou ovelha ou um algum outro animal já extinto

08477  תחשTachash

o mesmo que 8476; n. pr. m.
Taás = “dugongue”
1) filho de Naor com sua concubina Reumá e sobrinho de Abraão

08478  תחתtachath

procedente da mesma raiz que 8430; DITAT - 2504; n. m.
1) a parte de baixo, debaixo de, em lugar de, como, por, por causa de, baixo, para, onde,
conquanto n. m.
1a) a parte de baixo adv. acus.
1b) abaixo prep.
1c) sob, debaixo de
1c1) ao pé de (expressão idiomática)
1c2) suavidade, submissão, mulher, ser oprimido (fig.)
1c3) referindo-se à submissão ou conquista
1d) o que está debaixo, o lugar onde alguém está parado
1d1) em lugar de alguém, o lugar onde alguém está parado (expressão idiomática com
pronome reflexivo)
1d2) em lugar de, em vez de (em sentido de transferência)
1d3) em lugar de, em troca ou pagamento por (referindo-se a coisas trocadas uma pela
outra) conj.
1e) em vez de, em vez disso
1f) em pagamento por isso, por causa disso em compostos
1g) em, sob, para o lugar de (depois de verbos de movimento)
1h) de sob, de debaixo de, de sob a mão de, de seu lugar, sob, debaixo

08479  תחתtachath (aramaico)

correspondente a 8478; DITAT - 3056; prep.
1) sob

08480  תחתTachath

o mesmo que 8478;
Taate = “parada” n. pr. m.
1) um levita coatita, filho de Assir e pai de Uriel
Emprega-se, de qualquer forma, como o Hifil no hebraico.
Ver Hifil 8818

2) um levita coatita, filho de Assir e pai de Sofonias
2a) talvez o mesmo que 1
3) filho de Berede, bisneto de Efraim, e pai de Eleada
4) filho de Eleada, neto de 3, e pai Zabade n. pr. l.
5) um local de parada de Israel no deserto

08481  תחתוןtachtown ou  תחתןtachton

procedente de 8478; DITAT - 2504a; adj.
1) inferior, o mais baixo, a parte de baixo

08482  תחתיtachtiy

procedente de 8478; DITAT - 2504b; adj.
1) baixo, mais baixo, o mais baixo
1a) inferior (como adj.)
1b) as partes inferiores (substantivo)

08483 חדשי

 תחתיםTachtiym Chodshiy

aparentemente procedente do pl. masc. de 8482 ou 8478 e 2320; n. pr. l.
Cades = “a lua mais baixa”
1) um lugar próximo de Gileade a leste do Jordão

08484  תיכוןtiykown ou  תיכןtiykon

procedente de 8432; DITAT - 2498a; adj.
1) médio

08485  תימאTeyma’ ou  תמאTema’

provavelmente de origem estrangeira;
Temá = “deserto” n. pr. m.
1) o 9o filho de Ismael n. pr. l.
2) a terra habitada por Temá, filho de Ismael

08486  תימןteyman ou  תמןteman

denominativo procedente de 3225; DITAT - 872e; n. f.
1) sul, para o sul, o que estiver à direita (e, portanto, no quadrante sul), vento sul
1a) sul (referindo-se ao território)
1b) quadrante sul (referindo-se ao céu)
1c) rumo ao sul, para o sul (referindo-se a direção)
1d) vento sul

08487  תימןTeyman ou  תמןTeman

o mesmo que 8486;
Temã = “sul” n. pr. m.
1) filho de Elifaz, neto de Esaú, e um dos nobres de Edom
2) a tribo que se originou de 1, conhecida pela sabedoria do seu povo n. pr. l.
3) a região ocupada pelos descendentes de 1, localizada a leste da Iduméia

08488  תימניTeym e
̂ niy

provavelmente em lugar de 8489; n. pr. m.
Temeni = “sulista”

1) um judaíta, filho de Asur e Naara, uma de suas duas esposas

08489  תימניTeymaniy

patronímico procedente de 8487; n. pr. m.
temanita(s) = ver Temã “para o sul”
1) habitante de Temã, localizada a leste da Iduméia
2) um descendente de Temã, o neto de Esaú e um nobre de Edom

08490  תימרהtiymarah ou  תמרהtimarah

procedente da mesma raiz que 8558; DITAT - 2523d; n. f.
1) pilar, coluna
1a) planta semelhante à palmeira, abrindo no topo

08491  תיציTiytsiy

gentílico ou patronímico procedente de um substantivo não utilizado e de significado
incerto; n. pr. m.
tizita = “tu sairás”
1) um habitante de Tiz

08492  תירושtiyrowsh ou  תירשtiyrosh

procedente de 3423 no sentido de expulsão; DITAT - 2505; n. m.
1) vinho, vinho fresco ou novo, mosto, vinho recém espremido

08493  תיריאTiyr e
̂ ya’

provavelmente procedente de 3372; n. pr. m.
Tiria = “temor”
1) a judaíta, filho de Jealelel

08494  תירסTiyrac

provavelmente de origem estrangeira; n. pr. m.
Tiras = “desejo”
1) filho de Jafé e neto de Noé

08495  תישtayish

procedente de uma raiz não utilizada significando dar marradas; DITAT - 2506; n. m.
1) bode

08496  תךtok ou  תוךtowk (Sl 72.14)

procedente da mesma raiz que 8432 (no sentido de cortar em pedaços); DITAT - 2509a;
n. m.
1) injúria, opressão, opressor
2) (DITAT) fraude, engano, enganoso

08497  תכהtakah

uma raiz primitiva; DITAT - 2507; v.
1) (Pual) ser conduzido, ser reunido
1a) sentido totalmente duvidoso
2) (CLBL) (Pu) deitar, reclinar

08498  תכונהt ̂ekuwnah
part. pass. de 8505; DITAT - 964e; n. f.
1) arranjo, preparação, lugar determinado
1a) arranjo, disposição
1b) preparação
1c) lugar determinado

08499  תכונהt ̂ekuwnah

procedente de 3559; DITAT - 964e; n. f.
1) arranjo, preparação, lugar determinado, sede, lugar
1a) arranjo, disposição
1b) preparação
1c) lugar estabelecido, sede, lugar

08500  תכיtukkiy ou  תוכיtuwkkiy

provavelmente de origem estrangeira; DITAT - 2508; n. m.
1) pavão, babuíno, macaco
1a) pavão
1b) (DITAT) babuíno, macaco

08501  תכךtakak

procedente de uma raiz não utilizada significando dividir, isto é, oprimir; DITAT 2509?; n. m.
1) injúria, opressão, opressor

08502  תכלהtiklah

procedente de 3615; DITAT - 982e; n. f.
1) perfeição, inteireza, completude

08503  תכליתtakliyth

procedente de 3615; DITAT - 982f; n. f.
1) fim, perfeição, consumação, inteireza, completude
1a) fim
1b) perfeição

08504  תכלתt ̂ekeleth
provavelmente em lugar de 7827; DITAT - 2510; n. f.
1) violeta, tecido de cor violeta
1a) linha de cor violeta
1b) lã ou tecido de cor violeta
2) (DITAT) azul (cobrindo o espectro desde o vermelho vivo até o roxo escuro)
DITAT DITAT corresponde à obra de R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr. e
Bruce K. Waltke, Dicionário Internacional de Teologia do Antigo
Testamento (publicado pelas Edições Vida Nova, www.vidanova.com.br). O
número que aparece ao lado da sigla DITAT corresponde ao verbete deste
dicionário, que pode ser consultado para maior aprofundamento.

08505  תכןtakan
uma raiz primitiva; DITAT - 2511; v.
1) regular, medir, estimar, ponderar, equilibrar, igualar, nivelar, pesar, ser igual, ser pesado,
examinar, provar
1a) (Qal) estimar (particípio)
1b) (Nifal)
1b1) ser estimado
1b2) ser feito direito ou reto, estar ajustado ao padrão
1c) (Piel) pesar, medir
Qal

Qal
Qal é o paradigma verbal mais freqüentemente empregado. Expressa a
ação “simples” ou “causal” da raiz na voz ativa.
Exemplos:
ele sentou, ele comeu, ele foi, ele disse, ele levantou, ele comprou
Esta forma representa 66.7% dos verbos analisados.
Nifal

Nifal
1) O Nifal é o “passivo” do Qal - ver 8851
Qal
ele viu
ele viu o anjo
ele enviou
ele criou isso
Nifal
ele foi visto, apareceu
o anjo foi visto
ele foi enviado
foi criado
1) O Nifal algumas vezes expressa uma ação “reflexiva”.
ele vigiou ele foi vigiado, também

1d) (Pual)
1d1) ser pesado, ser medido
1d2) medido (particípio)

08506  תכןtoken

procedente de 8505; DITAT - 2511a; n. m.
1) medição, uma quantia medida

08507  תכןToken

o mesmo que 8506; n. pr. l.
Toquém = “medição”
ele se protegeu
1) Diversos verbos usam o Nifal, embora expressem ação simples
e são traduzidos na voz ativa. São exemplos comuns:
ele lutou, ele permaneceu, ele jurou, ele entrou
Essa forma representa 6.0% dos verbos analisados.
Piel

Piel
1) O Piel normalmente expressa uma ação “intensiva” ou “intencional”.
Qal
ele quebrou
ele enviou
Piel
ele quebrou em pedaços, ele esmagou
ele mandou embora, expulsou
2) Algumas vezes o Piel introduz um novo sentido à forma Qal.
ele contou ele relatou, contou
ele completou ele pagou, recompensou
ele aprendeu ele ensinou
3) O Piel expressa uma ação “repetida” ou “prolongada”.
ele pulou ele saltou, saltitou
4) Alguns verbos intransitivos no Qal tornam-se transitivos no Piel.
ser forte fortalecer, fortificar

1) um vila em Simeão até a época de Davi

08508  תכניתtokniyth

procedente de 8506; DITAT - 2511b; n. f.
1) medida, modelo, proporção

08509  תכריךtakriyk

aparentemente procedente de uma raiz não utilizada significando cercar; DITAT 1037a; n. m.
1) manto

08510  תלtel

por contração, procedente de 8524; DITAT - 2513a; n. m.
1) colina, pilha, montão de ruínas
1a) colina (referindo-se às ruínas de uma cidade)
1b) colina, monte (referindo-se à elevação sobre a qual uma cidade estava situada)

08511  תלאtala’

uma raiz primitiva; v.
1) (Qal) pendurar, pendurar em, agarrar-se a

08512 אביב

 תלTel ’Abiyb

procedente de 8510 e 24; n. pr. l.
Tel-Abibe = “colina do dilúvio”
1) uma cidade na Babilônia, onde residia o profeta Ezequiel, situada junto ao rio Quebar, o
qual era provavelmente um braço do Eufrates

08513  תלאהt ̂ela’ah

procedente de 3811; DITAT - 1066a; n. f.
1) labuta, dificuldades, provação, cansaço
tornar-se grande engrandecer
Pual

Pual
Pual é o “passivo” do Piel - ver 8840
Piel
ele esmagou
ele contou
Essa forma representa 0,7% dos verbos analisados.
Pual
isso foi esmagado
isso foi contado

08514  תלאובהtal’uwbah
procedente de 3851; DITAT - 1065a; n. f.
1) seca

08515  תלאשרT e
̂ la’ssar ou  תלשרT ̂elassar

de origem estrangeira; n. pr. l.
Telassar = “colina assíria”
1) uma cidade conquistada e mantida pelos asírios situada, ao que parece, na Mesopotâmia

08516  תלבשתtalbosheth

procedente de 3847; DITAT - 1075c; n. f.
1) vestimenta, roupa, traje

08517  תלגt e
̂ lag (aramaico)

correspondentente a 7950; DITAT - 3057; n. m.
1) neve

08518  תלהtalah

uma raiz primitiva; DITAT - 2512; v.
1) pendurar
1a) (Qal)
1a1) pendurar
1a1a) pendurar (um objeto qualquer)
1a1b) matar por enforcamento
1b) (Nifal) ser pendurado
1c) (Piel) pendurar, suspender (para exibição)

08519  תלונהt ̂eluwnah ou  תלנהt ̂elunnah

procedente de 3885 no sentido de obstinação; DITAT - 1097a; n. f.
1) murmúrio

08520  תלחTelach

provavelmente procedente de uma raiz não utilizada significando dividir; n. pr. m.
Tela = “vigor”
1) um filho de Efraim

08521 חרשא

 תלTel Charsha’

procedente de 8510 e do fem. de 2798; n. pr. l.
Tel-Harsa = “colina do surdo mudo”
1) uma cidade da Babilônia
1a) provavelmente situada na planície próxima ao mar

08522  תליt ̂eliy

provavelmente procedente de 8518; DITAT - 2512a; n. m.
1) aljava
1a) aljava (com suas flechas)
1b) aljava (pedurada no ombro)

08523  תליתיt ̂eliythay (aramaico) ou  תלתיtaltiy (aramaico)

ordinal procedente de 8532; DITAT - 3058c; adj.
1) terceiro
1a) terceiro (número ordinal)

08524  תללtalal

uma raiz primitiva; DITAT - 2513 v.
1) ( LBL) exaltar
1a) (Qal) eminente, exaltado (particípio) adj.
2) (BDB) exaltado, sublime
C

08525  תלםtelem

procedente de uma raiz não utilizada significando to acumular; DITAT - 2515a; n. m.
1) sulco

08526  תלמיTalmay

procedente de 8525, grego 918 βαρθολομαιος; n. pr. m.
Talmai = “sulcado”
1) um dos 3 filhos do gigante Anaqe que foram mortos pelos homens de Judá
2) filho de Amiúde, rei of Gesur, o qual tornou-se rei de Gesur mais tarde, e pai de Maaca, a
mãe de Absalão e esposa de Davi

08527  תלמידtalmiyd

procedente de 3925; DITAT - 1116c; n. m.
1) estudante, discípulo

08528 מלח

 תלTel Melach

procedente de 8510 e 4417; n. pr. l.
Tel-Melá = “colina de sal”
1) um lugar na Babilônia de onde partiram alguns exilados de ascendência desconhecida;
retornaram a Jerusalém com Zorobabel

08529  תלעtala ̀

um denominativo procedente de 8438; DITAT - 2516c; v.
1) (Pual) vestir-se em escarlate, estar trajando escarlate

08530  תלפיהtalpiyah

procedente de uma raiz não utilizada significando elevar-se; DITAT - 2517; n. f.
1) armas, arsenal, armamentos
1a) sentido duvidoso

08531  תלתt e
̂ lath (aramaico)

procedente de 8532; DITAT - 3058b; n. m.
1) terceiro, um de três, uma terça parte

08532

 תלתt

̂ elath (aramaico) masc.

(aramaico) ou  תלתאt ̂elatha’ (aramaico)
CLBL CLBL
BDB BDB

 תלתהt

̂ elathah

correspondentente a 7969; DITAT - 3058a; n. m./f.
1) três
1a) três (número cardinal)
1b) terceiro (número ordinal)

08533  תלתיןt ̂elathiyn (aramaico)

multíplo de 8532; DITAT - 3058d; n. indecl.
1) trinta

08534  תלתלtaltal

por reduplicação, procedente de 8524 com a idéia de vibração; DITAT - 2513c; n. f.
1) ondulado, cacho (referindo-se ao cabelo de mulher - fig.)
1a) significado incerto

08535  תםtam

procedente de 8552; DITAT - 2522c; adj.
1) perfeito, completo
1a) completo, perfeito
1a1) pessoa a quem não falta força física, beleza, etc.
1b) são, saudável
1b1) uma pessoa normal, pessoa calma
1c) íntegro, moralmente inocente, que tem integridade
1c1) pessoa moral e eticamente pura

08536  תםtam (aramaico)

correspondentente a 8033; DITAT - 3059; adv.
1) lá, ali

08537  תםtom

procedente de 8552; DITAT - 2522a; n. m.
1) integridade, perfeição
1a) perfeição, plenitude
1b) innocência, simplicidade
1c) integridade

08538  תמהtummah

procedente de 8537; DITAT - 2522b; n. f.
1) integridade

08539  תמהtamahh

uma raiz primitiva; DITAT - 2518; v.
1) estar perplexo, estar atônito, estar pasmado, estar estupefato
1a) (Qal) estar perplexo
1b) (Hitpael) pasmar-se, estar aturdido, pasmar-se um com o outro
Hitpael

Hitpael
1) Essa forma expressa basicamente uma ação “reflexiva” de Qal ou Piel

08540  תמהt e
̂ mahh (aramaico)
procedente de uma raiz correspondente a 8539; DITAT - 3060; n. m.
1) maravilha, milagre

08541  תמהוןtimmahown

procedente de 8539; DITAT - 2518a; n m
1) espanto, perplexidade, estupefação

08542  תמוזTammuwz

de origem incerta; DITAT - 2519; n. pr. divindade
Tamuz = “rebento de vida”
1) uma deidade sumeriana do alimento e da vegetação

08543  תמולt e
̂ mowl ou  תמלt ̂emol

provavelmente em lugar de 865; DITAT - 2521; adv.
1) antes, antes daquele tempo, antigamente, até agora, ultimamente, dos tempos antigos,
atualmente, tempos passados, ontem, anteontem, recentemente, outrora
1a) ontem
1a1) recentemente, antigamente (uso comum) (fig.)
1b) como antigamente, assim mais recentemente
1c) de ontem, já

08544  תמונהt ̂emuwnah ou  תמנהt ̂emunah
Ver para o Qal 8851
Ver para o Piel 8840
Qal Hitpael
ele trajava ele se vestiu
ele lavou ele se lavou
ele caiu ele preciptou-se, caiu caiu em cima, atacou
ele vendeu ele se vendeu, ele se devotou

2) Expressa uma ação recíproca.
eles olharam eles olharam um para o outro
eles sussurraram eles sussurraram um para o outro
3) Alguns verbos no Hitpael são traduzidos como uma ação simples. A ação
reflexiva fica subentendida.
ele orou, ele lamentou, ele ficou irado
Essa forma representa 1.4% dos verbos analisados.
fig. Figuradamente

procedente de 4327; DITAT - 1191b; n. f.
1) forma, imagem, semelhança, representação

08545  תמורהt ̂emuwrah

procedente de 4171; DITAT - 1164a; n. f.
1) o que é trocado, substituto, recompensa

08546  תמותהt e
̂ muwthah

procedente de 4191; DITAT - 1169c; n. f.
1) morte

08547  תמחTemach

de origem incerta; n. pr. m.
Tama ou Temá = “risada”
1) líder de uma família de servos do templo que retornaram do exílio com Zorobabel

08548  תמידtamiyd

procedente de uma raiz não utilizada significando estender; DITAT - 1157a; n. m.
1) continuidade, perpetuidade, estender
1a) continuamente, continuadamente (como advérbio)
1b) continuidade (substantivo)

08549  תמיםtamiym

procedente de 8552; DITAT - 2522d; adj.
1) completo, total, inteiro, são
1a) completo, total, inteiro
1b) total, são, saudável
1c) completo, integral (referindo-se ao tempo)
1d) são, saudável, sem defeito, inocente, íntegro
1e) que está completa ou inteiramente de acordo com a verdade e os fatos (adj./subst.
neutro)

08550  תמיםTummiym

pl. de 8537; n. pr. m.
Tumim = “perfeição”
1) pedras utilizadas para descobrir a sorte sagrada
1a) empregado com o Urim, a vontade de Deus era revelada

08551  תמךtamak

uma raiz primitiva; DITAT - 2520; v.
1) agarrar, segurar, sustentar, alcançar, conseguir, segurar com firmeza
1a) (Qal)
1a1) agarrar, conseguir, alcançar
1a2) sustentar, amparar
1a3) manter, guardar
1a4) segurar-se um no outro
1b) (Nifal) ser agarrado, ser segurado

08552  תמםtamam

uma raiz primitiva; DITAT - 2522; v.

1) ser completo, estar terminado, acabar
1a) (Qal)
1a1) estar terminado, estar completo
1a1a) completamente, totalmente, inteiramente (como auxiliar de outro verbo)
1a2) estar terminado, acabar, cessar
1a3) estar completo (referindo-se a número)
1a4) ser consumido, estar exausto, estar esgotado
1a5) estar terminado, ser consumido, ser destruído
1a6) ser íntegro, ser idôneo, ser sem defeito, ser justo (eticamente)
1a7) completar, terminar
1a8) ser atravessado completamente
1b) (Nifal) ser consumido
1c) (Hifil)
1c1) terminar, completar, aperfeiçoar
1c2) terminar, cessar de fazer, deixar de fazer
1c3) completar, resumir, tornar íntegro
1c4) destruir (impureza)
1c5) tornar perfeito
1d) (Hitpael) agir com integridade, agir honestamente

08553  תמנהTimnah

procedente de 4487; n. pr. l.
Timna = “porção”
1) uma cidade na divisa norte de Judá mais tarde designada a Dã
Hifil

Hifil
1) O Hifil em geral expressa a ação “causativa” do Qal - ver 8851
Qal Hifil
ele comeu ele fez comer, alimentou
ele veio ele fez vir, trouxe
ele reinou ele fez rei, coroou
2) O Hifil é geralmente empregado para formar verbos a partir de substantivos
e de adjetivos.
Substantivo ou Adjetivo Hifil
ouvido ouvir (dar ouvidos)
distante afastar-se, colocar longe de
3) Alguns verbos “simples” acham-se no Hifil.
lançar, destruir, levantar cedo, explicar, contar
Essa forma representa 13.3% dos verbos analisados.

2) uma cidade na região montanhosa de Judá

08554  תמניTimniy

patronímico procedente de 8553; adj. gentílico
timnita = “tu contarás: uma porção”
1) morador de Timna

08555  תמנעTimna ̀

procedente de 4513;
Timna = “contido” n. pr. m.
1) um líder ou nobre de Esaú e de Edom n. pr. f.
2) a concubina de Elifaz, o filho de Esaú
3) filha de Seir, o horeu, e irmã de Lotã

08556

 תמנת חרסTimnath

Cherec ou

תמנת סרח

Timnath Cerach

procedente de 8553 e 2775; n. pr. l.
Timnate-Heres ou Timnate-Sera = “porção do sol” ou “porção farta”
1) uma cidade dada em herança a Josué nas montanhas de Efraim na região ao norte do
monte Gaás, onde também foi sepultado

08557  תמסtemec
procedente de 4529; DITAT - 1223c; n. m.
1) dissolução, derretimento, fundição

08558  תמרtamar
procedente de uma raiz não utilizada significando estar ereto; DITAT - 2523; n. m.
1) palmeira, tamareira

08559  תמרTamar
o mesmo que 8558, grego 2283 θαμαρ;
Tamar = “palmeira” n. pr. f.
1) viúva de Er, o filho Judá; noiva de Selá, outro filho de Judá; esposa de Judá e mãe de
Perez and Zera
2) filha de Davi com Maaca, irmã de Absalão, e vítima do estupro de Amnom, seu meio
irmão, outro filho de Davi
3) filha de Absalão n. pr. l.
4) um lugar na divisa sul de Gade

08560  תמרtomer
procedente da mesma raiz que 8558; DITAT - 2523a; n. m.
1) palmeira, poste, coluna

08561

 תמרtimmor

(somente pl.) ou (fem.)

(sing. e pl.)
procedente da mesma raiz que 8558; DITAT - 2523c; n. f.
1) desenho de uma palmeira (como ornamento)

 תמרהtimmorah

08562

 תמרוקtamruwq

ou

 תמרקtamruq

ou

תמריק

tamriyq

procedente de 4838; DITAT - 1246b; n. m.
1) raspagem, esfregadura
2) (CLBL) remédio (para um ferimento)

08563  תמרורtamruwr
procedente de 4843; DITAT - 1248L; n. m.
1) amargura

08564  תמרורtamruwr ou (plural) תמרורים
procedente da mesma raiz que 8558; DITAT - 2523e; n. m.
1) balizas, marcos, postes, marco feito de pedras empilhadas
1a) sentido duvidoso

08565  תןtan
procedente de uma raiz não utilizada provavelmente significando alongar; DITAT 2528a; n. m.
1) dragão, talvez o extinto dinossauro (plesiossauro), baleia

08566  תנהtanah
uma raiz primitiva; DITAT - 2524; v.
1) contratar
1a) (Qal) contratar
1b) (Hifil) contratar (uma prostituta), oferecer favores amorosos

08567  תנהtanah
uma raiz primitiva [idêntico à 8566 com a idéia de atribuir honra]; DITAT - 2525; v.
1) (Piel) recontar, recitar, contar de novo

08568  תנהtannah
provavelmente fem. de 8565; DITAT - 2528b; n. m.
1) habitações, chacais, (DITAT) dragão, monstro marinho
1a) significado incerto

08569  תנואהt ̂enuw’ah
procedente de 5106; DITAT - 1317a; n. f.
1) oposição, alienação, inimizade

08570  תנובהt e
̂ nuwbah
procedente de 5107; DITAT - 1318c; n. f.
1) fruto, produto

08571  תנוךt e
̂ nuwk
talvez procedente da mesma raiz que 594 com a idéia de prolongamento; DITAT 2527a; n. m.
1) ponta, lóbulo (da orelha)

08572  תנומהt ̂enuwmah

procedente de 5123; DITAT - 1325b; n. f.
1) repouso, soneca, sono

08573  תנופהt ̂enuwphah

procedente de 5130; DITAT - 1330b; n. f.
1) balanço, ondulação, oferta movida, oferta
1a) ato de balançar, de brandir
1a1) referindo-se à mão de Deus, armas
1b) oferta movida (termo técnico para sacrifício)
1c) oferta (de ouro ou bronze)

08574  תנורtannuwr

procedente de 5216; DITAT - 2526; n. m.
1) fornalha, forno, fogareiro, fogão (portátil)
1a) para cozinhar
1b) referindo-se à ira de Deus, seu calor (fig.)
1c) referindo-se à fome, desejo pelo mal
1d) fogareiro

08575

 תנחוםtanchuwm

ou

 תנחםtanchum

 תנחומהtanchuwmah
procedente de 5162; DITAT - 1344d; n. m. f.
1) consolação, consolações

08576  תנחמתTanchumeth

em lugar de 8575 (fem.); n. pr. m.
Tanumete = “consolação”
1) pai de Seraías, um líder que uniu-se a Gedalias depois da queda de Jerusalém

08577  תניןtanniyn ou  תניםtanniym (Ez 29.3)

forma intensiva procedente da mesma raiz que 8565; DITAT - 2528b; n. m.
1) dragão, serpente, monstro marinho
1a) dragão ou dinossauro
1b) monstro marinho ou do rio
1c) serpente, cobra venenosa

08578  תניןtinyan (aramaico)

correspondendo a 8147; DITAT - 3061a; adj.
1) segundo

08579  תנינותtinyanuwth (aramaico)

procedente de 8578; DITAT - 3061b; adv.
1) a segunda vez, outra vez

08580  תנשמתtanshemeth

procedente de 5395; DITAT - 1433b; n. f.
1) um animal impuro de alguma espécie
1a) um pássaro impuro
1a1) talvez o íbis, galinha-d’água, tipo de coruja

e

(fem.)

1b) uma lagartixa impura
1b1) talvez o camaleão
1c) talvez uma lagartixa ou pássaro extinto, sentido exato desconhecido

08581  תעבta ̀ab

uma raiz primitiva; DITAT - 2530; v.
1) detestar, ser abominável, agir abominavelmente
1a) (Nifal) ser abominado, ser detestado
1a1) no sentido cerimonial
1a2) no sentido ético
1b) (Piel)
1b1) repugnar, abominar, considerar uma abominação
1b1a) no sentido cerimonial
1b1b) no sentido ético
1b2) tornar uma abominação
1c) (Hifil) tornar abominável, agir abominavelmente
1c1) no sentido cerimonial
1c2) no sentido ético

08582  תעהta ̀ah

uma raiz primitiva; DITAT - 2531; v.
1) vaguear, perambular, desgarrar, cambalear
1a) (Qal) vaguear
1a1) perambular (fisicamente)
1a2) referindo-se à embriaguez
1a3) referindo-se ao pecado (éticamente)
1a4) confusão (mental)
1b) (Nifal)
1b1) ser levado a vaguear, ser levado a cambalear (pessoa embriagada)
1b2) ser desviado (eticamente)
1c) (Hifil) fazer vaguear
1c1) fazer andar errante (fisicamente)
1c2) fazer perambular (referindo-se à embriaguez)
1c3) fazer errar, desencaminhar (mentalmente e moralmente)

08583  תעוTo u
̀ w ou  תעיTo ̀iy

procedente de 8582; n. pr. m.
Toí ou Toú = “perambulação”
1) rei de Hamate na época de Davi

08584  תעודהt ̂e u
̀ wdah

procedente de 5749; DITAT - 1576g; n. f.
1) testemunho, declaração, confirmação
1a) testemunho, injunção (profética)
1b) declaração

08585  תעלהt ̂e ̀alah

procedente de 5927; DITAT - 1624n,1624o; n. f.
1) canal, curso d’dágua, vala
2) cura (processo de cicatrização)

2a) (CLBL) curativo, emplastro (para a cura de uma ferida)

08586  תעלולta a
̀ luwl

procedente de 5953; DITAT - 1627f; n. m.
1) devassidão, capricho, incômodo

08587  תעלמהta ̀alummah

procedente de 5956; DITAT - 1629a; n. f.
1) coisa oculta, segredo, o que está oculto

08588

 תענוגta

̀ anuwg ou

 תענגta

̀ anug e (fem.)

תענגה

ta ̀anugah

procedente de 6026; DITAT - 1648c; n. m.
1) delicadeza, prazer, gosto requintado, conforto, deleite, conforto
1a) prazer
1b) requinte
1c) deleite

08589  תעניתta ̀aniyth
procedente de 6031; DITAT - 1652f; n. f.
1) humilhação (através de jejum), prática ascética do jejum

08590  תענךTa ̀anak ou  תענךTa ̀nak
de origem incerta; n. pr. l.
Taanaque = “arenoso”
1) uma atiga cidade cananita conquistada por Josué e alocada à meia tribo de Manassés mas
no território de Issacar; dada aos levitas coatitas; localizada no lado ocidental do Jordão
e próxima às águas de Megido

08591  תעעta ̀a ̀
uma raiz primitiva; DITAT - 2532; v.
1) enganar, maltratar
1a) (Pilpel)
1a1) ser um escarnecedor, escarnecer
1a2) escarnecedor (substantivo)
1b) (Hitpalpel)
1b1) ridicularizar
Pilpel

Pilpel
Essa forma equivale à forma intensiva Piel, e ocorre devido à duplicação da
sílaba final da raiz.
Ver Piel 8840
Hitpalpel

Hitpalpel

1b2) zombador (particípio)

08592  תעצמהta a
̀ tsumah ou (plural) תעצמות

procedente de 6105; DITAT - 1673e; n. f.
1) força, poder

08593  תערta ̀ar

procedente de 6168; DITAT - 1692e; n. m./f.
1) navalha, bainha
1a) navalha
1b) bainha (de espada)

08594  תערבהta ̀arubah

procedente de 6148; DITAT - 1686d; n. f.
1) penhor, fiança, refém

08595  תעתעta ̀tua ̀ ou (plural) תעתעים

procedente de 8591; DITAT - 2532a; n. m.
1) erros, faltas
2) (BDB) zombaria

08596  תףtoph

procedente de 8608 forma contrata; DITAT - 2536a; n. m.
1) pandeiro, tamborim

08597  תפארהtiph’arah ou  תפארתtiph’ereth

procedente de 6286; DITAT - 1726b; n. f.
1) beleza, esplendor, glória
1a) beleza, refinamento (referindo-se a roupas, jóias)
1b) glória
1b1) referindo-se a posição, renome
1b2) como atributo de Deus
1c) honra (ou nação de Israel)
1d) ostentação, jactância (individual)

08598  תפוחtappuwach

procedente de 5301; DITAT - 1390c; n. m.
1) maçã, macieira
1a) macieira
1b) maçãs

08599  תפוחTappuwach
o mesmo que 8598; n. pr. m.
Tapua = “a cidade da maçã” n. pr. m.

Essa forma hebraica é, quanto ao uso, equivalente ao Hitpael, e tem sentido
reflexivo/causativo. O modo distinto ocorre por que certas formas verbais
duplicam suas sílabas finais (as duas letras finais da raiz) e alteram a forma
normal triliteral da raiz, que passa a conter duas letras repetidas.
Ver Hitpael 8819

1) um judaíta da família de Calebe, filho de Hebrom n. pr. l.
2) uma cidade nas terras baixas de Judá
3) uma cidade na fronteira em Efraim
4) um território dentro das fronteiras de Manassés

08600  תפוצהt e
̂ phowtsah

procedente de 6327; DITAT - 1745b; n. f.
1) dispersão

08601  תפיןtuphiyn

procedente de 644; DITAT - 2533; n. m.
1) pedaço quebrado, porções assadas, pedaços cozidos
1a) sentido duvidoso

08602  תפלtaphel

procedente de uma raiz não utilizada significando lambuzar; DITAT - 2534a,2535a adj.
1) estúpido, insípido
2) (BDB) sem sabor, sem tempero n. m.
3) caiação
3a) significado incerto

08603  תפלTophel

procedente da mesma raiz que 8602; n. pr. l.
Tofel = “branco”
1) um lugar a sudeste do mar Morto e no ou próxima do “Arabá”

08604  תפלהtiphlah

procedente da mesma raiz que 8602; DITAT - 2534b; n. f.
1) o que é vazio, loucura, estúpidez, tolice
2) (BDB) de mau gosto, indecência

08605  תפלהt ̂ephillah

procedente de 6419; DITAT - 1776a; n. f.
1) oração
1a) oração
1b) fazer uma oração
1c) casa de oração
1d) ouvir oração
1e) em títulos de Salmos (referindo-se à oração poética ou litúrgica)

08606  תפלצתtiphletseth

procedente de 6426; DITAT - 1778c; n. f.
1) estremecimento, horror

08607  תפסחTiphcach

procedente de 6452; n. pr. l.
Tifsa = “cruzar”
1) um lugar no limite nordeste do império de Salomão; localizado às margens do rio
Eufrates

2) um lugar no reino do Norte (Israel) que o rei Menaém atacou e onde rasgou o ventre de
todas as mulheres grávidas
2a) pode ser o mesmo que 1

08608  תפףtaphaph

uma raiz primitiva; DITAT - 2536; v.
1) tocar pandeiro, bater, tocar, tamborilar (sobre um pandeiro ou outro objeto)
1a) (Qal) tocando (particípio)
1b) (Poel) batendo (particípio)

08609  תפרtaphar

uma raiz primitiva; DITAT - 2537; v.
1) costurar
1a) (Qal) costurar, cerzir
1b) (Piel)
1b1) costurar
1b2) costurando (particípio)

08610  תפשtaphas

uma raiz primitiva; DITAT - 2538; v.
1) apanhar, pegar, segurar, capturar, agarrar, manejar
1a) (Qal)
1a1) pegar, agarrar, prender, capturar
1a2) segurar (a fim de) manejar, empunhar, usar com destreza
1b) (Nifal) ser capturado, ser preso, ser pego, ser tomado, ser capturado
1c) (Piel) agarrar, pegar (com as mãos)

08611  תפתtopheth

procedente da raiz de 8608; DITAT - 2499a; n. f.
1) ato de cuspir, cuspe

08612  תפתTopheth

o mesmo que 8611; DITAT - 2539; n. pr. l.
Tofete = “lugar do fogo”
1) um lugar no extremo sudeste do vale do filho de Hinom ao sul de Jerusalém. O mesmo
que 8613

08613  תפתTophteh

provavelmente uma forma de 8612; n. pr. l.
Tofete = “lugar do fogo”
1) um lugar no extremo sudeste de vale do filho de Hinom ao sul de Jerusalém
Poel

Poel
Essa forma funciona de maneira muito semelhante ao Piel normal, e ocorre
somente devido a certas mudanças internas de vogal.
Ver Piel 8840

1a) o mesmo que 8612

08614  תפתיtiphtay (aramaico)

talvez procedente de 8199; DITAT - 3062; n. m.
1) magistrado
2) (BDB) nome de um magistrado

08615  תקוהtiqvah

de 6960; DITAT - 1994d,1994e; n. f.
1) corda
2) esperança, expectativa
2a) esperança
2b) motivo de esperança
2c) coisas esperadas, resultado

08616  תקוהTiqvah

o mesmo que 8615; n. pr. m.
Ticva ou Ticvá= “esperança”
1) pai de Salum, o esposo da profetiza Hulda na época de Josias, rei de Judá
2) pai de Jazeías no tempo de Esdras

08617  תקומהt e
̂ quwmah

procedente de 6965; DITAT - 1999g; n. f.
1) resistência, capacidade ou poder de resistir

08618  תקומםt e
̂ qowmem

procedente de 6965; DITAT - 1999?; v. part.; n. m.
1) (Hitpol) levantar-se contra (particípio)

08619  תקועtaqowa ̀

procedente de 8628 (no sentido musical); DITAT - 2541b; n. m.
1) um instrumento de sopro, trombeta

08620  תקועT e
̂ qowa ̀

uma forma de 8619; n. pr. m.
Tecoa = “uma cerca” n. pr. m.
1) um judaíta, filho de Assur e neto de Hezrom n. pr. l.
2) uma cidade na região montanhosa de Judá próxima a Hebrom, edificada pelo rei Roboão,
de Judá; lugar de nascimento de Amós
3) um deserto onde o rei Josafá, de Judá, derrotou os filhos de Moabe, de Amon e os do
monte Seir

08621  תקועיT ̂eqow ì y ou  תקעיT ̂eqo ̀iy

patronímico procedente de 8620; adj. gentílico
tecoíta = ver Tecoa “toque de trombeta”
1) morador de Tecoa

08622  תקופהt e
̂ quwphah ou  תקפהt ̂equphah
procedente de 5362; DITAT - 2001a; n. f.

1) final de um ciclo, ciclo de tempo ou espaço, uma volta, ciclo
1a) um ciclo (como advérbio)

08623  תקיףtaqqiyph

procedente de 8630; DITAT - 2542b; adj.
1) poderoso

08624  תקיףtaqqiyph (aramaico)

correspondente a 8623; DITAT - 3065c; adj.
1) forte, poderoso

08625  תקלt ̂eqal (aramaico)

correspondente a 8254; DITAT - 3063,3063a v.
1) pesar
1a) (Peil) ser pesado n. m.
2) siclo
2a) (Peal) tekel - uma unidade de peso, siclo

08626  תקןtaqan

uma raiz primitiva; DITAT - 2540; v.
1) nivelar, endireitar, tornar reto
1a) (Qal) tornar reto
1b) (Piel) endireitar, alinhar, organizar, pôr em ordem

08627  תקןt ̂eqan (aramaico)

correspondente a 8626; DITAT - 3064; v.
1) estar em ordem
1a) (Hofal) ser estabelecido, ser restabelecido, confirmar
Peil

Peil
No aramaico (caldeu), esse tronco reflete a forma intensiva e equivale ao
Piel no hebraico.
Ver Piel 8840
Peal

Peal
No aramaico (caldeu), essa forma representa o tronco básico do verbo e
equivale ao tronco Qal no hebraico.
Ver Qal 8851
Hofal

Hofal

08628  תקעtaqa ̀
uma raiz primitiva; DITAT - 2541; v.
1) soprar, bater palmas, bater, fazer soar, empurrar, soprar, soar
1a) (Qal)
1a1) empurrar, manejar (referindo-se a uma arma)
1a2) tocar, soprar
1a3) bater palmas
1b) (Nifal)
1b1) ser soprado, ser tocado (referindo-se a uma corneta)
1b2) comprometer-se

08629  תקעteqa ̀

procedente de 8628; DITAT - 2541a; n. m.
1) som, toque (de corneta), toque de trombeta

08630  תקףtaqaph

uma raiz primitiva; DITAT - 2542; v.
1) (Qal) prevalecer sobre ou contra, vencer, subjugar

08631  תקףt e
̂ qeph (aramaico)

correspondente a 8630; DITAT - 3065; v.
1) ficar forte, ser endurecido
1a) (Peal)
1a1) ficar forte, ser endurecido
1a2) ficar arrogante (fig.)
1b) (Pael) fortalecer, firmar, tornar forçoso
Hofal é o “passivo” do Hifil - ver 8818
Hifil
ele contou
ele arremessou
Hofal
foi-lhe contado (contaram-lhe)
ele foi arremessado
Essa forma representa 0.6% dos verbos analisados.
Pael

Pael
No aramaico (caldeu), essa é a forma intensiva do verbo, equivalente ao
Piel no hebraico.
Ver Piel 8840

08632  תקףt e
̂ qoph (aramaico)
correspondente a 8633; DITAT - 3065b; n. m.
1) força, poder

08633  תקףtoqeph

procedente de 8630; DITAT - 2542a; n. m.
1) autoridade, poder, força, energia

08634  תראלהTar’alah

provavelmente em lugar de 8653; n. pr. l.
Tarala = “cambaleante”
1) uma cidade no território de Benjamim

08635  תרבותtarbuwth

procedente de 7235; DITAT - 2103e; n. f.
1) aumento, ninhada, prole, descendência

08636  תרביתtarbiyth

procedente de 7235; DITAT - 2103f; n. f.
1) acréscimo, usura, juros, bonificação

08637  תרגלtirgal

um denominativo procedente de 7270; DITAT - 2113; v.
1) ir a pé, espionar, fazer caminhar
1a) (Tifel) ensinar a caminhar

08638  תרגםtirgam

um denominativo procedente de 7275 no sentido de lançar por cima; DITAT - 2543; v.
part. pass.
1) (Pual) interpretar, traduzir

08639  תרדמהtardemah

procedente de 7290; DITAT - 2123a; n. f.
1) sono profundo, transe

08640  תרהקהTirhaqah

de origem estrangeira; n. pr. m.
Tiraca = “ele sondou o piedoso: ele sondou o serviçal”
Tifel

Tifel
Uma forma hebraica rara, que reflete um causativo como o Hifil no hebraico,
mas com um Taw prefixado ao invés do He habitual.
Emprega-se, de qualquer forma, como o Hifil no hebraico.
Ver Hifil 8818

1) rei da Etiópia e do Egito na época de Senaqueribe

08641  תרומהt ̂eruwmah ou  תרמהt ̂erumah (Dt 12.11)

procedente de 7311; DITAT - 2133i; n. f.
1) contribuição, oferta
1a) oferta alçada
1b) qualquer oferta
1c) uma oferta para Deus
1d) uma oferta (referindo-se a cereal, dinheiro, etc.)
1e) contribuição

08642  תרומיהt e
̂ ruwmiyah

formado como 8641; DITAT - 2133j; n. f.
1) porção, contribuição, o que diz respeito a uma contribuição ou servidor ou contribuição
secundária ou subdivisão

08643  תרועהt ̂eruw ̀ah

procedente de 7321; DITAT - 2135b; n. f.
1) alarme, aviso, som de tempestade, grito, grito ou toque de guerra ou de alerta ou de
alegria
1a) alarme de guerra, grito de guerra, grito de batalha
1b) toque (para marcha)
1c) grito de alegria (com motivação religiosa)
1d) grito de alegria (em geral)

08644  תרופהt ̂eruwphah

procedente de 7322 no sentido de seu congênere 7495; DITAT - 2136a; n. f.
1) cura

08645  תרזהtirzah

provavelmente procedente de 7329; DITAT - 2543.1; n. f.
1) uma espécie de árvore
1a) talvez o cipreste
1b) sentido bastante duvidoso

08646  תרחTerach

de origem incerta; grego 2291 θαρα;
Terá = “parada para acampamento” n. pr. m.
1) o pai de Abraão
Tera = “demora” n. pr. l.
2) uma para para acampamento de Israel no deserto

08647  תרחנהTirchanah

de origem incerta; n. pr. m.
Tiraná = “favor”
1) um judaíta, filho de Calebe com sua concubina Maaca

08648  תריןt ̂ereyn (aramaico) fem.  תרתיןtarteyn
correspondente a 8147; DITAT - 3061c; n. m./f.

1) dois
1a) dois (como número cardinal)
1b) segundo (como número ordinal)
1c) em combinação com outros números

08649

 תרמהtormah

e

 תרמותtarmuwth

ou

תרמית

tarmiyth

procedente de 7411; DITAT - 2169c; n. f.
1) traição, fraude, engano, desonestidade

08650  תרןtoren
provavelmente em lugar de 766; DITAT - 2544; n. m.
1) baliza, mastro

08651  תרעt e
̂ ra ̀ (aramaico)
correspondente a 8179; DITAT - 3066; n. m.
1) portão, porta
1a) porta
1b) portão
1c) átrio

08652  תרעtara ̀ (aramaico)
procedente de 8651; DITAT - 3067; n. m.
1) porteiro (no templo)

08653  תרעלהtar e
̀ lah
procedente de 7477; DITAT - 2188c; n. f.
1) atordoamento, tontura

08654  תרעתיTir ̀athiy
gentílico procedente de um nome não utilizado significando portão; n. pr. m.
tiratitas = “homens do portão”
1) uma das 3 famílias dos escribas queneus que viviam em Jabez

08655  תרפיםt ̂eraphiym
pl. procedente de 7495; DITAT - 2545; n. m.
1) idolatria, ídolos, imagem(ns), terafim, ídolo familiar
1a) um tipo de ídolo usado em santuário ou culto doméstico

08656  תרצהTirtsah
procedente de 7521; n. pr. f.
Tirza = “favorável” n. pr. f.
1) uma das 7 filhas de Zelofeade, o filho de Héfer da tribo de Manassés n. pr. l.
2) um dos reinos no lado oeste do Jordão conquistado por Josué e pelos israelitas
3) uma cidade cananita, mais tarde capital do reino do Norte (Israel)

08657  תרשTeresh
de origem estrangeira; n. pr. m.
Teres = “rigorosidade”

1) um dos 2 eunucos que conspiraram para matar o rei Assuero da Pérsia mas cuja
conspiração foi descoberta por Mordecai

08658  תרשישtarshiysh

provavelmente de origem estrangeira [veja 8659]; DITAT - 2546; n. m.
1) uma pedra precisosa ou uma gema semi-preciosa
1a) talvez um crisólito, jaspe amarelo ou outra pedra de cor amarelada

08659  תרשישTarshiysh

provavelmente o mesmo que 8658 (como a região da pedra, ou o contrário); DITAT 2547
Társis = “jaspe amarelo” n. pr. m.
1) filho de Javã
2) um benjamita, filho de Bilã
3) um dos sábios mais chegados de Assuero, rei da Pérsia n. pr. l.
4) uma cidade dos fenícios em uma parte distante do mar Mediterrâneo para onde o profeta
Jonas tentou fugir
4a) lugar desconhecido, talvez localizado em Chipre ou na Espanha
5) uma cidade em algum ponto próximo e acessível ao mar Vermelho para onde deviam
navegar os navios construídos em Eziom-Geber junto ao golfo de Ácaba

08660  תרשתעTirshatha’

de origem estrangeira; DITAT - 2548; n. m.
1) tirsata - governador
1a) um título usado pelo governador persa na Judéia
1a1) título usado por Neemias

08661  תרתןTartan

de origem estrangeira; DITAT - 2549; n. m.
1) Tartã - marechal de campo, general ou comandante
1a) um título usado no exército assírio

08662  תרתקTartaq

de origem estrangeira; n. pr. de divindade
Tartaque = “príncipe de trevas”
1) uma das divindades do povo aveu de Samaria
1a) conforme a tradição, cultuado sob a forma de um asno

08663  תשעהt e
̂ shu’ah

procedente de 7722; DITAT - 2339c; n. f.
1) barulho, gritaria

08664  תשביTishbiy

patronímico procedente de um nome não utilizado significando recurso;
tesbita = “cativeiro” n. pr. l.
1) a residência de Elias
1a) lugar desconhecido, provavelmente a cidade de Tesbe adj. gentílico
2) um morador de Tesbe ou Tisbi ou Teseb
2a) lugar desconhecido e nome incerto

08665  תשבץtashbets
procedente de 7660; DITAT - 2320c; n. m.
1) obra tecida, material axadrezado, costura pregueada ou entrelaçada

08666  תשובהt e
̂ shuwbah ou  תשבהt ̂eshubah

procedente de 7725; DITAT - 2340f; n. f.
1) um retorno, uma resposta, volta
1a) volta
1a1) término de um ano, decurso de um ano
1b) no retorno (construto)
1c) resposta, réplica

08667  תשומתt e
̂ suwmeth

procedente de 7760; DITAT - 2243a; n. f.
1) penhor, garantia, depósito

08668  תשועהt ̂eshuw ̀ah ou  תשעהt ̂eshu ̀ah

procedente de 7768 no sentido de 3467; DITAT - 929e; n. f.
1) salvação, livramento
1a) livramento (geralmente por Deus mediante agência humana)
1b) salvação (em sentido espiritual)

08669  תשוקהt ̂eshuwqah

procedente de 7783 no sentido original de estirar-se atrás de; DITAT - 2352a; n. f.
1) desejo, anseio, avidez
1a) de homem por mulher
1b) de mulher por homem
1c) de animal selvagem para devorar

08670  תשורהt e
̂ shuwrah

procedente de 7788 no sentido de chegada; DITAT - 2353a; n. f.
1) dádiva, presente

08671  תשיעיt ̂eshiy ̀iy

ordinal procedente de 8672; DITAT - 2551; adj. m./f.
1) nono (como número ordinal)

08672  תשעtesha ̀ ou (masc.)  תשעהtish ̀ah

talvez procedente de 8159 com a idéia de uma volta para o
seguinte ou o número dez completo; DITAT - 2550; n. m./f.
1) nove
1a) nove (como número cardinal)
1b) nono (como número ordinal)
1c) em combinação com outros números

08673  תשעיםtish ̀iym

múltiplo de 8672; DITAT - 2552; n. indec.; adj.
1) noventa

08674  תתניTatt e
̂ nay
de origem estrangeira; n. pr. m.
Tatenai = “dádiva”
1) um governador persa na Síria que se opôs à reconstrução de Jerusalém

Leituras Ketib
Na Bíblia hebraica, os escribas não alteravam um texto que lhes parecia ter sido copiado
incorretamente. Em vez disso, anotavam à margem o que consideravam ser a grafia
correta. A variante no texto é chamada de Ketib e a nota marginal é chamada Qere.
Onde os tradutores da Versão Autorizada (AV) seguiram a leitura Qere em vez da Ketib,
indicamos a leitura Ketib pelo número 08675.
Por exemplo, em Gn 24.33 “puseram” é codificado como 7760 08675 3455. Os
tradutores usaram a leitura Qere cujo número “Strong” é 7760 mas a leitura Ketib tem o
número “Strong” 3455. Ambas as palavras têm o mesmo significado, “puseram”.

Leituras Qere
Na Bíblia hebraica, os escribas não alteravam um texto que lhes parecia ter sido copiado
incorretamente. Em vez disso, anotavam à margem o que consideravam ser a grafia
correta. A variante no texto é chamda Ketib e a nota merginal é chamada Qere. Onde os
tradutores da Versão Autorizada (AV) seguiram a leitura Ketib em vez da Qere,
indicamos a leitura Qere com o número 08676.
Por exemplo, em Dt 19.6 “sangue” é codificado como 1818 08676 5315. Os tradutores
seguiram a leitura Ketib cujo número “Strong” é 1818, e que significa “sangue”, mas a
leitura Qere tem o número “Strong” 5315, e o termo significa “vida”.

Numeração de Sinônimos em “Strong”
Algumas vezes, uma palavra ou locução recebe um número “Strong” individual e, além
deste, um número “Strong” adicional para a locução inteira.
Em Jz 20.18, a locução “casa de Deus” é codificada como “casa <01004> de Deus”
<0430> <08677> <01008>”. Neste caso, a locução também poderia indicar a localidade
de Betel, cujo número “Strong” é 1008. Somente pelo contexto se pode distinguir
nomes próprios em hebraico de palvras individuais. Em vista disso, os tradutores
apresentam diferentes versões do mesmo hebraico.

Múltiplas Leituras Qere para um Ketib
Existem diversas leituras marginais ou Qere para uma leitura Ketib.
Em Ne 5.7, a palavra “extorquis” é codificada como “extorquis <05378> <08778>
<05383> <08675> <05375>”. As duas leituras marginais, de números “Strong” 5378 e
5383, correpondem a uma só leitura Ketib, 5375.

Palavra hebraica não traduzida na versão portuguesa

Strongs em Grego
1 α a al’-fah
de origem hebraica  ;אTDNT 1:1,*; letra
1) primeira letra do alfabeto Grego
2) Cristo é o Alfa e o Ômega para indicar que ele é o princípio e o fim.

2 Ααρων Aaron
de origem hebraica 175  ;אהרןTDNT 1:3,1; n pr m
Arão = “que traz luz”
1) o irmão de Moisés, o primeiro sumo sacerdote de Israel e o líder de toda ordem
sacerdotal.
TDNT TDNT corresponde à obra de Gerhard Kittel, Theological Dictionary
of the New Testament. Ao lado da sigla TDNT, o primeiro número (ex.:
1:232) remete ao volume e ao verbete a ser consultado na coleção de 8
volumes da obra de Kittel; o segundo número remete ao verbete da obra
condensada em um único volume por G. W. Bromiley.

3 Αβαδδ ων Abaddon
de origem Hebraica 11  ;אבדוןTDNT 1:4,1; n pr m
Abadom = “destruição”
1) ruína
2) destruição
3) o lugar da destruição
4) o nome do príncipe angélico das regiões infernais, o ministro da morte e o autor do
estrago sobre a terra.

4 αβα ρης abares
de 1 (como uma partícula negativa) e 922; adj
1) não sendo um fardo
2) não pesado
3) leve sem peso

5 Αβ βα Abba
De origem aramaica 2  ;אבאTDNT 1:5,1; n
Abba = “pai”
1) pai, título costumeiro usado para Deus em oração. Sempre que ocorre no Novo
Testamento, a palavra é acompanhada pela tradução grega unida a ela. Isto
aparentemente se explica pelo fato de que o “ABBA” caldeu, através do uso freqüente
na oração, gradualmente adquiriu a natureza de um nome próprio altamente sagrado, ao
qual os judeus de fala grega acrescentaram o nome em sua própria língua.

6 Αβελ Abel
De origem hebraica 1893  ;הבלTDNT *,2; n pr m
Abel = “vaidade (isto é: transitório)”
1) o segundo filho de Adão, assassinado pelo seu irmão Caim.

7 Αβ ια Abia
de origem hebraica 29  ;אביהn pr m
Abias = “meu pai é Jah (Jehovah)”
1) um sacerdote, cabeça de uma família sacerdotal. Quando Davi dividiu os sacerdotes em
24 classes, Abias era da oitava ordem.
2) filho e sucessor de Roboão no trono de Judá.

8 Αβ ιαθ αρ Abiathar
de origem hebraica 54  ;אביתרn pr m
Abiatar = “pai de abundância”
1) o nome de um sumo sacerdote.

9 Αβ ιλ ην η Abilene
de origem estrangeira, cf 58; n pr loc
Abilene = “campo coberto de grama”
1) uma região da Síria entre o Líbano e o Hermon na direção da Fenícia, 29 Km de
Damasco e 60 Km de Heliópolis.

10 Αβ ιουδ Abioud
De origem hebraica 31  ;אביהודn pr loc

Abiúde = “meu pai é majestade”
1) o filho de Bela e neto de Benjamin (1Cr 8.3)

11 Αβρααμ Abraam
de origem hebraica85  ;אברהםTDNT 1:8,2; n pr m
Abraão = “pai de uma multidão”
1) o filho de Terá e o fundador da nação judaica.

12 αβυσσ ος abussos
de 1 (como partícula negativa) e uma variação de 1037;
TDNT 1:9,2; n f
1) sem fundo
2) ilimitado
3) o abismo
3a) a cova, a fossa
3b) a profundidad imensurável
3c) de Orco, um golfo muito profundo ou uma fenda nas partes mais profundas da terra
usado como o receptáculo comum dos mortos e especialmente como a habitação dos
demônios

13 Αγαβο ς Agabos
De origem hebraica, cf 2285  ;אגבוסn pr m
Ágabo = “locusta”
1) um profeta cristão

14 αγαθο εργε ω agathoergeo
de 18 e 2041; TDNT 1:17,3; v
1) fazer o bem, fazer bem feito, praticar bondade, agir corretamente

15 αγαθο ποι εω agathopoieo
de 17; TDNT 1:17,3; v
1) fazer o bem, fazer algo que benefície os outros
1a) ser uma boa ajuda para alguém
1b) fazer um favor a alguém
1c) beneficiar
2) fazer bem feito, fazer corretamente

16 αγαθο ποιι α agathopoiia
de 17; TDNT 1:17,3; n f
1) ação correta, fazer o bem, virtude

17 αγαθο ποι ος agathopoios
de 18 e 4160; TDNT 1:17,3; adj
1) agindo corretamente, fazendo bem, virtuoso

18 αγαθο ς agathos
uma palavra primitiva; TDNT 1:10,3; adj
1) de boa constituição ou natureza.
2) útil, saudável
3) bom, agradável, amável, alegre, feliz
4) excelente, distinto

5) honesto, honrado

19 αγαθω συν η agathosune
de 18; TDNT 1:18,3; n f
1) integridade ou retidão de coração e vida, bondade, gentileza

20 αγαλλ ια σις agalliasis
de 21; TDNT 1:19,4; n f
1) exultação, extremo prazer, alegria
Em festas, as pessoas eram ungidas com o “óleo de alegria”. Paulo, em Hb 1.9, está
fazendo referência a esta cerimônia inicial de unção, e a usa como um emblema do
poder e da majestade divina para a qual o Filho de Deus foi exaltado.

21 αγαλλ ια ω agalliao
de agan (muito) e 242; TDNT 1:19, *; v
1) exultar, regozijar-se extremamente, estar cheio de alegria, ter alegria excessiva.

22 αγαμος agamos
de 1 (como partícula negativa) e 1062; adj
1) não casado, solteiro.

23 αγανα κτεω aganakteo
de agan (muito) e achthos (mágoa, pesar, similar à base de 43); v
1) estar indignado, movido pela indignação, estar muito ofendido, descontente,
desagradado, insatisfeito.

24 αγανα κτη σις aganaktesis
de 23; n f
1) indignação, irritação, vexame

25 αγαπαω agapao
Talvez de agan (muito) [ou cf 5689  ;]עגבTDNT 1:21,5; v
1) com respeito às pessoas
1a) receber com alegria, acolher, gostar muito de, amar ternamente
2) com respeito às coisas
2a) estar satisfeito, estar contente sobre ou com as coisas
Sinônimos ver verbete 5914

26 αγαπη agape
de 25; TDNT 1:21,5; n f
1) amor fraterno, de irmão, afeição, boa vontade, amor, benevolência
2) banquetes de amor

27 αγαπτ ος agapetos
de 25; TDNT 1:21,5; adj
1) amado, estimado, querido, favorito, digno ou merecedor de amor

28 Αγαρ Hagar
de origem hebraica 1904  ;הגרTDNT 1:55,10; n pr f
Hagar = “vôo”
1) Concubina de Abraão e mãe de Ismael

29 αγγαρε υω aggareuo

De origem estrangeira, cf 104; v
1) empregar um mensageiro, despachar um mensagueiro montado a cavalo, forçar ao
serviço público, compelir ou obrigar a ir
Na Pérsia, mensageiros montados a cavalo eram mantidos em intervalos regulares por
toda a Pérsia para levar os despachos reais.

30 αγγε ιο ν aggeion
de aggos (um balde, talvez como capacidade, cf base of 43); n n
1) um vaso, recipiente, um balde, um reservatório

31 αγγε λια aggelia
de 32; TDNT 1:56,10; n f
1) mensagem, anúncio, novas
2) uma proclamação, ordem, norma

32 αγγε λος aggelos
de aggello [provavelmente derivado de 71, cf 34] (trazer notícias);
TDNT 1:74,12; n m
1) um mensageiro, embaixador, alguém que é enviado, um anjo, um mensageiro de Deus

33 αγε age
imperativo de 71; interj
1) vá!, venha!, venha agora!

34 αγελ η agele
de 71 [cf 32]; n f
1) manada de bois ou gado, um bando ou uma companhia; vara de porco

35 αγεν εα λογητος agenealogetos
de 1 (como partícula negativa) e 1075; TDNT 1:665,114; adj
1) alguém que não tem descendentes, sem genealogia

36 αγεν ης agenes
de 1 (como partícula negativa) e 1085; adj
1) desprezível, covarde, indigno, ordinário, vil, sem família, que não é nobre de nascimento,
ou humilde de nascimento.

37 αγια ζω hagiazo
de 40; TDNT 1:111,14; v
1) entregar ou reconhecer, ou ser repeitado ou santificado
2) separar das coisas profanas e dedicar a Deus
2a) consagrar coisas a Deus
2b) dedicar pessoas a Deus
3) purificar
3a) limpar externamente
3b) purificar por meio de expiação: livrar da culpa do pecado
3c) purificar internamente pela renovação da alma

38 αγια σμος hagiasmos
de 37; TDNT 1:113,14; n m
1) consagração, purificação
2) o efeito da consagração
2a) santificação de coração e vida

39 αγιο ν hagion
neutro de 40; adj
1) reverendo, digno de veneração
1a) de coisas que por causa de alguma conecção com Deus possuem uma certa distinção e
exigem reverência, como lugares consagrados a Deus que não devem ser profanados
1b) de pessoas de quem Deus usa seus serviços, por exemplo, apóstolos
2) separado para Deus; ser como era, exclusivamente seu
3) serviços e ofertas
3a) preparado para Deus como rito solene, puro e santo
4) num sentido moral, puro, sem pecado, justo e santo

40 αγιος hagios
de hagos (uma coisa grande, sublime) [cf 53, 2282]; TDNT 1:88,14; adj
1) algo muito santo; um santo
Sinônimos ver verbete 5878

41 αγιοτ ης hagiotes
de 40; TDNT 1:114,14; n f
1) santidade
2) num sentido moral: santidade, piedade

42 αγιωσ υνη hagiosune
de 40; TDNT 1:114,14; n f
1) majestade, santidade
2) pureza moral

43 αγκαλ η agkale
de agkos (ter forma curva; cotovelo); n f
1) a curva ou o ângulo interno do braço; braço inclinado, determinado a
2) algo que abraça ou cerca, como os braços do mar, etc

44 αγκιστ ρον agkistron
Do mesmo como 43; n n
1) um anzol de pesca, um pequeno gancho

45 αγκυρ α agkura
do mesmo como 43; n f
1) uma âncora
2) metaf. qualquer esteio, apoio ou proteção
As âncoras antigas parecem-se com as modernas na forma: elas eram de ferro, provistas
com um braço transversal na parte superior, e freqüentemente duas pontas afiadas, mas
de nenhuma maneira sem as patas da âncora.

46 αγνα φος agnaphos
de 1 (como uma partícula negativa) e o mesmo como 1102; adj
1) não moído, não completo, despido, não processado, novo

47 αγνεια hagneia
de 53; TDNT 1:123,19; n f
1) castidade, inocência, pureza de vida

48 αγνιζ ω hagnizo

de 53; TDNT 1:123,19; v
1) cerimonialmente
1a) tornar puro, purificar, limpar
2) moralmente

49 αγνισμ ος hagnismos
de 48; TDNT 1:124,19; n m
1) purificação, expiação

50 αγνο εω agnoeo
de 1 (como partícula negativa) e 3539; TDNT 1:115,18; v
1) ser ignorante, não conhecer
2) não entender, desconhecer
3) errar ou pecar por ignorância, estar errado.

51 αγνο ημα agnoema
de 50; TDNT 1:115,18; n n
1) um pecado cometido por ignorância ou descuido
Sinônimos ver verbete 3879

52 αγνο ια agnoia
de 50; TDNT 1:116,18; n f
1) falta de conhecimento, ignorância
1a) das coisas divinas
1b) cegueira moral

53 αγνο ς hagnos
do mesmo que 40; TDNT 1:122,19; adj
1) respeitável, santo
2) puro
2a) puro de sensualidades, casto, recatado
2b) puro de todas as faltas, imaculado
2c) limpo
Sinônimos ver verbete 5878

54 αγνο της hagnotes
de 53; TDNT 1:124,19; n f
1) pureza, castidade, integridade de vida

55 αγνως hagnos
de 53; adv
1) casto, limpo, puro, com sinceridade

56 αγνω σια agnosia
de 1 (como partícula negativa) e 1108; TDNT 1:116,18; n f
1) sem sabedoria, ignorância

57 αγνω στ ος agnostos
de 1 (como partícula negativa) e 1110; TDNT 1:119,18; adj
1) desconhecido, esquecido
Epimênides, um certo cretense, veio a Atenas parar uma praga. Ele ofereceu uma ovelha
recém nascida sobre altares sem o nome de nenhum deus, ao “deus desconhecido”. Pelo
menos um dos altares subsistiu até os dias de Paulo.

58 αγορα agora
de ageiro (reunir, provavelmente semelhante a 1453); n f
1) qualquer assembléia, especialmente de pessoas
2) o local da assembléia
2a) para debate público,
2b) para eleições
2c) para julgamento
2d) para comprar e vender
2e) para todos os tipos de negócios
3) mercado, rua

59 αγορα ζω agorazo
de 58; TDNT 1:124,19; v
1) estar no mercado, ir ao mercado
2) negociar lá, comprar ou vender
3) de pessoas vadias: perambular pelo mercado, passear lá sem um destino certo.

60 αγορα ιο ς agoraios
de 58; adj
1) no, do ou pertecendo ao mercado
2) freqüentando o mercado
2a) mascates, pequenos comerciante, distribuidores varejistas
2b) vadios, ociosos, o povo simples, humilde, povo pobre
3) geralmente, próprio para a assembléia, apropriado para discurso forense, transação
comercial

61 αγρα agra
de 71; n f
1) uma pescaria, caçada
2) aquilo que é pego em caçada, a presa, a recompensa
2a) de pássaros ou feras, a carne
2b) de peixes, aquilo que vem nas redes

62 αγραμμ ατος agrammatos
de 1 (como partícula negativa) e 1121; adj
1) iletrado, sem estudos

63 αγρα υλ εω agrauleo
de 68 e 832 (no sentido de 833); v
1) viver no campo, estar sob o céu aberto, mesmo durante a noite

64 αγρε υω agreuo
de 61; v
1) caçar, pegar pela caça, capturar
2) metáf. descobrir erros ou falhas com intenção de causar dano, procurar ansiosamente

65 αγριε λα ιος agrielaios
de 66 e 1636; adj
1) do ou que diz respeito a oleastro (botanic.) ou azeitona ou oliva silvestre
2) o oleastro, pé de oliva ou azeitona silvestre

66 αγρι ος agrios

de 68; adj
1) vivendo ou crescendo no campo ou na floresta
1a) de animais, selvagem, feroz
1b) de campos, silvestre, selvagem, não cultivado, rústico, não lavrado
2) quando referindo-se a homens e animais num sentido moral, selvagem silvestre, feroz
2a) grosseiro, rude
2b) de sentimento violento, veemente, furioso

67 Αγριπ πα ς Agrippas
Aparentemente de 66 e 2462; n pr m
Agripa = “como Herói”
1) Nome de uma predominate família em Israel no tempo de Cristo
Ver 2264 para debate sobre a família Herodes

68 αγρο ς agros
de 71; n m
1) terra
1a) o campo, a região rural
1b) um pedaço de terra, pequena lavoura
1c) as fazendas, sítio rural, aldeias

69 αγρυ πν εω agrupneo
em última instância, de 1 (como partícula negativa) e 5258; TDNT 2:338,195; v
1) estar acordado, permanecer acordado, vigiar
2) estar circunspecto,atento, pronto

70 αγρυ πνι α agrupnia
de 69; n f
1) insônia, vigília

71 αγω ago
uma palavra primária; v
1) guiar, conduzir
1a) conduzir segurando com as mãos, levando deste modo ao destino final: de um animal
1b) seguir acompanhando até um lugar
1c) comandar com a personalidade de alguém, nomear alguém como um ajudante
1d) conduzir, trazer
1e) levar para a corte de justiça, magistrado, etc.
2) guiar, conduzir
2a) conduzir, guiar, dirigir
2b) guiar através, conduzir para algo
2c) mover, impelir: pela força e influência da mente
3) passar um dia, guardar ou celebrar uma festa, etc.
4) ir, partir

72 αγωγη agoge
reduplicado de 71; TDNT 1:128,20; n f
1) guia
2) metaf.: Conduta, direção
2a) condução, treinamento, educação, disciplina
2b) modo de vida, caminho ou curso de vida

73 αγων agon
de 71; TDNT 1:135,20; n m
1) uma assembléia,
1a) um lugar de assembléia: especialmente uma assembléia reunida para ver jogos
1b) o lugar de competição, a arena ou estádio
2) a reunião dos gregos em seus jogos nacionais
2a) derivado daí, a competição por um prêmio nos jogos
2b) geralmente, qualquer luta ou competição
2c) uma batalha
2d) uma ação legal, julgamento, processo

74 αγωνια agonia
de 73; TDNT 1:140,20; n f
1) luta pela vitória
1a) exercício gisnástico, luta romana
2) de lutas e emoções mentais severas, agonia, angústia

75 αγωνιζ ομαι agonizomai
de 73; TDNT 1:135,20; v
1) entrar em uma competição: competir nos jogos olímpicos
2) competir com adverários, lutar
3) metaf. competir, lutar, com dificuldades e perigos
4) esforçar-se com zêlo extremo, empenhar-se em obter algo

76 Αδ αμ Adam
De origem hebráica 121  ;אדםTDNT 1:141,21; n pr m
Adão = “a terra vermelha”
1) Adão, o primeiro homem, o pai de toda a humanidade

77 αδα παν ος adapanos
de 1 (como partícula negativa) e 1160; adj
1) sem gasto, não exigindo gasto, sem nenhum custo

78 Αδ δι Addi
Provavelmente de origem hebraica, cf 5716  ;אדיn pr m
Adi = “ornamento”
1) filho de Cosã, e pai de Melqui na genealogia de nosso Senhor

79 αδε λφη adelphe
de 80; TDNT 1:144,22; n f
1) irmã
2) alguém ligado pelo laço da religião cristã, irmã na fé

80 αδε λφο ς adelphos
de 1 (como uma partícula conectiva) e delphus (o ventre);
TDNT 1:144,22; n m
1) um irmão, quer nascido dos mesmos pais ou apenas do mesmo pai ou da mesma mãe
2) tendo o mesmo antepassado nacional, pertencendo ao mesmo povo ou compatriota
3) qualquer companheiro ou homem
4) um fiel companheiro, unido ao outro pelo vínculo da afeição
5) um associado no emprego ou escritório

6) irmãos em Cristo
6a) seus irmãos pelo sangue
6b) todos os homens
6c) apóstolos
6d) Cristãos, como aqueles que são elevados para o mesmo lugar celestial

81 αδε λφο της adelphotes
de 80; TDNT 1:144,22; n f
1) irmandade, bondade fraterna
2) uma comunidade de irmãos, a irmandade

82 αδη λος adelos
de 1 (como partícula negativa) e 1212; adj
1) não manifesto, indistinto, incerto, obscuro

83 αδη λοτη ς adelotes
de 82; n f
1) incerteza

84 αδη λως adelos
de 82; adv
1) de modo incerto

85 αδημ ονεω ademoneo
De um derivado de adeo (estar cheio de ódio); v
1) estar ansioso, em grande aflição ou angústia, deprimido
Esta é a mais forte das três palavras gregas (85, 916, 3076) no NT para depressão

86 Αδ ης hades
de 1 (como partícula negativa) e 1492; TDNT 1:146,22; n pr loc
1) Hades ou Pluto, o deus das regiões mais baixas
2) Orcus, o mundo inferior, o reino da morte
3) uso posterior desta palavra: a sepultura, morte, inferno
No grego bíblico, está associado com Orcus, as regiões infernais, um lugar escuro e
sombrio nas profundezas da terra, o receptáculo comum dos espíritos separados do
corpo. Geralmente Hades é apenas a residência do perverso, Lc 16.23; Ap 20.13,14; um
lugar muito desagradável. TDNT.

87 αδια κρ ιτ ος adiakritos
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 1252;
TDNT 3:950,469; adj
1) indistinto, ininteligível
2) sem dúvida, ambigüidade ou incerteza

88 αδια λει πτ ος adialeiptos
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de um composto de 1223 e 3007; adj
1) ininterrupto, incessante, contínuo

89 αδια λει πτω ος adialeiptos
de 88; adv
1) sem interrupção, incessantemente, sem cessar

90 αδιαφ θο ρια adiaphthoria

de um derivado de um composto de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 1311;
ver também απθορια apthoria (TDNT 9:103); n f
1) incorruptibilidade, sem enfermidade ou dano, integridade
1a) da mente

91 αδικ εω adikeo
de 94; TDNT 1:157,22; v
1) absolutamente
1a) agir injustamente ou perversamente, pecar,
1b) ser um criminoso, ter violado as leis de alguma forma
1c) fazer errado
1d) fazer mal
2) transitivamente
2a) fazer algo errado ou pecar
2b) ser injusto para com alguém, agir perversamente
2c) ferir, prejudicar, causar dano

92 αδικ ημα adikema
de 91; TDNT 1:161,22; n n
1) um crime, maldade, iniqüidade

93 αδικ ια adikia
de 94; TDNT 1:153,22; n f
1) injustiça, de um juiz
2) injustiça de coração e vida
3) uma profunda violação da lei e da justiça, ato de injustiça

94 αδικ ος adikos
de 1 (como partícula negativa) e 1349; TDNT 1:149,22; adj
1) descreve alguém que viola ou violou a justiça
1a) injusto
1b) mau, malvado, pecaminoso
1c) de alguém que negocia fraudulentamente com outros, fraudulento

95 αδικ ωος adikos
de 94; adv
1) injustamente, imerecidamente, sem culpa

96 αδο κιμος adokimos
de 1 (como partícula negativa) e 1384; TDNT 2:255,181; adj
1) não resistindo a teste, não aprovado
1a) propriamente usado para metais e moedas
2) aquilo que quando testado, não é aprovado tal como deveria
2a) desqualificado para, desaprovado, falso, espúrio, condenado

97 αδο λος adolos
de 1 (como partícula negativa), e 1388; adj
1) sincero, íntegro
1a) nas coisas: não misturado, não adulterado, puro
1b) nas pessoas: sem intento desonesto, sincero
Sinônimos ver verbete 5880

98 Αδραμυττ ηνο ς Adramuttenos

de Adramutteion (um lugar na Ásia Menor); n pr loc
Adramítio = “Eu habitarei na morte”
1) Adramítio, um porto da Mísia

99 Αδρι ας Adrias
de Adria (um lugar perto da praia); n pr loc
Adriático = “sem madeira”
1) Mar Adriático, Adrias, o mar entre a Grécia e a Itália

100 αδρο τν ς hadrotes
de hadros (forte, vigoroso); n f
1) coleta generosa, grande abundância
2) espessura, maturidade, abundância, esp. quando referindo-se ao corpo

101 αδυν ατε ω adunateo
de 102; TDNT - 2:284,186; v
1) impossivel
1a) não ter força, poder ou habilidade, ser fraco
1b) não poder ser feito, ser impossível

102 αδυν ατος adunatos
de 1 (como uma partícula negativa) e 1415; TDNT - 2:284,186; adj
1) sem força, impotente, fraco, sem poder, incapaz
2) incapaz de ser feito, impossível

103 αδω ado
uma palavra primária; TDNT - 1:163,24; v
1) para o louvor de alguém, cantar

104 αει aei
de um nome primário arcaico (aparentemente significa duração continuada); adv
1) perpetuamente, incessantemente
2) invariavelmente, em toda e qualquer situação: quando de acordo com as circunstâncias
algo é ou deve ser feito outra vez

105 αετ ος aetos
da mesma origem que 109; n m
1) uma águia: como águias geralmente não saem em busca de cadáver, a palavra pode
referir-se a uma abutre que é parecido com uma águia
2) uma águia como um símbolo (Exército Romano)

106 αζυμος azumos
de 1 (como partícula negativa) e 2219; TDNT - 2:902,302; adj
1) não fermentado, livre de fermento ou levedura
1a) de pão sem fermento usado na festa da Páscoa pelos judeus
1b) metaf. livre de culpa ou do “fermento de iniqüidade”

107 Αζωρ Azor
de origem hebráica, cf 5809  ;עזורn pr m
Azor = “o ajudador”
1) Um filho de Eliaquim, da linhagem do nosso Senhor. Mt 1.13-14.

108 Αζωτ ος Azotos

de origem hebraica 795  ;אשדודn pr loc
Asdode ou Azoto = “uma fortaleza, lugar seguro”
1) uma das cinco cidades principais dos filisteus, localizada entre Asquelom e Gate e
próxima ao Mediterrâneo

109 αηρ aer
de aemi (tomar fôlego inconscientemente, i.e. respirar; por analogia, soprar); TDNT 1:165,25; n m
1) o ar, particularmente a camada mais baixa e densa quando distinguida da mais alta e
rarefeita
2) a região atmosférica

110 αθ ανα σια athanasia
de um composto de 1 (como partícula negativa) e 2288;
TDNT - 3:22,312; n f
1) eternidade, imortalidade

111 αθ εμιτ ος athemitos
de 1 (como partícula negativa) e derivado de themis (estatuto, da raíz de 5087); TDNT 1:166,25; adj
1) contrário à lei e justiça, proibido pela lei, ilícito, criminoso

112 αθ εο ς atheos
de 1 (como partícula negativa) e 2316; TDNT - 3:120,322; adj
1) sem Deus, não conhecendo e nem adorando a Deus
2) rejeitando aos deuses, esp. os deuses reconhecidos do estado
3) ateu, sem religião, ímpio
4) abandonado pelos deuses

113 αθ εσμος athesmos
de 1 (como partícula negativa) e derivado de 5087 (no sentido de ordenar, legalizar);
TDNT - 1:167,25; adj
1) alguém que transgride as restrições da lei e satisfaz os seus próprios desejos.

114 αθ ετ εω atheteo
de um composto de 1 (como partícula negativa) e derivado de 5087; TDNT 8:158,1176; v
1) pôr de lado, desprezar, negligenciar
2) opor-se à eficácia de alguma coisa, anular, tornar sem efeito, frustrar
3) rejeitar, recusar, fazer pouco caso

115 αθ ετ ησις athetesis
de 114; TDNT - 8:158,1176; n f
1) abolição, anulamento, remoção, rejeição

116 Αθ ηνα ι Athenai
plural de Athene (a deusa da sabedoria. Acreditava-se ter sido ela a fundadora da
cidade); n pr loc
Atenas = “incerteza”
1) Famosa cidade da Grécia, capital de Ática, e a pricipal sede de ensino e civilização
durante o período de ouro da história da Grécia

117 Αθ ηνα ιος Athenaios
de 116; adj
1) habitante de Atenas, um ateniense

118 αθ λε ω athleo
de athlos (competição em arena pública); TDNT - 1:167,25; v
1) engajar em uma competição, lutar em jogos públicos, competir por um prêmio
2) suportar, sofrer

119 αθ λησις athlesis
de 118; TDNT - 1:167,25; n f
1) competição, combate, luta, dura prova

120 αθυμ εω athumeo
de um composto de 1 (como partícula negativa) e 2372; v
1) estar desanimado, abatido, quebrado de espírito

121 αθω ος athoos
de 1 (como partícula negativa) e provavelmente um derivado de 5087 (significando uma
punição); adj
1) sem culpa, inocente, impune

122 αιγεο ς aigeos
de aix (uma cabra); adj
1) de uma cabra, de pele de cabra

123 αιγιο λος aigialos
de aisso (impelir) e 251 (no sentido do mar); n m
1) a costa do mar, a praia

124 Αι γυ πτι ος Aiguptios
de 125; adj
1) um egípcio

125 Αι γυ πτ ος Aiguptos
de derivação incerta; n pr loc
Egito = “estreitos duplicados”
1) país ocupando o canto noroeste da África
2) metaf. Jerusalém, pois a perseguição de Cristo e seus seguidores pelos judeus é
semelhante ao tratamento dos egípcios aos judeus

126 αιδ ιος aidios
de 104; TDNT - 1:168,25; adj
1) eterno, perene
Sinônimos ver verbete 5801

127 αιδ ως aidos
talvez de 1 (como partícula negativa) e 1492 (vinculado à idéia de olhos olhando para
baixo);
TDNT - 1:169,26; n f
1) um sentimento de vergonha ou honra, modéstia, timidez, reverência, consideração para
com os outros, respeito

Sinônimos ver verbete 5882

128 Αι θιοψ Aithiops
de aitho (queimar superficialmente) e ops (o rosto, de 3700); n m
Etíope = “preto”
1) um etíope

129 αιμα haima
de derivação incerta; TDNT - 1:172,26; n m
1) sangue
1a) de homem ou animais
1b) refere-se à sede da vida
1c) daquelas coisas que se assemelham a sangue, suco de uva
2) derramamento de sangue, ser espalhado pela violência, morte violenta, assassinato

130 αιμα τε κχυ σια haimatekchusia
de 129 e derivado de 1632; TDNT - 1:176,26; n f
1) derramamento de sangue

131 αιμο ρρ εω haimorrheo
de 129 and 4482; v
1) sofrer de um fluxo de sangue, perder sangue

132 Αινεας Aineas
de derivação incerta; n pr m
Enéias = “louvável”
1) o nome de um paralítico curado por Pedro em Lida

133 αινεσις ainesis
de 134; n f
1) louvor, um oferta de gratidão

134 αινεω aineo
de 136; TDNT - 1:177,27; v
1) louvar, exaltar, cantar louvores em honra a Deus
2) permitir, recomendar
3) prometer ou jurar

135 αινιγμ α ainigma
de um derivado de 136 (em seu sentido primário); TDNT - 1:178,27; n n
1) uma declaração obscura, enigma, mistério
2) uma coisa obscura

136 αινος ainos
aparentemente uma palavra primária, propriamente, uma estória, mas usado no sentido
de 1868; TDNT - 1:177,27; n m
1) um dito, provérbio
2) louvor, discurso laudatório

137 Αινω ν Ainon
de origem hebraica, um derivado de 5869  ;עינוןn pr loc
Enom = “primaveras”

1) o nome de um lugar “próximo a Salim” onde João batizava

138 αιρ εομ αι haireomai
provavelmente semelhante a 142; TDNT - 1:180,27; v
1) tomar para si, preferir, escolher
2) escolher pelo voto, eleger para governar um cargo público

139 αιρ εσις hairesis
de 138; TDNT - 1:180,27; n f
1) ato de pegar, capturar: p.ex. atacando uma cidade
2) escolha
3) aquele que é escolhido
4) um grupo de homens escolhendo seus próprios princípios (seita ou partido)
4a) dos saduceus
4b) dos fariseus
4c) dos cristãos
5) dissensões originadas da diversidade de opiniões e objetivos
Sinônimos ver verbete 5916

140 αιρ ετιζ ω hairetizo
de um derivado de 138; TDNT - 1:184,27; v
1) escolher
2) pertencer a uma seita

141 αιρ ετι κο ς hairetikos
do mesmo que 140; TDNT - 1:184,27; adj
1) preparado ou capaz de tomar ou escolher algo
2) cismático, faccioso, seguidor de um doutrina falsa
3) herético

142 αιρ ω airo
uma raíz primária; TDNT - 1:185,28; v
1) levantar, elevar, erguer
1a) levantar do chão, pegar: pedras
1b) erguer, elevar, levantar: a mão
1c) içar: um peixe
2) tomar sobre si e carregar o que foi levantado, levar
3) levar embora o que foi levantado, levar
3a) mover de seu lugar
3b) cortar ou afastar o que está ligado a algo
3c) remover
3d) levar, entusiasmar-se, ficar exaltado
3e) apropriar-se do que é tomado
3f) afastar de alguém o que é dele ou que está confiado a ele, levar pela força
3g) levar e utilizar para alguma finalidade
3h) tirar de entre os vivos, seja pela morte natural ou pela violência
3i) motivo para parar

143 αισ θα νομ αι aisthanomai
de derivação incerta; TDNT - 1:187,29; v
1) perceber
1a) pelos sentidos

1b) com a mente, entender

144 αισ θη σις aisthesis
de 143; TDNT - 1:187,29; n f
1) percepção, não apenas pelos sentidos, mas pelo intelecto
2) conhecimento, dicernimento
2a) de dicernimento moral em assuntos éticos

145 αισ θη τη ριο ν aistheterion
de um derivado de 143; TDNT - 1:187,29; n n
1) faculdade da mente para perceber, entender, julgar

146 αισ χρ οκ εδ ης aischrokerdes
de 150 e kerdos (ganho); adj
1) ansioso pelo lucro ilegítimo, ganancioso pelo dinheiro

147 αισ χρ οκ ερδως aischrokerdos
de 146; adv
1) avidez pelo lucro ilegítimo

148 αισ ρο λογια aischrologia
de 150 and 3056; n f
1) palavra suja, discurso obsceno ou baixo
Sinônimos ver verbete 5881

149 αισ κρ ον aischron
de 150; n n
1) vergonhoso, desprezível, desonroso

150 αισ κρ ος aischros
do mesmo que 153; TDNT - 1:189,29; adj
1) extremamente sujo, baixo, desonroso

151 αισ κρ οτ ης aischrotes
de 150; TDNT - 1:189,29; n f
1) obscenidade, imoralidade

152 αισ χυν η aischune
de 153; TDNT - 1:189,29; n f
1) o embaraço de alguém que está envergonhado por alguma coisa, sentimento de vergonha
2) ignomínia, vergonha, desonra
3) algo do que se sente vergonha
Sinônimos ver verbete 5882

153 αισ χυνω aischuno
de aischos (desfiguramento, i.e. vergonha); TDNT - 1:189,29; v
1) desfigurar
2) desonrar
3) cobrir com vergonha, deixar envergonhado, estar envergonhado

154 αιτ εω aiteo
de derivação incerta; TDNT - 1:191,30; v
1) pedir, rogar, suplicar, desejar, requerer
Sinônimos ver verbete 5802 e 5920

155 αιτ ημα aitema
de 154; TDNT - 1:193,30; n n
1) pedido, requisição, exigência
Sinônimos ver verbete 5883

156 αιτι α aitia
do mesmo que 154; n f
1) causa, razão
2) motivo por que alguém merece punição, crime
3) indiciação, acusação
Sinônimos ver verbete 5884

157 αιτι αμα aitiama
de um derivado de 156; n n
1) acusar, trazer uma acusação contra, apresentar queixa
Sinônimos ver verbete 5803

158 αιτι ον aition
de 159; n n
1) causa, culpa

159 αιτι ος aitios
do mesmo que 154; adj
1) aquilo que é a causa de algo, causador, que causa
1a) o autor
1a1) de uma causa
1a2) de um crime ou ofença

160 αιφνι διος aiphnidios
de um composto 1 (como partícula negativa) e 5316 [cf 1810]; adj
1) inesperado, repentino, súbito, imprevisto

161 αιχμ αλ ωσι α aichmalosia
de 164; TDNT - 1:195,31; n f
1) cativeiro

162 αιχμ αλ ωτ ευω aichmaloteuo
de 164; TDNT - 1:195,31; v
1) tornar cativo, fazer cativo, capturar

163 αιχμ αλ ωτι ζω aichmalotizo
de 164; TDNT - 1:195,31; v
1) levar cativo
2) metaf. tornar a mente cativa, cativar

164 αιχμ αλ ωτ ος aichmalotos
de aichme αιχμη (uma lança) e um derivado αλωτος do mesmo que 259; TDNT 1:195,31; adj
1) um prisioneiro

165 αιω ν aion
do mesmo que 104; TDNT - 1:197,31; n m

1) para sempre, uma idade ininterrupta, tempo perpétuo, eternidade
2) os mundos, universo
3) período de tempo, idade, geração
Sinônimos ver verbete 5921

166 αιω νιο ς aionios
de 165; TDNT - 1:208,31; adj
1) sem começo e nem fim, aquilo que sempre tem sido e sempre será
2) sem começo
3) sem fim, nunca termina, eterno
Sinônimos ver verbete 5801

167 ακαθα ρσ ια akatharsia
de 169; TDNT - 3:427,381; n f
1) impureza
1a) física
1b) no sentido moral: impureza proveniente de desejos sexuais, luxuria, vida devassa
1b1) de motivos impuro

168 ακαθα ρτ ης akathartes
de 169; n f
1) impureza, imundície

169 ακαθα ρτ ος akathartos
de 1 (como partícula negativa) e um suposto derivado de 2508 (significando
purificado); TDNT - 3:427,381; adj
1) não purificado, sujo, imundo
1a) em um sentido cerimonial: aquilo do qual alguém deve privar-se de acordo com a lei
levítica
1b) em um sentido moral: de pensamento e vida impuros

170 ακαιρε ομα ι akaireomai
de um composto de 1 (como partícula negativa) e 2540 (significando impróprio,
inadequado); TDNT - 3:462,*; v
1) não ter oportunidade

171 ακαιρω ος akairos
do mesmo que 170; TDNT - 3:462,389; adv
1) impróprio, inadequado

172 ακακο ς akakos
de 1 (como partícula negativa) e 2556; TDNT - 3:482,391; adj
1) sem malícia ou fraude, inocente, livre de culpa
2) que não teme mal dos outros, que não desconfia de alguém
Sinônimos ver verbete 5880

173 ακανθ α akantha
provavelmente do mesmo que 188; n f
1) espinho, espinheiro, arbusto espinhoso
2) arbusto, roseira brava, sarça, planta espinhosa

174 ακανθ ινο ς akanthinos
de 173; adj

1) espinhoso, enredado de ramos de uma planta espinhosa

175 ακαρπ ος akarpos
de 1 (como partícula negativa) e 2590; TDNT - 3:616,416; adj
1) metaf. sem fruto, estéril, sem produzir o que deve produzir

176 ακαταγν ωστ ος akatagnostos
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 2607;
TDNT - 1:714,119; adj
1) aquilo que não pode ser condenado, nem ser censurado

177 ακατακαλ υπτ ος akatakaluptos
de 1 (como partícula negativa) e 2619 um derivado de um composto de 2596 and 2572;
adj
1) não coberto, sem véu

178 ακατακρ ιτ ος akatakritos
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 2632;
TDNT - 3:952,469; adj
1) não condenado, punido sem ter sido julgado

179 ακαταλυτ ος akatalutos
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 2647;
TDNT - 4:338,543; adj
1) indissolúvel, indestrutível

180 ακαταπα υσ τος akatapaustos
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 2664; adj
1) incapaz de parar, incessante
2) inquieto, que não pode estar quieto

181 ακαταστ ασια akatastasia
de 182; TDNT - 3:446,387; n f
1) instabilidade, um estado de desordem, distúrbio, confusão

182 ακαταστ ατος akatastatos
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 2525;
TDNT - 3:447,387; adj
1) instável, inconstante, desassossegado

183 ακατασχ ετος akataschetos
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 2722; adj
1) incontrolável

184 Ακε λδαμα Akeldama
de origem aramaica, correspondendo a 2506 e 1818  ; ;חקל דמאn pr loc
Aceldama = “Campo de Sangue”
1) um campo comprado com o dinheiro da traição de Judas, localizado perto de Jerusalém

185 ακερα ιος akeraios
de 1 (como partícula negativa) e um suposto derivado de 2767; TDNT - 1:209,33; adj
1) não misturado, puro como em vinhos ou metais
2) de mente, sem um misto de maldade, livre de malícia, inocente, simples

Sinônimos ver verbete 5880

186 ακλινης aklines
de 1 (como partícula negativa) e 2827; adj
1) não inclinado, firme, determinado, inabalável

187 ακαμ αζ ω akmazo
do mesmo que 188; v
1) florescer, tornar-se maduro

188 ακμην akmen
caso acusativo de um nome (“acme”) semelhante a ake (um ponto) e significando o
mesmo; adv
1) um ponto
2) extremidade, clímax, ápice, grau mais alto
3) o tempo presente

189 ακοη akoe
de 191; TDNT - 1:221,34; n f
1) o sentido de ouvir
2) o orgão de audição, o ouvido
3) aquilo que é ouvido
3a) instrução (oral)
3a1) pregação do evangelho
3b) boato, relatório, notícia, rumor

0190 ακολουθ εω akoloutheo
de 1 (como partícula de união) e keleuthos (caminho);
TDNT - 1:210,33; v
1) seguir a alguém que precede, juntar-se a ele como seu assistente, acompanhá-lo
2) juntar-se a alguém como um discípulo, tornar-se ou ser seu discípulo
2a) apoiar o seu partido

191 ακου ω akouo
uma raiz; TDNT - 1:216,34; v
1) estar dotado com a faculdade de ouvir, não surdo
2) ouvir
2b) prestar atenção, considerar o que está ou tem sido dito
2c) entender, perceber o sentido do que é dito
3) ouvir alguma coisa
3a) perceber pelo ouvido o que é dito na presença de alguém
3b) conseguir aprender pela audição
3c) algo que chega aos ouvidos de alguém, descobrir, aprender
3d) dar ouvido a um ensino ou a um professor
3e) compreender, entender

192 ακρα σι α akrasia
de 193; TDNT - 2:339,196; n f
1) falta de domínio próprio, incontinência, intemperância

193 ακρατης akrates
de 1 (como partícula negativa) e 2904; TDNT - 2:339,196; adj

1) sem controle próprio, intemperante, dissoluto

194 ακρατος akratos
de 1 (como partícula negativa) e um suposto derivado de 2767; adj
1) não misturado, puro

195 ακριβεια akribeia
do mesmo que 196; n f
1) exatidão, a mais exata atênção: em concordância com o rigor da lei mosáica

196 ακριβ ηστ ατος akribestatos
superlativo de akribes (um derivado do mesmo que 206); adj
1) exato, meticuloso
2) da seita mais rigorosa: o mais preciso e rigoroso na interpretação da lei mosaica, e na
observação até dos menores e mais detalhados preceitos da lei e da tradição

197 ακριβ ηστε ρο ν akribesteron
neutro do comparativo do mesmo que 196; adj
1) mais exatamente, mais perfeitamente

198 ακριβοω akriboo
do mesmo que 196; v
1) conhecer acuradamente, fazer exatamente
2) investigar diligentemente

199 ακριβως akribos
do mesmo que 196; adv
1) exatamente, acuradamente, diligentemente

200 ακρις akris
aparentemente do mesmo que 206; n f
1) gafanhoto, locusta, em particular a espécie que infesta principalmente os países orientais,
devastando campos e arvoredos. Enxames incontáveis deles quase a cada primavera são
levados pelo vento da Arábia até a Palestina, e tendo devastado aquele país, migram
para as regiões mais ao norte, até perecerem caindo no mar. Os orientais acostumaram a
comer locustas, quer cru ou assado e temperado com sal (ou preparado de outros
modos). Os israelitas também tinham permisão para comer locustas.

201 ακρο ατη ριο ν akroaterion
de 202; n n
1) um lugar reservado para ouvir e decidir casos; auditório; sala de audiência

202 ακρο ατης akroates
de akroaomai (ouvir, aparentememte um intens. de 191); n m
1) um ouvinte

203 ακροβυστι α akrobustia
de 206 e provavelmente uma forma modificada de posthe (o pênis ou orgão sexual
masculino); TDNT - 1:225,36; n f
1) ter a prepúcio, incircunciso
2) um gentil, aquele que não pertence ao judaísmo
3) uma condição na qual os desejos corruptos arraizados na carne não foram ainda extintos

204 ακρογωνια ιος akrogoniaios

de 206 and 1137; TDNT - 1:792,137; adj
1) localizado em um canto extremo, a pedra de esquina de fundação

205 ακρο θι νιο ν akrothinion
de 206 e this (um amontoado); n n
1) parte mais alta de um amontoado, primeiros frutos
1a) a melhor parte de um despojo ou colheita
2) os gregos tinham o costume de separar a parte mais alta dos seus despojos e oferecê-la
aos seus deuses

206 ακρον akron
neutro de um adj. provavelmente semelhante a raiz de 188; adj
1) os limites mais distantes, extremidades, pontas, fim, o mais alto, extremo
1a) da terra
1b) do céu

207 Ακυ λα ς Akulas
provavelmente do latim aquila (uma águia); n pr m
Áquila = “uma águia”
1) um judeu de Ponto, um fazedor de tendas convertido para Cristo, companheiro de Paulo
na propagação do cristianismo

208 ακυρ οω akuroo
de 1 (como partícula negativa) e 2964; TDNT - 3:1099,494; v
1) cancelar, privar de força e autoridade

209 ακωλ υτως akolutos
de um composto de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 2967; adv
1) sem impedimento, livremente

210 ακων akon εκ ων hekon
de 1 (como partícula negativa) e 1635; TDNT - 2:469,221; adj
1) não voluntariamente, com relutância, contra a vontade

211 αλ αβα στ ρον alabastron
de alabastros (de derivação incerta), o nome de uma pedra; n n
1) uma caixa feita de alabastro no qual os ungüentos era preservados Os antigos
consideravam que o alabastro era o melhor material para preservar seus ungüentos.
Quebrar a caixa, provavelmente significa quebrar o selo da caixa.

212 αλαζ ονει α alazoneia
de 213; TDNT - 1:226,36; n f
1) fútil, conversa de fanfarrão
2) uma certeza insolente e vazia, arrogância, que confia em seu próprio poder e recursos,
que despreza e viola vergonhosamente a lei divina e os direitos humanos
3) uma presunção ímpia e vazia, pretensão, que confia na estabilidade das coisas terrestres

213 αλαζ ων alazon
de ale (vadiação); TDNT - 1:226,36; n m
1) pretencioso, ostentador, orgulhoso
Sinônimos ver verbete 5885

214 αλαλ ζω alalazo

de alale ( um grito, “alô”); TDNT - 1:227,36; v
1) repetir freqüentemente o grito de guerra “alala” como os soldados costumavam fazer
quando começavam uma batalha
2) expressar um som alegre
3) chorar, lamentar
4) soar alto, ressoar
Sinônimos ver verbete 5804

215 αλαλ ητος alaletos
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 2980; adj
1) inexprimível, que não pode ser expressado em palavras

216 αλαλ ος alalos
de 1 (como partícula negativa) e 2980; adj
1) incapaz de falar, mudo, destituído de faculdade de fala

217 αλας halas
de 251; TDNT - 1:228,36; n n
1) sal, com o qual a comida é temperada e sacrifícios são salpicados
2) tipos de substância salina usada para fertilizar terra arável
3) o sal é um símbolo de acordo durável, porque protege os alimentos da putrefação e
preserva-os sem alteração. Conseqüentemente, na confirmação solene de pactos, os
orientais estavam e estão até os dias de hoje, acostumados a compartilhar do sal juntos
4) sabedoria e graça exibida em discurso

218 αλε ιφω aleipho
de 1 (como partícula de união) e base de 3045; TDNT - 1:229,37; v
1) ungir
Sinônimos ver verbete 5805

219 αλε κρο φω νι α alektorophonia
de 220 and 5456; n f
1) o canto do galo, fig. madrugada
1a) usado para a terceira hora ou vigília da noite, entre meia-noite e três da manhã

220 αλε κτωρ alektor
de (desviar); n m
1) galo, ou macho de qualquer ave

221 Αλε ξανδρε υς Alexandreus
originário de (a cidade assim chamada); n m
1) um nativo ou residente de Alexandria no Egito

222 Αλε ξανδρι νος Alexandrinos
do mesmo que 221; adj
1) um nativo ou residente da Alexandria no Egito
2) de Alexandria ou pertencendo a Alexandria

223 Αλε ξανδρο ς Alexandros
do mesmo que (a primeira parte de) 220 e 435; n pr m
Alexandre = “defensor do homem”
1) filho de Simão de Cirene que carregou a cruz de Cristo, Mc 15.21

2) um certo homem da família do sumo sacerdote, At 4.6
3) um certo judeu, At 19.33
4) um certo caldeireiro que se opôs ao apóstolo Paulo, 1Tm 1.20

224 αλε υρ ον aleuron
de aleo (moer); n n
1) farinha de trigo, farinha de qualquer cereal

225 αληθε ια aletheia
de 227; TDNT - 1:232,37; n f
1) objetivamente
1a) que é verdade em qualquer assunto em consideração
1a1) verdadeiramente, em verdade, de acordo com a verdade
1a2) de uma verdade, em realidade, de fato, certamente
1b) que é verdade em coisas relativas a Deus e aos deveres do ser humano, verdade moral e
religiosa
1b1) na maior extensão
1b2) a verdadeira noção de Deus que é revelada à razão humana sem sua intervenção
sobrenatural
1c) a verdade tal como ensinada na religião cristã, com respeito a Deus e a execução de seus
propósitos através de Cristo, e com respeito aos deveres do homem, opondo-se
igualmente às superstições dos gentios e às invenções dos judeus, e às opiniões e
preceitos de falsos mestres até mesmo entre cristãos
2) subjetivamente
2a) verdade como excelência pessoal
2a1) sinceridade de mente, livre de paixão, pretensão, simulação, falsidade, engano

226 αλητευω aletheuo
de 227; TDNT - 1:251,37; v
1) falar ou contar a verdade
1a) ensinar a verdade
1b) professar a verdade

227 αλητης alethes
de 1 (como partícula negativa) e 2990; TDNT - 1:247,37; adj
1) verdadeiro
2) que ama a verdade, que fala a verdade, sincero

228 αληθι νο ς alethinos
de 227; TDNT - 1:249,37; adj
1) que tem não apenas o nome do objeto em consideração e semelhança com ele, mas que
participa da essência do mesmo, correspondendo em todos os sentidos ao significado da
idéia transmitida pelo nome. Real, genuíno, verdadeiro
1a) oposto ao que é fictício, imitação, imaginário, simulado ou pretendido
1b) contrasta a realidade com sua aparência
1c) oposto ao que é imperfeito, frágil, incerto
2) verdadeiro, verídico, sincero

229 αληθω aletho
do mesmo que 224; v
1) moer
Era costume enviar mulheres e escravas para trabalhar no moinho

230 αληθω ς alethos
de 227; adv
1) verdadeiramente, de uma verdade, em realidade, certamente

231 αλιευς halieus
de 251; n m
1) pescador

232 αλιευω halieuo
de 231; v
1) pescar

233 αλιζω halizo
de 251; v
1) salgar, temperar com sal, salpicar com sal

234 αλισ γημα alisgema
de alisgeo (sujar, manchar); n n
1) poluição, condenação

235 αλλ α alla
plural neutro de 243; conj
1) mas
1a) todavia, contudo, não obstante, apesar de
1b) uma objeção
1c) uma exceção
1d) uma restrição
1e) mais ainda, antes, mais propriamente, até mesmo, além do mais
1f) introduz uma transição para o assunto principal

236 αλλ ασσω allasso
de 243; TDNT - 1:251,40; v
1) mudar, trocar uma coisa por outra, transformar

237 αλλ οχθ εν allachothen
de 243; adv
1) de outro lugar

238 αλλ ηγορε ω allegoreo
de 243 e agoreo (fazer discursos fastidiosos ou bombásticos, cf 58); TDNT - 1:260,42; v
1) falar alegórica ou figurativamente

239 αλλ ηλ ου ια allelouia
de origem hebraica 1984 e 3050 ;הללויה
TDNT - 1:264,43; interj imper
1) louve ao Senhor, Aleluia

240 αλλ ηλ ων allelon
gen. plural de 243 reduplicado; pron pl recíproco
1) um ao outro, reciprocamente, mutualmente

241 αλλ ογεν ης allogenes
de 243 e 1085; TDNT - 1:266,43; adj

1) nascido de outra tribo, estrangeiro, forasteiro

242 αλλ ομ αι hallomai
voz média aparentemente de um verbo primário; v
1) saltar, pular
2) brotar, jorrar: da água

243 αλλ ος allos
uma palavra primária; TDNT - 1:264,43; adj
1) outro, diferente
Sinônimos ver verbete 5806

244 αλλ οτ ριε πισ κο πος allotriepiskopos
de 245 e 1985; TDNT - 2:620,244; n m
1) alguém que assume a supervisão de afazeres de outros indevidamente, intrometido.

245 αλλ οτ ριο ς allotrios
de 243; TDNT - 1:265,43; adj
1) pertencente a outro
2) estrangeiro, estranho, que não é da família, forasteiro, inimigo

246 αλλ οφυλ ος allophulos
de 243 e 5443; TDNT - 1:267,43; adj
1) estrangeiro

247 αλλ ως allos
de 243; adv
1) de outra maneira

248 αλοα ω aloao
do mesmo que 257; v
1) debulhar

249 αλογος alogos
de 1 (como partícula negativa) e 3056; TDNT - 4:141,505; adj
1) destituído de razão
2) contrário à razão, absurdo

250 αλοη aloe
de origem estrangeira [cf 174]; n f
1) aloés
Nome de uma árvore aromática que cresce no leste da Índia e na Cochinchina (atual
Cambodia), cuja madeira macia e amarga era usada pelos orientais em fumigação e
embalsamento de mortos.
A árvore cresce até uma altura de 40 metros e uma circunferência de 4 metros.

251 αλς hals
uma palavra primária; n m
1) sal

252 αλυκο ς halukos
de 251; adj
1) salgado

253 αλυπο τε ρο ς alupoteros αλ υπος alupos
comparativo de um composto de 1 (como partícula negativa) e 3077;
TDNT - 4:323,*; adj
1) livre de dor ou aflição

254 αλυσις halusis
de derivação incerta; n f
1) uma cadeia, laço pelo qual o corpo ou parte dele (mãos, pés) estão amarrados

255 αλυσιτε λης alusiteles
de 1 (como partícula negativa) e a raiz de 3081; adj
1) sem proveito, prejudicial, pernicioso

256 Αλφαι ος Alphaios
de origem hebraica, cf 2501  ;חלפיn pr m
Alfeu = “mudança”
1) O pai de Levi o publicano (Mc 2.14)
2) O pai de Tiago, conhecido como “o menor”, um dos apóstolos de Jesus

257 αλων halon
provavelmente da raiz de 1507; n f
1) um pedaço de terra ou eira trilhada, i.e. um lugar no campo aplanado depois da colheita
por um rolo ou um laminador, onde o grão era debulhado

258 αλωπ ηξ alopex
de derivação incerta; n f
1) uma raposa
2) metáf. astuto, velhaco

259 αλωσις halosis
de uma forma paralela de 138; n f
1) uma captura, presa, ser pego

260 αμα hama
uma partícula primária; adv.
1) ao mesmo tempo, de uma vez, junto prep.
2) junto com
Sinônimos ver verbete 5807

261 αμα θης amathes
de 1 (com partícula negativa) e 3129; adj
1) não educado, ignorante

262 αμα ρα ντι νος amarantinos
de 263; adj
1) constituído de planta que nunca murcha
1a) uma flor assim chamada porque nunca murcha ou seca. Quando arrancada, revive se
umedecida com água
1b) um símbolo de perpetuidade e imortalidade
Sinônimos ver verbete 5886

263 αμα ρα ντ ος amarantos

de 1 (como partícula negativa) e um suposto derivado de 3133; adj
1) que não desvanece, imarcescível, perene (Ver 262)
Sinônimos ver verbete 5886

264 αμα ρτ ανω hamartano
talvez de 1 (como partícula negativa) e a raiz de 3313;
TDNT - 1:267,44; v
1) não ter parte em
2) errar o alvo
3) errar, estar errado
4) errar ou desviar-se do caminho da retidão e honra, fazer ou andar no erro
5) desviar-se da lei de Deus, violar a lei de Deus, pecado

265 αμα ρτ ημα hamartema
de 264; TDNT - 1:267,44; n n
1) pecado, ação má
Sinônimos ver verbete 5879

266 αμα ρτι α hamartia
de 264; TDNT - 1:267,44; n f
1) equivalente a 264
1a) não ter parte em
1b) errar o alvo
1c) errar, estar errado
1d) errar ou desviar-se do caminho de retidão e honra, fazer ou andar no erro
1e) desviar-se da lei de Deus, violar a lei de Deus, pecado
2) aquilo que é errado, pecado, uma ofença, uma violação da lei divina em pensamento ou
em ação
3) coletivamente, o conjunto de pecados cometidos seja por uma única pessoa ou várias
Sinônimos ver verbete 5879

267 αμα ρτυ ρος amarturos
de 1 (como partícula negativa) e uma forma de 3144; adj
1) sem prova ou testemunha, não provado

268 αμα ρτω λος hamartolos
de 264; TDNT - 1:317,51; adj
1) dedicado ao pecado, um pecador
1a) não livre de pecado
1b) pre-eminentemente pecador, especialmente mau
1b1) homens totalmente malvados
1b2) especificamente de homens marcados por determinados vícios ou crimes
1b2a) coletores de imposto, pagão, idólatra

269 αμα χος amachos
de 1 (como partícula negativa) e 3163; TDNT - 4:527,573; adj
1) irresistível, invencível
2) pacífico
3) que se abstêm de lutar

270 αμα ω amao
de 260; v

1) ceifar, colher

271 αμε θυστ ος amethustos
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 3184; n f
1) ametista, uma pedra precisosa de cor violeta ou roxa

272 αμα λεω ameleo
de 1 (como partícula negativa) e 3199; v
1) ser descuidado, negligenciar

273 αμεμ πτ ος amemptos
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 3201;
TDNT - 4:571,580; adj
1) sem culpa, que não merece censura, livre de falta ou defeito
Sinônimos ver verbete 5887

274 αμεμ πτως amemptos
de 273; adv
1) irrepreensivelmente, de tal forma que não existe razão para censura

275 αμε ριμνο ς amerimnos
de 1 (como partícula negativa) e 3308; TDNT - 4:593,584; adj
1) livre de ansiedade, livre de preocupação

276 αμετ αθ ετ ος ametathetos
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 3346; adj
1) imutável, intransferível, fixo, inalterado

277 αμετ ακ ινητος ametakinetos
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 3334; adj
1) inamovível, firme, estável
2) metáf. firmemente persistente

278 αμετ αμε λητος ametameletos
de 1 (como partícula negativa) e um suposto derivado de 3338; TDNT - 4:626,589; adj
1) que não está arrependido de, impenitente

279 αμετ αν οη τος ametanoetos
de 1 (como partícula negativa) e um suposto derivado de 3340; TDNT - 4:1009,636; adj
1) não admitir mudança de mente, não arrependido, impenitente

280 αμετ ρος ametros
de 1 (como partícula negativa) e 3358; TDNT - 4:632,590; adj
1) imensurável, imenso

281 αμην amen
de origem hebraica 543  ;אמןTDNT - 1:335,53; partícula indeclinável
1) firme
1a) metáf. fiel
2) verdadeiramente, amém
2a) no começo de um discurso - certamente, verdadeiramente, a respeito de uma verdade
2b) no fim - assim é, assim seja, que assim seja feito. Costume que passou das sinagogas
para as reuniões cristãs: Quando a pessoa que lia ou discursava, oferecia louvor solene a

Deus, os outros respondiam “amém”, fazendo suas as palavras do orador. “Amém” é
uma palavra memorável. Foi transliterada diretamente do hebraico para o grego do
Novo Testamento, e então para o latim, o inglês, e muitas outras línguas. Por isso
tornou-se uma palavra praticamente universal. É tida como a palavra mais conhecida do
discurso humano. Ela está diretamente relacionada — de fato, é quase idêntica — com a
palavra hebraica para “crer” (amam), ou crente. Assim, veio a significar “certamente”
ou “verdadeiramente”, uma expressão de absoluta confiança e convicção.

282 αμη τωρ ametor
de 1 (como partícula negativa) e 3384; n m
1) nascido sem mãe
2) orfão de mãe
3) nascido de mãe desconhecida
4) não maternal, não digno do nome da materno

283 αμια ντ ος amiantos
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 3392;
TDNT - 4:647,593; adj
1) não manchado, não corrompido, puro, imaculado
1a) livre daquilo pelo qual a natureza de uma coisa é deformada e depreciada, ou a sua força
e vigor é debilitada
Sinônimos ver verbete 5896

284 Αμι να δαβ Aminadab
de origem hebraica 5992  ;עמינדבn pr m
Aminadabe = “alguém da família do príncipe”
1) um ancestral de Cristo

285 αμμος ammos
talvez de 260; n f
1) areia, terra arenosa

286 αμνο ς amnos
aparentemente uma palavra primária; TDNT - 1:338,54; n m
1) cordeiro

287 αμοιβ η amoibe
de ameibo (trocar); n f
1) retribuição, recompensa

288 αμπ ελ ος ampelos
provavelmente da raiz de 297 e de 257; TDNT - 1:342,54; n f
1) videira

289 αμπ ελ ου ργος ampelourgos
de 288 e 2041; n m
1) vinhateiro

290 αμπ ελ ων ampelon
de 288; n m
1) vinhedo, vinha

291 Αμ πλ ιας Amplias

contraído do latim ampliatus [engradecido]; n pr m
Amplíato = “grande”
1) um cristão que vivia em Roma

292 αμυν ομαι amunomai
voz média de um verbo primário; v
1) defender
1a) prevenir, impedir
1b) ajudar ou assistir a alguém
1c) defender a si mesmo contra alguém
1d) vingar-se de alguém

293 αμφι βληστ ρον amphiblestron
de um composto da raiz de 297 e 906; n n
1) algo lançado ao redor de alguém para impedir seu movimento, como algemas, vestuário,
rede para pescar
Sinônimos ver verbete 5808

294 αμφιεν νυμι amphiennumi
da raiz de 297 e hennumi (cercar); v
1) vestir, pôr roupa

295 Αμφι πο λις Amphipolis
da raiz de 297 e 4172; n pr loc
Anfípolis = “uma cidade rodeada pelo mar”
1) cidade da Macedônia, assim chamada porque o rio Strymon circulava ao seu redor

296 αμφο δο ν amphodon
da raiz de 297 e 3598; n n
1) uma estrada em volta de alguma coisa, um quarteirão, uma rua

297 αμφοτ ερος amphoteros
comparativo de amphi (em volta); adj
1) ambos, tanto um como o outro

298 αμωμη τος amometos
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 3469;
TDNT - 4:831,619; adj
1) o que não pode ser censurado, inocente

299 αμωμος amomos
de 1 (como partícula negativa) e 3470; TDNT - 4:830,619; adj
1) sem defeito
1a) como um sacrifício sem mancha ou defeito
2) moralmente: sem defeito, perfeito, irrepreensível
Sinônimos ver verbete 5887

300 Αμ ων Amon
de origem hebraica 526  ;אמוןn pr m
Amom = “construtor”
1) rei de Judá, filho de Manassés, e pai de Josias

301 Αμως Amos
de origem hebraica 531  ;אמוץn pr m
Amós = “carga”
1) um ancestral de Cristo

302 αν an
uma partícula primária; partícula
1) não tem um equivalente exato em Português

303 ανα ana
uma prep e adv primário; prep
1) para o meio de, no meio de, em meio a, entre (duas coisas), no intervalo de

304 αναβα θμος anabathmos
de 305 [cf 898]; n m
1) uma subida
2) um meio de subir, um lançe de escada, degraus

305 αναβα ινω anabaino
de 303 e a raiz de 939; TDNT - 1:519,90; v
1) ascender
1a) subir
1b) elevar, escalar, ser sustentado, surgir

306 αναβα λλ ομαι anaballomai
voz média de 303 e 906; v
1) lançar ou tirar à sorte
2) excusar, pospor, atrasar, adiar

307 αναβ ιβαζ ω anabibazo
de 303 e um derivado da raiz de 939; v
1) puxar para cima, arrastar

308 αναβ λε πω anablepo
de 303 e 991; v
1) levantar os olhos, olhar para cima
2) recuperar a visão (perdida)

309 αναβ λεψις anablepsis
de 308; n f
1) recuperação da visão

310 αναβο αω anaboao
de 303 e 994; v
1) chorar alto, clamar

311 αν αβολ η anabole
de 306; n f
1) atraso, adiamento

312 ανα γγε λλ ω anaggello
de 303 e a raiz de 32; TDNT - 1:61,10; v
1) anunciar, fazer conhecido

2) reportar, trazer notícias, relatar

313 ανα γεν να ω anagennao
de 303 e 1080; TDNT - 1:673,114; v
1) regenerar, renascer, nascer de novo
2) metáf. ter passado por uma transformação da mente, que leva a uma nova vida que
procura conformar-se à vontade de Deus

314 ανα γινωσκ ω anaginosko
de 303 e 1097; TDNT - 1:343,55; v
1) distinguir entre, reconhecer, conhecer acuradamente, admitir
2) ler

315 ανα γκαζ ω anagkazo
de 318; TDNT - 1:344,55; v
1) forçar, compelir, empurrar para, obrigar
1a) pela força, ameaças, etc.
1b) por força de contrato, petição, etc.
1c) por outros meios

316 ανα γκαι ος anagkaios
de 318; TDNT - 1:344,55; adj
1) necessário
1a) indispensável
1b) ligado por laços naturais ou de amizade
1c) o que deve ser feito de acordo com o princípio do dever, o que é requerido de acordo
com as circunstâncias

317 ανα γκαστως anagkastos
de um derivado de 315; adv
1) pela força ou constrangimento, obrigatoriamente

318 ανα γκη anagke
de 303 e a raiz de 43; TDNT - 1:344,55; n f
1) obrigação, imposta seja pelas circunstâncias, ou pelo princípio do dever com referência à
benefício, costume ou desacordo de alguém
2) calamidade, aflição, situação extremamente difícil

319 ανα γωρι ζομ αι anagnorizomai
voz média de 303 e 1107; v
1) reconhecer

320 ανα γνω σις anagnosis
de 314; TDNT - 1:343,55
1) demonstração ou evidência de saber, conhecimento
1a) conhecimento próprio, apropiação, domínio
1b) leitura (em público)

321 ανα γω anago
de 303 e 71; v
1) conduzir, guiar ou trazer para um lugar mais alto
2) de navegadores: aventurar-se, zarpar, fazer-se a vela, colocar ao mar

322 ανα δε ικ υμι anadeiknumi

de 303 e 1166; TDNT - 2:30,141; v
1) proclamar alguém como eleito para um cargo público
2) anunciar a escolha de um rei, general, etc.
3) levantar alguma coisa e exibi-la para todos ver

323 ανα δε ιξ ις anadeixis
de 322; TDNT - 2:31,141; n f
1) chamar a atênção para, apontar para; apresentação pública
2) proclamação, anunciação, cerimônia de posse dos eleitos para um cargo público

324 ανα δε ξομα ι anadechomai
de 303 e 1209; v
1) aceitar, receber, comprometer-se, assumir
2) receber, acolher alguém com hospitalidade

325 ανα διδωμι anadidomi
de 303 e 1325; v
1) elevar, gerar crescimento, assim a terra que produz planta, que produz fruta, etc.
2) entregar, transferir

326 ανα ξαω anazao
de 303 e 2198; TDNT - 2:872,290; v
1) viver novamente, recuperar a vida
1a) ser restaurado a uma vida correta
1a1) de alguém que retorna a um estado moral melhor
1b) ressurgir, recuperar força e vigor

327 ανα ξητε ω anazeteo
de 303 e 2212; v
1) procurar, pesquisar, fazer uma procura diligente

328 ανα ξωννυμι anazonnumi
de 303 e 2224; v
1) cingir-se
2) metáf. estar preparado
2a) metáfora derivada da prática dos orientais que para movimentar-se com mais
naturalidade, estavam acostumados, quando iniciando uma jornada ou engajando-se a
algum trabalho, a ajustar suas vestes longas e ondeantes ao redor de seus corpos e
prendê-las com um cinto de couro.

329 ανα ξωπ υρ εω anazopureo
de 303 e um composto da raiz de 2226 e 4442; v
1) acender, por fogo, inflamar a mente, reavivar, (ser) fervor(oso)

330 ανα θαλ λω anathallo
de 303 e thallo (florescer); v
1) cresçer muito, brotar novamente, crescer verde outra vez, florescer outra vez

331 ανα θε μα anathema
de 394; TDNT - 1:354,57; n n
1) algo preparado ou separado para ser guardado ou dedicado

1a) especificamente, uma oferta resultante de um voto, que depois de ser consagrada a um
deus era pendurada nas paredes ou colunas do templo, ou colocada em algum outro
lugar visível
2) algo dedicado a Deus sem esperança de receber de volta. Quando referindo-se a um
animal, doado para ser sacrificado; Daí, uma pessoa ou algo destinado à destruição
2a) uma maldição, uma praga
2b) um homem amaldiçoado, destinado a mais terrível das tristezas e angústias

332 ανα θε μα τιζω anathematizo
de 331; TDNT - 1:355,57; v
1) destinado à destruição
2) declara-se sujeito às mais severas penalidades divinas

333 ανα θε ωρ εω anathaoreo
de 303 e 2334; v
1) olhar atenciosamente, considerar bem, observa acuradamente

334 ανα θη μα anathema
de 394 [conforme 331, mas num bom sentido]; TDNT - 1:354,57; n n
1) uma oferta consagrada ou deixada em um templo
2) uma oferta resultante de um voto

335 ανα ιδ εια anaideia
de um composto de 1 (como partícula negativa [cf 427]) e 127; n f
1) desaforo, impudência

336 ανα ιρ εσις anairesis
de 337; n f
1) destruição, morte, assassinato

337 ανα ιρ εω anaireo
de 303 e (o ativo de) 138; v
1) erguer, levantar (do chão)
1a) tomar para mim mesmo com meu
1b) ter (uma criança abandonada); adotar
2) tirar, abolir
2a) pôr de lado ou anular costumes e ordenanças
2b) tirar do caminho, matar, assassinar um homem.

338 ανα ιτι ος anaitios
de 1 (como partícula negativa) de 159 (no sentido de 156); adj
1) livre de culpa, inocente

339 ανα καθιζ ω anakathizo
de 303 e 2523; v
1) levantar-se e sentar-se direito, sentar ereto

340 ανα καινι ζω anakainizo
de 303 e um derivado de 2537; TDNT - 3:451,388; v
1) renovar, restaurar

341 ανα καινοω anakainoo
de 303 e um derivado de 2537; TDNT - 3:452,388; v
1) fazer crescer, renovar, tornar novo

1a) nova força e vigor dado a alguém
1b) ser mudado para um novo tipo de vida oposto ao estado corrupto anterior

342 ανα καινω σις anakainosis
de 341; TDNT - 3:453,388; n f
1) restauração, renovação, completa mudança para melhor
Sinônimos ver verbete 5888

343 ανα καλυπ τω anakalupto
de 303 (no sentido de reversão) e 2572; TDNT - 3:560,405; v
1) desvelar ou descobrir (levantando o véu)

344 ανα καμ πτω anakampto
de 303 e 2578; v
1) virar, ir na direção contrária, dar meia-volta
2) retornar, regressar

345 ανα κειμ αι anakeimai
de 303 e 2749; TDNT - 3:654,425; v
1) reclinar-se à mesa, comer junto com, jantar

346 ανα κεφ αλ αι ομαι anakephalaiomai
de 303 e 2775 (em seu sentido original); TDNT - 3:681,429; v
1) resumir (outra vez), colocar todas as coisas juntas sob um princípio unificador ou uma
pessoa, condensar em um sumário

347 ανα κλινω anaklino
de 303 e 2827; v
1) reclinar-se, inclinar-se sobre
1a) prostrar-se
1b) fazer ou mandar reclinar

348 ανα κοπτω anakopto
de 303 e 2875; v
1) chocar-se, parar repentinamente (como no curso de um navio); impedir

349 ανα κρα ζω anakrazo
de 303 e 2896; TDNT - 3:898,465; v
1) lamentar profundamente (fazendo uso da voz), bradar, gritar

350 ανα κρι νω anakrino
de 303 e 2919; TDNT - 3:943,469; v
1) examinar ou julgar
1a) investigar, examinar, verificar, analisar cuidadosamente, questionar
1a1) especificamente num sentido forense no qual um juiz conduz uma investigação
1a2) interrogar, examinar o acusado ou testemunha
1b) julgar de, estimar, determinar ( a excelência ou defeitos de alguma pessoa ou coisa

351 ανα κρι σις anakrisis
de 350; TDNT - 3:943,469; n f
1) investigação
2) como um termo legal entre os gregos, a investigação preliminar que tinha o propósito de
reunir evidências para informar os juízes

352 ανα κυπ τω anakupto
de 303 (no sentido de reversão) e 2955; v
1) levantar ou erguer-se
1a) o próprio corpo
1b) a própria alma
1b1) ser elevado ou exaltado

353 ανα λαμ βαν ω analambano
de 303 e 2983; TDNT - 4:7,495; v
1) levantar
2) erguer (um coisa a fim de levar ou usá-la)

354 ανα ληψις analepsis
de 353; TDNT - 4:7,495; n f
1) ato de levantar, ascensão

355 ανα λισκ ω analisko
de 303 e uma forma do alternativo de 138; v
1) gastar
1a) consumir, p.e., gastar dinheiro
2) consumir, gastar, destruir

356 ανα λογι α analogia
de um composto de 303 e 3056; TDNT - 1:347,56; n f
1) proporção

357 ανα λογι ζομ αι analogizomai
voz média de 356; v
1) pensar sobre, considerar, ponderar

358 ανα λος analos
de 1 (como partícula negativa) e 251; adj
1) sem sal

359 ανα λυσις analusis
de 360; TDNT - 4:337,543; n f
1) desprendimento (como de coisas entrelaçadas)
2) dissolução (em partes separadas)
3) partida
3a) metáfora proveniente da soltura das amarras quando se está pronto para começar a
navegar

360 ανα λυω analuo
de 303 e 3089; TDNT - 4:337,543; v
1) soltar, desfazer outra vez
2) partir, ir embora, morrer, retornar

361 ανα μα ρτ ητος anamartetos
de 1 (como partícula negativa) e um suposto derivado de 264;
TDNT - 1:333,51; adj
1) sem pecado
1a) de alguém que não tem pecado

1b) de alguém que não pode pecar

362 ανα μεν ω anemeno
de 303 e 3306; v
1) esperar por alguém (com a noção adicionada de paciência e confiança)

363 ανα μιμησ κω anamimnesko
de 303 e 3403; v
1) trazer à mente, lembrar, advertir
2) lembrar; recordar e pesar bem e levar em consideração

364 ανα μνη σις anamnesis
de 363; TDNT - 1:348,56; n f
1) lembrança, recordação
Sinônimos ver verbete 5809

365 ανα νεοω ananeoo
de 303 e um derivado de 3501; TDNT - 4:899,628; v
1) renovar (na mente)

366 ανα νη φω ananepho
de 303 e 3525; v
1) voltar a sobriedade

367 Ανα νια ς Ananias
de origem hebraica 2608  ;חנניהn pr m
Ananias = “graciosamente dado pelo SENHOR”
1) um certo cristão de Jerusalém, marido de Safira At 5.1-6
2) um cristão de Damasco At 9.10-18
3) um filho de Nedebeus, e sumo sacerdote dos judeus aprox. 47-59 d.C.. No ano 66, ele foi
morto por Sacarii. At 23.2

368 ανα ντι ρρ ητος anantirrhetos
de 1 (como partícula negativa) e um suposto derivado de um composto de 473 e 4483;
adj
1) irrefutável, inegável

369 ανα ντι ρρ ητως anantirrhetos
de 368; adv
1) sem contradição, sem objeção

370 ανα ξιο ς anaxios
de 1 (como partícula negativa) e 514; TDNT - 1:379,63; adj
1) indigno, inadequado para algo

371 ανα ξιο ς anaxios
de 370; adv
1) de um modo indigno

372 ανα παυ σις anapausis
de 373; TDNT - 1:350,56; n f
1) intermição, interrupção de algum movimento, negócio ou trabalho
d.C. depois de Cristo

2) descanso, recreação
Sinônimos ver verbete 5810 e 5922

373 ανα παυ ω anapauo
de 303 e 3973; TDNT - 1:350,56; v
1) provocar ou permitir que alguém pare com algum movimento ou trabalho a fim de
recuperar e recompor suas energias
2) dar descanso, reanimar, dar a si mesmo descanso, descansar
3) manter quieto, de expectativa calma e paciente

374 ανα πει θω anapeitho
de 303 e 3982; v
1) persuadir, solicitar, incitar

375 ανα πεμπ ω anapempo
de 303 e 3992; v
1) mandar para
1a) um lugar mais alto
1b) uma pessoa com ofício, autoridade, ou poder maior
2) mandar de volta

376 ανα πηρ ος anaperos αναπειρος
de 303 (no sentido de intensidade) e peros (mutilado); adj
1) inválido nos membros do corpo, mutilado, aleijado
2) ferido em, privado de, algum membro do corpo

377 ανα πιπτ ω anapipto
de 303 e 4098; v
1) deitar-se
2) reclinar à mesa, recostar

378 ανα πληρο ω anapleroo
de 303 e 4137; TDNT - 6:305,867; v
1) encher completamente, tornar cheio, p.e. uma valeta
2) abastecer, suprir

379 ανα πολ ογητος anapologetos
de 1 (como partícula negativa) e um suposto derivado de 626; adj
1) sem defesa ou desculpa
2) aquilo que não pode ser defendido, indescupável

380 ανα πτυσ σω anaptusso
de 303 (no sentido reverso) e 4428; v
1) desenrolar
1a) os livros dos hebreus eram rolos fixados em [uma ou] duas varas lisas e guarnecidos
com alças, de modo que eles podiam ser enrolados de desenrolados

381 ανα πτω anapto
de 303 e 681; v
1) acender, pôr fogo

382 αναριθμη τος anarithmetos
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 705; adj

1) inumerável

383 ανα σε ιω anaseio
de 303 e 4579; v
1) agitar
2) incitar, suscitar, excitar

384 ανα σκ ευ αζ ω anaskeuazo
de 303 (no sentido reverso) e um derivado de 4632; v
1) empacotar a bagagem a fim de levá-la para outro lugar
1a) tirar os móveis do lugar (quando preparando-se para mudar)
2) de um inimigo
2a) demolir, roubar
3) de um lugar
3a) derrubar, saquear, destruir cidades, terras, etc.
4) desviar violentamente de um estado reto, alterar, subverter

385 ανα σπ αω anaspao
de 303 e 4685; v
1) tirar, levantar

386 ανα στ ασις anastasis
de 450; TDNT - 1:371,60; n f
1) ato de levantar, levantar-se (p.e. de um assento)
2) ressurreição dos mortos
2a) de Cristo
2b) de todos os homens no fim desta presente época
2c) a ressurreição de certas pessoas históricas que tiveram a vida restaurada (Hb 11.35)

387 ανα στ ατοω anastatoo
de um derivado de 450 (no sentido de remoção); v
1) agitar, excitar, pertubar
1a) incitar tumultos e sedições no estado
1b) inquietar ou pertubar pela disseminação de erros religiosos

388 ανα στ αυ ρο ω anastauroo
de 303 e 4717; TDNT - 7:583,1071; v
1) levantar sobre uma cruz, crucificar

389 ανα στ ενα ζω anastenazo
de 303 e 4727; v
1) tirar suspiros profundos fundo do peito, suspirar profundamente

390 ανα στ ρεφω anastrepho
de 303 e 4762; TDNT - 7:715,1093; v
1) virar de pernas pro ar, virar
2) voltar
3) mover-se para lá e pra cá, girar em torno de si mesmo, permanecer por pouco tempo
residindo em um lugar
4) metáf. conduzir a si mesmo, comportar-se, viver

391 ανα στ ροφ η anastrophe
de 390; TDNT - 7:715,1093; n f

1) modo de vida, conduta, comportamento, postura

392 ανατασσ ομα ι anatassomai
de 303 e a voz média de 5021; TDNT - 8:32,*; v
1) reunir em ordem, arranjar, compor

393 ανατελλ ω anatello
de 303 e a raiz de 5056; TDNT - 1:351,57; v
1) levantar, elevar, nascer
1a) gerar aumento, causar crescimento
1a1) da terra produzir plantas
1b) levantar, surgir, originar-se de, ser descendente de
1b1) do sol, lua e estrelas

394 ανατι θημι anatithemi
de 303 e a voz média de 5087; TDNT - 1:353,57; v
1) mostrar (em palavras), comunicar

395 ανατολ η anatole
de 393; TDNT - 1:352,57; n f
1) ação de levantar (do sol e das estrelas)
2) o leste (a direção do nascer do sol)

396 ανατρεπ ω anatrepo
de 303 e a raiz de 5157; v
1) derrubar, arruinar, destruir
2) subverter

397 ανατρεφω anatrepho
de 303 e 5142; v
1) criar, nutrir
1a) de crianças pequenas e animais nutridos para que possam crescer
2) educar
2a) com a idéia predominante de formar a mente

398 ανα φα ινω anaphaino
de 303 e 5316; v
1) trazer à luz, levantar para ver, mostrar
2) aparecer, tornar-se visível

399 ανα φε ρω anaphero
de 303 e 5342; TDNT - 9:60,1252; v
1) levar, educar, conduzir
1a) pessoas para um lugar mais alto
2) colocar sobre o altar, trazer para o altar, ofereçer
3) erguer-se, tomar sobre si mesmo
3a) colocar algo sobre si mesmo como um carga para ser levada
3b) sustentar, suportar, i.e. suas punições

400 ανα φω νεω anaphoneo
de 303 e 5455; v
1) chorar em alta voz, clamar, gritar

401 ανα χυ σις anachusis

de um comparativo de 303 e cheo (fluir); n f
1) transbordamento, derramamento
2) metáf. o excesso (enxurrada) de luxúria que caracteriza uma vida dissoluta

402 ανα χω ρε ω anachoreo
de 303 e 5562; v
1) voltar, retornar
2) retirar-se
2a) deixando um lugar vago
2b) daqueles que por medo procuram outro lugar, ou evitar ver

403 ανα ψυ χξ ις anapsuxis
de 404; TDNT - 9:664,1342; n f
1) refrigério, alívio

404 ανα ψυ χω anapsucho
de 303 e 5594; TDNT - 9:663,1342; v
1) resfriar, esfriar, restabelecer-se do efeito do calor
1a) restaurar (o espírito)
2) recobrar a respiração, tomar ar, esfriar, reviver, recuperar-se

405 ανδραπ οδ ιστ ης andrapodistes
de um derivado de um composto de 435 e 4228; n m
1) traficante de escravos, seqüestrador, ladrão
1a) de alguém que injustamente reduz homens livres à escravidão
1b) de alguém que rouba os escravos de outros e vende-os

406 Ανδρε ας Andreas
de 435; n pr m
André = “varonil”
1) um nativo de Betsaida, na Galiléia, irmão de Simão Pedro, um discípulo de João o
Batista, e mais tarde apóstolo de Cristo. Dele se diz ter sido crucificado na Acaia.

407 ανδρι ζομ αι andrizomai
voz média de 435; TDNT - 1:360,59; v
1) levar a portar-se varonilmente ou transformar em valente
2) mostrar a si mesmo como um homem, ser valente, corajoso

408 Ανδρο κι νο ς Andronikos
de 435 e 3534; n pr m
Andrônico = “homem de vitória”
1) um cristão judeu e parente de Paulo

409 ανδρο φο νο ς androphonos
de 435 e 5408; n m
1) assassino

410 ανεγκλ ητος anegkletos
de 1 (como partícula negativa)e um derivado de 1458;
TDNT - 1:356,58; adj
1) que não pode ser julgado, irreprovável, não acusado, irrepreensível
Sinônimos ver verbete 5887

411 αν εκδ ιη γη τος anekdiegetos
de 1 (como partícula negativa) e um suposto derivado de 1555; adj
1) inexprimível, indescritível

412 ανεκλα λητος aneklaletos
de 1 (como partícula negativa) e um suposto derivado de 1583; adj
1) inexprímivel, inefável

413 ανεκλει πτ ος anekleiptos
de 1 (como partícula negativa) e um suposto derivado de 1587; adj
1) incessante, inesgotável

414 ανεκτοτ ερος anektoteros
comparativo de um derivado de 430; TDNT - 1:359,*; adj
1) suportável, tolerável

415 ανελε ημω ν aneleemon
de 1 (como partícula negativa) e 1655; TDNT - 2:487,222; adj
1) sem misericórdia, impiedoso

416 ανεμ ιζω anemizo
de 417; v
1) ser agitado ou conduzido pelo vento

417 ανεμ ος anemos
da raiz de 109; n m
1) vento, uma agitação violenta e corrente de ar
2) um vento tempestuoso muito forte
3) as quatro direções ou os pontos cardeais, por isso os quatro cantos da terra
Sinônimos ver verbete 5923

418 ανενδεκ τος anendektos
de 1 (como partícula negativa) e um derivado do mesmo que 1735; adj
1) que não pode ser admitido, anadmissível, impermissível, impróprio

419 ανεξεραυν ητος anexereunetos
de 1 (como partícula negativa) e um suposto derivado de 1830; TDNT - 1:357,58; adj
1) inescrutável

420 ανεξικ ακο ς anexikakos
de 430 e 2556; TDNT - 3:486,391; adj
1) paciente diante de males e erros, tolerante

421 ανεξιχνια στ ος anexichniastos
de 1 (como partícula negativa) e um suposto derivado de um composto de 1537 e um
derivado de 2487; TDNT - 1:358,58; adj
1) que não se pode chegar a saber ou averigüar, que não pode ser compreendido

422 ανεπαι σχυντ ος anepaischuntos
de 1 (como partícula negativa) e um suposto derivado de um composto de 1909 e 153;
adj
1) que não tem motivo para envergonhar-se

423 ανεπι ληπτ ος anepileptos

de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 1949;
TDNT - 4:9,495; adj
1) não apreendido, não compreendido
2) que não pode ser repreendido, não censurável, irepreensível
Sinônimos ver verbete 5887

424 ανερχομ αι anerchomai
de 303 e 2064; v
1) subir
2) subir até um lugar mais alto: a Jerusalém

425 ανεσι ς anesis
de 447; TDNT - 1:367,60; n f
1) alívio, relaxamento
1a) dito de uma condição mais tolerável em cativeiro, mantido em confinamento menos
vigoroso
1b) alívio, descanso, em referência à perseguição ou opressão
Sinônimos ver verbete 5810 e 5922

426 ανεταζω anetazo
de 303 e etazo (testar); v
1) investigar, examinar
2) examinar judicialmente

427 ανευ aneu
uma partícula primária; prep
1) sem o consentimento ou a intervenção de alguém

428 ανευθ ετ ος aneuthetos
de 1 (como partícula negativa) e 2111; adj
1) inconveniente, incômodo, impróprio

429 ανευρι σκ ω aneurisko
de 303 e 2147; v
1) encontrar depois de investigar ou procurar

430 ανεχομ αι anechomai
voz média de 303 e 2192; TDNT - 1:359,*; v
1) levantar
2) manter-se ereto e firme
3) sustentar, carregar, suportar

431 ανεψιος anepsios
de 1 (como partícula de união) e uma partícula arcaica nepos (um parente); n m
1) primo

432 ανη θον anethon
provavelmente de origem estrangeira; n n
1) erva-doce, endro
1a) uma planta usada como um tempero e para medicina

433 ανη κω aneko
de 303 e 2240; TDNT - 1:360,*; v

1) igualar, chegar a, alcançar
2) referir-se ao que é direito, dever. É conveniente

434 ανημ ερος anemeros
de 1 (como partícula negativa) e hemeros (manco, fraco); adj
1) não domesticado, selvagem, feroz

435 ανερ aner
uma palavra primária cf 444; TDNT - 1:360,59; n m
1) com referência ao sexo
1a) homem
1b) marido
1c) noivo ou futuro marido
2) com referência a idade, para distinguir um homem de um garoto
3) qualquer homem
4) usado genericamente para um grupo tanto de homens como de mulheres

436 ανθ ιστ ημι anthistemi
de 473 e 2476; v
1) colocar-se contra, opor-se, resistir
2) colocar-se contra

437 ανθ ομο λογεο μαι anthomologeomai
de 473 e a voz média de 3670; TDNT - 5:199,687; v
1) responder por meio de profissão ou confissão
2) concordar mutualmente (por vez), fazer um acordo
3) reconhecer na presença de
3a) dar graças

438 ανθ ος anthos
um palavra primária; n n
1) flor

439 ανθ ρα κια anthrakia
de 440; n f
1) um monte de brasas, brasas

440 ανθ ρα ξ anthrax
de derivação incerta; adj
1) brasa viva
Uma expressão proverbial que significa manter viva (por meio das boas ações que você
faz ao seu inimigo) a lembrança do erro que ele cometeu contra você (que deve doer
nele como se brasas vivas estivessem amontoadas sobre sua cabeça), para que ele se
arrependa o mais rápido possível. Os árabes denominam coisas que causam forte dores
mentais “brasas queimando na cabeça” e de “fogo no fígado”.

441 αντ ρωπ αρεσκος anthropareskos
de 444 e 700; TDNT - 1:465,77; adj
1) que se esforça para agradar o homem, que corteja o favor dos homens

442 ανθ ρω πι νος anthropinos
de 444; TDNT - 1:366,59; adj
1) ser humano

1a) aplicado a coisas que pertençam aos homens

443 ανθ ρω πο κτ ονος anthropoktonos
de 444 e kteine (matar, destruir); adj
1) matador, assassino
Sinônimos ver verbete 5811 e 5889

444 ανθ ρω πο ς anthropos
de 435 e ops (o semblante, de 3700); com cara de homem, i.e. um ser humano;
TDNT - 1:364,59; n m
1) um ser humano, seja homem ou mulher
1a) genericamente, inclui todos os indivíduos humanos
1b) para distinguir humanos de seres de outra espécie
1b1) de animais e plantas
1b2) de Deus e Cristo
1b3) dos anjos
1c) com a noção adicionada de fraqueza, pela qual o homem é conduzido ao erro ou
induzido a pecar
1d) com a noção adjunta de desprezo ou piedade desdenhosa
1e) com referência às duas natureza do homem, corpo e alma
1f) com referência à dupla natureza do homem, o ser corrupto e o homem verdadeiramente
cristão, que se conforma à natureza de Deus
1g) com referência ao sexo, um homem
2) de forma indefinida, alguém, um homem, um indivíduo
3) no plural, povo
4) associada com outras palavras, ex. homem de negócios

445 ανθ υπ ατευω anthupateuo
de 446; v
1) ser um procônsul

0446 ανθ υπ ατος anthupatos
de 473 e um superlativo de 5228; n m
1) um procônsul
1a) o imperador Augusto dividiu as províncias romanas em senatoriais e imperiais. As
senatoriais eram governados pelos procônsules; as imperiais, pelos embaixadores do
imperador, algumas vezes chamados de propraetors

447 ανι ημι aniemi
de 303 e hiemi (enviar); TDNT - 1:367,60; v
1) devolver, relaxar, desatar, afrouxar
2) desistir, omitir, acalmar
3) abandonar, não segurar, deixar afundar

448 ανι λεως anileos
de 1 (como partícula negativa) e 2436; TDNT - 2:487,*; adj
1) sem misericórdia, impiedoso

449 ανι πτ ος aniptos
de 1 (como partícula negativa) e um suposto derivado de 3538; TDNT - 4:947,635; adj
1) não lavado

450 ανι στημι anistemi

de 303 e 2476; TDNT - 1:368,60; v
1) fazer levantar, erguer-se
1a) levantar-se do repouso
1b) levantar-se dentre os mortos
1c) erguer-se, fazer nascer, fazer aparecer, mostrar
2) levantar, ficar de pé
2a) de pessoas em posição horizontal, de pessoas deitadas no chão
2b) de pessoas sentadas
2c) daquelas que deixam um lugar para ir a outro
2c1) daqueles que se preparam para uma jornada
2d) quando referindo-se aos mortos
3) surgir, aparecer, manifestar-se
3a) de reis, profetas, sacerdotes, líderes de rebeldes
3b) daqueles que estão a ponto de iniciar uma conversa ou disputa com alguém, ou
empreender algum negócio, ou tentar alguma coisa contra outros
3c) levantar-se contra alguém

451 Αννα Anna
de origem hebraica 2584  ;חנהn pr f
Ana = “graça”
1) Uma profetisa de Jerusalém na época da apresentação do Senhor no templo. Ela era da
tribo de Aser

452 Αννα ς Annas
de origem hebraica 2608  ;חנןn pr m
Anás = “humilde”
1) sumo sacerdote dos judeus, elevado ao sacerdócio por Quirino, o governador da Síria em
6 ou 7 d.C., contudo, mais tarde deposto por Valerius Gratus, o procurador da Judéia,
que colocou em seu lugar, primeiro Ismael, filho de Fabi, e logo depois Eleazar, filho de
Anás. Depois de Eleazar, o ofício passou a Simão; de Simão em 18 d.C. a Caifás; no
entanto, mesmo depois de ter sido deposto do ofício, Anás continuou a ter grande
influência.

453 ανο ητος anoetos
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 3539;
TDNT - 4:961,636; adj
1) não entendido, ininteligível
2) insensato, tolo

454 ανο ια anoia
de um composto de 1 (como partícula negativa) e 3563;
TDNT - 4:962,636; n f
1) falta de entendimento, tolice
2) sentimento de raiva expresso com intensidade, fúria

455 ανο ιγω anoigo
de 303 e oigo (abrir); v
1) abrir

456 ανο ικ οι δομε ω anoikodomeo
de 303 e 3618; v

1) reconstruir

457 ανο ιξ ις anoixis
de 455; n f
1) o ato de abrir

458 ανο μια anomia
de 459; TDNT - 4:1085,646; n f
1) a condição daquele que não cumpre a lei
1a) porque não conhece a lei
1b) porque transgride a lei
2) desprezo e violação da lei, iniqüidade, maldade
Sinônimos ver verbete 5879

459 ανο μος anomos
de 1 (como partícula negativa) e 3551; TDNT - 4:1086,646; adj
1) destituído da lei (mosaica)
1a) em referência aos gentios
2) que se desvia da lei, que desrespeita lei, ilegal, malvado

460 ανο μως anomos
de 459; adv
1) sem a lei, sem o conhecimento da lei
2) pecar em ignorância da lei Mosaica
3) viver ignorando a lei e a disciplina

461 ανο ρθοω anorthoo
de 303 e um derivado da raiz de 3717; v
1) levantar, endireitar
1a) uma pessoa deformada
2) reconstruir, restaurar

462 ανο σι ος anosios
de 1 (como partícula negativa) e 3741; TDNT - 5:492,734; adj
1) profano, ímpio, mau

463 ανοχη anoche
de 430; TDNT - 1:359,58; n f
1) tolerância, paciência

464 αντ αγ ωνιζ ομαι antagonizomai
de 473 e 75; TDNT - 1:134,20; v
1) combater, lutar

465 αντ αλ λα γμ α antallagma
de um composto de 473 e 236; TDNT - 1:252,40; n n
1) aquilo que é dado em lugar de outra coisa por meio de troca
2) o que é dado ou com o objetivo de manter ou de adquirir outra coisa

466 αντ αν απ ληρο ω antanapleroo
de 473 e 378; TDNT - 6:307,867; v
1) preencher, completar

1a) em Cl 1.24, o sentido é, ‘que eu faça a minha parte para completar as aflições de Cristo
em favor da igreja, retribuindo os benefícios que Cristo me conferiu ao suportar a
medida das aflições colocadas sobre mim’.

467 αντ απ οδ ιδ ωμι antapodidomi
de 473 e 591; TDNT - 2:169,166; v
1) num bom sentido, devolver, retribuir
2) num mau sentido, penalidade e vingança

468 αντ απ οδ ομα antapodoma
de 467; TDNT - 2:169,166; n n
1) aquilo que foi pago, restituição, retribuição

469 αντ απ οδ οσ ις antapodosis
de 467; TDNT - 2:169,166; n f
1) recompensa, restituição

470 αντ απ οκρ ινομαι antapokrinomai
de 473 e 611; TDNT - 3:944,469; v
1) expressar desaprovação a uma crítica anterior, responder a uma situação que encerra uma
contradição implícita, replicar contra

471 αντ επ ω antepo
de 473 e 2036; v
1) falar contra, contradizer, negar

472 αντ εχ ομαι antechomai
de 473 e a voz média de 2192; TDNT - 2:827,286; v
1) manter, reter, tolerar, resistir
2) opor-se frontalmente a; apegar-se com firmeza; unir-se a alguém ou algo, prestando
cuidadosa atênção ao mesmo

473 αντι anti
uma partícula primária; TDNT - 1:372,61; prep
1) completamente contra, oposto a, antes
2) por, em vez de, em lugar de (alguma coisa)
2a) em lugar de
2b) por
2c) por isso, porque
2d) portanto, por esta razão

474 αντιβαλ λω antiballo
de 473 e 906; v
1) lançar em turnos, discutir

475 αντι διατιθ ημα ι antidiatithemai
de 473 e 1303; v
1) colocar-se em oposição, opor-se, retaliar, fazer a outrem o que nos fez

476 αντι δικο ς antidikos
de 473 e 1349; TDNT - 1:373,62; n m
1) oponente
1a) um oponente em um caso de lei
1b) adversário, inimigo

477 αντι θε σις antithesis
de um composto de 473 e 5087; TDNT - 1:373,*; n f
1) oposição, aquilo que está oposto

478 αντι κα θι στημι antikathistemi
de 473 e 2525; v
1) colocar em lugar de outro
2) colocar em oposição
2a) alinhar as tropas, colocar um exército em linha de batalha
2b) colocar-se contra, resistir

479 αντι κα λε ω antikaleo
de 473 e 2564; TDNT - 3:496,394; v
1) convidar, como resposta, retribuir

480 αντι κε ιμαι antikeimai
de 473 e 2749; TDNT - 3:655,425; v
1) ser totalmente contra, opor-se a
2) opor-se, ser adverso a

481 αντι κρ υ antikru
prol. de 473; adv
1) totalmente contra, defronte, frente a frente

482 αντι λαμβανομ αι antilambanomai
de 473 e a voz média de 2983; TDNT - 1:375,62; v
1) prender, segurar com firmeza alguma coisa
2) pegar uma pessoa ou coisa a fim de ajudá-la, pegar para, abraçar
3) ajudar, ser um participante de, beneficiar-se dos serviços prestados pelos escravos

483 αντι λε γω antilego
de 473 e 3004; v
1) falar contra, contradizer, opor-se
2) opor-se a alguém, recusar obedecer-lhe, declara-se contra ele, recusar manter qualquer
tipo de relacionamento com

484 αντι ληψις antilepsis
de 482; TDNT - 1:375,62; n f
1) o ato de prender, apreensão, percepção, objeção de um disputante
2) no NT, auxiliar, ajudar

485 αντι λογια antilogia
de um derivado de 483; n f
AV - contradiction 2, strife 1, gainsaying 1; 4
1) disputa, contradicão
2) oposição, rebelião

486 αντι λοιδο ρε ω antiloidoreo
de 473 e 3058; TDNT - 4:293,538; v
1) responder com insulto, retrucar xingando

487 αντι λυτ ρον antilutron
de 473 e 3083; TDNT - 4:349,543; n n

1) o que é dado em troca por alguma coisa como preço de sua redenção, resgate

488 αντιμ ετ ρε ω antimetreo
de 473 e 3354; v
1) medir, dar a alguém uma porção medida como pagamento, devolver

489 αντιμι στια antimisthia
de um composto de 473 e 3408; TDNT - 4:695,599; n f
1) um prêmio dado em compensação, retribuição, recompensa

490 Αντιο χεια Antiocheia
de Antíoco (um rei sírio); n pr loc
Antioquia = “dirigido contra”
1) Capital da Síria, situada junto ao rio Orontes, fundada por Selêuco Nicanor em 300 A.C.
e nomeada assim em honra de seu pai, Antíoco. Muitos judeus gregos viviam lá.
Também foi lá que os seguidores de Cristo foram chamados pela primeira vez de
cristãos.
2) Uma cidade na Pisídia nos limites da Frígia, fundada por Selêuco Nicanor. Sob os
romanos tornou-se uma “colônia” e era também conhecida como Cesaréia.

491 Αντιο χευς Antiocheus
de 490; n m
1) de Antioquia, um nativo da Antioquia

492 αντι πα ρερχομ αι antiparerchomai
de 473 e 3928; v
1) passar pelo lado oposto de

493 Αντιπ ας Antipas
contraído de um composto de 473 e um derivado de 3962; n pr m
Antipas = “como o pai”
1) um cristão de Pérgamo que sofreu martírio

494 Αντιπ ατρις Antipatris
do mesmo que 493; n pr loc
Antipátride = “pelo antepassado”
1) uma cidade situada entre Jope e Cesaréia, em um região muito fértil, não longe da costa;
reconstruída por Herodes, o grande e nomeada Antipátride em honra de seu pai

495 αντι πε ρα ν antiperan
de 473 e 4008; adv
1) oposto, na margem oposta, do outro lado

496 αντι πι πτω antipipto
de 473 e 4098 (inclue seu substituto); v
1) resistir, correr contra
2) ser adverso, opor-se, lutar contra

497 αντι στ ρατε υομ αι antistrateuomai
de 473 e 4754; v
1) fazer uma expedição militar, ou liderar a batalha contra alguém
2) opor-se, guerrear contra

498 αντι τασσομ αι antitassomai

de 473 e a voz média de 5021; v
1) organizar-se para batalhar contra
2) opor-se, resistir

499 αντιτ υπ ος antitupos
neutro de um composto de 473 e 5179; TDNT - 8:246,1193; adj
1) uma coisa formada apartir de algum modelo
2) uma coisa semelhante a outra, sua contraparte
2a) algo no tempo messiânico que corresponde ao tipo, como o batismo corresponde ao
dilúvio (1Pe 3.21)
Sinônimos ver verbete 5919

500 αντ ιχρι στ ος antichristos
de 473 e 5547; TDNT - 9:493,1322; n m
1) o adversário do Messias
Sinônimos ver verbete 5890

501 αντ λεω antleo
de antlos (porão de um navio); v
1) lançar fora água que acumula no fundo de um navio, jogar para fora ou bombear
2) tirar água

502 αντ λημ α antlema
de 501; n n
1) o que é puxado
2) o ato de puxar água
3) algo com que puxar, p.e. balde e corda baixado em um poço

503 αντ οφ θαλ μεω antophthalmeo
de um composto de 473 e 3788; v
1) olhar de frente ou diretamente
2) metáf. manter-se firme contra, opor-se, resistir

504 ανυ δρος anudros
de 1 (como partícula negativa) e 5204; adj
1) sem água

505 ανυ πο κριτ ος anupokritos
de 1 (como partícula negativa) e um suposto derivado de 5271; TDNT - 8:570,1235; adj
1) não fingido, franco, sincero

506 ανυ πο τακτ ος anupotaktos
de 1 (como um partícula negativa) e um suposto derivado de 5293; TDNT - 8:47,1156;
adj
1) não submisso
2) que não pode se sujeitado ao controle, desobediente, insubordinado, teimoso

507 ανω ano
de 473; TDNT - 1:376,63; adv
1) para cima, acima, além, no alto
2) dos quatro cantos do céu, em direção ao norte
3) de países, interior, longe da costa
4) de tempo, outrora

Em Gl 4.26 a palavra podia referir-se a lugar ou tempo (i.e. lugar - a Jerusalém de cima
- nos céus, ou tempo - a Jerusalém eterna que precedeu a Jerusalém terrenal)

508 ανω γεο ν anogeon
de 507 e 1093; n n
1) qualquer coisa acima do nível da terra ou do piso
2) uma sala na parte de cima da casa

509 ανω θε ν anothen
de 507; TDNT - 1:378,63; adv
1) de cima, de um lugar mais alto
1a) de coisas que vem do céu ou de Deus
2) do primeiro, do início
3) de novo, mais uma vez

510 ανω τε ρικ ος anoterikos
de 511; adj
1) superior, alto (ref. região geográfica)

511 αν ωτ ερος anoteros
grau comparativo de 507; TDNT - 1:376,*; adj n
1)mais alto
1a) de movimento: para um lugar mais alto, superior
1b) de descanso: em um lugar mais alto, em cima

512 ανωφ ελ ης anopheles
de 1 (como partícula negativa) e a raiz de 5624; adj
1) não proveitoso, inútil

513 αξινη axine
provavelmente de agnumi (quebrar, cf 4486); n f
1) machado

514 αξιο ς axios
provavelmente de 71; TDNT - 1:379,63; adj
1) que é pesado, que tem peso, que tem o peso de outra coisa de valor semelhante, que vale
tanto quanto
2) adequado, próprio, conveniente, comparável a algo
3) de alguém que mereceu algo de valor
3a) tanto em sentido bom com mal

515 αξιο ω axioo
de 514; TDNT - 1:380,63; v
1) achar conveniente, adequado, justo
2) considerar digno, ter uma opinião, merecer

516 αξιως axios
de 514; adv
1) apropriadamente, dignamente, de modo digno

517 αορα τος aoratos
de 1 (como partícula negativa) e 3707; TDNT - 5:368,706; adj
1) despercebido, ou que não pode ser visto, p.e. invisível

518 απαγγ ελ λω apaggello
de 575 e a raiz de 32; TDNT - 1:64,10; v
1) trazer novidades (de uma pessoa ou uma coisa), produzir notícia, noticiar
2) proclamar, tornar abertamente conhecido, declarar

519 απαγχ ομα ι apagchomai
de 575 e agcho (sufocar semelhante à raiz de 43); v
1) sufocar, estrangular, a fim de tirar do caminho ou matar
2) enforcar-se, terminar com a própria vida por enforcamento

520 απαγω apago
de 575 e 71; v
1) levar à força, conduzir
1a) esp. em referência àqueles que são levados à julgamento, prisão, ou castigo

521 απαι δευ τος apaideutos ap-ah’-ee-dyoo-tos
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 3811; TDNT - 5:596,753; adj
1) sem instrução, não educado, ignorante, rude

522 απαι ρω apairo
de 575 e 142; v
1) levantar do chão, tomar, levar embora
2) ser tirado de alguém

523 απαι τεω apaiteo
de 575 e 154; TDNT - 1:193,30
1) pedir de volta, exigir, cobrar alguma dívida

524 απαλ γε ω apalgeo
de 575 e algeo (sofrer); v
1) cessar de sentir dor ou aflição
1a) suportar os problemas com maior tranqüilidade, cessar de sentir dor por
1b) tornar-se calejado, insensível a dor, apático

525 απαλ λα σσ ω apallasso
de 575 e 236; TDNT - 1:252,40; v
1) remover, soltar, ser removido, apartar-se
2) tornar-se livre, libertar

526 απαλ λοτρι οω apallotrioo
de 575 e um derivado de 245; TDNT - 1:265,43; v
1) alienar, distanciar-se
2) ser excluído da companhia e intimidade de alguém

527 απαλος apalos
de derivação incerta; adj
1) tenro
1a) de um ramo de um árvore que está cheia de seiva

528 απαν τη σις apantao
de 575 e um derivado de 473; v
1) ir ao encontro, encontrar
1a) em um sentido militar: um encontro hostil

529 απαν τη σις apantesis
de 528; TDNT - 1:380,64; n f
1) encontro

530 απαξ hapax
provavelmente de 537; TDNT - 1:381,64; adv
1) uma vez
2) uma vez por todas

531 απαραβα τος aparabatos
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 3845; TDNT - 5:742,772; adj
1) não violado, que não deve ser violado, inviolável
2) imutável, permanente, por isso não sujeito a passar para um sucessor

532 απαρασκευ αστ ος aparaskeuastos
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 3903; adj
1) despreparado

533 απαρνεομα ι aparneomai
de 575 e 720; TDNT - 1:471,*; v
1) negar
1a) declarar não conhecimento ou ligação com alguém
1b) esqueçer de si mesmo, perder a visão ou interesse próprio

534 απαρτι aparti
de 575 e 737; adv
1) de agora, daqui em diante

535 απαρτισμ ος apartismos
de um derivado de 534; n m
1) conclusão

536 απαρχη aparche
de um composto de 575 e 756; TDNT - 1:484,81; n f
1) ofertar primícias ou primeiros frutos
2) tirar os primeiros frutos da produção da terra que era oferecida a Deus. A primeira porção
da massa de farinha, da qual os pães sagrados eram para ser preparados. Daí o uso do
termo para pessoas consagradas a Deus para sempre.
3) pessoas que superam aos outros da mesma classe em excelência

537 απας hapas
de 1 (como partícula de união) e 3956; TDNT - 5:886,795; adj
1) todo, inteiro, todos juntos, completo

538 απαταω apatao
de derivação incerta; TDNT - 1:384,65; v
1) enganar, iludir, lograr

539 απατη apate
de 538; TDNT - 1:385,65; n f
1) engano, falsidade

540 απατωρ apator

de 1 (como partícula negativa) e 3962; TDNT - 5:1019,805; n m
1) cujo pai não é recordado nas genealogias

541 απαυ γασμ α apaugasma
de um composto de 575 e 826; TDNT - 1:508,87; n n
1) brilho refletido
1a) de Cristo que reflete perfeitamente a majestade de Deus
2) fulgor
2a) que brilha radiante, de uma luz que procede de um corpo luminoso (Vine)
2b) que emite raios (Vincent)

542 απειδ οω apeido
de 575 e o mesmo que 1492; v
1) afastar o olhar de alguma coisa e enfocá-lo em outra
2) olhar de algum lugar, ou à distância ou por causa de certa circunstância presente
3) perceber

543 απει θει α apeitheia
de 545; TDNT - 6:11,818; n f
1) obstinação, oposição obstinada à vontade divina

544 απει θεω apeitheo
de 545; TDNT - 6:10,818; v
1) não deixar-se persuadir
1a) recusar ou negar a fé
1b) negar a fé e obediência
2) não obedecer

545 απει θης apeithes
de 1 (como partícula negativa) e 3982; TDNT - 6:10,818; adj
1) não persuasível, não submisso, desobediente, obstinado

546 απειλ εω apeileo
de derivação incerta; v
1) ameaçar

547 απει λη apeile
de 546; n f
1) ameaça

548 απειμι apeimi
de 575 e 1510; v
1) partir, deixar alguém

549 απειμι apeimi
de 575 e eimi (ir); v
1) partir, sair

550 απει πομ εν apeipomen
passado reflexivo de um composto de 575 e 2036; v
1) falar abertamente e com ousadia, expor, declarar
2) proibir
3) desistir, renunciar

551 απει ρα στος apeirastos
de 1 (como partícula negativa) e um suposto derivado de 3987; TDNT - 6:23,822; adj
1) que não pode ser tentado pelo mal, não sujeito à tentação para pecar

552 απει ρος apeiros ap’-i-ros
de 1 (como partícula negativa) e 3984; adj
1) inexperiente em, sem experiência de

553 απεκ -δ εχ ομαι apekdechomai
de 575 e 1551; TDNT - 2:56,146; v
1) esperar assídua e pacientemente por

554 απεκ -δ υομ αι apekduomai
voz média de 575 e 1562; TDNT - 2:318,*; v
1) despojar-se inteiramente de si mesmo
1a) denotando separação do que é despojado
2) despir-se inteiramente por si mesmo (para proveito próprio)
3) despojar, desarmar

555 απεκ δυσις apekdusis
de 554; TDNT - 2:321,192; n f
1) ato de despir-se, despojo

556 απελ αυ νω apelauno
de 575 e 1643; v
1) expelir, expulsar

557 απελ εγμ ος apelegmos
de um composto de 575 e 1651; n m
1) censura, repúdio a alguma coisa sem valor

558 απελ ευθ ερος apeleutheros
de 575 e 1658; TDNT - 2:487,224; n m
1) escravo que foi libertado da servidão, homem livre

559 Απε λλ ης Apelles
de origem latina; n pr m
Apeles = “chamado”
1) certo cristão

560 απελ πι ζω apelpizo
de 575 e 1679; TDNT - 2:533,229; v
1) nada desesperador
2) não desesperar-se em relação a outros
3) não levando ninguém ao desespero

561 απεν αντι apenanti
de 575 e 1725; prep
1) frente a frente, defronte, oposto
2) em vista de, diante de
3) em oposição a, contra

562 απεραντ ος aperantos

de 1 (como partícula negativa) e um derivado secundário de 4008; adj
1) que não pode ser transposto, sem limites, infinito

563 απερι-σ πα στως aperispastos
de um composto de 1 (como partícula negativa) e um suposto derivado de 4049; adv
1) sem distração, sem solicitude ou ansiedade ou cuidado

564 απεριτμη τος aperitmetos
de 1 (como partícula negativa) e um suposto derivado de 4059; TDNT - 6:72,831; adj
1) incircunciso
1a) metáf. aqueles de quem coração e ouvidos estão tampados i.e. de quem a alma e os
sentidos estão fechados para a admoestação divina

565 απερχομ αι aperchomai
de 575 e 2064; TDNT - 2:675,257; v
1) ir embora, partir
1a) partir a fim de seguir alguém, ir após ele, seguir seu partido, segui-lo como um líder
2) passar, terminar, abandonar
2a) de deixar maldades e sofrimentos
2b) de coisas boas roubadas de alguém
2c) de um estado transitório das coisas

566 απεχ ει apechei
terceira pessoa do singular presente indicativo ativo de 568 usado impessoalmente; v
1) é suficiente, é bastante

567 απεχ ομα ι apechomai
voz média (reflexiva) de 568; v
1) guardar-se, refrear-se, abster-se

568 απεχ ω apecho
de 575 e 2192; TDNT - 2:828,286; v
1) ter
1a) deter-se, reter, prevenir
1b) ter inteira ou completamente, ter recebido
1c) é bastante, suficiente
2) estar ausente, distante
3) guardar-se, abster-se
“ter” em Mt 6.2 é modificado com um prefixo que muda seu sentido para “ter
completamente” e era comumente usado em recibos de negócios para significar “pago
completamente”. Nenhum pagamento ou serviço era esperado após o término da
transação.

569 απιστ εω apisteo
de 571; TDNT - 6:174,849; v
1) trair a confiança, ser desleal, infiel
2) não ter fé, ser incrédulo

570 απιστι α apistia
de 571; TDNT - 6:174,849; n f
1) infidelidade, incredulidade
2) falta de fé, descrença

3) fraqueza de fé

571 απιστ ος apistos
de 1 (como partícula negativa) e 4103; TDNT - 6:174,849; adj
1) infiel, incrédulo, (que não é confiável, desleal)
2) incrível
2a) de coisas
3) incrédulo, descrente
3a) sem confiança (em Deus)

572 απλοτη ς haplotes
de 573; TDNT - 1:386,65; n f
1) singeleza, simplicidade, sinceridade, honestidade de mente
1a) virtude de alguém livre de pretensão e hipocrisia
2) não egoísta, sinceridade de coração que se manisfesta pela generosidade

573 απλους haplous
provavelmente de 1 (como partícula de união) e a raiz de 4120; TDNT - 1:386,65; adj
1) simples, singular
2) todo, inteiro
3) bom desempenho do ofício, saudável
3a) aos olhos
Sinônimos ver verbete 5880

574 απλως haplos
de 573 (no sentido objetivo de 572); adv
1) simplesmente, abertamente, francamente, sinceramente

575 απο apo apo’
partícula primária; preposição
1) de separação
1a) de separação local, depois de verbos de movimento de um lugar i.e. de partir, de fugir
1b) de separação de uma parte do todo
1b1) quando de um todo alguma parte é tomada
1c) de qualquer tipo de separação de uma coisa de outra pelo qual a união ou comunhão dos
dois é destruída
1d) de um estado de separação. Distância
1d1) física, de distância de lugar
1d2) tempo, de distância de tempo
2) de origem
2a) do lugar de onde algo está, vem, acontece, é tomado
2b) de origem de uma causa

576 αποβαι νω apobaino
de 575 e a raiz de 939; v
1) desçer de, i.e. um navio
2) produzir, resultar

577 αποβαλλ ω apoballo
de 575 e 906; v
1) tirar, despojar, jogar fora

578 αποβλεπ ω apoblepo

de 575 e 991; v
1) desviar os olhos de outras coisas e fixá-los em uma única coisa
1a) olhar atentamente
2) olhar atentamente

579 αποβλητος apobletos
de 577; adj
1) jogar fora, ser lançado fora, rejeitado, desprezado, abominado
1a) como imundo

580 αποβο λη apobole
de 577; n f
1) rejeição, repúdio
1a) lançar fora de si, expulsar, repudiar
2) perda, dano

581 απογε νομ ενο ς apogenomenos
particípio passado de um composto de 575 e 1096; TDNT - 1:686,*; v
1) ser removido de, partir
2) morrer, morrer para algo

582 απογραφ η apographe
de 583; n f
1) registro, transcrição (de algum modelo)
2) um alistamento ou inscrição de pessoas nos registros públicos junto com seu rendimento
e propriedade, como base de um censo ou avaliação, para estimar quanto de taxa deveria
ser arrecadado de cada um

583 απογραφ ω apographo
de 575 e 1125; v
1) registrar, transcrever (de algum modelo)
2) assentar em um registro ou arquivo
2a) espec. assentar em arquivo público os nomes de pessoas, seus rendimentos e
propriedades
2b) alistar

584 αποδ εικ νυμι apodeiknumi
de 575 e 1166; v
1) apontar para fora de si mesmo, apontar para fora, anunciar, expor para observação, exibir
2) declarar, mostrar, provar que tipo de pessoa alguém é, provar por argumentos, demonstrar

585 αποδ ειξ ις apodeixis
de 584; n f
1) manifesto, exibição
2) demonstração, prova

586 αποδ εκ ατευ ω apodekatoo
de 575 e 1183; v
1) dar, pagar um dízimo de algo
2) cobrar, receber um décimo de alguém

587 αποδ εκ τος apodektos
de 588; TDNT - 2:58,146; adj

1) aceito, aceitável, agradável

588 αποδ εχ ομαι apodechomai
de 575 e 1209; TDNT - 2:55,146; v
1) aceitar de, receber
2) aceitar com gratidão o que é oferecido

589 αποδ ημεω apodemeo
de 590; v
1) ir para lugares estrangeiros, viajar para fora do país

590 αποδ ημος apodemos
de 575 e 1218; adj
1) distante de seu povo, que está fora do país

591 αποδ ιδωμι apodidomi
de 575 e 1325; TDNT - 2:167,166; v
1) entregar, abrir mão de algo que me pertence em benefício próprio, vender
2) pagar o total, pagar a totalidade do que é dévido
2a) débito, salários, tributo, impostos
2b) coisas prometidas sob juramento
2c) dever conjugal
2d) prestar contas
3) devolver, restaurar
4) retribuir, recompensar num bom ou num mau sentido

592 αποδ ιο ριζ ω apodiorizo
de 575 e um composto de 223 e 3724; TDNT - 5:455,728; v
1) separar, partir, separar de outro
2) fazer divisões e separações

593 αποδ οκ ιμα ζω apodokimazo
de 575 e 1381; TDNT - 2:255,181; v
1) desaprovar, rejeitar, repudiar

594 αποδ οχη apodoche
de 588; TDNT - 2:55,146; n f
1) recepção, admissão, aceitação, aprovação

595 αποθ εσις apothesis
de 659; n f
1) ato de despir ou por de lado

596 αποτ ηκ η apotheke
de 659; n f
1) um lugar no qual algo é guardado ou armazenado
2) depósito, armazém

597 αποθ ησ αυ ριζ ω apothesaurizo
de 575 e 2343; v
1) armazenar, guardar em armazém, ajuntar
2) armazenar em abundância para uso futuro

598 αποθ λιβω apothlibo

de 575 e 2346; v
1) pressionar por todos os lados, apertar, comprimir
1a) de esmagar uvas e olivas

599 αποθ νη σκ ω apothnesko
de 575 e 2348; TDNT - 3:7,312; v
1) morrer
1a) de morte natural do ser humano
1b) de morte violenta de seres humanos ou animais
1c) perecer por meio de algo
1d) de árvores que secam, de sementes que apodrecem quando plantadas
1e) de morte eterna, estar sujeito ao sofrimento eterno no inferno

600 αποκα θι στεμι apokathistemi
de 575 e 2525; TDNT - 1:387,65; v
1) restabelecer para o seu estado anterior
2) estar em seu estado anterior

601 αποκα λυπτω apokalupto
de 575 e 2572; TDNT - 3:563,405; v
1) descobrir, revelar o que estava escondido ou oculto
1a) expor, tornar descoberto
2) tornar conhecido, tornar manifesto, trazer à luz o que antes era desconhecido
Sinônimos ver verbete 5812

602 αποκα λυψις apokalupsis
de 601; TDNT - 3:563,405; n f
1) ato de tornar descoberto, exposto
2) uma revelação de verdade, instrução
2a) concernente a coisas antes desconhecidas
2b) usado de eventos nos quais coisas, estados ou pessoas até agora não presentes na mente
das pessoas se tornam parte da sua realidade
3) manifestações, aparecimento

603 αποκα ραδ οκ ια apokaradokia
de um comparativo de 575 e um composto de kara (a cabeça) e 1380 (no sentido de
assistir); TDNT - 1:393,66; n f
1) expectativa ansiosa e persistente

604 αποκα ταλλ ασσω apokatallasso
de 575 e 2644; TDNT - 1:258,40; v
1) reconciliar completamente
2) reconciliar outra vez
3) trazer de volta um estado de harmonia anterior

605 αποκα ταστ ασις apokatastasis
de 600; TDNT - 1:389,65; n f
1) restauração
1a) de uma teocracia verdadeira
1b) do estado perfeito antes da queda

606 αποκε ιμαι apokeimai
de 575 e 2749; TDNT - 3:655,425; v

1) ser guardado, colocado à parte, reservado
2) reservado para alguém, estar à espera de

607 αποκεφ αλ ιζω apokephalizo
de 575 e 2776; v
1) cortar a cabeça, decapitar

608 αποκλ ειω apokleio
de 575 e 2808; v
1) fechar, chaviar

609 αποκο πτ ω apokopto
de 575 e 2875; TDNT - 3:852,453; v
1) cortar, amputar

610 αποκρ ιμα apokrima
de 611 (em seu sentido original de julgamento); TDNT - 3:945,469; n n
1) uma resposta
1a) 2Co 1.9 onde o sentido é “ao me perguntarem se eu sairia salvo de perigo mortal, eu
respondi, ‘Eu devo morrer’”

611 απο κρι νομ αι apokrinomai
de 575 e krino; TDNT - 3:944,*; v
1) responder a uma questão proposta
2) começar a falar numa situação onde algo já aconteceu (dito ou feito) e a cujo
acontecimento a fala se refere

612 αποκρ ισις apokrisis
de 611; TDNT - 3:946,469; n f
1) uma réplica, uma resposta

613 αποκρ υπτ ω apokrupto
de 575 e 2928; TDNT - 3:957,476; v
1) esconder
2) ocultar, manter em segredo

614 αποκρ υφος apokruphos
de 613; TDNT - 3:957,476; adj
1) escondido, secreto
2) guardado

615 αποκτ ει νω apokteino
de 575 e kteino (matar); v
1) matar o que seja de toda e qualquer maneira
1a) destruir, deixar perecer
2) metáf. extinguir, abolir
2a) punir com a morte
2b) privar de vida espiritual e obter sofrimento no inferno

616 αποκυ εω apokueo
de 575 e a raiz de 2949; v
1) gerar
1a) do ventre
1b) dar nascimento a

2) produzir

617 αποκυ λιω apokulio
de 575 e 2947; v
1) rolar, remover
Esta palavra é usada nos Evangelhos para referir-se à pedra que estava diante do túmulo
de Jesus. Na Palestina, as sepulturas geralmente localizavam-se em uma depressão e a
pedra era rolada morro abaixo para tampar a boca do túmulo. Para uma pequena
sepultura, cerca de vinte homens eram necessários para rolar a pedra e cobrir a entrada
do túmulo. A Bíblia conta-nos que a pedra que tampava a entrada do túmulo era enorme.
As mulheres teriam necessitado de mais do que uma escolta romana de dezesseis
homens para rolar a pedra. Era um empreendimento de grandes dimensões.

618 απολ αμβανω apolambano
de 575 e 2983; v
1) receber
1a) do que é devido ou prometido
2) levar de volta, recuperar
2a) receber por meio de retribuição
3) tomar de outros, tomar a parte
4) receber alguém com hospitalidade

619 απολ αυ σις apolausis
de um comparativo de 575 e lauo (alegrar-se); n f
1) gozo, alegria

620 απολ ει πω apoleipo
de 575 e 3007; v
1) partir, deixar para trás
2) desertar ou desistir de

621 απολ ει χω apoleicho
de 575 e leicho (“lamber”); v
1) lamber, consumir

622 αποο λλ υμι apollumi
de 575 e a raiz de 3639; TDNT - 1:394,67; v
1) destruir
1a) sair inteiramente do caminho, abolir, colocar um fim à ruína
1b) tornar inútil
1c) matar
1d) declarar que alguém deve ser entregue à morte
1e) metáf. condenar ou entregar a miséria eterna no inferno
1f) perecer, estar perdido, arruinado, destruído
2) destruir
2a) perder

623 Απο λλ υων Apolluon
particípio ativo de 622; TDNT - 1:397,67; n pr m
Apoliom = “O Destruidor”
1) o anjo das profundezas do inferno, o Destruidor

624 Απο λλ ωνι α Apollonia

da divindade pagã Apolom (i.e. o sol, de 622); n pr loc
Apolônia = “que pertence a Apolo”
1) uma cidade maritima da Macedônia, aproximadamente um dia de viagem de Anfípolis

625 Απο λλ ως Apollos
provavelmente do mesmo que 624; n pr m
Apolos = “dado por Apolo”
1) um judeu instruído da Alexandria e poderoso nas escritura que tornou-se cristão e
professor do cristianismo

626 απολ ογεομ αι apologeomai
voz média de um composto de 575 e 3056; v
1) defender-se, apresentar defesa própria
2) defender uma pessoa ou uma coisa
3) prestar relatório completo de
3a) calcular ou considerar bem

627 απολ ογια apologia
do mesmo que 626; n f
1) defesa verbal, discurso em defesa
2) uma afirmação ou argumento raciocinado

628 απολ ου ω apolouo
de 575 e 3068; TDNT - 4:295,538; v
1) lavar, ser levado pela água, tirar lavando

629 απολ υτ ρω σις apolutrosis
de um composto de 575 e 3083; TDNT - 4:351,*; n f
1) uma libertação efetuada pelo pagamento de resgate
1a) redenção, libertação
1b) liberação obtida pelo pagamento de um resgate

630 απολ υω apoluo
de 575 e 3089; v
1) libertar
2) deixar ir, despedir, (não deter por mais tempo)
2a) um requerente ao qual a liberdade de partir é dada por um resposta decisiva
2b) mandar partir, despedir
3) deixar livre, libertar
3a) um cativo i.e. soltar as cadeias e mandar partir, dar liberdade para partir
3b) absolver alguém acusado de um crime e colocá-lo em liberdade
3c) indulgentemente conceder a um prisioneiro partir
3d) desobrigar um devedor, i.e. cessar de exigir pagamento, perdoar a sua dívida
4) usado para divórcio, mandar embora de casa, repudiar. A esposa de um grego ou romano
podia pedir divórcio de seu esposo.
5) ir embora, partir

631 απομα σσ ομαι apomassomai
voz média de 575 e masso (apertar, amassar, untar); v
1) limpar esfregando
2) limpar-se, sacudir-se

632 απονεμω aponemo

de 575 e a raiz de 3551; v
1) causar, mostrar, assignar

633 απονιπ τω aponipto
de 575 e 3538; v
1) lavar
1) lavar-se

634 αποπ ιπ τω apopipto
de 575 e 4098; v
1) cair, escorregar de

635 αποπ λα να ω apoplanao
de 575 e 4105; TDNT - 6:228,857; v
1) fazer perder o caminho
2) desviar da verdade para o erro
3) perder-se, desviar-se de

636 αποπ λε ω apopleo
de 575 e 4126; v
1) velejar, partir de navio, zarpar

637 αποπ λυνω apopluno
de 575 e 4150; v
1) lavar

638 αποπ νι γω apopnigo
de 575 e 4155; TDNT - 6:455,895; v
1) ter falta de ar, engasgar, afogar
1a) sufocar com água, afogar-se

639 απορ εω aporeo
de um composto de 1 (como partícula negativa) e a raiz de 4198; v
1) estar sem recursos, estar em dificuldades, ser deixado em necessidade, estar embaraçado,
estar em dúvida, não saber que caminho tomar
2) achar-se perdido, estar em dúvida
3) não saber o que decidir ou o que fazer, estar perplexo

640 απορ ια aporia
do mesmo que 639; n f
1) o estado de alguém que está em perplexidade

641 απορ ρι πτω aporrhipto
de 575 e 4496; TDNT - 6:991,*; v
1) jogar fora, lançar
2) jogar-se, saltar

642 απορ φα νιζω aporphanizo
de 575 e um derivado de 3737; v
1) ser privado de um ou ambos os pais pela morte, separar-se de

643 αποσ κε υα ζω aposkeuazo
de 575 e um derivado de 4632; v
1) levar posses

2) guardar (suas coisas) e levar embora
3) levar os próprios bens pessoais ou providenciar o seu carregamento

644 αποσ κι ασμ α aposkiasma
de um composto de 575 e um derivado de 4639; TDNT - 7:399,1044; n n
1) sombra projetada por um objeto sobre o outro, uma sombra

645 αποσ πα ω apospao
de 575 e 4685; v
1) apartar, separar

646 αποσ τασια apostasia
feminino do mesmo que 647; TDNT - 1:513,88; n f
1) separação, deserção, apostasia

647 αποσ τασιο ν apostasion
neutro de um (suposto) adj. de um derivado de 868; n n
1) divórcio, repúdio
2) uma carta de divórcio

648 αποσ τε γαζω apostegazo
de 575 e um derivado de 4721; v
1) destelhar, tirar o telhado

649 αποσ τελ λω apostello
de 575 e 4724; TDNT - 1:398,67; v
1) ordenar (alguém) ir para um lugar estabelecido
2) mandar embora, despedir
2a) permitir que alguém parta, para que alcance a liberdade
2b) ordenar a partida de alguém, enviar
2c) expulsar
Sinônimos ver verbete 5813

650 αποσ τε ρεω apostereo
de 575 e stereo (destituir); v
1) defraudar, roubar, despojar

651 αποσ τολη apostole
de 649; TDNT - 1:446,67; n f
1) o ato de enviar
1a) do envio de um frota
1b) de cônsules com um exército, i.e. de uma expedição
2) o ato de mandar embora, i.e. dispensar, liberar
3) algo enviado, esp. de presentes
4) no NT, o ofício e a dignidade dos apóstolos de Cristo, apostolado

652 αποσ τολος apostolos
de 649; TDNT - 1:407,67; n m
1) um delegado, mensageiro, alguém enviado com ordens
1a) especificamente aplicado aos doze apóstolos de Cristo
1b) num sentido mais amplo aplicado a outros mestres cristãos eminentes
1b1) Barnabé
1b2) Timóteo e Silvano

653 αποσ τομ ατιζ ω apostomatizo
de 575 e um (suposto) derivado de 4750; v
1) recitar de memória
1a) repetir para um aluno (algo) para ele se empenhar em memorizar
2) fazer muitas perguntas, catequizar, e assim induzir a respostas

654 αποστ ρεφ ω apostrepho
de 575 e 4762; TDNT - 7:719,1093; v
1) virar; desviar
1a) tirar algo de alguém
1b) não permitir que alguém faça aliança com outra pessoa
1c) induzir ao erro
2) voltar, retornar, trazer de volta
2a) colocar uma espada de volta na sua bainha
2b) Judas devolvendo dinheiro ao templo
3) desviar-se, voltar, retornar
4) desviar-se de, desertar

655 αποσ τυγ εω apostugeo
de 575 e a raiz de 4767; v
1) não gostar de, odiar, ter horror a

656 αποσ υν αγ ωγος aposunagogos
de 575 e 4864; TDNT - 7:848,1107; adj
1) excluído da assembléia santa dos israelitas, excomungado

657 αποτ ασσομ αι apotassomai
voz média de 575 e 5021; TDNT - 8:33,*; v
1) apartar, separar
1a) separar-se, afastar-se de alguém
1a1) partir, despedir-se
1b) renunciar, desistir de

658 αποτ ελε ω apoteleo
de 575 e 5055; v
1) aperfeiçoar, realizar plenamente
2) executar, completar com sucesso

659 αποτι θημι apotithemi
de 575 e 5087; v
1) colocar de lado, tirar do caminho, remover

660 αποτ ινα σσω apotinasso
de 575 e tinasso (empurrar); v
1) sacudir

661 αποτ ινω apotino
de 575 e 5099; v
1) pagar, reembolsar

662 αποτ ολ μαω apotolmao
de 575 e 5111; TDNT - 8:181,1183; v
1) ser ousado, atrevido, fazer-se corajoso

663 αποτ ομια apotomia
da raiz de 664; TDNT - 8:106,1169; n f
1) severidade, rispidez, rigor

664 αποτ ομως apotomos
de um derivado de um comparativo de 575 e temno (cortar); TDNT - 8:106,1169; adv
1) brutamente, precipitadamente
2) rispidamente, severamente, bruscamente

665 αποτ ρεπ ω apotrepo
de 575 e a raiz de 5157; v
1) despedir-se de
2) evitar, afastar-se de

666 απου σια apousia
do particípio de 548; n f
1) ausência

667 αποφ ερω apophero
de 575 e 5342; v
1) levar ou carregar

668 αποφ ευγ ω apopheugo
de 575 e 5343; v
1) fugir de, escapar

669 αποφ θεγ γομ αι apophtheggomai
de 575 e 5350; TDNT - 1:447,75; v
1) falar alto e abertamente, declarar, pronunciar
1a) não uma palavra da fala diária, mas uma que “pertence a um discurso digno e elevado”

670 αποφ ορτι ζομ αι apophortizomai
de 575 e a voz média de 5412; v
1) baixar uma carga, descarregar, tirar a carga de
1a) de marinheiros aliviando a carga do navio durante uma tempestade para evitar naufrágio

671 αποχρ ησις apochresis
de um composto de 575 e 5530; n f
1) abusar, fazer mau uso

672 αποχωρ εω apochoreo
de 575 e 5562; v
1) ir embora, partir

673 αποχωρ ιξ ω apochorizo
de 575 e 5563; v
1) separar, partir
2) partir em pedaços
3) separar-se, partir de

674 αποψ υχω apopsucho
de 575 e 5594; v
1) expirar

2) desmaiar ou desfalecer

675 Αππ ιος Appios
de origem latina; n pr loc
Ápio = “o mercado de Ápio”
1) uma cidade na Itália, 60 km de Roma pela via Ápio

676 απρο σιτ ος aprositos
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de um comparativo de 4314 e eimi (ir);
adj
1) inalcançável, inacessível

677 απρο σκ οπο ς aproskopos
de 1 (como partícula negativa) e um suposto derivado de 4350; TDNT - 6:745,946; adj
1) o que nada tem para bater contra ou fazer tropeçar, que não causa tropeço
1a) um caminho plano
1b) metáf. que não conduz outros ao pecado pelo modo de vida que leva
2) que não bate contra ou faz tropeçar
2a) metáf. não arrastado ao pecado, sem culpa
3) sem ofensa, não pertubado por um consciência de pecado

678 απρο σω πο λημ πτως aprosopoleptos
de um composto de 1 (como partícula negativa) e um suposto derivado de um suposto
composto de 4383 e 2983, [cf 4381]; TDNT - 6:779,950; adv
1) sem acepção de pessoas, imparcial

679 απταιστ ος aptaistos
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 4417; adj
1) que não faz tropeçar, que permanece firme, livre de queda

680 απτομ αι haptomai
reflexivo de 681; v
1) firmar-se em, aderir a, apegar-se
1a) tocar
1b) relações sexuais com uma mulher, coabitação
1c) prática levítica de não ter comunhão com práticas pagãs. Mulheres e certos tipos de
comida parecem ter sido as coisas que não deveriam ser tocadas, por isso o celibato e
abstinência de certos tipos de comida e bebida eram recomendadas.
1d) tocar, assaltar ou atacar alguém

681 απτω hapto
uma palavra primária; v
1) colocar fogo, aderir a
1a) colocar fogo em algo, acender, pôr fogo

682 Απφια Apphia
provavelmente de origem estrangeira; n pr f
Áfia = “frutífera”
1) uma cristã da casa de Filemon

683 απωθ εομ αι apotheomai απωθομαι apothomai
de 575 e a voz média de otheo ou otho (empurrar); TDNT - 1:448,*; v
1) expulsar, empurrar para fora, repelir

2) empurrar para fora de si mesmo, fazer sair de si mesmo
2a) repudiar, rejeitar, recusar

684 απωλ εια apoleia
de um suposto derivado de 622; TDNT - 1:396,67; n f
1) ato de destruir, destruição total
1a) de navios
2) deteriorização, ruína, destruição
2a) de dinheiro
2b) a destruição que consiste no sofrimento eterno no inferno

685 αρα ara
provavelmente de 142; TDNT - 1:448,75; n f
1) oração, súplica
2) imprecação, praga, maldição

686 αρα ara
provavelmente de 142 (devido a idéia de tirar uma conclusão); part
1) portanto, assim, então, por isso

687 αρα ara
uma forma de 686, denotando uma interrogação para a qual se espera uma resposta
negativa é; part
1) uma partícula interrogativa grega que indica ansiedade ou impaciência por parte do
questionador.

688 Αραβ ια Arabia
de origem hebraica 6152  ;ערבn pr loc
Arábia = “terra deserta ou estéril”
1) uma bem conhecida península da Ásia que se extende em direção à África, cercada pelo
Egito, Palestina, Síria, Mesopotâmia, Babilônia, Estreito da Arábia, Golfo Pérsico, Mar
Vermelho e Oceano Índico

689 Αραμ Aram
de origem hebraica 7410  ;רםn pr m
Arão ou Ram = “alto”
1) um antepassado de Cristo

690 Αραψ Araps
de 688; n m
1) um árabe

691 αργεω argeo
de 692; TDNT - 1:452,76; v
1) estar ocioso, inativo, demorar-se, atrasar

692 αργος argos
de 1 (como partícula negativa) e 2041; TDNT - 1:452,76; adj
1) livre de labor, em lazer
2) preguiçoso, evitando o trabalho que deve realizar
Sinônimos ver verbete 5814

693 αργυρ εος argureos

de 696; adj
1) de prata, prateado

694 αργυρι ον argurion
neutro de um suposto derivado de 696; n n
1) prata
2) dinheiro
3) uma moeda de prata, pedaço de prata, moeda hebraica antiga de prata

695 αργυρ οκ οπ ος argurokopos
de 696 e 2875; n m
1) prateiro, ourives que trabalha com prata

696 αργυρ ος arguros
de argos (brilhante); n m
1) prata
1a) 1Co 3.12 refere-se à prata com a qual as colunas de construções nobres eram cobertas e
as vigas adornadas
1b) coisas feitas de prata
1b1) vasos
1b2) imagens de deuses

697 Αρει ος π αγος Areios Pagos
de Ares (o nome do deus da guerra dos gregos) e um derivado de 4078; n pr loc
Areópago = “colina de Marte”
1) uma elevação rochosa na cidade de Atenas, a noroeste da Acrópole Este morro pertenceu
a (Ares) Marte e era chamado Colina de Marte; assim conhecido, porque, segundo a
estória, Marte, tendo assassinado Halirrhothius, filho de Netuno, por causa da tentativa
de violação cometida à sua filha Alicippe, foi julgado pelo assassinato diante de doze
deuses como juízes. Este era o local aonde os juízes eram convocados a reunir-se, os
quais, por designação de Solon, tinham jurisdição sobre ofensas capitais, (como
assassinato intencional, incêndio culposo, envenenamento, ofensa maliciosa e quebra
dos costumes religiosos estabelecidos). A própria corte era chamada de Areópago por
causa do lugar onde ela estava, também era chamada “Areum judicium” e “curia”.
Naquela colina o apóstolo Paulo não foi guiado para defender a si mesmo perante os
juízes, mas para expressar sua opinião sobre assuntos divinos para uma multidão mais
expressiva, reunida ali e ansiosa por ouvir algo novo

698 αρε οπα γιτης Areopagites
de 697; n m
1) um membro da corte de Areópago, um Areopagita

699 αρεσκε ια areskeia
de um derivado de 700; TDNT - 1:456,77; n f
1) desejo de agradar

700 αρεσκω aresko
provavelmente de 142 (pela idéia de forte emoção); TDNT - 1:455,77; v
1) agradar
2) esforçar-se para agradar
2a) acomodar-se a opiniões, desejos e interesses de outros

701 αρεστος arestos

de 700; TDNT - 1:456,77; adj
1) agradável, apropriado

702 Αρετ ας Aretas
de origem estrangeira; n pr m
Aretas = “escultor”
1) um rei árabe
Guerreou em 36 d.C. contra seu genro Herodes Antipas por ter divorciado de sua filha;
com tanto sucesso que destruiu completamente o exército de Herodes. Em consequência
disto, Vitélio, governador da Síria, sendo ordenado por Tibério para marchar um
exército contra Aretas, preparou-se para a guerra. Mas Tibério faleceu, (Mar. 16, 37), e
Vitélio chamou de volta suas tropas já em marcha, enviou-as para quartéis de inverno, e
partiu para Roma. Depois de sua partida, Aretas tomou o controle sobre a região de
Damasco (não sabemos de que forma), e colocou um etnarca sobre a cidade, que tentou
capturar Paulo.

703 αρε τη arete
do mesmo que 730; TDNT - 1:457,77; n f
1) uma conduta virtuosa de pensamento, sentimento e ação
1a) virtude, bondade moral
2) qualquer excelência moral particular, como modéstia, pureza

704 αρη ν aren
talvez o mesmo que 730; TDNT - 1:340,54; n m
1) ovelha, cordeiro

705 αρι θμεω arithmeo
de 706; TDNT - 1:461,78; v
1) numerar, contar

706 αρι θμος arithmos
de 142; TDNT - 1:461,78; n m
1) um número fixo e definido
2) um número indefinido, uma multidão

707 Αριμα θαι α Arimathaia
de origem hebraica 7414  ;הרמתיםn pr loc
Arimatéia = “altos”
1) o nome de várias cidade da Palestina. A cidade mencionada em Mt 27.57; Mc 15.43; Lc
23.51; Jo 19.38 parece ter sido a mesma onde nasceu Samuel, no Monte Efraim.

708 Αριστ αρχος Aristarchos
do mesmo que 712 e 757; n pr m
Aristarco = “o melhor regente”
1) certo cristão de Tessalônica, que acompanhou Paulo em sua terceira viagem missionária

709 αρι στ αω aristao
de 712; v
1) tomar café da manhã; alimentar-se
2) (usado mais tarde para) jantar

710 αρι στε ρο ς aristeros

aparentemente um comparativo do mesmo que 712; adj
1) esquerda

711 Αρι στ οβουλ ος Aristoboulos
do mesmo que 712 e 1012; n pr m
Aristóbulo = “o melhor conselheiro”
1) certo cristão

712 αρι στ ον ariston
aparentemente neutro de um superlativo do mesmo que 730; n n
1) o primeiro alimento da manhã, café da manhã
2) (usado mais tarde para) janta

713 αρκε τος arketos
de 714; TDNT - 1:464,78; adj
1) suficiente, bastante

714 αρκε ω arkeo
aparentemente uma palavra primária [mas provavelmente semelhante a 142 pela idéia
de levantar uma barreira]; TDNT - 1:464,78; v
1) estar possuído de força infalível
1a) ser forte, ser adequado, ser suficiente
1a1) defender, repelir
1b) estar satisfeito, estar contente

715 αρκτ ος arktos
provavelmente de 714; n m/f
1) urso

716 αρμ α harma
provavelmente de 142 [talvez com 1 (como partícula de união) prefixado]; n n
1) carruagem
2) referência aos carros romanos de batalha (i.e. aparelhados com lâminas curvas de metal
nas extremidades do eixo das rodas para destruir o oponente)
3) bigas (puxadas por muitos cavalos)

717 Αρμα γε δω ν Armageddon
de origem hebraica 2022 e 4023  ;הר מגדוןTDNT - 1:468,79; n pr loc
Armagedom = “a colina ou cidade de Megido”
1) Ap 16.16 dá a entender que a batalha final entre o bem e o mal vai acontecer na planície
ou campo de batalha de Esdraelom, que ficou famoso por duas grandes vitórias, a de
Baraque sobre os Cananitas, e a de Gideão sobre os Midianitas; e por dois grandes
desastres, a morte de Saul e de Josias. Por isso, em Apocalipse, é um lugar de grande
matança, a cena de uma terrível retribuição aos ímpios. A RSV traduz o nome como ArMagedom, i.e. a colina (como Ar é também a “cidade”) de Megido.

718 αρμ οζω harmozo
de 719; v
1) juntar, ajustar
1a) próprio de carpinteiro, atando vigas e pranchas para construir casas, navios, etc.
2) contratar casamento para a filha
2a) juntar-se, unir-se, i.e. casar com a filha de alguém

2b) contratar casamento, dar alguém em casamento para outrem

719 αρμ ος harmos
do mesmo que 716; n m
1) uma junção, uma junta

720 αρν εο μαι arneomai
talvez de 1 (como partícula negativa) e a voz média de 4483; TDNT - 1:469,79; v
1) negar
2) negar alguém
2a) negar a si mesmo
2a1) desconsiderar os seus próprios interesses ou provar falso para si mesmo
2a2) agir de modo inteiramente diferente em relação a si mesmo
3) negar, abnegar, repudiar
4) não aceitar, rejeitar, recusar algo oferecido

721 αρν ιο ν arnion
diminutivo de 704; TDNT - 1:340,*; n n
1) um cordeirinho, um cordeiro

722 αροτ ρι αω arotrioo
de 723; v
1) arar

723 αροτ ρον arotron
de aroo (arar); n n
1) uma arado

724 αρπα γη harpage
de 726; n f
1) o ato de saquear, roubo
2) saque, despojo

725 αρπα γμ ος harpagmos
de 726; TDNT - 1:473,80; n m
1) o ato de pegar pela força, roubo
2) algo tomado pela força ou a ser apanhado
2a) botim, saque por julgar algo um prêmio
2b) algo para ser apanhado ou para ser agarrado firme, retido

726 αρπα ζω harpazo
de um derivado de 138; TDNT - 1:472,80; v
1) pegar, levar pela força, arrebatar
2) agarrar, reivindicar para si mesmo ansiosamente
3) arrebatar

727 αρπα ξ harpax
de 726; adj
1) de rapina, voraz
2) um extorquiador, um ladrão

728 αρρ αβω ν arrhabon
de origem hebraica 6162; TDNT - 1:475,80; n m
1) penhor

1a) dinheiro que em compras é dado como um penhor ou pagamento inicial como garantia
de que a soma total será mais tarde

729 αρρ αφος arrhaphos
de 1 (como partícula negativa) e um suposto derivado do mesmo que 4476; n m
1) o que não é costurado, sem uma costura

730 αρρ ην arrhen ou αρσην arsen
provavelmente de 142; adj
1) macho; varão

731 αρρ ητος arrhetos
de 1 (como partícula negativa) o mesmo que 4490; adj
1) revogado, não dito
2) inexprimível, o que não pode ser expressado (por causa de sua santidade)

732 αρρ ωσ τος arrhostos
de 1 (como partícula negativa) e um suposto derivado de 4517; v
1) sem força, fraco, doente

733 αρσ εν οκ οι της arsenokoites
de 730 e 2845; n m
1) alguém que se deita com homem e com mulher, sodomita, homosexual

734 Αρτεμ ας Artemas
contrata de um composto de 735 e 1435; n pr m
Ártemas = “presente de Ártemis”
1) um amigo do apóstolo Paulo

735 Αρτεμις Artemis
provavelmente do mesmo que 736; n pr f
Diana = “luz completa: fluxo retido”
1) Ártemis, está é a assim chamada Ártemis táurica ou persa ou éfesa, a deusa de muitos
povos asiáticos, sendo distinta da Ártemis dos gregos, a irmã de Apolo. Um esplêndido
templo foi construído para ela em Éfeso, que foi incendiado por Herostrato e reduzido a
cinzas; mas mais tarde nos tempos de Alexandre, o Grande, foi reconstruído num estilo
da maior magnificência.

736 αρτ εμω ν artemon
de um derivado de 737; n m
1) vela, vela da proa

737 αρτ ι arti
de um derivado de 142 (cf 740) através da idéia de suspensão; TDNT - 4:1106,658; adv
1) agora mesmo, neste momento, imediatamente
2) neste instante, neste exato momento, já
Sinônimos ver verbete 5815

738 αρτ ιγεν ητος artigennetos
de 737 e 1084; TDNT - 1:672,114; adj
1) recém-nascido

739 αρτ ιος artios
de 737; TDNT - 1:475,80; adj

1) provido, suprido
2) completo, perfeito
2a) aparentemente com referência a “aptitude especial para determinada prática ou
atividade”

740 αρτ ος artos
de 142; TDNT - 1:477,80; n m
1) alimento preparado com farinha misturada com água e assado
1a) os israelitas o preparavam como um bolo retangular ou aredondado, da grossura
aproximada de um polegar, e do tamanho de um prato ou travessa. Por isso não era para
ser cortado, mas quebrado
1b) pães eram consagrados ao Senhor
1c) pão usado nos ágapes (“festas de amor e de de comunhão”) e na Mesa do Senhor
2) comida de qualquer tipo

741 αρτ υω artuo
de um suposto derivado de 142; v
1) preparar, arranjar, quando refere-se á comida
2) temperar, fazer apetitoso

742 Αρφα ξαδ Arphaxad
de origem hebraica 775  ;ארפכשדn pr m
Arfaxade = “baluarde dos caldeus”
1) o filho de Shem e antepassado de Éber

743 αρχαγγε λος archaggelos
de 757 e 32; TDNT - 1:87,12; n m
1) arcanjo, ou chefe dos anjos
Os judeus, depois do exílio, distinguiam várias ordens de anjos; alguns criam na
existência de quatro ordens de anjos de maior hierarquia (de acordo com os quatros
cantos do trono de Deus); mas a maioria reconhecia sete ordens (com base no modelo
dos sete Amshaspands, os espíritos superiores da religião de Zoroastro)

744 αρχαιος archaios
de 746; TDNT - 1:486,81; adj
1) o que tem sido desde o começo, original, primeiro, antigo
1a) referente a homens, coisas, tempos, condições
Sinônimos ver verbete 5816 e 5924

745 Αρ χελα ος Archelaos
de 757 e 2994; n pr m
Arquelau = “príncipe do povo”
1) Um filho de Herodes, o grande, com Maltace, uma samaritana. Ele e seu irmão Antipas
foram educados por um tutor privado em Roma. Depois da morte de seu pai, ele
governou como etnarca sobre a Judéia, Samaria e Iduméia, (com exceção das cidades de
Gaza, Gadara e Hipo). Quando os judeus e samaritanos o acusaram, em Roma, de
tirania, ele foi banido pelo imperador Augusto para Viena dos Alobrogues e morreu lá.

746 αρχη arche
de 756; TDNT - 1:479,81; n f
1) começo, origem

2) a pessoa ou coisa que começa, a primeira pessoa ou coisa numa série, o líder
3) aquilo pelo qual algo começa a ser, a origem, a causa ativa
4) a extremidade de uma coisa
4a) das extremidades de um navio
5) o primeiro lugar, principado, reinado, magistrado
5a) de anjos e demônios

747 αρχηγος archegos
de 746 e 71; TDNT - 1:487,81; adj
1) um líder principal, príncipe
1a) Cristo
2) alguém que toma a liderança sobre algo e deste modo dar exemplo, um antecessor num
assunto, pioneiro
3) o autor

748 αρχιε ρα τικ ος archieratikos
de 746 e um derivado de 2413; adj
1) relativo ao sumo sacerdote, pertencente ao pontífice

749 αρχιε ρευ ς archiereus
de 746 e 2409; TDNT - 3:265,349; n m
1) sumo-sacerdote. Ele era honrado acima de todos com título de sacerdote, chefe dos
sacerdotes. Era lícito para ele realizar os deveres comuns do sacerdócio; mas seu
principal dever era, uma vez por ano no dia da expiação, entrar no Santo dos Santos
(dever do qual os outros sacerdotes estavam excluídos) e oferecer sacrifícios por seus
próprios pecados e pelos pecados do povo, e presidir sobre o Sinédrio, ou Concílio
Supremo, quando convocado para deliberações. De acordo com a lei mosaica, ninguém
podia aspirar ao sumo sacerdócio a menos que fosse da tribo de Arão e descendente de
uma família de sumos sacerdotes; e aquele a quem o ofício era conferido, ocupava este
cargo até a morte. Mas a partir de Antíoco Epifanes, quando os reis Selêucidas e mais
tarde os príncipes herodianos e os romanos arrogaram para si mesmos o poder de
nomear os sumos sacerdotes, o ofício não mais permanecia fixo na família pontifical
nem era conferido a alguém por toda a vida; mas tornou-se venal, e podia ser transferido
de um para outro de acordo com a vontade dos governos civis e militares. Isto explica
por que vinte e oito pessoas ocuparam a dignidade pontifical durante os cento e sete
anos que separam Herodes, o grande e a destruição da cidade santa.
2) Os sumo-sacerdotes. Inclui-se nesta categoria, além daquele que detinham o ofício sumosacerdotal, tanto aqueles que foram previamente depostos, e mesmo depostos,
continuavam exercendo um grande poder no estado, quanto os membros das famílias
das quais procediam os sumo-sacerdotes, dado que tinham grande influência am
assuntos públicos.
3) Usado em referência a Cristo. Ao sofrer uma morte sangrenta, ele ofereceu a si mesmo
como sacrifício expiatório para Deus, e entrou no santuário celeste onde continuamente
intercede em nosso favor.

750 αρχιπ οιμην archipoimen
de 746 e 4166; TDNT - 6:485,901; n m
1) o pastor-chefe
1a) de Cristo, o cabeça da Igreja

751 Αρ χιπ πο ς Archippos
de 746 e 2462; n pr m

Arquipo = “mestre do cavalo”
1) um certo mestre cristão em Colossos

752 αρχισυν αγ ωγος archisunagogos
de 746 e 4864; TDNT - 6:844,1107; n m
1) líder da sinagoga. Era seu dever selecionar os leitores ou mestres na sinagoga, examinar
os discursos dos oradores públicos, e ver que todas as coisas fossem feitas com decência
e e de acordo com o costume ancestral

753 αρχιτε κτ ων architekton
de 746 e 5045; n m
1) construtor principal, arquiteto, superintendente no levantamento de contruções

754 αρχιτε λωνης architelones
de 746 e 5057; n m
1) principal dos coletores de impostos, chefe dos publicanos
Sinônimos ver verbete 5942

755 αρχιτ ρι κλ ινο ς architriklinos
de 746 e um composto de 5140 e 2827 (uma cama para jantar, porque compunha-se de
três leitos); n m
1) superintendente da sala de jantar, mestre-sala.
Não confundir com o mestre de brindes (toast-master), que era um dos convidados,
selecionado por sorteio, para prescrever aos demais o modo de beber.
O mestre-sala era quem colocava em ordem as mesas e os leitos, arranjava os pratos de
um cardápio, testava a comida e o vinho anteriormente, e assim por diante.

756 αρχομα ι archomai
voz média de 757 (pela implicação de precedência); TDNT - 1:478,*; v
1) ser o primeiro a fazer (algo), começar
2) ser o chefe, líder, principal
3) começar, fazer o começo

757 αρχω archo
uma palavra primária; TDNT - 1:478,81; v
1) ser o chefe, liderar, governar

758 αρχων archon
particípio presente de 757; TDNT - 1:488,81; n m
1) governador, comandante, chefe, líder

759 αρωμ α aroma
de 142 (no sentido de exalar cheiro); n n
1) tempero, perfume

760 Ασα Asa
de origem hebraica 609  ;אסאn pr m
Asa = “médico, ou cura”
1) filho de Abias e rei de Judá

761 ασα λε υτ ος asaleutos
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 4531; adj

1) inabalável, inamovível
2) metáf. não sujeito à derrota e desordem, firme, estável

762 ασβε στ ος asbestos
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 4570; adj
1) inextinguível
1a) do eterno fogo do inferno para punir os condenados

763 ασεβ ια asebeia
de 765; TDNT - 7:185,1010; n f
1) falta de reverência a Deus, impiedade, maldade
Sinônimos ver verbete 5879

764 ασεβεω asebeo
de 765; TDNT - 7:185,1010; v
1) ser incrédulo, agir impiedosamente

765 ασεβ ης asebes
de 1 (como partícula negativa) e um suposto derivado de 4576; TDNT - 7:185,1010; adj
1) destituído de temor revente a Deus, que condena a Deus, ímpio

766 ασελ γε ια aselgeia
de um composto de 1 (como partícula negativa) e um suposto selges (de derivação
incerta, mas aparentemente significando abstinente); TDNT - 1:490,83; n f
1) luxúria desenfreada, excesso, licensiosidade, lascívia, libertinagem, caráter ultrajante
impudência, desaforo, insolência
Sinônimos ver verbete 5891

767 ασημ ος asemos
de 1 (como partícula negativa) e a raiz de 4591; TDNT - 7:267,1015; adj
1) sem designação ou sem franquia
1a) dinheiro
2) desconhecido, sem marca, insignificante, ignóbil

768 Ασηρ Aser
de origem hebraica 836  ;אשרn pr m
Aser = “abençoado”
1) o oitavo filho de Jacó

769 ασθ εν εια astheneia
de 772; TDNT - 1:490,83; n f
1) falta de força, fraqueza, debilidade
1a) do corpo
1a1) sua fraqueza natural e fragilidade
1a2) saúde debilidada ou enfermidade
1b) da alma
1b1) falta de força e capacidade requerida para
1b1a) entender algo
1b1b) fazer coisas grandes e gloriosas
1b1c) reprimir desejos corruptos
1b1d) suportar aflições e preocupações

770 ασθ εν εω astheneo

de 772; TDNT - 1:490,83; v
1) ser fraco, débil, estar sem força, sem energia
2) estar carente de recursos, indigente, pobre
3) estar debilitado, doente

771 ασθ εν ημα asthenema
de 770; TDNT - 1:490,83; n n
1) fragilidade
1a) erro que provém da fraqueza de mente

772 ασθ εν ης asthenes
de 1 (como partícula negativa) e a raiz de 4599; TDNT - 1:490,83; adj
1) fraco, frágil, delicado

773 Ασια Asia
de derivação incerta; n pr loc
Ásia = “oriente”
1) A própria Ásia ou a Ásia proconsular, que inclue Mísia, Lídia, Frígia e Cária,
correspondendo aproximadamente à Turquia de hoje

774 Ασια νος Asianos
de 773; adj
1) um nativo da Ásia, asiático

775 Ασια ρχη ς Asiarches
de 773 e 746; n m
1) um asiarca, presidente da Ásia
Cada uma das cidades da Ásia proconsular, no equinócio de outono, reunia seus mais
honoráveis e ricos cidadões, a fim de selecionar um para presidir aos jogos que eram
exibidos naquele ano, às suas custas, em honra dos deuses e do imperador romano.
Então, cada cidade apresentava o nome da pessoa selecionada a uma assembléia geral
formada por algumas das cidades principais, como Éfeso, Esmirna, e Sardes. O concílio
geral selecionava dez candidatos, e enviava-os ao procônsul; e o procônsul escolhia um
destes dez para presidir sobre os demais.

776 ασιτι α asitia
de 777; n f
1) abstinência de comida (seja voluntária ou forçada)

777 ασιτ ος asitos
de 1 (como partícula negativa) e 4621; adj
1) de jejum, sem ter comido

778 ασκ εω askeo
provavelmente do mesmo que 4632; TDNT - 1:494,84; v
1) formar pela arte, adornar
2) exercitar-se, esforçar-se, trabalhar, lutar

779 ασκ ος askos
do mesmo que 778; n m
1) um saco feito de couro ou uma garrafa, na qual água ou vinho eram armazenados

780 ασμε νως asmenos
de um derivado da raiz de 2237; adv
1) com alegria, com afeto

781 ασο φος asophos
de 1 (como partícula negativa) e 4680; adj
1) insensato, tolo

782 ασπ αζομ αι aspazomai
de 1 (como partícula de união) e uma suposta forma de 4685; TDNT - 1:496,84; v
1) aproximar-se
1a) saudar alguém, cumprimentar, dar cumprimentos de boas vindas, desejar o bem a
1b) receber alegremente, dar boas vindas
De pessoa que vai ao encontro de outra; daqueles que visitam alguém para vê-lo por um
pouco, partindo logo depois; pagar respeitos a um pessoa distinta ao visitá-la; daqueles
que cumprimentam alguém que encontram no caminho (apesar de que no Oriente,
cristãos e muçulmanos não se cumprimentavam um ao outro); uma saudação era feita
não meramente por um pequeno gesto e poucas palavras, mas geralmente por abraços e
beijos, uma viagem freqüentemente atrasava por causa das saudações.

783 ασπ ασμ ος aspasmos
de 782; TDNT - 1:496,84; n m
1) uma saudação, seja oral ou escrita

784 ασπ ιλ ος aspilos
de 1 (como partícula negativa) e 4695; TDNT - 1:502,85; adj
1) limpo
2) metáf.
2a) livre de censura, impecável
2b) livre de vício, puro

785 ασπ ις aspis
de derivação incerta ; n m
1) uma áspide, uma pequena e venenosa serpente, sua picada é fatal a menos que a parte
picada seja cortada imediatamente

786 ασπ ονδος aspondos
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 4689; adj
1) ausência de negociação ou pacto
1a) de coisas não mutuamente concertadas p.e. não manifestar comportanmento hostil ou
agressivo
2) que não pode ser persuadido a entrar em um pacto, implacável
Sinônimos ver verbete 5892

787 ασσ αριο ν assarion
de origem latina; n n
TDNT TDNT corresponde à obra de Gerhard Kittel, Theological Dictionary
of the New Testament. Ao lado da sigla TDNT, o primeiro número (ex.:
1:232) remete ao volume e ao verbete a ser consultado na coleção de 8
volumes da obra de Kittel; o segundo número remete ao verbete da obra
condensada em um único volume por G. W. Bromiley.

1) um asse, nome de um moeda igual a décima parte de uma dracma

788 ασσ ον asson
comparativo neutro da raiz de 1451; adv
1) mais perto

789 Ασσο ς Assos
provavelmente de origem estrangeira; n pr loc
Assos = “aproximação”
1) um porto da província romana da Ásia no antigo distrito chamado Mísia, na costa norte
do Golfo Adramítio, e cerca de 11 Km da ilha de Lesbos

790 αστ ατεω astateo
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 2476; TDNT - 1:503,86; v
1) andar de um lugar para outro, perambular sem uma residência fixa

791 αστ ειος asteios
de astu (uma cidade); adj
1) da cidade, urbano
2) de maneira polida
3) elegante (de corpo), gracioso, belo
Sinônimos ver verbete 5893

792 αστ ερη aster
provavelmente da raiz de 4766; TDNT - 1:503,86; n m
1) uma estrela

793 αστ ηρι κτ ος asteriktos
de 1 (como partícula negativa) e um suposto derivado de 4741; TDNT - 7:653,1085; adj
1) inconstante, não firme, instável

794 αστ ορ γος astorgos
de 1 (como partícula negativa) e um suposto derivado de stergo (tratar com carinho); adj
1) sem afeição natural, insociável (Rm 1.31 marg.), cruel (2Tm 3.3 RA), desafeiçoado (2Tm
3.3 RA)

795 αστ οχεω astocheo
de um composto de 1 (como partícula negativa) e stoichos (um alvo); v
1) desviar de, errar (o alvo)

796 αστ ραπ η astrape
de 797; TDNT - 1:505,86; n f
1) relâmpago, raio
1a) do brilho de um lâmpada

797 αστ ραπ τω astrapto
provavelmente de 792; v
1) brilhar
1a) de objetos brilhantes ou ofuscantes

798 αστ ρον astron
de 792; TDNT - 1:503,86; n n
1) um grupo de estrelas, uma constelação
2) uma estrela

799 Ασυγ κρ ιτ ος Asugkritos
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 4793; n pr m
Asíncrito = “incomparável”
1) um cristão desconhecido em Roma saudado por Paulo

800 ασυμφ ωνο ς asumphonos
de 1 (como partícula negativa) e 4859; adj
1) som diferente, dissonante, desarmonioso, em divergência

801 ασυ νετ ος asunetos
de 1 (como partícula negativa) e 4908; TDNT - 7:888,1119; adj
1) ininteligente, tolo, sem entendimento, estúpido

802 ασυ νθε τος asunthetos
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 4934; adj
1) não composto, simples
2) que não mantém um acordo, infiel
Sinônimos ver verbete 5892

803 ασφ αλ εια asphaleia
de 804; TDNT - 1:506,87; n f
1) firmeza, estabilidade
2) certeza, verdade incontestável
3) estar a salvo de inimigos e perigos, segurança

804 ασφ αλ ης asphales
de 1 (como partícula negativa) e sphallo (“falhar”); TDNT - 1:506,87; adj
1) firme (aquilo que é de confiança)
2) certo, verdadeiro
3) apropriado para confirmar

805 ασφ αλ ιζω asphalizo
de 804; TDNT - 1:506,87; v
1) tornar firme, tornar seguro (contra dano, prejuízo)
2) assegurar

806 ασφ αλ ως asphalos
de 804; TDNT - 1:506,87; adv
1) seguro (de tal forma a prevenir uma fuga), sob rigorosa vigilância; com certeza

807 ασχ ηο νεω aschemoneo
de 809; v
1) agir indecorosamente

808 ασχ ημο συν η aschemosune
de 809; n f
1) inconveniência, uma ação imprópria, indecência
1a) a respeito dos orgãos genitais da mulher
1b) de nudez de alguém, vergonha

809 ασχ ημω ν askemon
de 1 (como partícula negativa) e um suposto derivado de 2192 (no sentido de seu
congênere 4976); adj

1) deformado
2) indecente, inconveniente

810 ασωτ ια asotia
de um composto de 1 (como partícula negativa) e um suposto derivado de 4982; TDNT
- 1:506,87
1) vida dissoluta, descontrolada
2) desperdício, prodigalidade
Sinônimos ver verbete 5891

811 ασωτ ος asotos
do mesmo que 810; TDNT - 1:506,87; adv
1) dissolutamente, desregradamente

812 ατακτε ω atakteo
de 813; TDNT - 8:47,1156; v
1) ser desordenado, confuso
1a) de soldados que marcham fora de ordem ou que abandonam os postos
1b) ser negligente quanto ao dever, estar ilegal
1c) levar uma vida desordenada

813 ατακτος ataktos
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 5021; TDNT - 8:47,1156; adj
1) desordenadamente, fora dos postos ou das fileiras (geralmente com respeito a soldados)
2) irregular, desordenado, desejos exagerados
3) que se desvia das ordens ou regras prescritas
Usado na sociedade grega para aqueles que não se apresentavam para trabalhar

814 ατακτως ataktos
de 813; TDNT - 8:47,1156; adv
1) desordenadamente, fora de postos (geralmente com respeito a soldados)
2) irregularmente, desordenadamente, de desejos exagerados
3) que se desvia de ordem ou regra prescrita

815 ατε κν ος ateknos
de 1 (como partícula negativa) e 5043; adj
1) sem descendência, sem filhos

816 ατε νιζω atenizo
de um composto de 1 (como partícula de união) e teino (estender); v
1) fixar os olhos em, olhar fixamente sobre
2) examinar algo
3) metáf. tomar alguém como exemplo

817 ατε ρ ater
uma partícula provavelmente semelhante a 427; prep
1) sem, à parte de

818 ατιμ αζω atimazo
de 820; v
1) desonrar, insultar, tratar com desprezo
1a) seja em palavra, ação ou pensamento

819 ατιμι α atimia

de 820; n f
1) desonra, ignomínia, desgraça

820 ατιμ ος atimos
de 1 (como partícula negativa) e 5092; adj
1) sem honra, desonrado
2) desprezível, de baixa estima

821 ατιμ οω atimoo
de 820; v
1) desonrar, marcar com desgraça

822 ατμις atmis
do mesmo que 109; n f
1) vapor

823 ατομος atomos
de 1 (como partícula negativa) e a raiz de 5114; adj
1) que não pode ser cortado em dois, ou dividido, indivisível
1a) de um momento de tempo

824 ατοπος atopos
de 1 (como partícula negativa) e 5117; adj
1) fora de lugar, inadequado
2) impróprio, pernicioso
3) injusto
4) inconveniente, pernicioso

825 Ατταλει α Attaleia
de Attalos (um rei de Pérgamo); n pr loc
Atália = “estação própria de Jah”
1) uma cidade marítima da Panfília na Ásia, muito próxima das fronteiras com a Lícia,
construída e nomeada por Atalos Filadelfos, rei dos pérgamos, agora chamada de
Antália

826 αυγαζ ω augazo
de 827; TDNT - 1:507,87; v
1) emitir raios de luz, irradiar
2) ser brilhante, brilhar através de

827 αυγ η auge
de derivação incerta; n f
1) brilho, radiação, resplendor, luz do dia
Sinônimos ver verbete 5817

828 Αυγ ου στ ος Augoustos
do latim [“augusto”]; n pr m
Augusto = “venerável”
1) o primeiro imperador romano
2) título conferido aos imperadores romanos

829 αυθ αδ ης authades
de 846 e a raiz de 2237; TDNT - 1:508,87; adj

1) orgulhoso, teimoso, obstinado, arrogante

830 αυθ αι ρετ ος authairetos
de 846 e o mesmo que 140; adj
1) voluntário, de livre escolha, por iniciativa própria

831 αυθ εντ εω authenteo
de um composto de 846 e um absoleto hentes (um trabalhador); v
1) alguém que com as próprias mãos mata a outro ou a si mesmo
2) alguém que age por sua própria autoridade, autocrático
3) mestre absoluto
4) que governa, exerce domínio sobre alguém

832 αυλ εω auleo
de 836; v
1) tocar flauta

833 αυλ η aule
do mesmo que 109; n f
1) entre os gregos do tempo de Homero, um espaço sem cobertura ao redor da casa, cercado
por um muro, no qual estavam os abrigos para os animais. Daí, entre os orientais, aquele
espaço aberto, sem telhado, cercado por um muro, em campo aberto, no qual ovelhas
eram arrrebanhadas durante a noite, um aprisco
2) o pátio descoberto da casa. No A.T. refere-se particularmente aos pátios do tabernáculo e
do templo em Jerusalém. As moradias das classes mais altas geralmente tinham dois
pátios, um exterior, entre a porta e a rua; o outro interior, rodeado pela área construída
da própria casa. Este último é mencionado em Mt 26.69.
3) a própria casa, um palácio

834 αυλ ητης auletes
de 832; n m
1) um tocador de flauta

835 αυλ ιζ ομαι aulizomai
voz média de 833; v
1) hospedar-se no pátio, esp. à noite
1a) de ovelhas e pastores
2) passar a noite em céu aberto
3) passar a noite, hospedar-se

836 αυλ ος aulos
do mesmo que 109; n m
1) um flauta

837 αυξαν ω auxano
uma forma prolongada de um verbo primário; TDNT - 8:517,*; v
1) fazer cresçer, aumentar
2) ampliar, tornar grande
3) cresçer, aumentar
3a) de plantas
3b) de crianças
3c) de uma multidão de pessoas
3d) do crescimento interior do cristão

838 αυξη σις auxesis
de 837; n f
1) progresso, crescimento

839 αυρ ιο ν aurion
de um derivado do mesmo que 109 (significa uma brisa, i.e. o ar da manhã); adv
1) amanhã, manhã, em seguida

840 αυσ τη ρος austeros
de um (suposto) derivado do mesmo que 109 (significa esbaforido); adj
1) de estado da mente e maneiras: áspero, severo, rígido
Sinônimos ver verbete 5925

841 αυτ αρκε ια autarkeia
de 842; TDNT - 1:466,78; n f
1) uma condição de vida ideal, em que nenhuma ajuda ou apoio são necessários
2) estar suprido de todas as necessidades para a vida
3) um espírito contente com a sua sorte ou porção, contentamento

842 αυτ αρκη ς autarkes
de 846 e 714; TDNT - 1:466,78; adj
1) suficiente para si mesmo, forte bastante ou que produz o suficiente para não necessitar de
auxílio ou apoio
2) independente de circunstâncias externas
3) contente com a sua sorte ou fortuna, como os recursos que possue, ainda que
limitadíssimos

843 αυτ οκ ατακρ ιτ ος autokatakritos
de 846 e um derivado ou 2632; TDNT - 3:952,469; adj
1) condenado por si mesmo

844 αυτ ομα τος automatos
de 846 e o mesmo que 3155; adj
1) movido por impulso próprio, ou que age sem a instigação ou intervenção de outro
2) freqüentemente usado com referência à terra, produzindo plantas de forma autônoma, e
das próprias plantas e frutas que crescem sem ser cultivadas

845 αυτ οπ της autoptes
de 846 e 3700; TDNT - 5:373,706; n m
1) visto com os próprios olhos, uma testemunha ocular
1a) um termo médico: autópsia, um exame detalhado

846 αυτ ος autos
da partícula au [talvez semelhante a raiz de 109 pela idéia de um vento instável] (para
trás); pron
1) ele próprio, ela mesma, eles mesmos, de si mesmo
2) ele, ela, isto
3) o mesmo

847 αυτ ου autou
genitivo (i.e. possessivo) de 846, usado como um advérbio de lugar; adv
1) naquele lugar, lá, aqui

848 αυτ ου hautou
contrata de 1438; pron
1) dele mesmo, deles mesmos, eles
Wigram, J.B. Smith, e Strong incorretamente listaram estes números para 846.

849 αυτ οχει ρ autocheir
de 846 e 5495; adj
1) fazendo uma coisa com as próprias mãos (com freqüência em oradores de tragédias e
oradores áticos)

850 αυχμηρ ος auchmeros
de auchmos [provavelmente de uma raiz semelhante àquela de 109] (pó, ressecado pelo
vento); adj
1) esquálido, sujo
1a) já que coisas sujas estão destituídas de brilho: opaco, escuro

851 αφα ιρ εω aphaireo
de 575 e 138; v
1) tirar, levar, remover
2) cortar

852 αφα νη ς aphanes
de 1 (como partícula negativa) e 5316; adj
1) não manifesto, escondido

853 αφα νιζ ω aphanizo
de 852; v
1) lançar fora de visão, tornar invisível
2) fazer desaparecer, destruir, consumir
3) destituir de brilho, fazer disforme
3a) desfigurar

854 αφα νισμ ος aphanismos
de 853; n m
1) desaparecimento
2) destruição

855 αφα ντ ος aphantos
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 5316; adj
1) ocultado, feito invisível

856 αφε δρων aphedron
de um composto de 575 e a raiz de 1476; n m
1) um lugar onde as evacuações de resíduo humano são descarregadas
1a) privada, fossa, banheiro

857 αφει δια apheidia
de um composto de 1 (como partícula negativa) e 5339; n f
1) grande severidade

858 αφε λοτης aphelotes
de um composto de 1 (como partícula negativa) e phellos (no sentido de um pedra na
qual bate-se o pé); n f

1) simplicidade, singeleza

859 αφε σις aphesis
de 863; TDNT - 1:50 9,88; n f
1) livramento da escravidão ou prisão
2) remissão ou perdão, de pecados (permitindo que sejam apagados da memória, como se
eles nunca tivessem sido cometidos), remissão da penalidade

860 αφη haphe
de 680; n f
1) laço, conecção

861 αφθαρσια aphtharsia
de 862; TDNT - 9:93,1259; n f
1) incorrupção, perpetuidade, eternidade
2) pureza, sinceridade, incorruto

862 αφθαρτος aphthartos
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 5351; TDNT - 9:93,1259; adj
1) incorruptível, não sujeito à corrupção ou decadência, imperecível
1a) de coisas
2) imortal
2a) do que morreu mas ressuscitou
Sinônimos ver verbete 5886

863 αφι ημι aphiemi
de 575 e hiemi (enviar, uma forma intensiva de eimi, ir); TDNT - 1:509,88; v
1) enviar para outro lugar
1a) mandar ir embora ou partir
1a1) de um marido que divorcia sua esposa
1b) enviar, deixar, expelir
1c) deixar ir, abandonar, não interferir
1c1) negligenciar
1c2) deixar, não discutir agora, (um tópico)
1c2a) de professores, escritores e oradores
1c3) omitir, negligenciar
1d) deixar ir, deixar de lado uma dívida, perdoar, remitir
1e) desistir, não guardar mais
2) permitir, deixar, não interferir, dar uma coisa para uma pessoa
3) partir, deixar alguém
3a) a fim de ir para outro lugar
3b) deixar alguém
3c) deixar alguém e abandoná-lo aos seus próprios anseios de modo que todas as
reivindicações são abandonadas
3d) desertar sem razão
3e) partir deixando algo para trás
3f) deixar alguém ao não tomá-lo como companheiro
3g) deixar ao falecer, ficar atrás de alguém
3h) partir de modo que o que é deixado para trás possa ficar,
3i) abandonar, deixar destituído

864 αφι κν εομ αι aphikneomai

de 575 e a raiz de 2425; v
1) vir de um lugar
2) alcançar, chegar a

865 αφιλ -α γαθ ος aphilagathos
de 1 (como partícula negativa) e 5358; TDNT - 1:18,3; adj
1) que se opõem à bondade e a pessoas de bem

866 αφιλ -α ργυρ ος aphilarguros
de 1 (como partícula negativa) e 5366; adj
1) que não ama o dinheiro, não avarento

867 αφι ξις aphixis
de 864; n f
1) chegada
2) partida, saída

868 αφιστ ημι aphistemi
de 575 e 2476; TDNT - 1:512,88; v
1) fazer retroceder, fazer afastar-se, remover
1a) excitar à revolta
2) retrocecer, manter-se de lado
2a) ir embora, deixar alguém
2b) abandonar, afastar-se de alguém
2c) abandonar, tornar-se infiel
2d) afastar-se de, fugir de
2e) parar de atormentar alguém
2f) afastar-se de, abandonar
2g) guardar-se de, ausentar-se de

869 αφνω aphno
de 852 (contração); adv
1) repentinamente

870 αφοβως aphobos
de um composto de 1 (como partícula negativa) e 5401; adv
1) sem medo, corajosamente

871 αφομ οιο ω aphomoioo
de 575 e 3666; TDNT - 5:198,684; v
1) reproduzir um modelo, gerando uma imagem ou figura semelhante a ele
2) expressar-se através de uma imagem ou figura semelhante, copiar
3) produzir um fac-símile
4) ser feito como, reproduzir similar

872 αφο ρα ω aphorao
de 575 e 3708; v
1) tirar os olhos de outras coisas e fixá-los em algo

873 αφο ριζ ω aphorizo
de 575 e 3724; TDNT - 5:454,728; v
1) separar de outros pelo estabelecimento de limites ou uso de critérios, limitar, separar
1a) no mal sentido: excluir por causa de má reputação

1b) no bom sentido: apontar, separar para algum propósito

874 αφο ρμη aphorme
de um composto de 575 e 3729; TDNT - 5:472,730; n f
1) lugar do qual um movimento ou ataque é feito; base de operações
2) metáf. aquilo que gera um grande esforço e o motiva a ir adiante
2a) aquilo que dá ocasião e gera as condições para o desenvolvimento de uma tarefa;
incentivo
2b) os recursos que utilizamos ao empreender ou realizar algo

875 αφρι ζω aphrizo
de 876; v
1) espumar

876 αφρ ος aphros
aparentemente uma palavra primária; n m
1) espuma

877 αφρ οσ υνη aphrosune
de 878; TDNT - 9:220,1277; n f
1) tolice, estupidez, insensatez
2) negligência, descuido

878 αφρ ων aphron
de 1 (como partícula negativa) e 5424; TDNT - 9:220,1277; adj
1) sem razão
2) sem sentido, tolo, estúpido
3) sem reflexão ou inteligência, precipitação

879 αφυ πν οω aphupnoo
de um composto de 575 e 5258; TDNT - 8:545,1233; v
1) despertar-se
2) adormecer, cair no sono

880 αφω νος aphonos
de 1 (como partícula negativa) e 5456; adj
1) sem voz, mudo
2) sem a faculdade da fala
2a) de ídolos, imagens

881 Αχαζ Achaz
de origem hebraica 271  ;אחזn pr m
Acaz = “possessor”
1) o décimo primeiro rei de Judá, filho de Jotão

882 Αχαια Achaia
de derivação incerta; n pr loc
Acaia = “transtorno”
1) num sentido restrito, a região marítima ao norte do Peloponeso
2) num sentido mais amplo, uma província romana que incluía toda a Grécia com exceção
da Tessália

883 Αχαικ ος Achaikos

de 882; n pr m
Acaico = “que pertence a Acaia”
1) o nome de um cristão em Corinto

884 αχαριστ ος acharistos
de 1 (como partícula negativa) e um suposto derivado de 5483; TDNT - 9:372,1298; adj
1) ingrato
1a) desprezível
1b) mal agradecido

885 Αχιμ Acheim
provavelmente de origem hebraica, cf 3137  ;יכיןn pr m
Aquim = “o Senhor estabelecerá”
1) um dos antepassados de Cristo, seu nome não é mencionado no AT

886 αχειρ ο-π οι ητος acheiropoietos
de 1 (como partícula negativa) e 5499; TDNT - 9:436,1309; adj
1) não feito com mãos

887 αχλυς achlus
de derivação incerta; n f
1) nevoeiro, obscuridade
Sinônimos ver verbete 5926

888 αχρ ει ος achreios
de 1 (como partícula negativa) e um derivado de 5534 [cf 5532]; adj
1) inútil, que não serve para nada

889 αχρ ει οω achreioo
de 888; v
1) tornar inútil, corromper-se
1a) de caráter

890 αχρ ησ τος achrestos
de 1 (como partícula negativa) e 5543; adj
1) inútil, não proveitoso

891 αχρ ι achri αχρις achris
semelhante a 206 (pela idéia de término, ponto final); prep/conj
1) até, até que, etc.

892 αχυ ρο ν achuron
talvez remotamente de cheo (espalhar); n n
1) um talo de grão do qual as sementes têm sido batidas fora
2) palha cortada por uma debulhadora, debulho

893 αψε υδης apseudes
de 1 (como partícula negativa) e 5579; TDNT - 9:594,1339; adj
1) sem mentira, verdadeiro

894 αψι νθο ς apsinthos
de derivação incerta; n f
1) absinto

2) nome de um estrela que caiu nas águas e tornou-as amargas

895 αψυ χος apsuchos
de 1 (como partícula negativa) e 5590; adj
1) sem um alma, sem vida, inanimado

896 Βααλ Baal
de origem hebraica 1168  ;בעלn pr m
Baal = “senhor”
1) a divindade masculina suprema da Fenícia e nações canaanitas, como Astarte era sua
divindade feminina suprema

897 Βαβυ λων Babulon
de origem hebraica 894  ;בבלTDNT - 1:514,89; n pr loc
Babilônia = “confusão”
1) uma cidade muito famosa e grande, a residência dos reis da Babilônia, situada em ambas
margens do rio Eufrates. Foi Ciro quem a capturou, mas Dario Histaspis derrubou seus
portões e muros, e Xerxes destruiu o templo de Belis. Finalmente a cidade foi reduzida
a um completo deserto; a população, retirada pela vizinha Selêucia, construída junto ao
rio Tigre por Seleuco Nicanor.
2) do território da Babilônia
3) alegoricamente, de Roma como a sede mais corrupta da idolatria e inimiga da cristandade

898 βαθμος bathmos
do mesmo que 899; n m
1) limiar, passo, degrau
1a) de um grau de dignidade e influência benéfica na igreja
Sinônimos ver verbete 5818

899 βαθ ος bathos
do mesmo que 901; TDNT - 1:517,89; n n
1) profundidade, altura
1a) do mar “profundo”
1b) metáf.
1b1) profundo, extremo, excasso
1b2) da coisas profundas de Deus

900 βαθυν ω bathuno
de 901; v
1) ‘o fundo’ do mar (o ‘alto mar’)
2) profundidade, escassez extrema, as coisas profundas de Deus, as coisas ocultas e acima
do escrutínio do homem, especialmente os conselhos divinos
3) afundar

901 βαθυς bathus
da raíz de 939; adj
1) profundo

902 βαι ον baion
um diminutivo de um derivado provavelmente da raíz de 939; n n
1) um ramo de palmeira

903 Βαλ ααμ Balaam
de origem hebraica 1109  ;בלעםTDNT - 1:524,91; n pr m
Balaão = “possibilidade”
1) Um nativo de Petor, uma cidade da Mesopotâmia, investido pelo SENHOR com poder
profético. Ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar os israelitas; e influenciado
pela expectativa de uma recompensa, ele quis satisfazer Balaque; mas ele foi compelido
pelo poder do SENHOR a abençoá-los. Por isso mais tarde os judeus falavam dele como
o mais abandonado ou enganado enganador.

904 Βαλ ακ Balak
de origem hebraica 1111  ;בלקn pr m
Balaque = “um devastador ou saqueador”
1) um rei de Moabe

905 βαλ αντι ον balantion
provável relação com 906 (como um depositário); TDNT - 1:525,91; n n
1) uma sacola de dinheiro, bolsa

906 βαλ λω ballo
uma palavra primária; TDNT - 1:526,91; v
1) lançar ou jogar uma coisa sem cuidar aonde ela cai
1a) espalhar, lançar, arremessar
1b) entregar ao cuidado de alguém não sabendo qual será o resultado
1c) de fluidos
1c1) verter, lançar aos rios
1c2) despejar
2) meter, inserir

907 βαπτι ζω baptizo
de um derivado de 911; TDNT - 1:529,92; v
1) mergulhar repetidamente, imergir, submergir (de embarcações afundadas)
2) limpar megulhando ou submergindo, lavar, tornar limpo com água, lavar-se, tomar banho
3) submergir
Não confundir com 911, bapto. O exemplo mais claro que mostra o sentido de baptizo é
um texto do poeta e médico grego Nicander, que viveu aproximadamente em 200 A.C.
É uma receita para fazer picles. É de grande ajuda porque nela o autor usa as duas
palavras. Nicander diz que para preparar picles, o vegetal deveria ser primeiro
‘mergulhado’ (bapto) em água fervente e então ‘batizado’ (baptizo) na solução de
vinagre. Ambos os verbos descrevem a imersão dos vegetais em uma solução. Mas o
primeiro descreve uma ação temporária. O segundo, o ato de batizar o vegetal, produz
uma mudança permanente.
Quando usada no Novo Testamento, esta palavra refere-se com maior freqüência à nossa
união e identificação com Cristo que ao nosso batismo com água. P.e. Mc 16.16. ‘Quem
crer e for batizado será salvo’. Cristo está dizendo que o mero consentimento intelectual
não é o bastante. Deve haver uma união com ele, uma mudança real, como a do vegetal
em relação ao pickle!
(Bible Study Magazine, James Montgomery Boice, Maio 1989).

908 βαπτι σμα baptisma
de 907; TDNT - 1:545,92; n n

1) imersão, submersão
1a) de calamidades e aflições nas quais alguém é submergido completamente
1b) do batismo de João, aquele rito de purificação pelo qual as pessoas, mediante a
confissão dos seus pecados, comprometiam-se a uma transformação espiritual,
obtinham perdão de seus pecados passados e qualificavam-se para receber os benefícios
do reino do Messias que em breve seria estabelecido. Este era um batismo cristão válido
e foi o único batismo que os apóstolos receberam. Não há registro em nenhum outro
lugar de que tenham sido alguma vez rebatizados depois do Pentecostes.
1c) do batismo cristão; um rito de imersão na água, como ordenada por Cristo, pelo qual
alguém, depois de confessar seus pecados e professar a sua fé em Cristo, tendo nascido
de novo pelo Santo Espírito para uma nova vida, identifica-se publicamente com a
comunhão de Cristo e a igreja.
Em Rm 6.3 Paulo afirma que fomos “batizados na sua morte”, significando que estamos
não apenas mortos para os nossos antigos caminhos, mas que eles foram sepultados.
Retornar a eles é tão inconcebível para um Cristão quanto para alguém desenterrar um
cadáver! Em países islâmitas, um recém convertido tem poucos problemas com os
muçulmanos até ser publicamente batizado. É então que os muçulmanos sabem que têm
que dar um jeito nele e daí começa a perseguição. Ver também discussão sobre batismo
no verbete 907.

909 βαπτι σμος baptismos
de 907; TDNT - 1:545,92; n m
1) lavagem, purificação efetuada por meio de água
1a) da lavagem prescrita pela lei mosaica (Hb 9.10) que parece significar uma exposição da
diferença entre as lavagens prescritas pela lei mosaica e o batismo cristão

910 βαπτι στης Baptistes
de 907; TDNT - 1:545,92; n m
1) aquele que batiza, um batizador
2) alguém que administra o rito do batismo
3) o sobrenome de João, o precursor de Cristo

911 βαπτω bapto
uma palavra primária; TDNT - 1:529,92; v
1) mergulhar, mergulhar em, imergir
2) mergulhar na tinta, tingir, colorir
Não confundir com 907, baptizo. O exemplo mais claro que mostra o sentido de baptizo
é um texto do poeta e médico grego Nicander, que viveu aproximadamente em 200 A.C.
É uma receita para fazer picles. É de grande ajuda porque nela o autor usa as duas
palavras.
Nicander diz que para preparar picles, o vegetal deveria ser primeiro ‘mergulhado’
(bapto) em água fervente e então ‘batizado’ (baptizo) na solução de vinagre.
Ambos os verbos descrevem a imersão dos vegetais em uma solução. Mas o primeiro
descreve uma ação temporária. O segundo, o ato de batizar o vegetal, produz uma
mudança permanente.

912 βα ραββα ς Barabbas
de origem aramaica 1247 e 2  ;בר אבאn pr m
Barrabás = “filho de um pai ou mestre”
1) o ladrão cativo que os judeus pediram a Pilatos para libertar ao invés de Cristo

913 βα ρακ Barak
de origem hebraica 1301  ;ברקn pr m
Baraque = “raio”
1) um comandante dos Israelitas

914 βα ραχι ας Barachias
de origem hebraica 1296  ;ברכיהn pr m
Baraquias = “O SENHOR abênçoa”
1) mencionado como sendo o pai de Zacarias assassinado no templo

915 βα ρβα ρο ς barbaros
de derivação incerta; TDNT - 1:546,94; adj
1) alguém do qual a fala é rude, inculta e agressiva
2) alguém que fala uma língua estrangeira ou estranha que não é entendida por outro
3) usado pelos gregos para referir-se a qualquer estrangeiro que desconhecia a língua grega,
quer mental ou moralmente, com a noção adicional, depois da guerra contra os persas,
de rudeza e brutalidade. A palavra é usada no N.T. sem a idéia de desaprovação.

916 βα ρε ω bareo
de 926; TDNT - 1:558,95; v
1) carregar, sobrecarregar, desencorajar, prostrar

917 βα ρε ως bareos
de 926; adv
1) pesadamente, com dificuldade

918 βα ρθολ ομα ιος Bartholomaios
de origem aramaica 1247 e 8526 תלמי
Bartolomeu = “filho de Tolmai”
1) um dos doze apóstolos de Cristo

 ;ברn pr m

919 βα ρι ησο υς Bariesous
de origem aramaica 1247 e 3091 ישוע
Barjesus = “filho de Jesus (ou Josué)”
1) um certo falso profeta

 ;ברn pr m

920 βα ρι ωνα ς Barionas
de origem aramaica 1247 e 3124 יונה
Barjonas = “filho de Jonas”
1) o sobrenome do apóstolo Pedro

 ;ברn pr m

921 βα ρν αβα ς Barnabas
de origem aramaica 1247 e 5029  ;בר נבאn pr m
Barnabé = “filho do descanso (ou de Nabas = de profecia)”
1) o sobrenome de José, um levita, nativo de Chipre. Ele era um distinto mestre cristão e
companheiro e amigo de Paulo.

922 βα ρος baros

provavelmente do mesmo que 939 (por meio da idéia de descer; cf 899); TDNT 1:553,95; n n
1) opressão, peso, carga, preocupação
Sinônimos ver verbete 5819

923 βα ρσ αβας Barsabas
de origem aramaica 1247 e provavelmente 6634 שבא
Barsabás = “filho de Sabas (ou Tsaba)”
1) o sobrenome de um certo José (At 1.23)
2) o sobrenome de um certo Judas (At 15.22)

 ;ברn pr m

924 βα ρτιμ αιος Bartimaios
de origem aramaica 1247 e 2931  ;ברטימיn pr m
Bartimeu = “filho de Timeu (ou o impuro)”
1) um certo homem cego

925 βα ρυ νω baruno
de 926; v
1) pesar, sobrecarregar

926 βα ρυς barus
do mesmo que 922; TDNT - 1:556,95; adj
1) peso pesado
2) metáf.
2a) muito pesado, duro de carregar
2b) severo, rigoroso
2c) importante e sério
2c1) de um grande momento
2d) violento, cruel, impiedoso

927 βα ρυτιμ ος barutimos
de 926 e 5092; adj
1) de grande valor, muito precioso, valioso

928 βα σα νιζω basanizo
de 931; TDNT - 1:561,96; v
1) testar (metais) pelo pedra de toque, que é um pedra silicosa preta usada para testar a
pureza do ouro ou prata pela cor da listra que se forma nela ao friccioná-la com
qualquer dos dois metais
2) questionar através de tortura
3) torturar
4) vexar com com dores horríveis (no corpo ou na mente), atormentar
5) ser molestado, afligido
5a) daqueles que no mar estão lutando com um vento contrário

929 βα σα νισμο ς basanismos
de 928; TDNT - 1:561,96; n m
1) fricção, um teste através da pedra de toque, que é uma pedra silicosa preta usada para
testar a pureza do ouro ou da prata pela cor da listra que se forma nela ao friccioná-la
com qualquer dos dois metais
2) tormento, tortura

2a) ato de atormentar
2b) o estado ou condição daquele que é atormentado

930 βα σα νιστ ης basanistes
de 928; TDNT - 1:561,96; n m
1) aquele que tenta extrair a verdade pelo uso da tortura
1a) inquisidor, torturador; também usado para um carcereiro porque, sem dúvida, o serviço
de torturar também era ordenado a ele

931 βα σα νος basanos
talvez remotamente do mesmo que 939 (da noção de ir ao fundo); TDNT - 1:561,96; n
m
1) uma pedra de toque, que é uma pedra silicosa preta usada para testar a pureza do ouro ou
da prata pela cor da listra que se forma nela ao friccioná-la com qualquer dos dois
metais
2) instrumento de tortura pelo qual alguém é forçado a revelar a verdade
3) tortura, tormento, dores agudas
3a) das dores de uma enfermidade
3b) daqueles no inferno depois da morte

932 βα σιλ εια basileia
de 935; TDNT - 1:579,97; n f
1) poder real, realeza, domínio, governo
1a) não confundir com um reino que existe na atualidade. Referência ao direito ou
autoridade para governar sobre um reino
1b) do poder real de Jesus como o Messias triunfante
1c) do poder real e da dignidade conferida aos cristãos no reino do Messias
2) um reino, o território sujeito ao governo de um rei
3) usado no N.T. para referir-se ao reinado do Messias

933 βα σιλ ειο ν basileion
de 934; n n
1) o palácio real

934 βα σιλ ειος basileios
de 935; TDNT - 1:591,97; adj
1) real, majestoso, régio

935 βα σιλ ευς basileus
provavelmente de 939 (através da noção de fundamento do poder); TDNT - 1:576,97; n
m
1) líder do povo, príncipe, comandante, senhor da terra, rei

936 βα σιλ ευω basileuo
de 935; TDNT - 1:590,97; v
1) ser rei, exercitar o poder real, reinar
1a) do governador de uma província
1b) do governo do Messias
1c) do reinado dos cristãos no milênio
2) metáf. exercer a mais alta influência, controlar

937 βα σιλ ικο ς basilikos
de 935; TDNT - 1:591,97; adj

1) de ou que pertence a um rei, majestoso, real, régio
1a) de um homem, o oficial ou ministro de um príncipe, um cortesão
2) sujeito a um rei
2a) de um país
3) próprio ou digno de um rei, real
4) metáf. mais alto em importância ou posição, chefe

938 βα σιλ ισσα basilissa
de 936; TDNT - 1:590,97; n f
1) rainha

939 βα σις basis
de baino (caminhar); n f
1) passo, caminhada
2) aquilo com o qual alguém caminha, o pé

940 βα σκ αι νω baskaino
semelhante a 5335; TDNT - 1:594,102; v
1) falar mal de alguém, caluniar, difamar
2) causar mal a alguém por elogio fingido ou por atitude malvada
3) encantar, enfeitiçar

941 βα στ αζω bastazo
talvez remotamente derivado da raíz de 939 (através da idéia de remoção); TDNT 1:596,102; v
1) pegar com as mãos
2) pegar a fim de carregar ou levar, colocar sobre a si mesmo (algo) para ser carregado
2a) levar o que é duro de suportar
3) levar, carregar
3a) levar consigo
3b) sustentar, i.e. apoiar, suportar
4) levar, tirar

942 βα τος batos
de derivação incerta; n m
1) um espinheiro ou arbusto espinhoso

943 βα τος batos
de origem hebraica 1324  ;בתn m/f
1) um bato, medida judaica para líquidos (cerca de 40 litros)

944 βα τραχ ος batrachos
de derivação incerta; n m
1) uma rã

945 βα ττ ολογεω battologeo
de Battos (um gago notório) e 3056; TDNT - 1:597,103; v
1) gaguejar
2) repetir a mesma coisa repetidas vezes, usar muitas palavras inúteis, exprimir-se
confusamente, tagalarelar. Alguns consideram a palavra derivada de Battus, um rei de
Cirene, que tinha gagueira; outros, de Battus, um autor de poemas tediosos e prolixos.

946 βδελ υγμ α bdelugma

de 948; TDNT - 1:598,103; n n
1) uma coisa suja, horrível, destestável
1a) de ídolos e coisas pertencentes a idolatria

947 βδελ υκ τος bdeluktos
de 948; TDNT - 1:598,103; adj
1) abominável, detestável

948 βδελ υσ σω bdelusso
de um (suposto) derivado de bdeo (que exala mau cheiro); TDNT - 1:598,*; v
1) tornar-se odioso, ser detestável
2) abominável
3) ir-se por causa do mau cheiro
4) metáf. odiar, detestar

949 βε βαιος bebaios
da raíz de 939 (através da idéia de fundamentalidade); TDNT - 1:600,103; adj
1) estável, fixo, firme
2) metáf. certo, confiável

950 βε βαιοω bebaioo
de 949; TDNT - 1:600,103; v
1) comprovar, estabalecer, confirmar, assegurar

951 βε βαιωσις bebaiosis
de 950; TDNT - 1:600,103; n f
1) confirmação

952 βε βηλ ος bebelos
da raiz de 939 e belos (um limiar); TDNT - 1:604,104; adj
1) acessível, legítimo para ser trilhado
1a) de lugares
2) profano
2a) não santificado, comum, lugar público
2b) ref. a seres humanos, incrédulo, sem religião

953 βε βηλ οω bebeloo
de 952; TDNT - 1:605,104; v
1) profanar, tornar ritualmente impuro

954 βεελζ εβουλ Beelzeboul ou βεε λζεβουβ
de origem aramaica, pela paródia com 1176  ;בעל זבובTDNT - 1:605,104; n pr m
Belzebu = “senhor da casa”
1) um nome de Satanás, o príncipe dos espíritos malignos

955 βελ ια λ Belial ou βελ ια ρ Beliar
de origem hebraica 1100  ;בליעלTDNT - 1:607,104; n pr m
Belial = “inútil ou malvado”
1) um nome de Satanás

956 βελ ος belos
de 906; TDNT - 1:608,104; n n

1) míssil, dardo, flecha, seta

957 βελ τι ων beltion
um composto de um derivado de 906 (usado para o comparativo de 18); adj
1) melhor

958 βενιαμι ν Beniamin
de origem hebraica 1144  ;בנימןn pr m
Benjamim = “filho da mão direita” ou “filho da boa fortuna”
1) décimo segundo filho de Jacó
2) a tribo de Benjamim

959 βε ρνι κη Bernike
de uma forma provinciana de 5342 e 3529; n pr f
Berenice = “que traz vitória”
1) a filha mais velha de Herodes Agripa I. At 12.1
Primeiro casada com seu tio Herodes, rei de Calquis, depois da morte deste (48 D.C.),
viveu sob circunstâncias de grande suspeita com seu próprio irmão, Agripa II, junto com
quem é mencionada como tendo visitado Festo após a sua designação como procurador
da Judéia.

960 βε ροια Beroia
talvez uma forma provinciana de um derivado de 4008 [Peroea, i.e. a região além do
litoral]; n pr loc
Beréia = “bem banhada”
1) uma cidade da Macedônia, próximo a Pela, ao pé do monte Bermos

961 βε ροιαι ος Beroiaios
de 960; adj
1) um residente da Beréia, bereano

962 βηθαβα ρα Bethabara
de origem hebraica 1004 e 5679  ;בית היניn pr loc
Betabara = “casa do vau” (vau = lugar pouco fundo do rio que se pode transitar a pé ou
a cavalo)
1) um lugar além do Jordão, onde João estava batizando. Possível referência a Betbará (vaus
de Abará), o antigo vau do Jordão no caminho de Gileade

963 βηθα νια Bethania
de origem aramaica  ;בית היניn pr loc
Betânia = “casa dos dátiles” ou “casa da miséria”
1) uma vila no Monte das Oliveiras, cerca de 3 Km de Jerusalém, sobre ou próximo ao
caminho a Jericó
2) um cidade ou vila ao leste do Jordão, onde João estava batizando

964 βηθε σδ α Bethesda
de origem aramaica, cf 1004 e 2617  ;בית חסדאn pr loc
Betesda = “casa de misericórdia” ou “casa da água que flue”
1) nome de um tanque próximo à “Porta das ovelhas” em Jerusalém, cujas águas tinham
poderes curativos

965 βηθ λεεμ Bethleem
de origem hebraica 1035  ;בית לחםn pr loc
Belém = “casa de pão”
1) uma vila cerca de 10 km ao sul de Jerusalém

966 βηθσ αιδ α Bethsaida
de origem aramaica, cf 1004 e 6719  ;בית צידהn pr loc
Betsaida = “casa de peixe”
1) uma pequena vila pesqueira na margem oeste do Lago de Genesaré, casa de André,
Pedro, Felipe e João
2) uma vila na baixa Gaulanitis, na margem oeste do Lago de Genesaré, não distante de
onde o Jordão nele desemboca

967 βηθφα γη Bethphage
de origem aramaica, cf 1004 e 6291  ;בית פגיn pr loc
Betfagé = “casa dos figos verdes”
1) o nome de uma vila entre Jericó e Jerusalém, perto de Betânia

968 βημα bema
da raíz de 939; n n
1) um degrau, um passo, o espaço que um pé cobre
2) um lugar elevado no qual se sobe por meio de degraus
2a) plataforma, tribuna
2a1) assento oficial de um juíz
2a2) o lugar de julgamento de Cristo
2a3) Herodes construiu uma estrutura semelhante a um trono na Cesaréia, do qual ele via os
jogos e fazia discursos para o povo

969 βηρυλ λος berullos
de derivação incerta; n m/f
1) berilo, uma pedra preciosa de cor verde clara

970 βια bia
provavelmente semelhante a 970 (através da idéia de atividade vital); n f
1) força, quer do corpo ou da mente
2) força em ação violenta, violência
Sinônimos ver verbete 5820

971 βιαζω biazo
de 979; TDNT - 1:609,*; v
1) usar a violência, aplicar a força
2) forçar, infligir violência em

972 βιαιος biaios
de 970; adj
1) violento, impetuoso

973 βια στη ς biastes
de 971; TDNT - 1:613,105; n m
1) forte, impetuoso

2) que faz uso da força, violento

974 βιβλια ρι διον bibliaridion
um diminutivo de 975; n n
1) um livrinho

975 βιβλιο ν biblion
um diminutivo de 976; TDNT - 1:617,106; n n
1) pequeno livro, rolo, documento escrito
2) folha no qual algo foi escrito
2a) uma carta de divórcio

976 βιβλος biblos
raíz primitiva; TDNT - 1:615,106; n n
1) um livro escrito, um registro, um rolo

977 βιβρωσκ ω bibrosko
um forma prolongada e reduplicada de uma palavra primária arcaica [talvez causativo
de 1006]; v
1) comer

978 βιθυνια Bithunia
de derivação incerta; n pr loc
Bitínia = “ímpeto violento”
1) província Romana na Ásia Menor, cercada pelo Mar Negro, Propontis, Mísia, Frígia,
Galácia, e Paflagônia

979 βιος bios
palavra primária; TDNT - 2:832,290; n m
1) vida
1a) vida num sentido amplo
1a1) o período ou curso de vida
1b) aquilo pelo qual a vida é sustentada, recursos, riquezas, bens
Sinônimos ver verbete 5821

980 βιοω bioo
de 979; TDNT - 2:832,280; v
1) consumir a vida, viver

981 βιωσις biosis
de 980; n f
1) maneira de viver e agir, modo de vida

982 βιωτικ ος biotikos
de um derivado de 980; adj
1) que pertence à vida e aos afazeres desta vida

983 βλα βε ρος blaberos
de 984; adj
1) prejudicial, injurioso

984 βλαπ τω blapto
um palavra primária; v
1) ferir, prejudicar, injuriar

985 βλα στ αν ω blastano
de blastos (broto); v
1) brotar, germinar, produzir novas folhas
2) produzir

986 βλα στ ος Blastos
talvez do mesmo que a raíz de 985; n pr m
Blasto = “broto”
1) um copeiro de Herodes Agripa I

987 βλα σφ ημεω blasphemeo
de 989; TDNT - 1:621,107; v
1) falar de modo repreensível, injuriar, insultar, caluniar, blasfemar
2) ser mal falado por, injuriado, insultado

988 βλα σφ ημια blasphemia
de 989; TDNT - 1:621,107; n f
1) calúnia, difamação, discurso injurioso contra o bom nome de alguém
2) discurso ímpio e repreensivo, injurioso contra a majestade divina

989 βλα σφ ημος blasphemos
de um derivado de 984 e 5345; TDNT - 1:621,107; adj
1) que fala mal, difamador, repreensível, que injuria, abusivo

990 βλεμμα blemma
de 991; n n
1) o que pode ser visto, um relance

991 βλεπ ω blepo
um palavra primária; TDNT - 5:315,706; v
1) ver, discernir, através do olho como orgão da visão
1a) com o olho do corpo: estar possuído de visão, ter o poder de ver
1b) perceber pelo uso dos olhos: ver, olhar, avistar
1c) voltar o olhar para algo: olhar para, considerar, fitar
1d) perceber pelos sentidos, sentir
1e) descobrir pelo uso, conhecer pela experiência
2) metáf. ver com os olhos da mente
2a) ter (o poder de) entender
2b) discernir mentalmente, observar, perceber, descobrir, entender
2c) voltar os pensamentos ou dirigir a mente para um coisa, considerar, contemplar, olhar
para, ponderar cuidadosamente, examinar
3) sentido geográfico de lugares, montanhas, construções, etc.: habilidade de localizar o que
se está buscando
Sinônimos ver verbete 5822

992 βλητεος bleteos
de 906; adj
1) o que precisa ser arremessado ou colocado

993 βοαν εργες Boanerges
de origem aramaica 1123 e 7266 רגוש

 ;בניn pr m

Boanerges = “filhos do trovão”
1) apelido dado a Tiago e João, filhos de Zebedeu, pelo Senhor. O nome parece denotar o
zelo ardente e destrutivo que deve ser comparado a uma tempestade de trovão

994 βοαω boao
aparentemente uma forma prol. de uma palavra primária; TDNT - 1:625,108; v
1) gritar de alegria, de dor etc.
2) chorar, falar com uma voz alta e forte
3) clamar por ajuda, implorar ajuda
Sinônimos ver verbete 5823

995 βοη boe
de 994; n f
1) clamor, grito

996 βοηθ εια boetheia
de 998; TDNT - 1:628,108; n f
1) ajuda

997 βοηθ εω boetheo
de 998; TDNT - 1:628,108; v
1) ajudar, socorrer, trazer ajuda

998 βοηθ ος boethos
de 995 e theo (correr); TDNT - 1:628,108; adj
1) um ajudador

999 βοθυν ος bothunos
semelhante a 900; n m
1) buraco, fosso

1000 βολ η bole
de 906; n f
1) um tiro, um arremesso

1001 βολ ιζω bolizo
de 1002; v
1) arremeçar o prumo, lançar um sonda
1a) linha e plumo com o qual marinheiros sondam a profundidade do mar

1002 βολ ις bolis
de 906; n f
1) um míssil, dardo, lança

1003 βοος Booz
de origem hebraica 1162  ;בעזn pr m
Boaz = “nele está a força”
1) um parente de Rute, mais tarde o seu segundo marido

1004 βορ βορ ος borboros
de derivação incerta; n m
1) esterco, lama

1005 βορρ ας borrhas

de derivação incerta; n m
1) Bóreas, vento do nor-nordeste
2) o norte

1006 βοσκ ω bosko
uma forma prol. de um verbo primário, cf 977 e 1016; v
1) alimentar
1a) retrata o dever de um mestre cristão de promover por todos os meios o bem estar
espiritual dos membros da igreja
Sinônimos ver verbete 5824

1007 βοσο ρ Bosor
de origem hebraica 1160  ;בעורn pr m
Bosor = “incêndio ou tocha”
1) o pai de Balaão

1008 βοτ ανη botane
de 1006; n f
1) capim próprio para forragem, erva verde, planta em crescimento

1009 βοτ ρυς botrus
de derivação incerta; n m
1) cacho de uvas

1010 βουλε υτης bouleutes
de 1011; n m
1) conselheiro, membro de um conselho, senador
2) membro do Sinédrio

1011 βουλ ευω bouleuo
de 1012; v
1) deliberar consigo mesmo, considerar
2) aconselhar-se, resolver

1012 βουλ η boule
de 1014; TDNT - 1:633,108; n f
1) conselho, propósito

1013 βουλ ημα boulema
de 1014; TDNT - 1:636,108; n n
1) vontade, conselho, propósito

1014 βουλ ομαι boulomai
voz média de um verbo primário; TDNT - 1:629,108; v
1) querer deliberadamente, ter um propósito, estar disposto
2) da vontade vinculada ao afeto: querer, desejar
Sinônimos ver verbete 5915

1015 βουνο ς bounos
provavelmente de origem estrangeira; n m
1) um colina, elevação, monte

1016 βους bous

provavelmente da raíz de 1006; n m
1) boi, vaca

1017 βραβειο ν brabeion
de brabeus (árbitro - de derivação incerta); TDNT - 1:638,110; n n
1) prêmio dado ao ganhador nos jogos, recompensa
2) metáf. da recompensa celeste para o caráter cristão

1018 βραβευω brabeuo
do mesmo que 1017; TDNT - 1:637,110; v
1) atuar como árbitro
2) decidir, determinar
3) dirigir, controlar, ordenar

1019 βρα δυνω braduno
de 1021; v
1) atrasar, demorar
1a) ser vagaroso, retardar
1b) ser tardio, demorar, desperdiçar o tempo

1020 βρα δυπ λοεω braduploeo
de 1021 e uma forma prolongada de 4126; v
1) navegar vagarosamente

1021 βρα δυς bradus
de afinidade incerta; adj
1) lento
2) metáf. estúpido, inativo (de mente)
2a) estúpido, lento para compreender ou crer
Sinônimos ver verbete 5814

1022 βρα δυτη ς bradutes
de 1021; n f
1) lentidão, demora

1023 βραχι ων brachion
propriamente, comparativo de 1024, mas aparentemente no sentido de brasso (manejar);
TDNT - 1:639,110; n m
1) o braço
1a) o “braço de Deus” é uma expressão idiomática hebraica para decrever a força e o poder
de Deus

1024 βραχ υς brachus
de afinidade incerta; adj
1) curto, pequeno, pouco
1a) de lugar: pequena distância, perto
1b) de tempo: pouco tempo, por um momento

1025 βρεφος brephos
de afinidade incerta; TDNT - 5:636,759; n n
1) criança não nascida, embrião, feto
2) criança recém-nascida, infante, bebê

1026 βρεχω brecho

uma palavra primária; v
1) umedecer, molhar, regar
2) tomar banho de chuva, fazer chover, chover, enviar chuva

1027 βρο ντη bronte
semelhante a bremo (trovejar); TDNT - 1:640,110; n f
1) trovão

1028 βρο χη broche
de 1026; n f
1) ato de respingar, irrigação, chuva
1a) usado para chuva torrencial ou temporal violento

1029 βρο χος brochos
de derivação incerta; n m
1) laço, nó, pelo qual uma pessoa ou objeto é apanhado ou atado ou suspenso
2) “atirar o laço”: Imagem emprestada da guerra ou caça. Significa que, pela habilidade ou
pela força, cria-se uma necessidade a um terceiro que, por causa dela, é constrangido a
obedecer alguma ordem.

1030 βρυγμ ος brugmos
de 1031; TDNT - 1:641,110; n m
1) rangido de dentes
1a) usado para denotar extrema agonia e despero total das pessoas destinadas à punição
eterna no inferno
2) a ação de rosnar, raivar: ameaça de morder

1031 βρυ χω brucho
uma palavra primária; TDNT - 1:641,110; v
1) grunhir, ranger os dentes
2) morder, mastigar

1032 βρυω bruo
uma palavra primária; v
1) abundar, jorrar, estar cheio com sucos
2) expedir abundantemente, sair em jorro

1033 βρωμα broma
da raíz de 977; TDNT - 1:642,111; n n
1) aquilo que é comido, alimento sólido

1034 βρωσιμος brosimos
de 1035; adj
1) comestível

1035 βρωσις brosis
da raíz de 977; TDNT - 1:642,111; n f
1) ato de comer
1a) em sentido amplo: corrosão
2) aquilo que é comido, alimento, mal estar
2a) da comida da alma: tanto o que refresca a alma, como o que a nutre e sustenta

1036 βυθιζω buthizo
de 1037; v

1) arrastar para o fundo, afundar, submergir

1037 βυθος buthos
uma variação de 899; n m
1) fundo ou profundeza do mar
2) mar, alto mar

1038 βυρσευ ς burseus
de bursa (pele); n m
1) curtidor

1039 βυσσι νος bussinos
de 1040; adj
1) linho fino (vestuário)
2) feito de linho fino

1040 βυσσος bussos
de origem hebraica 948  ;בוץn f
1) bisso, uma espécie de linho egípcio
2) linho feito de bisso, muito valioso, delicado, leve, branco e também de uma cor amarela

1041 βω μος bomos
da base de 939; n m
1) um lugar elevado
1a) com freqüência, lugar elevado onde se oferece sacrifício, altar

1042 γαβ βαθ α gabbatha
de origem aramaica, cf 1355  ;גבתאn pr loc
Gabatá = “elevação ou plataforma”
1) um lugar elevado, elevação
Em grego era chamado “Lithostrotos”. A versão siríaca o traduz como “pavimento de
pedras”. Pensa-se ser a sala “Gazith”, onde o Sinédrio sentava-se no templo quando
julgava causas capitais. Era assim chamada, porque era pavimentada com pedras
cortadas quadradas e lisas: “estava na parte norte; metade dela era sagrada, e metade era
comum. Tinha duas portas, uma para aquela parte que era sagrada e outra para aquela
parte que era comum. O Sinédrio reunia-se nesta parte que era comum.” Pilatos, mesmo
sendo gentil, podia entrar nesta parte comum da sala, acessando-a pela porta comum.
Este lugar, na língua dos judeus, que naquela época falavam siríaco, era chamado
Gabatá, pelo que parece por causa da sua altura, embora as versões siríacas e persas
tenham a palavra “Gaphiphtha”, que significa um cercado ou muro. O Talmude faz
menção do alto de “Gab” na elevação da casa, mas não se sabe com certeza se é uma
referência a Gabatá ou à sala “Gazith”. A Septuaginta usa a mesma palavra que o
evangelho de Jão aqui, e chama pelo mesmo nome o pavimento do templo no qual os
israelitas se prostravam e adoravam a Deus, 2Cr 7.3. (Gill)
A palavra hebraica para Pavimento ocorre apenas uma vez no Antigo Testamento. Em
2Rs 16.17 lemos, “O rei Acaz cortou os painéis dos suportes, e de cima deles tomou a
pia, e o mar, tirou-o de sobre os bois de bronze, que estavam debaixo dele, e o pôs sobre
o pavimento de pedra.” No caso de Acaz, seu ato foi a indicação conclusiva de sua vil
apostasia. O mesmo pode ser dito de Pilatos ao rebaixar-se aos judeus infiéis. No caso
anterior, tratava-se de um governante judeu dominado por um idólatra gentil; no

posterior, de um idólatra gentil dominado pelos judeus que tinham rejeitado o Messias!
(AWP Jo 19.13)

1043 γαβ ρι ηλ Gabriel
de origem hebraica 1403  ;גבריאלn pr m
Gabriel = “homem de Deus”
1) um dos príncipes ou chefes dos anjos

1044 γαγγραινα gaggraina
de graino (corroer); n f
1) gangrena, uma enfermidade pela qual qualquer parte do corpo que sofre de inflamação,
torna-se tão corrompida que, a menos que um remédio seja oportunamente aplicado, o
mal continua propagando-se, atinge outras partes, e por último corroe os ossos

1045 γαδ Gad
de origem hebraica 1410  ;גדn pr loc
Gade = “tropa”
1) sétimo filho do patriarca Jacó, por meio de Zilfa, criada de Lia

1046 γαδαρην ος Gadarenos
de Gadara (uma cidade ao leste do Jordão); adj
Gadareno = “recompensa do fim”
1) também chamados de Gergesenos. [Gadara] era a capital da Peréia, situada no lado
oposto da extremidade sul do Lago de Genesaré ao sudeste, mas a alguma distância do
lago, às margens do rio Hieromax

1047 γαζα gaza
de origem estrangeira; n f
1) tesouro real, tesouro, riquezas

1048 γαζα Gaza
de origem hebraica 5804  ;עזתהn pr loc
Gaza = “fortalecido; forte”
1) uma das cinco principais cidades dos filisteus na Palestina

1049 γαζοφυ λα κι ον gazophulakion
de 1047 and 5438; n n
1) repositório de tesouro, especialmente do tesouro público;tesouro Usado para descrever os
apartamentos construídos na área do templo, onde não somente as ofertas sagradas e
coisas necessárias para o serviço eram mantidas, mas onde os sacerdotes, etc, residiam:
Ne 13:7. Referência ao tesouro sagrado, onde, além do tesouro, também os registros
públicos eram guardados, e os bens das viúvas e orfãos eram depositados. Josefo fala
dos tesouros do pátio das mulheres do templo de Herodes. No N.T., “próximo ao
tesouro” parece ser uma referência ao receptáculo mencionaddo pelos rabinos ao qual
estavam ajustados treze baús ou caixas, i. e. trombetas, assim chamados por causa de
sua forma, onde eram colocadas as contribuições feitas voluntariamente ou pagas
anualmente pelos judeus para o serviço do templo e o sustento dos pobres.

1050 γαιο ς Gaios
de origem latina; n pr m
Gaio = “senhor”

1) macedônio que acompanhou Paulo em suas viagens
2) pessoa de Derbe que partiu com Paulo de Corinto em sua última viagem a Jerusalém
3) pessoa de Corinto que hospedou Paulo em sua segunda viagem missionária
4) cristão desconhecido para quem a terceira epístola de João é endereçada

1051 γαλα gala
de afinidade incerta; TDNT - 1:645,111; n n
1) leite
2) uma metáf. para as verdades cristãs mais simples

1052 γαλατης Galates
de 1053; n m
1) gálata

1053 γαλατι α Galatia
de origem estrangeira; n pr loc
Galácia = “terra de Galis”
1) a província romana da Galácia deve ser descrita em poucas palavras como a região
central da península da Ásia Menor, cercada ao norte pela Bitínia e Paflagônia; ao leste
por Ponto; ao sul pela Capadócia e Licaônica; ao oeste pela Frígia

1054 γαλατι κο ς Galatikos
de 1053; adj
1) cidadão da Galácia, gálata

1055 γαληνη galene
de derivação incerta; n f
1) bonança, tranqüilidade (do mar), calmaria

1056 γαλιλα ια Galilaia
de origem hebraica 1551  ;הגלילn pr loc
Galiléia = “circuito”
1) nome de uma região do norte da Palestina, cercada ao norte pela Síria, ao oeste por
Sidom, Tiro, Ptolemaida e seus territórios e o promontório do Carmelo, ao sul, pela
Samaria e ao leste, pelo Jordão. Era dividida em alta Galiléia e baixa Galiléia

1057 γαλιλα ιος Galilaios
de 1056; adj
1) um nativo da Galiléia, galileu

1058 γαλλ ιω ν Gallion
de origem latina; n pr m
Gálio = “Alguém que vive do leite”
1) Júnio Aneano Gálio, procônsul romano da Acaia quando Paulo foi a Corinto, 53 d.C., sob
o imperador Cláudio. At 18.12. Era irmão de Júcio Aneano Sêneca, o filósofo.
Jerônimo, na Crônica de Eusébio, diz que ele cometeu suicídio em 65 d.C. Winer acha
que ele foi executado por Nero.

1059 γαμα λιηλ Gamaliel
de origem hebraica 1583  ;גמליאלn pr m
Gamaliel = “meu recompensador é Deus”
d.C. depois de Cristo

1) fariseu e célebre doutor da lei, que com prudência aconselhou o Sinédrio a como
proceder com respeito aos seguidores de Jesus de Nazaré. At 5.34ss. (29d.C.)
Aprendemos de At 22.3 que foi o preceptor de Paulo. É geralmente identificado como
sendo Gamaliel, o célebre doutor judeu, neto de Hilel, e que é mencionado como
autoridade no Mishná dos judeus.

1060 γαμεω gameo
de 1062; TDNT - 1:648,111; v
1) contrair núpcias, tomar por esposa
1a) casar-se
1b) dar-se em casamento
2) entregar uma filha em casamento

1061 γαμισ κω gamisko
de 1062; v
1) dar em casamento

1062 γαμος gamos
de afinidade incerta; TDNT - 1:648,111; n m
1) grande festa de casamento, banquete de casamento, festa de núpcias
2) bodas, matrimônio

1063 γαρ gar
partícula primária; conj
1) porque, pois, visto que, então

1064 γαστ ηρ gaster
de derivação incerta; n f
1) barriga, ventre
2) ventre, útero
3) estômago
3a) um glutão; guloso, pessoa que se comporta como se fosse todo estômago

1065 γε ge
partícula primária de ênfase ou qualificação (freqüentemente usada com outras
partículas prefixadas); partícula
1) de fato, realmente, afinal
2) até mesmo
3) se realmente, parece que

1066 γεδ εω ν Gedeon
de origem hebraica 1439  ;גדעוןn pr m
Gideão = “o lenhador”
1) um dos juízes de Israel que libertou-os dos Midianitas

1067 γεε νν α geenna
de origem hebraica 1516 and 2011; TDNT - 1:657,113; n f
1) “Geena” ou “Geena de fogo” traduz-se como inferno, isto é, o lugar da punição futura.
Designava, originalmente, o vale do Hinom, ao sul de Jerusalém, onde o lixo e os
animais mortos da cidade eram jogados e queimados.
É um símbolo apropriado para descrever o perverso e sua destruição futura.

1068 γεθ σημ ανι Gethsemane

de origem aramaica, cf 1660 e 8081  ;גת שמניn pr loc
Getsêmani = “lagar de azeite”
1) nome de um lugar ao pé do Monte das Oliveiras, do outro lado do vale de Cedrom

1069 γει τω ν geiton
de 1093; n m/f
1) vizinho

1070 γελ αω gelao
de afinidade incerta; TDNT - 1:658,113; v
1) sorrir, rir

1071 γελως gelos
de 1070; TDNT - 1:658,113; n m
1) riso

1072 γεμι ζω gemizo
transitivo de 1073; v
1) preencher, encher plenamente

1073 γεμω gemo
palavra raíz; v
1) estar cheio, preenchido, encher

1074 γεν εα genea
de (um suposto derivado de) 1085; TDNT - 1:662,114; n f
1) paternidade, nascimento, natividade
2) aquele que foi gerado, homens da mesma linhagem, família
2a) os vários graus de descendentes naturais, os membros sucessivos de uma genealogia
2b) metáf. grupo de pessoas muito semelhantes uns com os outros nos dons, ocupações,
caráter
2b1) esp. em um mau sentido, uma nação perversa
3) totalidade das pessoas que vivem numa mesma época
4) época, (i.e. espaço de tempo normalmente ocupado por cada geração sucessiva), espaço
de 30 - 33 anos

1075 γεν εα λογε ω genealogeo
de 1074 e 3056; TDNT - 1:665,114; v
1) contar a origem e a linhagem de uma família, traçar a descendência
2) descrever a origem de alguém, descobrir a sua árvore genealógica

1076 γεν εα λογι α genealogia
do mesmo que 1075; TDNT - 1:663,114; n f
1) genealogia, registro da descendência ou linhagem

1077 γεν εσια genesia
de um derivado de 1078; n n pl
1) celebração de aniversário, festa de aniversário
1a) os gregos antigos usavam esta palavra para comemorações de funeral, uma grande festa
para homenagear um amigo falecido

1078 γεν εσις genesis
do mesmo que 1074; TDNT - 1:682,117; n f

1) fonte, origem
1a) livro genealógico de alguém, i.e. registro onde sua linhagem ou descendência são
enumeradas
2) usado para nascimento, natividade
3) daquilo que segue a origem, i.e. existência, vida
3a) roda da vida, ciclo vital (Tg 3.6). Outra explicação, circuito da vida humana que tão
logo nascem, as pessoas começam a percorrer, i.e. seu curso de vida

1079 γεν ετ η genete
de um suposto derivado da raíz de 1074; n f
1) nascimento, de nascimento

1080 γεν να ω gennao
de uma variação de 1085; TDNT - 1:665,114; v
1) de homens que geraram filhos
1a) ser nascido
1b) ser procriado
1b1) de mulheres que dão à luz a filhos
2) metáf.
2a) gerar, fazer nascer, excitar
2b) na tradição judaica, de alguém que traz outros ao seu modo de vida, que converte
alguém
2c) de Deus ao fazer Cristo seu filho
2d) de Deus ao transformar pessoas em seus filhos através da fé na obra de Cristo

1081 γεν νημ α gennema
de 1080; TDNT - 1:672,114; n n
1) aquilo que nasceu ou procriou-se
1a) a prole ou a progênie de homens ou animais
1b) os frutos da terra, o produto da agricultura

1082 γεν νη σα ρετ Gennesaret
de origem hebraica, cf 3672  ;גניסרn pr loc
Genesaré = “uma harpa”
1) um lago, também chamado de Mar da Galiléia ou o Mar de Tiberíades, de 20 por 11 Km,
e situado a 210 m abaixo do nível do Mar Mediterrâneo.
2) uma região muito agradável e fértil junto ao Mar da Galiléia.

1083 γεν νη σις gennesis
de 1080; adj
1) nascido, gerado
2) natividade, nascimento

1084 γεν νη τος gennetos
de 1080; TDNT - 1:672,114; adj
1) procriado, nascido

1085 γεν ος genos
de 1096; TDNT - 1:684,117; n n
1) parentes
1a) prole
1b) família

1c) raça, tribo, nação
1c1) i.e. nacionalidade ou descendência de um pessoa em particular
1d) o agregado de muitos indivíduos da mesma natureza, tipo, espécie

1086 γεργη ση νος Gergesenos
de origem hebraica 1622  ;גרגשיםadj
Gergesenos = “estranho que se aproxima”
1) também chamado de Gadarenos. Presume-se que habitavam na margem leste do Lago de
Genesaré

1087 γερο υσι α gerousia
de 1088; n f
1) senado, concílio de anciões
1a) referência ao concílio principal das nações ou cidades
1b) o Sinédrio

1088 γερω ν geron
de afinidade incerta, cf 1094; n m
1) homem idoso

1089 γευ ομα ι geuomai
palavra raíz; TDNT - 1:675,117; v
1) provar, testar o sabor de
2) saborear
2a) i.e. sentir o sabor de, tomar uma refeição, apreciar
2b) sentir, provar de, experimentar
3) servir-se, comer, nutrir-se

1090 γεω ργε ω georgeo
de 1092; v
1) praticar agricultura, cultivar a terra

1091 γεω ργι ον georgion
de um (suposto) derivado de 1092; n n
1) campo cultivado, agricultura, lavoura

1092 γεω ργος georgos
de 1093 e a raíz de 2041; n m
1) uma agricultor, lavrador do solo, dono de vinha

1093 γη ge
contraído de um palavra raíz; TDNT - 1:677,116; n f
1) terra arável
2) o chão, a terra com um lugar estável
3) continente como oposto ao mar ou água
4) a terra como um todo
4a) a terra como oposto aos céus
4b) a terra habitada, residência dos homens e dos animais
5) um país, terra circundada com limites fixos, uma área de terra, território, região

1094 γηρ ας geras
semelhante a 1088; n n
1) velhice

1095 γηρ ασκω gerasko
de 1094; v
1) envelhecer
2) de coisas e instituições: ser insuficiente ou deficiente pela idade, estar em desuso

1096 γινομα ι ginomai
prolongação e forma da voz média de um verbo primário TDNT - 1:681,117; v
1) tornar-se, i.e. vir à existência, começar a ser, receber a vida
2) tornar-se, i.e. acontecer
2a) de eventos
3) erguer-se, aparecer na história, aparecer no cenário
3a) de homens que se apresentam em público
4) ser feito, ocorrer
4a) de milagres, acontecer, realizar-se
5) tornar-se, ser feito

1097 γινωσ κω ginosko
forma prolongada de um verbo primário; TDNT - 1:689,119; v
1) chegar a saber, vir a conhecer, obter conhecimento de, perceber, sentir
1a) tornar-se conhecido
2) conhecer, entender, perceber, ter conhecimento de
2a) entender
2b) saber
3) expressão idiomática judaica para relação sexual entre homem e mulher
4) tornar-se conhecido de, conhecer
Sinônimos ver verbete 5825

1098 γλε υκ ος gleukos
semelhante a 1099; n n
1) suco doce espremido da uva, vinho doce

1099 γλυκυς glukus
de afinidade incerta; adj
1) doce

1100 γλωσ σα glossa
de afinidade incerta; TDNT - 1:719,123; n f
1) língua como membro do corpo, orgão da fala
2) língua
1a) idioma ou dialeto usado por um grupo particular de pessoas, diferente dos usados por
outras nações

1101 γλωσ σο κο μο ν glossokomon
de 1100 e a raíz de 2889; n n
1) estojo para guardar bocais dos instrumentos de sopro
2) caixa pequena para outros usos
2a) esp. um porta-jóias, uma bolsa para guardar dinheiro

1102 γη αφευς gnapheus
pela variação de um derivado de knapto (pentear ou cardar lã); n m
1) pessoa que carda, tira manchas, ou branqueia roupas

1103 γν ησ ιος gnesios
do mesmo que 1077; TDNT - 1:727,125; adj
1) legitimatemente nascido, não espúrio
2) verdadeiro, genuíno, sincero

1104 γν ησ ιως gnesios
de 1103; adv
1) genuinamente, fielmente, sinceramente

1105 γν οφ ος gnophos
semelhante a 3509; n m
1) escuridão, trevas
Sinônimos ver verbete 5926

1106 γν ωμη gnome
de 1097; TDNT - 1:717,119
1) faculdade do conhecimento, mente, razão
2) aquilo que é pensado ou conhecido, a mente de alguém
2a) visão, julgamento, opinião
2b) discernimento em relação ao que deve ser feito
2b1) por si mesmo: determinação, propósito, intenção
2b2) por outros: julgamento, conselho
2b3) decreto

1107 γν ωρι ζω gnorizo
de um derivado de 1097; TDNT - 1:718,119; v
1) fazer conhecido
1a) tornar-se conhecido, ser reconhecido
2) conhecer, obter conhecimento de, ter completo conhecimento de
2a) no grego antigo significa “obter conhecimento de” ou “ter completo conhecimento de”

1108 γν ωσις gnosis
de 1097; TDNT - 1:689,119; n f
1) conhecimento que significa em geral inteligência, entendimento
1a) conhecimento geral da religião cristã
1b) conhecimento mais profundo, mais perfeito e mais amplo desta religião, que caracteriza
os mais avançados
1c) esp. de coisas lícitas e ilícitas para os cristãos
1d) sabedoria moral, tal como é vista em uma vida correta
Sinônimos ver verbete 5826 e 5894

1109 γν ωστ ης gnostes
de 1097; n m
1) perito, conhecedor

1110 γν ωστ ος gnostos
de 1097; TDNT - 1:718,119; adj
1) conhecido, notável

1111 γογγυζ ω gogguzo
de derivação incerta; TDNT - 1:728,125; v
1) murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra em um tom baixo

1a) do arrulho das pombas
1b) daqueles que confabulam secretamente
1c) daqueles que se queixam com descontentamento

1112 γογγυ σμος goggusmos
de 1111; TDNT - 1:735,125; n m
1) murmúrio, murmuração, resmungo
1a) debate secreto
1b) desprazer secreto não declarado abertamente

1113 γογγυ στης goggustes
de 1111; TDNT - 1:737,125; n m
1) murmurador, alguém que se queixa por estar descontente (contra Deus)

1114 γοη ς goes
de goao (lamentar-se); TDNT - 1:737,126; n m
1) lamentador, berrador
2) impostor, encantador (porque os encantamentos costumavam ser pronunciados de forma
semelhante a um uivo)
3) enganador, impostor

1115 γολ γοθα Golgotha
de origem aramaica, cf 1538  ;גלגלתאn pr loc
Gólgota = “caveira”
1) nome de um lugar fora de Jerusalém onde Jesus foi crucificado; assim chamado,
aparentemente porque sua forma era semelhante a uma caveira

1116 γομ ορ ρα Gomorrha
de origem hebraica 6017  ;עמרהn pr loc
Gomorra = “submersão”
1) cidade na parte leste de Judá, destruída quando o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre
ela; agora, coberta pelo Mar Morto

1117 γομ ος gomos
de 1073; n m
1) carga ou frete de um navio, carregamento, mercadoria transportada em um navio
2) qualquer mercadoria

1118 γονευς goneus
da raíz de 1096; n m
1) pais, o pai ou a mãe, progenitores

1119 γονυ gonu
de afinidade incerta; TDNT - 1:738,126; n n
1) joelho, ajoelhar-se

1120 γονυπ ετ εω gonupeteo
de um composto de 1119 e a alternativa de 4098; TDNT - 1:738,126; v
1) ajoelhar-se. Expressa súplica de ajuda, bem como reverência e honra

1121 γραμμ α gramma
de 1125; TDNT - 1:761,128; n n

1) carta
2) qualquer escrito; documento ou registro
2a) nota promissória, conta, carta de fiança, cálculo, declaração escrita de um débito
2b) carta, epístola
2c) escrituras sagradas (do AT)
3) letras, i.e. aprendizagem
3a) de aprendizagem sagrada

1122 γραμμ ατε υς grammateus
de 1121; TDNT - 1:740,127; n m
1) escrituário, escriba, esp. um servidor público, secretário, arquivista cujo ofício e
influência não é a mesma em cada estado
2) na Bíblia, pessoa versada na lei mosaica e nas sagradas escrituras, intérprete, professor.
Os escribas examinavam as questões mais difíceis e delicadas da lei; acrescentavam à
lei mosaica decisões sobre vários tipos, com a intenção de elucidar seu significado e
extensão, e faziam isto em detrimento da religião. Como o conselho de homens
experimentados na lei era necessário para o exame de causas e a solução de questões
difíceis, eles tornavam-se membros do Sinédrio; são mencionados em conexão com os
sacerdotes e anciãos do povo. Consultar um Dicionário Bíblico para mais informações a
respeito dos escribas.
3) professor religioso: tão instruído que da sua erudição e capacidade de ensinar podem
redundar benefícios para o reino dos céus

1123 γραπτ ος graptos
de 1125; adj
1) escrito

1124 γραφ η graphe
de afinidade incerta; TDNT - 1:749,128; n f
1) escritura, coisa escrita
2) a Escritura, usado para denotar tanto o livro em si como o seu conteúdo
3) certa porção ou seção da Sagrada Escritura

1125 γραφ ω grapho
palavra primária; TDNT - 1:742,128; v
1) escrever, com referência à forma das letras
1a) delinear (ou formar) letras numa tabuleta, pergaminho, papel, ou outro material
2) escrever, com referência ao conteúdo do escrito
2a) expressar em caracteres escritos
2b) comprometer-se a escrever (coisas que não podem ser esquecidas), anotar, registrar
2c) usado em referência àquelas coisas que estão escritas nos livros sagrados (do AT)
2d) escrever para alguém, i.e. dar informação ou instruções por escrito (em uma carta)
3) preencher com a escrita
4) esboçar através da escrita, compor

1126 γραω δη ς graodes
de graus (mulher idosa) e 1491; adj
1) próprio de mulher idosa, esposas idosas, mulher idosa

1127 γρηγορε ω gregoreuo
de 1453; TDNT - 2:338,195; v
1) assitir

2) metáf. dar estrita atenção a, ser cauteloso, ativo
2a) tomar cuidado para que, por causa de negligência e indolência, nenhuma calamidade
destrutiva repentinamente surpreenda alguém

1128 γυμ να ζω gumnazo
de 1131; TDNT - 1:775,133; v
1) exercitar nu (numa “palaestra” ou escola de atletas)
2) exercitar vigorosamente, por qualquer meio, o corpo ou a mente

1129 γυμ να σια gumnasia
de 1128; TDNT - 1:775,133; n f
1) exercício do corpo numa “palaestra” ou escola de atletas
2) um exercício qualquer
2a) o exercício de consciência relativo ao corpo tal como é característico entre ascéticos e
consiste em abster-se do matrimônio e certos tipos de comida

1130 γυμ νη τευ ω gumneteuo
de um derivado de 1131; v
1) estar vestido com pouca roupa, estar coberto de trapos
2) ser um soldado equipado com pouco armamento

1131 γυμ νος gumnos
de afinidade incerta; TDNT - 1:773,133; adj
1) propriamente; conveniente
1a) despido, sem roupa, corpo nu
1b) mal vestido
1c) vestido com a roupa de baixo apenas (estando a roupa exterior ou capa a um lado)
1d) da alma, cuja roupa é o corpo, despida do corpo, sem um corpo
2) metáf.
2a) nu, i.e. aberto, revelado
2b) apenas, mero, aberto, i.e. somente o grão, não a planta em si

1132 γυμ νοτ ης gumnotes
de 1131; TDNT - 1:775,133; n f
1) nudez do corpo

1133 γυ να ικ αριο ν gunaikarion
um diminutivo de 1135; n n
1) uma mulherzinha: usado desdenhosamente

1134 γυ να ικ ει ος gunaikeios
de 1135; adj
1) de ou que pertence a uma mulher, feminino

1135 γυ νη gune
provavelmente da raíz de 1096; TDNT - 1:776,134; n f
1) mulher de qualquer idade, seja virgem, ou casada, ou viúva
2) uma esposa
2a) de uma noiva

1136 γωγ Gog
de origem hebraica 1463  ;גוגTDNT - 1:789,136; n pr loc
Gogue = “montanha”

1) o rei da terra de Magogue que virá do norte e atacará a terra de Israel

1137 γωνι α gonia
provavelmente semelhante a 1119; TDNT - 1:791,137; n f
1) esquina
1a) um ângulo externo, uma esquina
1b) ângulo interno, i.e. um lugar secreto

1138 δαβ ιδ Dabid
de origem hebraica 1732  ;דודTDNT - 8:478,*; n pr m
1) segundo rei de Israel, e antepassado de Jesus Cristo

1139 δα ιμο νιζ ομαι daimonizomai
voz média de 1142; TDNT - 2:19,137; v
1) estar sob o poder de um demônio.
No NT, estas são pessoas afligidas por enfermidades particularmente severas, tanto
corporais como mentais (tais como paralisia, cegueira, surdez, perda da fala, epilepsia,
melancolia, insanidade, etc.). Na opinião dos judeus, seus corpos eram invadidos por
demônios, que os possuíam não apenas para afligir-los com males, mas também para
destronar sua razão e tomar seu próprio lugar. Conseqüentemente, os possuídos eram
compelidos a expressar a mente e consciência dos demônios que neles residiam.
Acreditava-se que a cura deles requeria a expulsão dos demônios.

1140 δα ιμο νιο ν daimonion
neutro de um derivado de 1142; TDNT - 2:1,137; n n
1) poder divino, deidade, divindade
2) espírito, ser inferior a Deus, superior ao homem
3) espíritos maus ou os mensageiros e ministros do mal

1141 δα ιμο νιωδ ης daimoniodes
de 1140 e 1142; TDNT - 2:20,137; adj
1) semelhante ou que procede de um espírito mau; parecido ao demônio

1142 δα ιμω ν daimon
de daio (distribuir fortunas); TDNT - 2:1,137; n m/f
1) deus, deusa
1a) deidade inferior, seja boa ou má
2) no NT, espírito mau

1143 δα κνω dakno
uma forma prolongada de uma raíz primária; v
1) cortar com os dente, morder
2) metáf., ferir a alma, cortar, lacerar, atormentar, despedaçar com repreensões

1144 δα κρυ dakru ou δακρυο ν dakruon
de afinidade incerta; n n
1) lágrima

1145 δα κρυω dakruo
de 1144; v
1) chorar, derramar lágrimas
Sinônimos ver verbete 5804

1146 δα κτυλ ιος daktulios
de 1147; n m
1) anel (no dedo)

1147 δα κτυλ ος daktulos
provavelmente de 1176; TDNT - 2:20,140; n m
1) dedo

1148 δα λμα νο υθ α Dalmanoutha
provavelmente de origem aramaica  ;דלמנותאn pr loc
Dalmanuta = “tição brando”
1) Cidade do lado oeste do Mar da Galiléia, próxima a Magdala

1149 δα λμα τια Dalmatia
provavelmente de derivação estrangeira; n pr loc
Dalmácia = “manto sacerdotal”
1) região entre o Ilírico e o Mar Adriático; ao leste, faz fronteira com a Panônia e a Moésia
superior; ao norte, é separada da Libúria pelo rio Tito, extendendo-se ao sul até o rio
Drino e a cidade de Lisso.

1150 δαμ αζ ω damazo
variação de uma palavra primária arcaica de mesmo sentido; v
1) domar
2) controlar, restringir

1151 δαμ αλ ις damalis
provavelmente da raíz de 1150; n f
1) novilha, bezerra, vitela
1a) de novilha vermelha cujas cinzas, de acordo com a lei mosaica, deviam ser espalhadas
sobre quem tinha se tornado imundo

1152 δαμ αρις Damaris
provavelmente da raíz de 1150; n pr f
Damaris = “novilha”
1) mulher ateniense convertida ao cristianismo pela pregação de Paulo

1153 δαμ ασκη νο ς Damaskenos
de 1154; adj
1) de Damasco

1154 δαμ ασκο ς Damaskos
de origem hebraica 1834  ;דמשקn pr loc
Damasco = “silencioso é o tecedor de pano de saco”
1) uma das mais antigas e das mais importantes cidades da Síria, situada numa planície
agradável e fértil da base leste do Antilíbano

1155 δα ν(ε)ι ζω daneizo
de 1156; v
1) emprestar dinheiro
2) conseguir dinheiro emprestado de alguém
3) tomar um empréstimo, pedir emprestado

Sinônimos ver verbete 5827

1156 δα ν(ε)ι ον daneion
de danos (dom); n n
1) empréstimo

1157 δα ν(ε)ι στης daneistes
de 1155; n m
1) emprestador de dinheiro, credor

1158 δα νι ηλ Daniel
de origem hebraica 1840  ;דניאלn pr m
Daniel = “julgamento de Deus”
1) nome de um profeta judaico, notável pela sua sabedoria e profecias

1159 δα παν αω dapanao
de 1160; v
1) fazer despesas, expender, gastar,
2) num mau sentido: desperdiçar, esbanjar, dissipar, consumir

1160 δα παν η dapane
de dapto (devorar, gastar); n f
1) despesa, custo

1161 δε de
partícula primária (adversativa ou aditiva); conj
1) mas, além do mais, e, etc.

1162 δε ησις deesis
de 1189; TDNT - 2:40,144; n f
1) necessidade, indigência, falta, privação penúria
2) o ato de pedir, petição, súplica, pedido a Deus ou a um ser humano
Sinônimos ver verbete 5828 e 5883

1163 δει dei
terceira pessoa do singular presente ativo de 1210; TDNT - 2:21,140; v
1) é necessário, há necessidade de, convém, é correto e próprio
1a) necessidade encontrada na natureza do caso
1b) necessidade provocada pelas circunstâncias ou pela conduta de outros em relação a nós
1c) necessidade com referência ao que é requerido para atingir algum fim
1d) uma necessidade de lei e mandamento, de dever, justiça
1e) necessidade estabelecida pelo conselho e decreto de Deus, especialmente por aquele
propósito seu que se relaciona com a salvação dos homens pela intervenção de Cristo e
que é revelado nas profecias do Antigo Testamento
1e1) relativo ao que Cristo teve que finalmente sofrer, seus sofrimentos, morte, ressurreição,
ascensão
Sinônimos ver verbete 5829 e 5940

1164 δε ιγμ α deigma
da raíz de 1166; n n
1) algo que é mostrado
2) espécime de qualquer coisa, exemplo, modelo

1165 δε ιγμ ατιζ ω deigmatizo
de 1164; TDNT - 2:31,141; v
1) tornar um exemplo, mostrar como exemplo

1166 δει κν υω deiknuo
forma prolongada da palavra primária arcaica do mesmo sentido; TDNT - 2:25,*; v
1) mostrar, expor aos olhos
2) metáf.
2a) fornecer evidência ou prova de algo
2b) mostrar pelas palavras ou ensino

1167 δει λια deilia
de 1169; n f
1) timidez, medo, covardia
Sinônimos ver verbete 5835

1168 δει λια ω deiliao
de 1167; v
1) ser tímido, medroso

1169 δει λος deilos
de deos (medo); adj
1) tímido, medroso

1170 δε ινα deina di’-nah
provavelmente do mesmo que 1171 (da idéia de esquecer o nome como medroso, i.e.
estranho); n m/f/n
1) fulano de tal, um certo alguém, i.e. alguém cujo nome não consigo lembrar no momento,
ou cujo nome não é importante mencionar

1171 δε ινως deinos
de um derivado do mesmo que 1169; adv
1) terrívelmente, gravemente

1172 δει πν εω deipneo
de 1173; TDNT - 2:34,143; v
1) comer, jantar

1173 δει πν ον deipnon
do mesmo que 1160; TDNT - 2:34,143; n n
1) ceia, especialmente uma refeição formal geralmente realizada à noite
1a) usado em referência à festa do Messias, simbolizando salvação no reino
2) comida tomada à noite

1174 δει σιδ αιμο νεστ ηρ ος deisidaimonesteros
composto de um derivado da raíz de 1169 e 1142; TDNT - 2:20,*; adj
1) em um bom sentido
1a) que reverencia a deus ou aos deuses, piedoso, religioso
2) em um mau sentido
2a) supersticioso

1175 δει σιδ αιμο νια deisidaimonia
do mesmo que 1174; TDNT - 2:20,137; n f

1) em um bom sentido
1a) reverência a deus ou aos deuses, piedoso, religioso
2) em um mau sentido
2a) superstição
3) religião
Sinônimos ver verbete 5895

1176 δε κα deka
número primário; TDNT - 2:36,143; n indecl
1) dez

1177 δε κα δυο dekaduo
de 1176 e 1417; n indecl
1) doze

1178 δε κα πεντ ε dekapente
de 1176 e 4002; n indecl
1) quinze

1179 δε κα πολ ις Dekapolis
de 1176 e 4172; n pr loc
Decápolis = “dez cidades”
1) faixa de terra assim denominada por causa das dez cidades que nela estavam
1a) de acordo com Plínio, estas cidades eram: Damasco, Opotom, Filadélfia, Rafana,
Citópolis, Gadara, Hipondiom, Pela, Galasa, e Canata (Gill)

1180 δε κατεσσα ρες dekatessares
de 1176 e 5064; n indecl
1) quatorze

1181 δε κατη dekate
feminino de 1182; adj
1) décima parte de algo, dízimo
1a) décima parte do saque tomado de um inimigo
1b) dízimo dos frutos da terra e do rebanhos, que pela lei de Moisés eram entregues aos
Levitas na congregação de Israel

1182 δε κατος dekatos
ordinal de 1176; adj
1) décimo

1183 δε κατοω dekatoo
de 1181; v
1) cobrar ou receber a décima parte
2) pagar o dízimo

1184 δε κτ ος dektos
de 1209; TDNT - 2:58,146; adj
1) aceito, aceitável

1185 δε λε αζω deleazo
da raíz de 1388; v
1) iscar, capturar com uma isca

2) metáf. enganar através de agrados, fascinar, seduzir, iludir

1186 δε νδρο ν dendron
provavelmente de drus (carvalho); n n
1) árvore

1187 δε ξι ολ αβος dexiolabos
de 1188 e 2983; n m
1) que arremessa com a mão direita, atirador, arqueiro, arremessador de dardos

1188 δε ξι ος dexios
de 1209; TDNT - 2:37,143; adj
1) direita, mão direita
2) metáf.
2a) lugar de honra ou autoridade

1189 δε ομα ι deomai
voz média de 1210; TDNT - 2:40,144; v
1) carecer, necessitar
2) desejar, ansiar por
3) pedir, suplicar
3a) aquilo que se pede
3b) orar, fazer súplicas
Sinônimos ver verbete 5802

1190 δε ρβα ιος Derbaios
de 1191; adj
1) nativo de Derbe

1191 δε ρβη Derbe
de origem estrangeira; n pr loc
Derbe = “curtidor: curtidor de couro: o que faz cobertura com couro”
1) cidade da Licaônia, nos confins de Isáuria

1192 δε ρμα derma
de 1194; n n
1) couro, pele

1193 δε ρμα τι νος dermatinos
de 1192; adj
1) feito de pele ou couro

1194 δε ρω dero
palavra raíz; v
1) esfolar, tirar a pele
2) bater, espancar, golpear

1195 δε σμευ ω desmeuo
de um (suposto) derivado de 1196; v
1) colocar em cadeias
2) amarrar, atar junto

1196 δε σμεω desmeo
de 1199; v

1) ligar, atar

1197 δε σμη desme
de 1196; n f
1) fardo, feixe

1198 δε σμιο ς desmios
de 1199; TDNT - 2:43,145; adj
1) amarrado, em grilhões, cativo, prisioneiro

1199 δε σμο ν desmon ou δεσμος desmos
neutro e masculino respectivamente de 1210; TDNT - 2:43,*; n m
1) fita ou laço

1200 δεσμ οφυλ αξ desmophulax
de 1199 e 5441; n m
1) guarda de uma prisão, carcereiro

1201 δεσμ ωτη ριο ν desmoterion
de um derivado de 1199 (equivalente a 1196); n n
1) prisão, cadeia

1202 δεσμ ωτης desmotes
do mesmo que 1201; n m
1) alguém atado, prisoneiro

1203 δεσπο της despotes
talvez de 1210 e posis (marido); TDNT - 2:44,145; n m
1) mestre, Senhor
Sinônimos ver verbete 5830

1204 δευ ρο deuro
de afinidade incerta; adv
1) de lugar
1a) para este lugar
1b) (quando usado para urgir, convocar) aqui! vem!
2) de tempo, até aqui, agora

1205 δευτ ε deute
de 1204 e uma forma imperativa de eimi (ir); adv
1) venha até aqui, venha aqui, venha
2) interjeição, vem!, venha agora!

1206 δευτ εραι ος deuteraios
de 1208; adj
1) de ou que pertence ao segundo
2) de alguém que vem ou faz algo, no segundo dia

1207 δευτ εροπ ρωτ ος deuteroprotos
de 1208 e 4413; adj
1) segundo-primeiro, o que vem depois do seguinte
2) o segundo dos primeiros sábados depois da festa da páscoa dos Hebreus

1208 δευτ ερος deuteros

como o comparativo de 1417; adj
1) segundo, seguinte

1209 δεχ ομαι dechomai
voz média de um verbo primário; TDNT - 2:50,146; v
1) levar consigo
1a) segurar, pegar
2) pegar, receber
2a) usado para um lugar que recebe alguém
2b) receber ou conceder acesso a, um visitante, não recusar relação ou amizade
2b1) receber com hospitalidade
2b2) receber na família de alguém para criá-lo ou educá-lo
2c) de coisas oferecidas pelo falar, ensinar, instruir
2c1) receber favoravelmente, dar ouvidos a, abraçar, tornar próprio de alguém, aprovar, não
rejeitar
2d) receber i.e. tomar sobre si mesmo, sustentar, carregar, suportar
3) receber, obter
3a) aprender
Sinônimos ver verbete 5877

1210 δεω deo
uma raíz; TDNT - 2:60,148; v
1) atar um laço, prender
1a) atar, prender com cadeias, lançar em cadeias
1b) metáf.
1b1) Satanás é dito prender uma mulher torta por meio de um demônio, como seu
mensageiro, tomando posse da mulher e privando-a de ficar reta
1b2) atar, colocar sob obrigações, da lei, dever etc.
1b2a) estar preso a alguém, um esposa, um esposo
1b3) proibir, declarar ser ilícito

1211 δη de
provavelmente semelhante a 1161; partícula
1) agora, então, verdadeiramente, em verdade, realmente, certamente, de fato
2) em seguida, imediatamente

1212 δηλ ος delos
de derivação incerta; adj
1) claro, evidente, manifesto
Sinônimos ver verbete 5812

1213 δηλ οω deloo
de 1212; TDNT - 2:61,148; v
1) fazer manifesto
2) fazer conhecido por associação, declarar
3) dar-se a entender, indicar, significar
Sinônimos ver verbete 5831

1214 δημα ς Demas
provavelmente de 1216; n pr m
Demas = “governador do povo”

1) companheiro de Paulo, que desertou o apóstolo quando este estava preso em Roma e
retornou a Tessalônica

1215 δημη γορε ω demegoreo
de um composto de 1218 e 58; v
1) dirigir-se a um assembléia pública, fazer um discurso para o povo

1216 δημη τριο ς Demetrios
de Demeter (Ceres); n pr m
Demétrio = “que pertence a Ceres”
1) ourives pagão de Éfeso
2) certo cristão, 3Jo 12

1217 δημιο υρ γος demiourgos
de 1218 e 2041; TDNT - 2:62,149; n m
1) artífice para o público
2) autor de alguma obra, artesão, criador, construtor

1218 δημος demos
de 1210; TDNT - 2:63,149; n m
1) povo, massa do povo reunido em lugar público
Sinônimos ver verbete 5832 e 5927

1219 δημο σιος demosios
de 1218; adj
1) que pertence ao povo ou estado, público
2) publicamente, em lugares públicos, em completa visão de tudo

1220 δην αριο ν denarion
de origem latina; n n
denário = “que contem dez”
1) moeda romana de prata usada na época do NT. Recebeu este nome por ser equivalente a
dez “asses”. Depois de 217 A.C., este número aumentou para dezesseis (cerca de 3.898
gramas). Era a principal moeda de prata do império romano.
Da parábola dos trabalhadores da vinha, tem-se a impressão de que o denário era
costumeiramente o pagamento devido por um dia de trabalho. (Mt 20.2-13)

1221 δηπ οτ ε depote
de 1211 e 4218; adv
1) afinal
2) em qualquer momento
3) finalmente
4) exatamente agora

1222 δηπ ου depou
de 1211 e 4225; adv
1) usado quando algo é afirmado de uma forma ligeiramente irônica, como se com uma
pretensão de incerteza
1a) talvez
1b) sem dúvida
1c) verdade!
1d) realmente

1223 δια dia
preposição primária que denota o canal de um ato; TDNT - 2:65,149; prep
1) através de
1a) de lugar
1a1) com
1a2) em, para
1b) de tempo
1b1) por tudo, do começo ao fim
1b2) durante
1c) de meios
1c1) atrave/s, pelo
1c2) por meio de
2) por causa de
2a) o motivo ou razão pela qual algo é ou não é feito
2a1) por razão de
2a2) por causa de
2a3) por esta razão
2a4) consequentemente, portanto
2a5) por este motivo

1224 διαβαι νω diabaino
de 1223 e a raíz de 939; v
1) ir através de, atravessar

1225 διαβαλ λω diaballo
de 1223 e 906; TDNT - 2:71,150; v
1) jogar fora, lançar através de, jogar sobre
2) desacreditar, caluniar, acusar, difamar

1226 διαβε βαι οομ αι diabebaioomai
voz média de um composto de 1223 e 950; v
1) afirmar com ênfase, declarar de forma contundente

1227 διαβ λε πω diablepo
de 1223 e 991; v
1) olhar através, penetrar pela visão
1a) olhar fixamente, olhar firme para alguém
1b) ver claramente

1228 διαβολ ος diabolos
de 1225; TDNT - 2:72,150; adj
1) dado à calúnia, difamador, que acusa com falsidade
1a) caluniador, que faz falsas acusações, que faz comentários maliciosos
2) metaph. aplicado à pessoas que, por opor-se à causa de Deus, podem ser descritas como
agindo da parte do demônio ou tomando o seu partido Satanás, o príncipe dos
demônios, o autor de toda a maldade, que persegue pessoas de bem, criando inimizade
entre a humanidade e Deus, instigando ao pecado, afligindo os seres humanos com
enfermidades por meio de demônios que tomam possessão dos seus corpos, obedecendo
às suas ordens.

1229 δια γγε λλ ω diaggello de-ang-gel’-lo
de 1223 e raiz de 32; TDNT - 1:67,10; v

1) levar um mensagem através de, anunciar em todo lugar, através de lugares, através
assembléias de homens etc.
2) divulgar, espalhar, declarar

1230 δια γι νομ αι diaginomai
de 1223 e 1096; v
1) passar, continuar
2) estar entre, intervir, usado em referência a tempo, ter decorrido, expirado, ou passado
entretanto

1231 δια γι νω σκ ω diaginosko
de 1223 e 1097; v
1) distinguir, i.e. conhecer acuradamente, apurar exatamente
2) num sentido legal, examinar, determinar, decidir

1232 δια γν ωρι ζω diagnorizo
de 1123 e 1107; v
1) divulgar amplamente, fazer completamente conhecido
2) discriminar

1233 δια γν ωσις diagnosis
de 1231; n f
1) distinguir
2) num sentido legal, exame, opinião, decisão

1234 δαι γογγ υζ ω diagogguzo
de 1223 e 1111; TDNT - 1:735,125; v
1) murmurar
1a) tanto de uma multidão, como de uma pessoa com outra
1b) sempre usado de pessoas que se queixam injustamente

1235 δια γρηγορε ω diagregoreo
de 1223 e 1127; v
1) estar atento, ficar totalmente acordado
2) permanecer acordado
3) estar completamente acordado

1236 δια γω diago
de 1223 e 71; v
1) guiar através de, conduzir sobre, enviar
2) passar, viver

1237 δια δε χομ αι diadechomai
de 1223 e 1209; v
1) receber de outro algo deixado de herança por ele, receber em sucessão, receber de volta,
suceder a

1238 δια δημ α diadema
de um composto de 1223 e 1210; n n
1) diadema
1a) fita ou faixa azul que era marcado com branco, usada pelos reis da Pérsia para prender o
turbante ou a tiara
1b) ornamento real para a cabeça, coroa

Sinônimos ver verbete 5833

1239 δια διδωμαι diadidomai
de 1223 e 1325; v
1) distribuir, dividir entre vários
2) dar, transferir, repartir

1240 δια δο χος diadochos
de 1237; n m
1) sucessor, substituto

1241 δια ζω ννυμι diazonnumi
de 1223 e 2224; TDNT - 5:302,702; v
1) atar, por ao redor da cintura
2) cingir-se com algo, envolver algo ao redor de si mesmo

1242 δια θη κη diatheke
de 1303; TDNT - 2:106,157; n f
1) disposição; arranjo de qualquer natureza que se espera que seja válido, última disposição
que alguém faz de suas posses terrenas depois de sua morte, testamento ou vontade
2) pacto, acordo, testamento
2a) acordo de Deus com Noé, etc.

1243 δια ιρ εσις diairesis
de 1244; TDNT - 1:184,27; n f
1) divisão, distribuição
2) distinção, diferença
2a) em particular, distinção que procede de uma diferente distribução para diferentes
pessoas

1244 δια ιρ εω diaireo
de 1223 e 138; TDNT - 1:184,27; v
1) dividir em partes, partir, romper, dividir, rachar ou cortar em pedaços
2) distribuir

1245 δια καθ αριζ ω diakatharizo
de 1223 e 2511; v
1) limpar completamente

1246 δια κατελ εγ χομ αι diakatelegchomai
voz média de 1223 e composto de 2596 e 1651; v
1) confutar com rivalidade e esforço ou em uma competição

1247 δια κονεω diakoneo
de 1249; TDNT - 2:81,152; v
1) ser um servo, atendente, doméstico, servir, atender
1a) ministrar a alguém, render ofícios ministériais a
1a1) ser servido ou ministrado a
1b) atender a mesa e oferecer comida e bebida para os convidados
1b1) de mulheres preparando comida
1c) ministrar i.e. fornecer alimento e necessários para a vida
1c1) aliviar as necessidades de alguém (p.e. por meio de recolhimento de donativos), prover
ou cuidar de, distribuir (as coisas necessárias para sustentar a vida

1c2) cuidar do pobre e doente, o que caracteriza o ofício de um diácono
1c3) em igrejas cristãs, servir como diácono
1d) ministrar
1d1) participar de qualquer evento que possa servir aos interesses de outros
1d2) ministrar uma coisa para alguém, servir alguém ou suprir alguma necessidade

1248 δια κονια diakonia
de 1249; TDNT - 2:87,152; n f
1) serviço, ministério, esp. daqueles que executam os pedidos de outros
2) daqueles que pelo pedido de Deus proclamam e promovem religião entre os homens
2a) do ofício de Moisés
2b) do ofício dos apóstolos e sua administração
2c) do ofício dos profetas, evangelistas, anciãos, etc.
3) serviço daqueles que brindam aos outros os ofícios da afeição cristã esp. aqueles que
ajudam a atender necessidades, seja pelo recolhimento ou pela distribuição de caridades
4) ofício do diácono na igreja
5) serviço daqueles que preparam e ofertam alimento

1249 δια κονος diakonos
provavelmente do obsoleto diako (saída breve para fazer ou buscar alguma coisa, cf
1377); TDNT - 2:88,152; n m/f
1) alguém que executa os pedidos de outro, esp. de um mestre, servo, atendente, minístro
1a) o servo de um rei
1b) diácono, alguém que, em virtude do ofício designado a ele pela igreja, cuida dos pobres
e tem o dever de distribuir o dinheiro coletado para uso deles
1c) garçom, alguém que serve comida e bebida
Sinônimos ver verbete 5834 e 5928

1250 δια κοσι οι diakosioi
de 1364 e 1540; adj
1) duzentos

1251 δια κου ομαι diakouomai
voz média de 1223 e 191; v
1) ouvir alguém atenciosamente, ouvir até o fim, ouvir com cuidado, ouvir completamente

1252 δια κρ ινω diakrino
de 1223 e 2919; TDNT - 3:946,469; v
1) separar, fazer distinção, discriminar, preferir
2) aprender por meio da habilidade de ver diferenças, tentar, decidir
2a) determinar, julgar, decidir um disputa
3) fugir de alguém, desertar
4) separar-se em um espírito hostil, opor-se, lutar com disputa, contender
5) estar em divergência consigo mesmo, hesitar, duvidar

1253 δια κρ ισις diakrisis
de 1252; TDNT - 3:949,469; n f
1) habilidade de discernir, discernimento, julgamento

1254 δια κω λυω diakoluo
de 1223 e 2967; v
1) impedir, prevenir

1255 δια λα λε ω dialaleo
de 1223 e 2980; v
1) discutir, conversar com

1256 δια λε γομα ι dialegomai
voz média de 1223 e 3004; TDNT - 2:93,155; v
1) pensar coisas diferentes consigo mesmo, misturar pensamento com pensamento
1a) ponderar, refletir
2) conversar, discursar com alguém, argüir, discutir, debater

1257 δια λει πω dialeipo
de 1223 e 3007; TDNT - 4:194,*; v
1) interpor uma demora, intermitir, deixar de lado por um tempo algo que já se começou

1258 δια λε κτ ος dialektos
de 1256; n f
1) conversação, fala, discurso, linguagem
2) língua ou a linguagem própria de cada povo

1259 δια λλ ασσω diallasso
de 1223 e 236; TDNT - 1:253,40; v
1) mudar
2) mudar a mente de alguém, reconciliar
3) ser reconciliado, renovar a amizade com alguém

1260 δια λογιζ ομα ι dialogizomai
de 1223 e 3049; TDNT - 2:95,155; v
1) colocar lado a lado diferentes razões, tomar os argumentos em consideração, arrazoar,
pensar sobre, deliberar

1261 δια λογισμ ος dialogismos
de 1260; TDNT - 2:96,155; n m
1) o pensamento de uma pessoa que delibera consigo mesmo
1a) pensamento, raciocínio interior
1b) propósito, desígnio
2) deliberação, questionamento a respeito do que é verdade
2a) hesitação, dúvida
2b) disputa, argüição

1262 δια λυω dialuo
de 1223 e 3089; v
1) dispersar, espalhar

1263 διαμ αρτυρ ομα ι diamarturomai
de 1223 e 3140; TDNT - 4:510,564; v
1) testificar
1a) acusar seriamente, religiosamente
2) atestar, testificar a, afirmar solenemente
2a) dar testemunho solene para alguém
2b) confirmar algo pelo testemunho, testificar, fazê-lo crível

1264 διαμ αχ ομα ι diamachomai
de 1223 e 3164; v

1) resolver lutar
2) contender furiosamente

1265 διαμ ενω diameno
de 1223 e 3306; v
1) ficar permanentemente, permanecer, continuar

1266 διαμ εριζω diamerizo
de 1223 e 3307; v
1) rachar, cortar em pedaços
2) ser dividido em partes opostas, estar em desacordo, em dissensão
3) distribuir

1267 διαμ ερισμος diamerismos
de 1266; n m
1) divisão, distribuição
2) desunião, dissensão

1268 δια νεμω dianemo
de 1223 e a raíz de 3551; v
1) to distribuir, dividir

1269 δια νευω dianeuo
de 1223 e 3506; v
1) expressar-se através de sinal, acenar com a cabeça, acenar, piscar

1270 δια νο ημα dianoema
de um composto de 1223 e 3539; TDNT - 4:968,636; n n
1) pensamento

1271 δια νο ια dianoia
de 1223 e 3563; TDNT - 4:963,636; n f
1) mente como centro das habilidades intelectuais, afetivas e volitivas
2) entendimento
3) mente, i.e. espírito, meio de expressão do pensamentos e do afeto
4) pensamentos, tanto bons quanto maus
Sinônimos ver verbete 5917

1272 δια νο ιγω dianoigo
de 1223 e 455; v
1) abrir pela divisão ou fragmentação, abrir completamente (o que estava fechado)
1a) bebê que abre o ventre (o útero fechado), i.e. o primogênito
1b) dos olhos e ouvidos
1c) abrir a mente de alguém, i.e. fazer com que compreenda algo
1c1) abrir a alma de alguém, i.e. despertar em alguém a faculdade de entender ou o desejo
de aprender

1273 δια νυ κτ ερευω dianuktereuo
de 1223 e um derivado de 3571; v
1) passar a noite, passar a noite inteira

1274 δια νυω dianuo
de 1223 e anuo (efetuar); v

1) realizar plenamente, conduzir bem até o final, finalizar

1275 δια παντ ος diapantos
de 1223 e o genitivo de 3956; adv
1) constantemente, sempre, continuamente

1276 δια περαω diaperao
de 1223 e um derivado da raíz de 4008; v
1) atravessar, cruzar, i.e. um rio, um lago

1277 δια πλ εω diapleo
de 1223 e 4126; v
1) navegar

1278 δια πονεω diaponeo
de 1223 e um derivado de 4192; v
1) trabalhar laboriosamente, tornar completo pelo labor
1a) empenhar-se, esforçar-se
1b) administrar com dificuldade, executar com grande labor
1c) estar preocupado, descontente, ofendido, aflito, estar ocupado

1279 δια πο ρε υομ αι diaporeuomai
de 1223 e 4198; v
1) fazer passar por um lugar
2) levar através de
3) viajar por um lugar, passar por
4) viajar por

1280 δια πο ρε ω diaporeo
de 1223 e 639; v
1) estar totalmente perdido, estar perplexo

1281 δια πρ αγμα τε υομ αι diapragmateuomai
de 1223 e 4231; TDNT - 6:641,927; v
1) empreender um negócio com completa dedicação e seriedade
2) empreender um negócio com a finalidade de lucro, lucrar, ganhar

1282 δια πρ ιω diaprio
de 1223 e a raíz de 4249; v
1) serrar em pedaços ou em dois, dividir com uma serra
2) ser serrado mentalmente, i.e. ser coberto de vexame

1283 δια ρπ αζω diarpazo
de 1223 e 726; v
1) saquear, roubar, espoliar

1284 δια ρρ ησ σω diarrhesso
de 1223 e 4486; v
1) quebrar em pedaços, romper, despedaçar
2) rasgar, o que era feito pelos judeus com suas vestes em casos de extrema indignação ou
profunda tristeza

1285 δια σα φεω diasapheo
de 1223 e saphes (limpar); v

1) tornar claro ou evidente, explicar, expor, declarar
2) de algo realizado, declarar i.e. contar, anunciar, narrar

1286 δια σει ω diaseio
de 1223 e 4579; v
1) sacudir completamente
2) fazer estremecer
3) amedrontar
4) agitar
5) extorquir de alguém pela intimidação dinheiro ou outra propriedade

1287 δια σκ ορ πι ζω diaskorpizo
de 1223 e 4650; TDNT - 7:418,1048; v
1) espalhar, dispersar, peneirar, selecionar
1a) jogar a semente a uma considerável distância, ou lançar no ar, aquilo que deve ser
separado do palhiço
1b) juntar o trigo, livre da palha, no celeiro
1c) peneirar ou selecionar a semente

1288 δια σπ αω diaspao
de 1223 e 4685; v
1) rasgar, despedaçar
1a) de uma pessoa, dilacerar, destroçar

1289 δια σπ ειρ ω diaspeiro
de 1223 e 4687; v
1) espalhar, dispersar

1290 δια σπ ορ α diaspora
de 1289; TDNT - 2:98,156; n f
1) dispersão; diáspora
1a) dos Israelites dispersados entre nações estrangeiras
1b) dos cristãos espalhados entre os gentis

1291 δια στε λλ ομαι diastellomai
voz média de 1223 e 4724; TDNT - 7:591,*; v
1) despedaçar, dividir, distinguir, dispor, ordenar
2) abrir a si mesmo i.e. a própria mente, mostrar distintamente
3) admoestar, ordenar, acusar

1292 δια στημ α diastema
de 1339; n n
1) intervalo, distância, espaço de tempo

1293 δια στ ολη diastole
de 1291; TDNT - 7:592,1074; n f
1) distinção, diferença
1a) dos diferentes sons produzidos pelos instrumentos musicais

1294 δια στ ρεφω diastrepho
de 1223 e 4762; TDNT - 7:717,1093; v
1) torcer, desencaminhar, desviar
1a) opor-se, conspirar contra os propósitos e planos salvadores de Deus

2) desviar do caminho certo, perverter, corromper

1295 δια σω ζω diasozo
de 1223 e 4982; v
1) preservar em meio ao perigo, conduzir são e salvo através de
1a) salvar, i.e. curar alguém que está doente, restaurá-lo
2) salvar, livrar de perecer
3) livrar de perigo, socorrer

1296 δια ταγη diatage
de 1299; TDNT - 8:36,1156; n f
1) disposição, acordo, decreto

1297 δια τγμ α diatagma
de 1299; n n
1) injunção, mandato

1298 δια ταρα σσ ω diatarasso
de 1223 e 5015; v
1) surpreender-se muito, estar profundamente preocupado

1299 δια τασσω diatasso
de 1223 e 5021; TDNT - 8:34,1156; v
1) arranjar, apontar, ordenar, prescrever, dar ordem

1300 δια τε λεω diateleo
de 1223 e 5055; v
1) levar completamente até o fim, executar, realizar

1301 δια τη ρεω diatereo
de 1223 e 5083; TDNT - 8:151,1174; v
1) manter continuamente ou cuidadosamente

1302 δια τι diati
de 1223 e 5101; pron
1) através, por, com, por causa de

1303 δια τιθ εμαι diatithemai
voz média de 1223 e 5087; TDNT - 2:104,157; v
1) arranjar, dispor de, pôr em ordem os próprios negócios
1a) de algo que pertence a alguém
1b) dispor por meio de um testamento, fazer um testamento
2) fazer uma aliança, fazer um pacto com alguém

1304 δια τριβ ω diatribo
de 1223 e a raíz de 5147; v
1) esfregar entre, esfregar duramente
2) desgastar, consumir
3) gastar, passar tempo

1305 δια τροφη diatrophe
de um composto de 1223 e 5142; n f
1) sustento, alimento

1306 δια υγ αζω diaugazo
de 1223 e 826; v
1) brilhar através, alvorecer
1a) da luz do dia rompendo a escuridão da noite

1307 δια φα νης diaphanes
de 1223 e 5316; adj
1) transparente, translúcido

1308 δια φε ρω diaphero
de 1223 e 5342; TDNT - 9:62,1252
1) levar ou carregar através de qualquer lugar
2) carregar em caminhos diferentes
2a) carregar em direções diferentes, para lugares diferentes
2a1) de pessoas que são levadas de cá pra lá em um navio, conduzidas de um lado para o
outro
2b) diferir, testar, provar, as coisas boas que diferem,
2b1) distinguir entre bem e mal, legal e ilegal, aprovar o que é excelente, não concordar
com alguém
2b2) sobresair, superar alguém
2c) impessoalmente, faz diferença, importa, é de importância

1309 δια φευ γω diapheugo
de 1223 e 5343; v
1) fugir de perigo, escapar

1310 δια φημιζ ω diaphemizo
de 1223 e um derivado de 5345; v
1) propagar, disseminar, espalhar, anunciar
2) propagar sua fama ou reputação

1311 διαφ θειρ ω diaphtheiro
de 1225 e 5351; TDNT - 9:93,1259; v
1) mudar para pior, corromper
1a) de mente, conduta
2) destruir, arruinar
2a) consumir
2a1) de vigor e força corporal
2a2) do verme ou traça que devora provisões, roupas, etc.
2b) destruir, matar

1312 δια φθο ρα diaphthora
de 1311; TDNT - 9:93,1259; n f
1) corrupção, destruição
2) no NT aquela destruição que é efetuada pelo decomposição do corpo após a morte

1313 δια φο ρος diaphoros
TDNT TDNT corresponde à obra de Gerhard Kittel, Theological Dictionary
of the New Testament. Ao lado da sigla TDNT, o primeiro número (ex.:
1:232) remete ao volume e ao verbete a ser consultado na coleção de 8
volumes da obra de Kittel; o segundo número remete ao verbete da obra
condensada em um único volume por G. W. Bromiley.

de 1308; TDNT - 9:62,1259; adj
1) diferente, variado no tipo
2) excelente, insuperável

1314 δια φυλ ασσ ω diaphulasso
de 1223 e 5442; v
1) guardar cuidadosamente
1a) a LXX usava esta palavra especialmente para referir-se ao cuidado providencial de Deus

1315 δια χει ριζ ομα ι diacheirizomai
de 1223 e um derivado de 5495; v
1) mover pelo uso das mãos, pegar com a mão, manejar, administrar, governar
2) deitar as mãos sobre, assassinar, matar [com as próprias mãos]

1316 δια χω ριζ ομαι diachorizomai
de 1223 e a voz média de 5563; v
1) separar totalmente ou inteiramente
2) afastar-se, apartar-se

1317 διδ ακ τικ ος didaktikos
de 1318; TDNT - 2:165,161; adj
1) apto e hábil no ensino

1318 διδ ακ τος didaktos
de 1321; TDNT - 2:165,161; adj
1) que pode ser ensinado
2) ensinado, instruído por alguém
3) ensinamentos, preceitos

1319 διδ ασκα λια didaskalia
de 1320; TDNT - 2:160,161; n f
1) ensino, instrução
2) ensino
2a) aquilo que é ensinado, doutrina
2b) ensinamentos, preceitos

1320 διδ ασκα λος didaskalos
de 1321; TDNT - 2:148,161; n m
1) professor
2) no NT, alguém que ensina a respeito das coisas de Deus, e dos deveres do homem
1a) alguém que é qualificado para ensinar, ou que pensa desta maneira
1b) os mestres da religião judaica
1c) daqueles que pelo seu imenso poder como mestres atraem multidões, i.e., João Batista,
Jesus
1d) pela sua autoridade, usado por Jesus para referir-se a si mesmo como aquele que
mostrou aos homens o caminho da salvação
1e) dos apóstolos e de Paulo
1f) daqueles que, nas assembléias religiosas dos cristãos, encarregavam-se de ensinar,
assistidos pelo Santo Espírito
1g) de falsos mestres entre os cristãos

1321 διδ ασκω didasko

uma forma prolongada (causativo) de um verbo primário dao (aprender); TDNT 2:135,161; v
1) ensinar
1a) conversar com outros a fim de instruir-los, pronunciar discursos didáticos
1b) ser um professor
1c) desempenhar o ofício de professor, conduzir-se como um professor
2) ensinar alguém
2a) dar instrução
2b) instilar doutrina em alguém
2c) algo ensinado ou prescrito
2d) explicar ou expor algo
2f) ensinar algo a alguém

1322 διδ αχ η didache
de 1321; TDNT - 2:163,161; n f
1) ensino
1a) aquilo que é ensinado
1b) doutrina, ensino a respeito de algo
2) o ato de ensinar, instrução
2a) nas assembléias religiosas dos cristãos, fazer uso do discuro como meio de ensinar, em
distinção de outros modos de falar em público

1323 διδ ρα χμο ν didrachmon
de 1364 e 1406; n n
1) didracma ou dracma dupla, uma moeda de prata igual a duas dracmas áticas ou a uma
alexandrina, ou à metade de um xequel
Sinônimos ver verbete 5941

1324 διδ υμος Didumos
prolongação de 1364; n pr m
Dídimo = “duplo ou par”
1) sobrenome do apóstolo Tomé

1325 διδωμι didomi
forma prolongada de um verbo primário (que é usado com uma alternativa em muitos
dos tempos); TDNT - 2:166,166; v
1) dar
2) dar algo a alguém
2a) dar algo a alguém de livre e espontânea vontade, para sua vantagem
2a1) dar um presente
2b) conceder, dar a alguém que pede, deixar com que tenha
2c) suprir, fornecer as coisas necessárias
2d) dar, entregar
2d1) estender, oferecer, apresentar
2d2) de um escrito
2d3) entregar aos cuidados de alguém, confiar
2d3a) algo para ser administrado
2d3b) dar ou entregar para alguém algo para ser religiosamente observado
2e) dar o que é dever ou obrigatório, pagar: salários ou recompensa
2f) fornecer, doar
3) dar

3a) causar, ser profuso, esbanjador, doar-se a si mesmo
3a1) dar, distribuir com abundância
3b) designar para um ofício
3c) causar sair, entregar, i.e. como o mar, a morte e o inferno devolvem o morto que
foi engolido ou recebido por eles
3c) dar-se a alguém como se pertencesse a ele
3c1) como um objeto do seu cuidado salvador
3c2) dar-se a alguém, segui-lo como um líder ou mestre
3c3) dar-se a alguém para cuidar de seus interesses
3c4) dar-se a alguém a quem já se pertencia, retornar
4) conceder ou permitir a alguém
4a) comissionar
Sinônimos ver verbete 5836

1326 διε γε ιρω diegeiro
de 1223 e 1453; v
1) levantar, acordar, despertar (do sono)
1a) do mar, que começa a ser agitado, subir
1b) metáf.
1b1) despertar a mente
1b2) incitar, fazer ativo

1327 διε ξοδο ς diexodos
de 1223 e 1841; TDNT - 5:103,666; n f
1) caminho de sai de uma área habitada e estende-se em espaço aberto, passagem, saída
1a) literalmente, os caminhos através dos quais se sae
1b) lugares antes da cidade aonde os caminhos do país terminam, portanto entroncamento
dos caminhos que conduzem a outros lugares e a via de acesso à cidade
1c) de fronteiras de países

1328 διε ρμη νευτ ης diermeneutes
de 1329; TDNT - 2:661,256; n m
1) intérprete

1329 διε ρμη νευ ω diermeneuo
de 1223 e 2059; TDNT - 2:661,256; v
1) tornar claro o sentido do que é dito, explicar, expôr
2) traduzir para a língua nativa de alguém

1330 διε ρχομαι dierchomai
de 1223 e 2064; TDNT - 2:676,257; v
1) ir através de, atravessar
1a) ir, caminhar, viajar, passar por um lugar
1b) passar pela rota que leva a determinado lugar, ir, passar, viajar através de um região
2) ir a lugares diferentes
2a) do povo, viajar para fora do país
2b) de um relatório, espalhar, ir para fora do país

1331 διε ρωτ αω dierotao
de 1223 e 2065; v
1) obter informação perguntando
1a) perguntar muitas pessoas, uma depois da outra

1b) averigüar perguntando, investigar

1332 διετ ης dietes
de 1364 e 2094; adj
1) de dois anos de idade

1333 διετι α dietia
de 1332; n f
1) espaço de dois anos

1334 διη γε ομα ι diegeomai
de 1223 e 2233; v
1) conduzir ou levar uma narração até o fim
2) explicar, contar, relatar detalhadamente, descrever

1335 διη γη σις diegesis
de 1334; TDNT - 2:909,303; n f
1) narração, narrativa

1336 διη νεκη ς dienekes
neutro de um composto de 1223 e um derivado de uma alternativa de 5342; adj
1) continuamente, contínuo

1337 διθ αλ ασσος dithalassos
de 1364 e 2281; adj
1) que se assemelha ou é formado por dois mares: assim do Mar Negro
2) localizado entre dois mares, i.e. banhado em ambos os lado pelo mar
2a) istmo ou faixa de terra que liga uma península ao continente, a extremidade do qual é
coberta pelas ondas
2b) recife projetado ou barreira contra o qual as ondas batem em ambos os lados

1338 διικ νεομα ι diikneomai
de 1223 e a raíz de 2425; v
1) ir através de, penetrar, perfurar

1339 διιστ ημι diistemi
de 1223 e 2476; v
1) colocar separadamente, por à parte, separar
2) colocar à parte, partir, apartar-se de

1340 διισ χυρι ζομ αι diischurizomai
de 1223 e um derivado de 2478; v
1) depender de
2) afirmar resolutamente, insistir com firmeza

1341 δικ αι οκ ρι σια dikaiokrisia
de 1342 e 2920; TDNT - 2:224,168; n f
1) julgamento justo

1342 δικ αι ος dikaios
de 1349; TDNT - 2:182,168; adj
1) justo, que observa as leis divinas
1a) num sentido amplo, reto, justo, vituoso, que guarda os mandamentos de Deus

1a1) daqueles que se consideram justos, que se orgulham de serem justos, que se orgulham
de suas virtudes, seja reais ou imaginárias
1a2) inocente, irrepreensível, sem culpa
1a3) usado para aquele cujo o modo de pensar, sentir e agir é inteiramente conforme a
vontade de Deus, e quem por esta razão não necessita de reticação no coração ou na
vida
1a3a) na verdade, apenas Cristo
1a4) aprovado ou aceitado por Deus
1b) num sentido mais restrito, dar a cada um o que merece e isto em um sentido judicial;
emitir um juízo justo em relação aos outros, seja expresso em palavras ou mostrado pelo
modo de tratar com eles

1343 δικ αι οσ υνη dikaiosune
de 1342; TDNT - 2:192,168; n f
1) num sentido amplo: estado daquele que é como deve ser, justiça, condição aceitável para
Deus
1a) doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por
Deus
1b) integridade; virtude; pureza de vida; justiça; pensamento, sentimento e ação corretos
2) num sentido restrito, justiça ou virtude que dá a cada um o que lhe é devido

1344 δικ αι οω dikaioo
de 1342; TDNT - 2:211,168; v
1) tornar justo ou com deve ser
2) mostrar, exibir, evidenciar alguém ser justo, tal como é e deseja ser considerado
3) declarar, pronunciar alguém justo, reto, ou tal como deve ser

1345 δικ αι ωμα dikaioma
de 1344; TDNT - 2:219,168; n n
1) aquilo que foi julgado justo de tal forma a ter força de lei
1a) o que foi estabelecido e ordenado pela lei, uma ordenança
1b) decisão judicial, sentença
1b1) de Deus
1b1a) sentença favorável pela qual ele absolve a humanidade e a declara aceitável
1b1b) desfavorável: sentença de condenação
2) uma ato ou feito justo

1346 δικ αι ως dikaios
de 1342; adv
1) justamente, segundo a justiça
2) propriamente, como é justo
3) honestamente, de acordo com a lei da retidão

1347 δικ αι ωσις dikaiosis
de 1344; TDNT - 2:223,168; n f
1) ato de Deus que declara as pessoas livres de culpa e aceitáveis para Ele
2) que abjura ser reto, justificação

1348 δικ αστης dikastes
de um derivado de 1349; n m
1) juíz, árbitro
Sinônimos ver verbete 5838

1349 δικ η dike
provavelmente de 1166; TDNT - 2:178,168; n f
1) costume, uso
2) retidão, justiça
3) processo judicial
4) audiência judicial, decisão judicial, esp. sentença de condenação
5) execução de uma sentença, punição
5a) sofrer punição
6) justiça divina, justiça vingadora

1350 δικ τυ ον diktuon
provavelmente de um verbo primário diko (lançar); n n
1) rede (de pesca)
Sinônimos ver verbete 5808

1351 διλ ογος dilogos
de 1364 e 3056; v
1) dizer a mesma coisa duas vezes, repetir
2) usar a língua de modo ambíguo, astúcia no discurso, dizer uma coisa para alguém e outra
diferente para outra pessoa (com a intenção de enganar)

1352 διο dio
de 1223 e 3739; conj
1) portanto, por esse motivo, por causa de

1353 διο δευ ω diodeuo
de 1223 e 3593; v
1) atravessar ou viajar por
2) viajar de uma parte para outra, vaguear

1354 διο νυ σιος Dionusios
de Dionusos (Bacos); n pr m
Dionísio = “devoto de Baco”
1) um ateniense, um membro do Areópago, convertido ao cristianismo por Paulo

1355 διο πε ρ dioper
de 1352 e 4007; conj
1) por esta razão, portanto (enfático)

1356 διο πε της diopetes
do substituto de 2203 e o substituto de 4098; adj
1) caído de Zeus, i.e. do céu
2) imagem de Ártemis, deusa dos efésios, que supostamente caiu do céu

1357 διο ρθω σις diorthosis
de um composto de 1223 e um derivado de 3717, significando endireitar, pôr
completamente em ordem; TDNT - 5:450,727; n f
1) em sentido físico, endireitar, restaurando à sua condição natural e normal algo que de
alguma maneira projeta-se além da sua superfície natural (protuberância) ou está
desalinhado como, por exemplo, uma junta do corpo, quebrada ou inchada.
2) de atos e instituições, reforma

1358 διο ρυσ σω diorusso

de 1223 e 3736; v
1) fazer um buraco, entrar à força (em uma casa)

1359 διο σκ ου ρο ι Dioskouroi
do substituto de 2203 e uma forma da raíz de 2877; n pr m
1) Castor e Pólux, eram filhos gêmeos de Júpiter e Leda, e eram considerados divindades
tutelares dos marinheiros

1360 διο τι dioti
de 1223 e 3754; conj
1) por causa de, porque
2) pois

1361 διοτ ρεφ ης Diotrephes
do substituto de 2203 e 5142; n pr m
Diótrefes = “nutrido por Jove”
1) cristão arrogante e orgulhoso mencionado em 3Jo 9

1362 διπ λους diplous
de 1364 e (provavelmente) a raíz de 4119; adj
1) duplo, dobrado

1363 διπ λοω diploo
de 1362; v
1) dobrar

1364 δις dis
de 1417; adv
1) duas vezes

1365 διστ αζ ω distazo
de 1364; v
1) duvidar

1366 διστ ομος distomos
de 1364 e 4750; adj
1) que tem uma dupla embocadura como um rio
1a) usado do fio da espada e de outras armas: Duplo fio ou gume

1367 δισχ ιλ ιοι dischilioi
de 1364 e 5507; adj
1) dois mil

1368 διυ λιζω diulizo
de 1223 e υλιζω hulizo (filtrar); v
1) filtrar, peneirar, despejar em um filtro

1369 διχαζω dichazo
de um derivado de 1364; v
1) cortar em duas partes, rachar, partir, dividir

1370 διχοσ τασια dichostasia
de um derivado de 1364 e 4714; TDNT - 1:514,88; n f
1) dissensão, divisão

1371 διχοτ ομεω dichotomeo
de um composto de um derivado de 1364 e um derivado de temno (cortar); TDNT 2:225,177; v
1) cortar em duas partes
1a) do cruel método de punição usado pelos hebreus e outros de cortar alguém em dois
2) cortar dilacerando, punir severamente

1372 διψα ω dipsao
de uma variação de 1373; TDNT - 2:226,177; v
1) ter sede, sofrer de sede
1a) figurativamente, diz-se daqueles que, sedentos, sentem dolorosa necessidade de, e
ansiosamente anseiam aquelas coisas pelas quais a alma é refrescada, apoiada, e
fortalecida

1373 διψος dipsos
de afinidade incerta; TDNT - 2:226,; n n
1) sede

1374 διψυ χος dipsuchos
de 1364 e 5590; TDNT - 9:665,1342; adj
1) mente dupla
1a) vacilante, incerto, duvidoso
1b) de interesse dividido

1375 διω γμο ς diogmos
de 1377; n m
1) perseguição

1376 διω κτ ης dioktes
de 1377; TDNT - 2:229, *; n m
1) perseguidor

1377 διω κω dioko
uma forma prolongada (e causativa) de um verbo primário dio (fugir; cf a raíz de 1169 e
1249); TDNT - 2:229,177; v
1) fazer correr ou fugir, afugentar, escapar
2) correr prontamente a fim de capturar um pessoa ou coisa, correr atrás
2a) correr com determinação: figurativamente de alguém que, numa corrida, dispara em
direção ao ponto de chegada
2b) perseguir (de um modo hostil)
3) de qualquer forma, seja qual seja, incomodar, preocupar, molestar alguém
3a) perseguir
3b) ser maltratado, sofrer perseguição por causa de algo
4) sem a idéia de hostilidade, correr atrás, seguir após: alguém
5) metáf., perseguir
5a) procurar ansiosamente, esforçar-se com todo o empenho para adquirir

1378 δογμα dogma
da raíz de 1380; TDNT - 2:230,178; n n
1) doutrina, decreto, lei
1a) de decretos públicos
1b) do Senado Romano

1c) de regras
2) as regras e requerimentos da lei de Moisés; que sugere severidade e julgamento
ameaçador
3) de certos decretos dos apóstolos relativos a uma vida correta
Sinônimos ver verbete 5918

1379 δογμα τιζω dogmatizo
de 1378; TDNT - 2:230,178; v
1) decretar, ordenar, exigir, estabelecer uma lei

1380 δοκ εω dokeo
uma forma prolongada de um verbo primário, δοκω doko (usado apenas como
substituto em certos tempos; cf a raíz de 1166) do mesmo significado; TDNT 2:232,178; v
1) ser da opinião de, pensar, supor
2) parecer, ser considerado, reputado
3) parece-me
3a) Penso, julgo
3b) Parece bom para, agradou a mim, eu determinei
Sinônimos ver verbete 5837

1381 δοκ ιμα ζω dokimazo
de 1384; TDNT - 2:255,181; v
1) testar, examinar, provar, verificar (ver se uma coisa é genuína ou não), como metais
2) reconhecer como genuíno depois de exame, aprovar, julgar valioso

1382 δοκ ιμη dokime
do mesmo que 1384; TDNT - 2:255,181; n f
1) teste, julgamento
2) aprovado, caráter provado
3) prova, um exemplar de valor comprovado

1383 δοκ ιμιο ν dokimion
um suposto derivado de 1382; TDNT - 2:255,181; n n
1) ação de provar
2) aquilo pelo qual algo é testado ou provado, teste

1384 δοκ ιμος dokimos
de 1380; TDNT - 2:255,183; adj
1) aprovado, particularmente de moedas e dinheiro.
2) aprovado, agradável, aceitável
No mundo antigo não havia sistema bancário como nós o conhecemos hoje, e nem
dinheiro em papel. Todo dinheiro era feito de metal, aquecido até se tornar líquido,
despejado em moldes e deixado para esfriar. Quando as moedas estavam frias, era
necessário polir os cantos irregulares. As moedas eram comparativamente brandas e, é
claro, muitas pessoas cortavam pequenas fatias do metal. Em um século, mais que
oitenta leis foram promulgadas em Atenas, para parar a prática de cortar as moedas que
estavam em circulação. No entanto, algumas da pessoas que cambiavam o dinheiro
eram homens íntegros, que não aceitariam dinheiro falsificado. Eram pessoas honradas
que colocavam em circulação apenas dinheiro genuíno e com o peso correto.
Tais homens eram chamados de “dokimos” ou “aprovados”. (Donald Barnhouse)

1385 δοκ ος dokos
de 1209 (pela idéia de sustentar); n f
1) viga

1386 δολ ιος dolios
de 1388; adj
1) fraudulento, enganoso

1387 δολ ιοω dolioo
de 1386; v
1) enganar, usar de fraude

1388 δολ ος dolos
de um verbo primário arcaico, dello (provavelmente significando “atrair com engano”;
cf 1185); n m
1) astúcia, engano, fraude, malícia

1389 δολ οω doloo
de 1388; v
1) apanhar numa armadilha
2) corromper, adulterar
Sinônimos ver verbete 5929

1390 δομα doma
da raíz de 1325; n n
1) dom, presente
Sinônimos ver verbete 5839

1391 δοξα doxa
da raíz de 1380; TDNT - 2:233,178; n f
1) opinião, julgamento, ponto de vista
2) opinião, estimativa, seja boa ou ruim, a respeito de alguém
2a) no NT sempre opinião positiva a respeito de alguém, que resulta em louvor, honra, e
glória
3) esplendor, brilho
3a) da lua, sol, estrelas
3b) magnificência, excelência, preeminência, dignidade, graça
3c) majestade
3c1) algo que pertence a Deus
3c1) a majestade real que pertence a Ele como supremo governador, majestade no sentido
da perfeição absoluta da divindade
3c2) algo que pertence a Cristo
3c2a) a majestade real do Messias
3c2b) o interior absolutamente perfeito ou a excelência pessoal de Cristo; a majestade
3c3) dos anjos
3c3a) como transparece na sua aparência brilhante exterior
4) a mais gloriosa condição, estado de exaltação
4a) da mesma condição de Deus Pai no céu, para a qual Cristo foi elevado depois de ter
concluído sua obra na terra
4b) a condição de gloriosa bem-aventurança à qual os cristãos verdadeiros entrarão depois
do retorno do seu Salvador do céu

1392 δοξαζω doxazo
de 1391; TDNT - 2:253,178; v
1) pensar, supor, ser da opinião
2) louvar, exaltar, magnificar, celebrar
3) honrar, conferir honras a, ter em alta estima
4) tornar glorioso, adornar com lustre, vestir com esplendor
4a) conceder glória a algo, tornar excelente
4b) tornar renomado, causar ser ilustre
4b1) Tornar a dignidade e o valor de alguém ou de algo manifesto e conhecido

1393 δορ κας Dorkas
uma raíz primitiva; n pr f
Dorcas = “gazela”
1) o nome de uma mulher que Pedro ressuscitou dentre os mortos

1394 δοσι ς dosis
da raíz de 1325; n f
1) ato de dar
2) dom, presente
Sinônimos ver verbete 5839

1395 δοτ ης dotes
da raíz de 1325; n m
1) doador

1396 δου λα γω γε ω doulagogeo
de um suposto composto de 1401 e 71; TDNT - 2:279,182; v
1) conduzir à escravidão, tomar como escravo
2) tornar escravo e tratar como escravo i.e. com severidade, sujeito à disciplina severa e
rígida

1397 δου λει α douleia
de 1398; TDNT - 2:261,182; n f
1) escravidão, servidão, condição de escravo

1398 δου λευ ω douleuo
de 1401; TDNT - 2:261,182; v
1) ser escravo, servir, prestar serviço
1a) de uma nação em sujeição a outros países
2) metáf. obedecer, submeter-se a
2a) num bom sentido, ser obediente
2b) num mau sentido, daqueles que tornam-se escravos de um poder maléfico, sujeitar-se a,
entregar-se a

1399 δου λη doule
feminino de 1401; TDNT - 2:261,182; n f
1) escrava, serva, criada

1400 δου λον doulon
Ver definição 1401

1401 δου λος doulos

de 1210; TDNT - 2:261,182; n
1) escravo, servo, homem de condição servil
1a) um escravo
1b) metáf., alguém que se rende à vontade de outro; aqueles cujo serviço é aceito por Cristo
para extender e avançar a sua causa entre os homens
1c) dedicado ao próximo, mesmo em detrimento dos próprios interesses
2) servo, atendente
Sinônimos ver verbete 5928

1402 δου λοω douloo
de 1401; TDNT - 2:279,182; n m
1) fazer um escravo de, reduzir à escravidão
2) metáf. entregar-me totalmente às necessidades e ao serviço de alguém, torna-me um
servo para ele
Sinônimos ver verbete 5834

1403 δοχη doche
de 1209; TDNT - 2:54,146; n f
1) festa, banquete

1404 δρα κων drakon
provavelmente de uma forma substituta de derkomai (olhar); TDNT - 2:281,186; n m
1) dragão, grande serpente, um nome para Satanás

1405 δρα σσ ομα ι drassomai
talvez semelhante a raíz de 1404 (pela idéia de capturar); v
1) agarrar com a mão, tomar

1406 δρα χμη drachme
de 1405; n f
1) dracma, moeda de prata grega que tem aproximadamente o mesmo peso do denário
romano

1407 δρε παν ον drepanon
de drepo (arrancar); n n
1) foicinha, podadeira, podão curvado, tal como os ceifeiro e vinhateiros usam

1408 δρο μος dromos
do substituto de 5143; TDNT - 8:233,1189; n m
1) curso
1a) no NT figurativamente, o curso da vida ou do ofício

1409 δρο υσι λλ α Drousilla
um diminutivo de Drusus (nome romano); n pr f
Drusila = “molhada pelo orvalho”
1) filha de Agripa, o velho, esposa de Félix, governador da Judéia, uma mulher devassa

1410 δυν αμα ι dunamai
de afinidade incerta; TDNT - 2:284,186; v
1) ser capaz, ter poder quer pela virtude da habilidade e recursos próprios de alguém, ou de
um estado de mente, ou através de circunstâncias favoráveis, ou pela permissão de lei
ou costume

2) ser apto para fazer alguma coisa
3) ser competente, forte e poderoso

1411 δυναμις dunamis
de 1410; TDNT - 2:284,186; n f
1) poder, força, habilidade
1a) poder inerente, poder que reside numa coisa pela virtude de sua natureza, ou que uma
pessoa ou coisa mostra e desenvolve
1b) poder para realizar milagres
1c) poder moral e excelência de alma
1d) poder e influência própria dos ricos e afortunados
1e) poder e riquezas que crescem pelos números
1f) poder que consiste em ou basea-se em exércitos, forças, multidões
Sinônimos ver verbete 5820

1412 δυν αμο ω dunamoo
de 1411; TDNT - 2:284,186; v
1) tornar forte, confirmar, fortalecer

1413 δυν αστ ης dunastes
de 1410; TDNT - 2:284,186; n m
1) príncipe, potentado
2) cortesão, alto oficial, ministro real de grande autoridade

1414 δυν ατεω dunateo
de 1415; TDNT - 2:284,186; v
1) ser poderoso ou forte
2) mostrar-se forte
3) ser capaz, ter poder

1415 δυν ατος dunatos
de 1410; TDNT - 2:284,186; adj
1) capaz, forte, poderoso, potente
1a) poderoso em riqueza e influência
1b) forte na alma
1b1) suportar calamidades e sofrimentos com coragem e paciência
1b2) firme nas virtudes cristãs
2) ser capaz (de fazer algo)
2a) poderoso, que se sobresai em algo
2b) ter poder para algo

1416 δυν ω duno ou δυμι dumi ou δυω duo
formas prolongadas de uma palavra primária arcaica δυω duo (descer); TDNT 2:318,192; v
1) entrar
2) afundar, ser mergulhado em, submergir, descer
2a) usado no NT para o pôr do sol

1417 δυο duo
numeral primário; n indecl
1) dois, par

1418 δυς dus-

partícula primária inseparável de derivação incerta; partícula
1) prefixo que transmite a idéia de dificuldade, oposição, injúria, semelhante aos nossos
prefixos “des-” ou “in-” como é sempre usado como prefixo, este número de ocorrência
não é listado no NT.

1419 δυσβα στ ακ τος dusbastaktos
de 1418 e um derivado de 941; adj
1) difícil de levar

1420 δυσ εντ ερι α dusenteria
de 1418 e um comparativo de 1787 (significando intestino); n n
1) disenteria, indisposição do intestino

1421 δυσ ερμ ην ευτ ος dusermeneutos
de 1418 e um suposto derivado de 2059; adj
1) difícil de interpretar, difícil de explicar

1422 δυσ κο λος duskolos
de 1418 e kolon (comida); adj
1) difícil de encontrar comida saborosa para, fastidioso a respeito de comida
2) difícil de agradar, que sempre acha defeito
3) difícil

1423 δυσ κο λως duskolos
de 1422; adv
1) com dificuldade

1424 δυσμ η dusme
de 1416; n f
1) pôr do sol
2) região do ocaso, oeste

1425 δυσ νο ητος dusnoetos
de 1418 e um derivado de 3539; TDNT - 4:963,636; adj
1) difícil de ser entendido

1426 δυσφ ημια dusphemia
de um composto de 1418 e 5345; n f
1) condição de alguém que é difamado
1a) má reputação, e a ação de alguém que usa linguagem infame

1427 δωδε κα dodeka
de 1417 e 1176; TDNT - 2:321,192; n indecl
1) doze
1a) os doze apóstolos de Jesus, assim nomeados pela sua eminência

1428 δωδε κατος dodekatos
de 1427; TDNT - 2:321,192; adj
1) décimo segundo

1429 δωδε κα φυ λον dodekaphulon
de 1427 e 5443; TDNT - 2:321,192; n n
1) as doze tribos, usado coletivamente para o povo israelita, organizado em doze tribos

1430 δωμα doma
de demo (construir); n n
1) construção, casa
2) uma parte de uma construção, sala de jantar, salão
3) cumeeira da casa, telhado
3a) as cumeeiras dos orientais eram (e ainda são)de superfície plana e usadas não somente
para caminhar, mas também para meditação e oração

1431 δωρ εα dorea
de 1435; TDNT - 2:166,166; n f
1) dom, dádiva, presente
Sinônimos ver verbete 5839

1432 δωρ εα ν dorean
caso acusativo de 1431 como advérbio; TDNT - 2:167,166; adj
1) gratuitamente, não merecido

1433 δωρ εομ αι doreomai
voz média de 1435; TDNT - 2:166,166; v
1) presentear, dar
Sinônimos ver verbete 5836

1434 δωρ ημα dorema
de 1433; TDNT - 2:166,166; n n
1) dom, dádiva, benefício

1435 δωρ ον doron
presente; TDNT - 2:166,166; n n
1) dom, presente
1a) presentes oferecidos em expressão de honra
1a1) de sacrifícios e outros presentes oferecidos a Deus
1a2) do dinheiro lançado no tesouro para uso do templo e para o socorro do pobre
2) oferta de um presente ou de presentes
Sinônimos ver verbete 5839

1436 εα ea
aparente imperativo de 1439; interj
1) interjeção que expressa indignação, ou espanto misturado com medo ah! oh! hum!

1437 εαν ean
de 1487 e 302; conj
1) se, no caso de

1438 εαυ του heautou (incluindo todos os outros casos)
de um pronome reflexivo que caiu em desuso e o caso genitivo (caso dativo ou
acusativo) de 846; pron
1) ele mesmo, ela mesma, a si mesmo, eles ou elas mesmos, a si próprios

1439 εαω eao
de afinidade incerta; v
1) conceder, permit, deixar
2) permitir que alguém faça o que deseja, não reprimir, deixar sozinho

3) desistir, deixar ir, partir

1440 εβδομη κοντ α hebdomekonta
de 1442 e uma forma modificada de 1176; TDNT - 2:627,249; n indecl
1) setenta
1a) os setenta discípulos que Jesus enviou além dos doze apóstolos

1441 εβδομη κοντ ακις hebdomekontakis
de 1440; TDNT - 2:627,249; adv
1) setenta vezes sete
1a) inúmeras ou incontáveis vezes

1442 εβδομος hebdomos
ordinal de 2033; TDNT - 2:627,249; adj
1) sétimo

1443 εβε ρ Eber
de origem hebraica 5677  ;עברn pr m
Éber ou Hebreu = “a região além de”
1) filho de Selá, e bisneto de Sem, um dos ancestrais de Abraão

1444 εβ ρα ικ ος Hebraikos
de 1443; TDNT - 3:356,372; adj
1) hebreu

1445 εβ ρα ιος Hebraios
de 1443; TDNT - 3:356,372; n m
1) hebreu
1a) qualquer das tribos judaicas ou israelitas
2) num sentido estrito, aqueles que moram na Palestina e usam a linguagem do país
3) todos os cristãos judeus, falem aramaico ou grego

1446 εβ ρα ις Hebrais
de 1443; TDNT - 3:356,372; n f
1) hebreu, a língua dos hebreus, contudo não aquela na qual o AT foi escrito, mas o
aramaico, que no tempo de Jesus e dos apóstolos havia, há muito tempo, substituído o
hebraico na Palestina.

1447 εβ ρα ιστι Hebraisti
de 1446; TDNT - 3:356,372; adv
1) em hebreu, i.e. em aramaico

1448 εγγι ζω eggizo
de 1451; TDNT - 2:330,194; v
1) aproximar-se, juntar uma coisa a outra
2) chegar perto, abordar

1449 εγγ ραφω eggrapho
de 1722 e 1125; TDNT - 1:769,128; v
1) gravar, inscrever, escrever em ou sobre
1a) registrar, arrolar

1450 εγγυ ος egguos
de 1722 e guion (membro); TDNT - 2:329,194; adj

1) fiador, patrocinador

1451 εγγυς eggus
de um verbo primário agcho (apertar ou sufocar; semelhante à raíz de 43); TDNT 2:330,194; adv
1) próximo, de lugar e de posição
1a) próximo
1b) aqueles que estão próximos de Deus
1b1) Judeus, em oposição àqueles que estão afastados de Deus e suas bênçãos
1b2) Os Rabinos usavam o termo “vir para perto” como equivalente a “tornar-se um
prosélito”
2) de tempo
2a) de momentos iminentes e que virão em breve

1452 εγγυτ ερον egguteron
do comparativo de 1451; adv n
1) mais próximo

1453 εγε ιρ ω egeiro
provavelmente semelhante a raíz de 58 (pela idéia de estar em controle das próprias
faculdades); TDNT - 2:333,195; v
1) despertar, fazer levantar
1a) despertar do sono, acordar
1b) despertar do sono da morte, chamar de volta da morte para a vida
1c) fazer levantar de um assento ou cama etc.
1d) levantar, produzir, fazer aparecer
1d1) fazer aparecer, trazer diante do público
1d2) levantar-se, insurgir-se contra alguém,
1d3) levantar i.e. fazer nascer
1d4) de construções, levantar, construir, erigir

1454 εγερσις egersis
de 1453; TDNT - 2:337,195; n f
1) que desperta ou estimula, excitação
2) levantar-se
3) ressurreição dos mortos

1455 εγκα θε τος egkathetos
de 1722 e um derivado de 2524; adj
1) secretamente ficar na espera, espião
2) alguém que é subornado por outros para fazer uma pessoa cair numa armadilha através de
palavras astuciosas

1456 εγκα ινια egkainia
plural de um suposto composto de 1722 e 2537; n n
1) dedicação, consagração
1a) em particular, a festa anual, celebrada durante oito dias, começando em 25 de Chislev
(metade de nosso Dezembro), instituída por Judas Macabeus [164 a.C.] em memória da
purificação do templo da profanação de Antíoco Epifanes

1457 εγκα ινιζω egkainizo
a.C. antes de Cristo

de 1456; TDNT - 3:453,388; v
1) renovar
2) fazer de novo, outra vez
3) iniciar, consagrar, dedicar

1458 εγκα λε ω egkaleo
de 1722 e 2564; TDNT - 3:496,394; v
1) apresentar-se como acusador de, trazer acusações contra
2) ser acusado

1459 εγκαταλ ειπ ω egkataleipo
de 1722 e 2641; v
1) abandonar, desertar
1a) deixar em grandes dificuldades, deixar abandonado
1b) totalmente abandonado, completamente desamparado
2) deixar para trás, desistir de sobreviver, falecer

1460 εγκατοικ εω egkatoikeo
de 1722 e 2730; v
1) habitar entre

1461 εγκε ντ ρι ζω egkentrizo
de 1722 e um derivado de 2759; v
1) cortar para inserir um enxerto
2) inocular, enxertar, transplantar em

1462 εγκλ ημα egklema
de 1458; TDNT - 3:496,394; n n
1) acusação: o crime do qual alguém é acusado
Sinônimos ver verbete 5803

1463 εγκο μβοομ αι egkomboomai
voz média de 1722 e komboo (cingir); TDNT - 2:339,196; v
1) nó ou fita que ata duas coisas, unindo-as; amarrar ou cingir-se
Larga tira de pano branco ou avental usado pelos escravos, atados à vestimenta por um
cinto. Diferenciava os escravos de pessoas livres. Daí, em 1Pe 5.5, “cingi-vos todos de
humildade” significa que revestir-se de humildade implica em sujeitar-se uns aos outros.
A palavra também se refere ao sobretudo que os escravos usavam para manter-se limpo
enquanto trabalhavam, uma veste excessivamente humilde.

1464 εγκο πη egkope
de 1465; TDNT - 3:855,453; n f
1) barreira, trincheira (cortando um caminho para impedir o avanço um inimigo em
perseguição)
2) obstáculo, impedimento

1465 εγκο πτ ω egkopto
de 1722 e 2875; TDNT - 3:855,453; v
1) cortar, impedir o avanço de alguém ao cortar o seu caminho
2) obstruir, estorvar

1466 εγκρ ατει α egkrateia
de 1468; TDNT - 2:339,196; n f

1) auto controle (virtude de alguém que domina seus desejos e paixões, esp. seus apetites
sensuais)

1467 εγκρ ατευ ομαι egkrateuomai
voz média de 1468; TDNT - 2:339,196; v
1) controlar-se, ser continente
1a) exibir auto-domínio, conduzir-se temperadamente
1b) imagem derivada de atletas que, ao preparar-se para os jogos, abstêm-se de comida
prejudicial à saúde, vinho e indulgência sexual

1468 εγκρ ατης egkrates
de 1722 e 2904; TDNT - 2:339,196; adj
1) forte, robusto
2) que tem poder sobre, possuído de (algo)
3) que domina, controla, modera, restringe
3a) que se controla, temperado, continente

1469 εγκρ ινω egkrino
de 1722 e 2919; TDNT - 3:951,469; v
1) contar entre, considerar entre
2) julgar-se digno de ser admitido em uma determinada classe

1470 εγκρ υπ τω ekgrupto
de 1722 e 2928; v
1) ocultar em algo
2) misturar um coisa com outra

1471 εγκυ ος egkuos
de 1722 e a raíz de 2949; adj
1) grávida, prenhe

1472 εγχ ριω egchrio
de 1722 e 5548; v
1) esfregar, sujar, ungir
2) ungir-se

1473 εγω ego
um pronome primário da primeira pessoa “Eu” (apenas expresso quando enfático);
TDNT - 2:343,196; pron
1) Eu, me, minha, meu

1474 εδα φιζω edaphizo
de 1475; v
1) atirar ao chão
1a) de cidades e construções, arrasar, deixar ao nível do chão
1b) metáf. com respeito aos homens

1475 εδα φος edaphos
da raíz de 1476; n n
1) fundo, base, chão

1476 εδραι ος hedraios
de um derivado de hezomai (sentar-se); TDNT - 2:362,200; adj
1) que está sentado, sedentário

2) firme, imóvel, constante, inabalável

1477 εδραι ωμα hedraioma
de um derivado de 1476; TDNT - 2:362,200; n n
1) suporte, apoio, escora

1478 εζε κι ας Ezekias
de origem hebraica 2396  ;יחזקיהוn pr m
Ezequias = “o poder de Jeová”
1) décimo segundo rei de Judá

1479 εθε λοθρ ησ κε ια ethelothreskeia
de 2309 e 2356; TDNT - 3:155,337; n f
1) adoração voluntária, arbitrária
1a) adoração que alguém prescreve e impõe sobre si mesmo, contrária à essência e natureza
da fé que deve ser dirigida a Cristo
1b) dito do zelo mal orientado e prática dos ascéticos

1480 εθιζ ω ethizo
de 1485; v
1) acostumar, ter o hábito de, ter o costume de

1481 εθν αρχης ethnarches
de 1484 e 746; n m
1) etnarca; alguém colocado sobre um povo como governante, mas sem autoridade e título
de rei

1482 εθνι κο ς ethnikos
de 1484; TDNT - 2:372,201; n m
1) adaptado ao gênio ou costumes de um povo, peculiar a uma nação, nacional
2) condizente aos modos ou linguagem de estrangeiros, estranho, forasteiro
3) no NT o que característico da natureza de pagãos, o que é estranho à adoração do Deus
verdadeiro, gentílico
3a) pagão, gentil

1483 εθνι κω ς ethnikos
de 1482; adv
1) como os gentios

1484 εθν ος ethnos
provavelmente de 1486; TDNT - 2:364,201; n n
1) multidão (seja de homens ou de animais) associados ou vivendo em conjunto
1a) companhia, tropa, multidão
2) multidão de indivíduos da mesma natureza ou gênero
2a) a família humana
3) tribo, nação, grupo de pessoas
4) no AT, nações estrangeiras que não adoravam o Deus verdadeiro, pagãos, gentis
5) Paulo usa o termo para cristãos gentis
Sinônimos ver verbete 5927

1485 εθο ς ethos
de 1486; TDNT - 2:372,202; n n

1) costume
2) prática prescrita pela lei, instituição, prescrição, rito

1486 εθω etho
uma palavra raíz; v
1) estar acostumado, hábituado
2) aquilo que é hábito
3) uso, costume

1487 ει ei
partícula primária de condicionalidade; conj
1) se

1488 ει ei
segunda pessoa do singular do presente de 1510; v
1) és

1489 ειγε eige
de 1487 e 1065; conj
1) se, de fato, visto que, desde

1490 ει δ ε μ η(γ ε) ei de me(ge)
de 1487, 1161, e 3361 (algumas vezes com 1065 adicionado); conj
1) caso contrário, mas senão

1491 ειδο ς eidos
de 1492; TDNT - 2:373,202; n n
1) aparência externa ou exterior, forma
2) gênero, tipo

1492 ειδω eido ou οιδα oida
palavra raíz; TDNT - 5:116, 673; v
1) ver
1a) perceber com os olhos
1b) perceber por algum dos sentidos
1c) perceber, notar, discernir, descobrir
1d) ver
1d1) i.e. voltar os olhos, a mente, a atenção a algo
1d2) prestar atenção, observar
1d3) tratar algo
1d3a) i.e. determinar o que deve ser feito a respeito de
1d4) inspecionar, examinar
1d5) olhar para, ver
1e) experimentar algum estado ou condição
1f) ver i.e. ter uma intrevista com, visitar
2) conhecer
2a) saber a respeito de tudo
2b) saber, i.e. adquirir conhecimento de, entender, perceber
2b1) a respeito de qualquer fato
2b2) a força e significado de algo que tem sentido definido
2b3) saber como, ter a habilidade de
2c) ter consideração por alguém, estimar, prestar atênção a (1Ts 5.12)
Sinônimos ver verbete 5825

1493 ειδω λει ον eidoleion
de um suposto derivado de 1497; TDNT - 2:379,202; n n
1) templo de um ídolo, templo consagrado a ídolos

1494 ειδω λοθυτ ον eidolothuton
neutro de um composto de 1497 e um suposto derivado de 2380; TDNT - 2:378,202; adj
1) sacrificado aos ídolos, a carne que sobrou dos sacrifícios pagãos
1a) que era consumida nas festas ou vendida (pelo pobre e o miserável) no mercado

1495 ειδω λολα τρει α eidololatreia
de 1497 e 2999; TDNT - 2:379,202; n f
1) adoração a deuses falsos, idolatria
1a) de festas sacrificiais formais celebradas para honrar falsos deuses
1b) da cobiça, como adoração a Mamom
2) no plural, os vícios provenientes da idolatria e peculiares a ela

1496 ειδω λολα τρη ς eidololatres
de 1497 e a raíz de 3000; TDNT - 2:379,202; n m
1) adorador de deuses falsos, idólatra
1a) usado de qualquer pessoa, mesmo cristã, que participava de algum modo no culto dos
pagãos, esp. alguém que estava presente nas suas festas sacrificiais e comia das sobras
das vítimas oferecidas
2) pessoa cobiçosa como um adorador de Mamom

1497 ειδω λον eidolon
de 1491; uma imagem (i.e. para adoração); TDNT - 2:375,202; n n
1) imagem, réplica
1a) i.e. qualquer coisa que representa a forma de um objeto, seja real ou imaginária
1b) usado dos espíritos dos mortos, aparições, fantasmas, espectros da mente, etc.
2) imagem de um deus pagão
3) deus falso

1498 ειε η eien
optativo (i.e. subjuntivo inglês) presente de 1510 (incluindo a outra pessoa); v
1) ser, existir, acontecer, estar presente

1499 ει κ αι ei kai
de 1487 e 2532; conj
1) até mesmo, se, apesar de

1500 εικ η eike
provavelmente de 1502 (pela idéia de falha); TDNT - 2:380,203; adv
1) que não vale a pena ser tomado em consideração, sem propósito, sem justa causa
2) em vão
2a) sem sucesso ou esforço

1501 εικ οσ ι eikosi
de afinidade incerta; n indecl
1) vinte

1502 εικ ω eiko
aparentemente uma palavra raíz; v
1) ceder, dobrar-se

1503 εικ ω eiko
aparentemente uma palavra raíz [talvez semelhante a 1502 pela idéia de ‘débil como
uma cópia’]; v
1) ser como

1504 εικ ων eikon
de 1503; TDNT - 2:381,203; n f
1) imagem, figura, semelhança
1a) imagem das coisas (as coisas celestiais)
1a1) usado da semelhança moral dos homens renovados com Deus
1a2) a imagem do Filho de Deus, à qual os verdadeiros cristãos são transformados, é
semelhante não somente ao corpo celestial, mas também ao estado de mente mais santo
e abençoado, que Cristo possui
1b) a imagem de alguém
1b1) alguém no qual a semelhança de outro é vista
1b2) aplicado ao homem por causa de seu poder de comando
1b3) a Cristo por causa de sua natureza divina e absoluta excelência moral

1505 ειλ ικρ ινεια heilikrineia
de 1506; TDNT - 2:397,206; n f
1) pureza, sinceridade, ingenuidade, simplicidade

1506 ειλ ικρ ινης heilikrines
de heile (o raio do sol) e 2919; TDNT - 2:397,206; adj
1) puro, sincero, imaculado
2) achado puro quando aberto e examinado a luz do sol
Sinônimos ver verbete 5840 e 5896

1507 ειλ ισσω heilisso
forma prolongada do verbo primário, mas defectivo heilo (do mesmo sentido); v
1) enrolar ou ajuntar

1508 ει μη ei me
de 1487 e 3361; conj
1) senão, exceto, mas

1509 ει μη τι ei me ti
de 1508 e o neutro de 5100; conj
1) a menos que, exceto, salvo se talvez

1510 ειμι eimi
primeira pessoa do singular do presente indicativo; uma forma prolongada de um verbo
primário e defectivo; TDNT - 2:398,206; v
1) ser, exitir, acontecer, estar presente

1511 ει να ι einai
presente infinitivo de 1510; v
1) ser, existir, acontecer, estar presente

1512 ει π ερ ei per
de 1487 e 4007; conj
1) se é verdade que, já que, se depois de tudo

1513 ει π ος ei pos
de 1487 e 4458; conj
1) se é verdade que, já que, se depois de tudo

1514 ειρ ην ευω eireneuo
de 1515; TDNT - 2:417,207; v
1) fazer a paz
2) cultivar ou manter a paz, harmonia
3) estar em paz, viver em paz

1515 ειρ ηνη eirene
provavelmente do verbo primário eiro (juntar); TDNT - 2:400,207; n f
1) estado de tranqüilidade nacional
1a) ausência da devastação e destruição da guerra
2) paz entre os indivíduos, i.e. harmonia, concórdia
3) segurança, seguridade, prosperidade, felicidade (pois paz e harmonia fazem e mantêm as
coisas seguras e prósperas)
4) da paz do Messias
4a) o caminho que leva à paz (salvação)
5) do cristianismo, o estado tranqüilo de uma alma que tem certeza da sua salvação através
de Cristo, e por esta razão nada temendo de Deus e contente com porção terrena, de
qualquer que seja a classe
6) o estado de bem-aventurança de homens justos e retos depois da morte

1516 ειρ ηνικ ος eirenikos
de 1515; TDNT - 2:418,207; adj
1) relacionado à paz
2) pacífico, tranqüilo, que ama a paz
3) que traz a paz consigo, sereno

1517 ειρ ηνο πο ιεω eirenopoieo
de 1518; TDNT - 2:419,207; v
1) fazer a paz, estabelecer harmonia

1518 ειρ ηνο πο ιος eirenopoios
de 1518 e 4160; TDNT - 2:419,207; adj
1) pacificador
2) pacífico, que ama a paz

1519 εις eis
preposição primária; TDNT - 2:420,211; prep
1) em, até, para, dentro, em direção a, entre

1520 εις heis
(incluindo o neutro [etc.] hen); TDNT - 2:434,214; numeral
1) um

1521 εισ αγ ω eisago
de 1519 e 71; v
1) conduzir, levar
2) trazer a um lugar não é expressamente determinado

1522 εισ ακ ου ω eisakouo

de 1519 e 191; TDNT - 1:222,34; v
1) dar atênção a, aceitar admoestação, obedecer
2) ouvir, consentir, requerer, ser ouvido, ter um pedido atendido
2a) de pessoas que apresentam suas orações a Deus
2b) de orações oferecidas

1523 εισδ εχ ομαι eisdechomai
de 1519 e 1209; TDNT - 2:57,146; v
1) receber amavelmente, acolher

1524 εισε ιμι eiseimi
de 1519 e eimi (ir); v
1) ir para dentro, entrar

1525 εισ ερχομα ι eiserchomai
de 1519 e 2064; TDNT - 2:676,257; v
1) ir para fora ou vir para dentro: entrar
1a) de homens ou animais, quando se dirigem para uma casa ou uma cidade
1b) de Satanás tomando posse do corpo de uma pessoa
1c) de coisas: como comida, que entra na boca de quem come
2) metáf.
2a) de ingresso em alguma condição, estado das coisas, sociedade, emprego
2a1) aparecer, vir à existência, começar a ser
2a2) de homens, vir perante o público
2a3) vir à vida
2b) de pensamentos que vêm a mente

1526 εισι eisi
terceira pessoal do plural presente indicativo de 1510; v
1) são, estão, etc.

1527 εις κ ατ εις heis kath heis
de 1520 repetido com 2596 inserido; idiom
1) um após o outro

1528 εισ κα λε ω eiskaleo
de 1519 e 2564; TDNT - 3:496,394; v
1) convidar para entrar

1529 εισ οδο ς eisodos
de 1519 e 3598; TDNT - 5:103,666; n f
1) entrada
1a) lugar ou caminho que conduz a um lugar (como um portão)
1b) ato de entrar

1530 εισ πηδ αω eispedao
de 1519 e pedao (pular, lançar-se); v
1) apresentar-se inesperadamente, entrar impetuosamente

1531 εισ πο ρευ ομα ι eisporeuomai
de 1519 e 4198; TDNT - 6:578,915; v
1) ir para dentro, entrar
1a) de pessoas

1b) de coisas
1b1) ser levado ou colocado dentro
1b2) como comida na boca
2) metáf. de afeições que entram na alma

1532 ειστ ρεχω eistrecho
de 1519 e 5143; v
1) correr para dentro

1533 εισφ ερω eisphero
de 1519 e 5342; TDNT - 9:64,1252; v
1) trazer para dentro
2) introduzir

1534 ειτ α eita
de afinidade incerta; adv
1) então
2) próximo, depois disto

1535 ειτε eite
de 1487 e 5037; conj
1) se ... se
2) ou ... ou

1536 ει τις ei tis
de 1487 e 5100; pron
1) quem quer, qualquer que

1537 εκ ek ou εξ ex
preposição primária denotando origem (o ponto de onde ação ou movimento procede),
de, de dentro de (de lugar, tempo, ou causa; literal ou figurativo); prep
1) de dentro de, de, por, fora de

1538 εκαστος hekastos
como se um superlativo de hekas (longe); adj
1) cada, todo

1539 εκαστοτ ε hekastote
como se de 1538 e 5119; adv
1) cada vez, sempre

1540 εκατον hekaton
de afinidade incerta; n indecl
1) cem

1541 εκατονταετ ης hekatontaetes
de 1540 e 2094; adj
1) centenário, (de) cem anos

1542 εκατονταπλ ασιω ν hekatontaplasion
de 1540 e um suposto derivado de 4111; adj
1) centuplicado, cem vezes mais

1543

εκ ατοντ αρχης

hekatontarchos

hekatontarches

ou

εκα τονταρχος

de 1540 e 757; n m
1) oficial do exército romano

1544 εκβαλ λω ekballo
de 1537 e 906; TDNT - 1:527,91; v
1) expulsar, expelir, mandar sair
1a) com noção de violência
1a1) expelir (expulsar)
1a2) expulsar
1a2a) do mundo, i.e. ser privado do poder e influência que se exerce no mundo
1a2b) uma coisa: excremento da barriga na fossa
1a3) expelir uma pessoa de uma sociedade: banir de uma família
1a4) compelir alguém a partir; mandar alguém partir, de modo severo ainda que não
violento na linguagem
1a5) empregado para expressar a idéia de que o movimento rápido de algo saindo é
transferido para algo sendo lançado
1a5a) ordenar ou fazer alguém sair apressadamente
1a6) fazer sair com força, puxar
1a7) com implicacões da força superar força oposta
1a7a) fazer uma coisa se mover em linha reta até o seu alvo pretendido
1a8) rejeitar com desprezo, rejeitar ou jogar fora
1b) sem noção de violência
1b1) fazer sair, extrair, algo inserido em outra coisa
1b2) fazer sair, gerar
1b3) excetuar, omitir, i.e. não receber
1b4) levar ou conduzir a algum lugar com uma força que não se pode resistir

1545 εκβα σις ekbasis
de um composto de 1537 e a raíz de 939 (significando sair); n f
1) egressão, caminho para fora, saída
1a) aplicado figurativamente para o caminho de escape da tentação
2) resultado, balanço, imagem final, referindo-se ao fim da vida de alguém
2a) Hb 13.7 não se refere apenas ao fim da vida física, mas ao modo como se chegou ao fim
de uma vida plena tal como transmitida pelo espírito da pessoa ao morrer

1546 εκβολ η ekbole
de 1544; n f
1) descarregamento
2) arremesso ao mar de bens e carga. Assim os marinheiros aliviavam um navio em uma
tempestade para impedir que afundasse

1547 εκγαμιζ ω ekgamizo
de 1537 e uma forma de 1061 [cf 1548]; v
1) dar em casamento: uma filha
2) casar, ser dado em casamento

1548 εκγαμισ κω ekgamisko
de 1537 e 1061; v
1) dar em casamento: uma filha
2) casar, ser dado em casamento

1549 εκγονον ekgonon

neutro de um derivado de um composto de 1537 e 1096; adj
1) originado de alguém, nascido, gerado
2) filho, filha, prole, filhos, descendentes
3) netos

1550 εκδ απα να ω ekdapanao
de 1537 e 1159; v
1) esgotar pelo uso, gastar inteiramente, terminar completamente
2) esgotar-se

1551 εκδ εχ ομα ι ekdechomai
de 1537 e 1209; TDNT - 2:56,146; v
1) receber, aceitar
2) procurar, esperar, aguardar

1552 εκδ ηλ ος ekdelos
de 1537 e 1212; adj
1) evidente, claro, conspícuo

1553 εκδ ημε ω ekdemeo
de um composto de 1537 e 1218; TDNT - 2:63,149; v
1) viajar para fora do país
2) emigrar, partir
3) estar ou viver fora do país

1554 εκδιδ ωμι ekdidomi
de 1537 e 1325; v
1) divulgar, tornar conhecida a própria casa, força, autoridade, propriedades
2) divuldar, desistir, cessar
3) colocar para alugar
4) arrendar
5) alugar para benefício próprio

1555 εκδιηγ εομ αι ekdiegeomai
de 1537 e um composto de 1223 e 2233; v
1) narrar completamente
2) relatar, contar, declarar

1556 εκδικε ω ekdikeo
de 1558; TDNT - 2:442,215; v
1) defender o direito de alguém, fazer justiça
1a) proteger, defender (uma pessoa da outra)
2) vingar algo
2a) punir uma pessoa por algo

1557 εκδικη σις ekdikesis
de 1556; TDNT - 2:445,215; n f
1) desforra, vingança, punição
In 2Co 7.11 — satisfazer a justiça; fazer justiça a todas as partes. Ver Lc 18.3; 21.22. A
palavra também tem o sentido de absolvição e carrega o sentido de vindicação.
(Vincent III, p. 329)

1558 εκδικο ς ekdikos

de 1537 e 1349; TDNT - 2:444,215; adj
1) sem lei e justiça
2) que exige a condenação de alguém
2a) vingador, punidor

1559 εκδιω κω ekdioko
de 1537 e 1377; v
1) expelir, expulsar, banir
2) procurar
2a) perseguir, oprimir com calamidades

1560 εκδ οτ ος ekdotos
de 1537 e um derivado de 1325; adj
1) entregue, abandonado
1a) aos inimigos, ou ao poder ou vontade de alguém

1561 εκδ οχη ekdoche
de 1551; n f
1) ato ou maneira de receber de
1a) recepção
1b) sucessão
1c) interpretação
1d) expectativa, espera

1562 εκδυω ekduo
de 1537 e a raíz de 1416; TDNT - 2:318,192; v
1) despir-se
1a) tirar uma das peças do seu vestuário
2) tirar de si mesmo, tirar as vestes de alguém
3) fig., despir-se do corpo, a roupa da alma

1563 εκε ι ekei
de afinidade incerta; adv
1) lá, em ou para aquele lugar

1564 εκε ιθ εν ekeithen
de 1563; adv
1) dali, daquele lugar

1565 εκε ινος ekeinos
de 1563; pron
1) ele, ela, isto, etc.

1566 εκε ισ ε ekeise
de 1563; adv
1) lá, naquele lugar

1567 εκζ ητεω ekzeteo
de 1537 e 2212; TDNT - 2:894,300; v
1) procurar, pesquisar
2) procurar, i.e. investigar, inspecionar
3) procurar para si próprio, mendigar, pedir auxílio ou caridade, suplicar
4) exigir de volta, requerer

1568 εκθ αμβεω ekthambeo
de 1569; TDNT - 3:4,*; v
1) sentir terror ou estar maravilhado
1a) alarmar grandemente, aterrorizar
2) estar assustado em perplexidade
2a) estar completamente perplexo, pasmo
2b) estar assustado com terror

1569 εκθ αμβος ekthambos
de 1537 e 2285; TDNT - 3:4,312; adj
1) completamente pasmo, maravilhado
2) terrível, assustador
3) milagre ou grande maravilha

1570 εκθ ετ ος ekthetos
de 1537 e um derivado de 5087; adj
1) abandonado, exposto

1571 εκκαθ αι ρω ekkathairo
de 1537 e 2508; TDNT - 3:430,381; v
1) purificar, limpar totalmente, limpar

1572 εκκαιω ekkaio
de 1537 e 2545; v
1) queimar
2) colocar fogo
3) estar inflamado, queimar

1573 εκκακ εω ekkakeo ou εγκακεω egkakeo
de 1537 e 2556; TDNT - 3:486,*; v
1) estar completamente desanimado, estar esgotado, exausto

1574 εκκε ντε ω ekkenteo
de 1537 e a raíz de 2759; TDNT - 2:446,216; v
1) expelir, tirar
2) furar, trespassar, penetrar

1575 εκκλ αω ekklao
de 1537 e 2806; v
1) romper-se, cortar

1576 εκκλ ειω ekkleio
de 1537 e 2808; v
1) excluir, expulsar pelas portas
2) prevenir a aproximação de alguém

1577 εκκλ ησ ια ekklesia
de um composto de 1537 e um derivado de 2564; TDNT - 3:501,394; n f
1) reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares para algum lugar público,
assembléia
1a) assembléia do povo reunida em lugar público com o fim de deliberar
1b) assembléia dos israelitas
1c) qualquer ajuntamento ou multidão de homens reunidos por acaso, tumultuosamente

1d) num sentido cristão
1d1) assembléia de Cristãos reunidos para adorar em um encontro religioso
1d2) grupo de cristãos, ou daqueles que, na esperança da salvação eterna em Jesus Cristo,
observam seus próprios ritos religiosos, mantêm seus próprios encontros espirituais, e
administram seus próprios assuntos, de acordo com os regulamentos prescritos para o
corpo por amor à ordem
1d3) aqueles que em qualquer lugar, numa cidade, vila,etc, constituem um grupo e estão
unidos em um só corpo
1d4) totalidade dos cristãos dispersos por todo o mundo
1d5) assembléia dos cristãos fieis já falecidos e recebidos no céu
Sinônimos ver verbete 5897

1578 εκκλ ινω ekklino
de 1537 e 2827; v
1) apartar-se, desviar (do caminho e curso reto)
2) desviar-se, dar as costas, manter-se afastado da sociedade
3) evitar alguém com determinação

1579 εκκο λυμβαω ekkolumbao
de 1537 e 2860; v
1) escapar nadando

1580 εκκο μιζω ekkomizo
de 1537 e 2865; v
1) levar
1a) pessoa falecida para enterrar

1581 εκκο πτω ekkopto
de 1537 e 2875; TDNT - 3:857,453; v
1) cortar fora, remover
1a) de uma árvore
2) metáf. remover

1582 εκκρ εμαμ αι ekkremamai
voz média de 1537 e 2910; TDNT - 3:915,468; v
1) pender, inclinar

1583 εκλ αλε ω eklaleo
de 1537 e 2980; v
1) contar, divulgar

1584 εκλ αμ πω eklampo
de 1537 e 2989; TDNT - 4:16,497; v
1) brilhar

1585 εκλ ανθ αν ομαι eklanthanomai
voz média de 1537 e 2990; v
1) fazer esquecer
2) esquecer

1586 εκλ εγομαι eklegomai
voz média de 1537 e 3004 (em seu sentido primário); TDNT - 4:144,505; v
1) selecionar, escolher, selecionar ou escolher para si mesmo

1a) escolher entre muitos, como Jesus que escolheu seus discípulos
1b) escolher alguém para um ofício
1c) de Deus que escolhe quem ele julga digno de receber seus favores e separa do resto da
humanidade para ser peculiarmente seu e para ser assistido continuamente pela sua
graciosa supervisão
1c1) i.e. os israelites
1d) de Deus Pai que escolhe os cristãos como aqueles que ele separa da multidão sem
religião como seus amados, aos quais transformou, através da fé em Cristo, em cidadãos
do reino messiânico: (Tg 2.5) de tal forma que o critério de escolha arraiga-se
unicamente em Cristo e seus méritos

1587 εκλ ει πω ekleipo
de 1537 e 3007; v
1) falhar
1a) excluir, omitir, ignorar
1b) partir, renunciar
2) falhar
2a) cessar, terminar, parar
2b) da ausência ou eclipse da luz do sol e da lua

1588 εκλ εκτ ος eklektos
de 1586; TDNT - 4:181,505; adj
1) selecionado, escolhido
1a) escolhido por Deus,
1a1) para obter salvação em Cristo
1a1a) cristãos são chamados de “escolhidos ou eleitos” de Deus
1a2) o Messias é chamado “eleito”, designado por Deus para o mais exaltado ofício
concebível
1a3) escolha, seleção, i.e. o melhor do seu tipo ou classe, excelência preeminente: aplicado
a certos indivíduos cristãos

1589 εκλογη ekloge
de 1586; TDNT - 4:176,505; n f
1) o ato de selecionar, escolhar
1a) do ato de livre arbítrio de Deus pela qual, antes da fundação do mundo, decretou suas
bênçãos sobre certas pessoas
1b) decreto feito através da escolha pelo qual decidiu abênçoar certas pessoas em Cristo
apenas pela graça
2) coisa ou pessoa escolhida
2a) de pessoas: eleito de Deus

1590 εκλ υω ekluo
de 1537 e 3089; v
1) soltar, desprender, tornar livre
2) dissolver, metáf., afrouxar, relaxar, extenuar
2a) ter a força de alguém relaxada, estar esfraquecido até a exaustão, tornar-se fraco, tornarse cansativo, estar cansado
2b) desanimar, perder a esperança

1591 εκμ ασσ ω ekmasso
de 1537 e a raíz de 3145; v
1) secar, enxugar

1592 εκμυ κτ ηρι ζω ekmukterizo
de 1537 e 3456; TDNT - 4:796,614; v
1) zombar torcendo o nariz, escarnecer, ridicularizar

1593 εκν ευ ω ekneuo
de 1537 e 3506; v
1) virar para um lado
2) retirar-se, virar-se, esquivar-se de algo
3) nadar, escapar nadando
4) escapar, escapulir secretamente

1594 εκν ηφω eknepho
de 1537 e 3525; TDNT - 4:941,633; v
1) recuperar-se da embriaguez, tornar-se sóbrio
2) metáf. voltar a ter uma mente sóbria

1595 εκου σιο ν hekousion
neutro de um derivado de 1635; TDNT - 2:470,*; adj
1) voluntário

1596 εκου σιος hekousios
do mesmo que 1595; TDNT - *,221; adv
1) voluntariamente, de boa vontade, de acordo consigo mesmo
1a) pecar de propósito como oposto a pecados cometidos involuntariamente, e por
ignorância ou fraqueza

1597 εκπα λα ι ekpalai
de 1537 e 3819; adv
1) desde tempos antigos
2) por um longo tempo

1598 εκπε ιρ αζω ekpeirazo
de 1537 e 3985; TDNT - 6:23,822; v
1) provar, testar (inteiramente)
2) colocar à prova o caráter e o poder de Deus

1599 εκπεμ πω ekpempo
de 1537 e 3992; v
1) enviar, fazer sair

1600 εκπε ταννυμι ekpetannumi
de 1537 e uma forma de 4072; v
1) expandir, estender

1601 εκπι πτω ekpipto
de 1537 e 4098; TDNT - 6:167,846; v
1) cair fora de, cair de, desmoronar
2) metáf.
2a) cair de algo, perdê-lo
2b) perecer, cair
2b1) cair de um lugar onde não se pode permanecer
2b2) cair de um posição
2b3) cair sem forças, cair no chão, estar sem vigor

2b3a) da promessa divina de salvação

1602 εκπλ εω ekpleo
de 1537 e 4126; v
1) embarcar, navegar, partir de navio

1603 εκπλ ηρ οω ekpleroo
de 1537 e 4137; TDNT - 6:307,867; v
1) preencher, encher completamente
2) metáf. cumprir, fazer bem

1604 εκπλ ηρ ωσις ekplerosis
de 1603; TDNT - 6:308,867; n f
1) cumprimento, realização

1605 εκπλ ησ σω ekplesso
de 1537 e 4141; v
1) ferir, expelir com uma pancada, expulsar
2) expulsar através de pancada, expelir
2a) comumente, entrar em pânico, ficar chocado, ficar maravilhado
3) maravilhar-se, espantar-se, ficar assombrado
Sinônimos ver verbete 5841

1606 εκπν εω ekpneo
de 1537 e 4154; TDNT - 6:452,876; v
1) expirar, emitir o último suspiro, morrer

1607 εκπο ρε υομ αι ekporeuomai
de 1537 e 4198; TDNT - 6:578,915; v
1) ir embora, sair, partir
2) metáf.
2a) sair, escapar, proceder
2a1) de sentimentos, afeições, ações, dizeres
2b) fuir
2b1) de um rio
2c) projetar, da boca de alguém
2d) espalhar, de um rumor

1608 εκπο ρν ευω ekporneuo
de 1537 e 4203; TDNT - 6:579,918; v
1) cair na prostituição, “entregar-se à fornicação”

1609 εκπτυ ω ekptuo
de 1537 e 4429; TDNT - 2:448,216; v
1) cuspir
2) rejeitar, desprezar, repugnar

1610 εκρ ιζ οω ekrizoo
de 1537 e 4492; TDNT - 6:991,985; v
1) desarraigar, arrancar pela raíz

1611 εκ στ ασι ς ekstasis
de 1839; TDNT - 2:449,217; n f

1) qualquer mudança de uma coisa de seu lugar próprio ou estado, deslocamento
2) um ato de lançar a mente fora de seu estado normal, alienação de mente, seja tal como
faz um lunático ou como um homem que por alguma emoção repentina é transportado
como se estivesse fora de si, assim que arrebatado nesta condição, apesar de estar
acordado, sua mente é apartada de todos os objetos em derredor e inteiramente fixada
nas coisas divinas que ele nada vê mas as formas e imagens existem, e pensa que
percebe com seus olhos e ouvidos as realidades mostradas a ele por Deus.
3) admiração, o estado de alguém, seja devido à importância ou à novidade de um evento,
entra num estado misto de medo e admiração

1612 εκσ τρεφω ekstrepho
de 1537 e 4762; v
1) dar volta ou torcer, destruir totalmente
2) virar, inverter
3) mudar para pior, perverter, corromper

1613 εκτ αρασσω ektarasso
de 1537 e 5015; v
1) agitar, causar grandes problemas

1614 εκτ ει νω ekteino
de 1537 e teino (estender); TDNT - 2:460,219; v
1) estender, alargar, avançar
1a) sobre, em direção a, contra alguém

1615 εκτ ελ εω ekteleo
de 1537 e 5055; v
1) finalizar, completar

1616 εκτ εν εια ekteneia
de 1618; TDNT - 2:464,219; n f
1) extensão
2) determinação (de mente), perseverança, dedicação

1617 εκτ εν ηστ ερον ektenesteron
neutro do comparativo de 1618; TDNT - 2:463,219; adj
1) mais atentamente, mais seriamente

1618 εκτ εν ης ektenes
de 1614; TDNT - 2:463,219; adj
1) contínuo
2) metáf. determinado, seriamente, assiduosamente

1619 εκτ ενω ς ektenos
de 1618; adv
1) seriamente, fervorosamente, intensamente de um verbo que significa “estender a mão.”,
assim significa ser estendido — sério, resoluto, tenso.

1620 εκτ ιθ ημι ektithemi
de 1537 e 5087; v
1) colocar ou empregar, pôr para fora, expor
2) mostrar, exibir
3) metáf. mostrar, declarar, expôr

1621 εκτ ινασσ ω ektinasso
de 1537 e tinasso (balançar); v
1) sacudir, de tal forma que algo que estava preso caia
1a) por este ato simbólico, uma pessoa expressa desprezo extremo por outra e rejeita ter
qualquer relação posterior com ela
1b) sacudir-se (para livrar-se de sujeira)

1622 εκτ ος ektos
de 1537; adv
1) fora, além
2) fora, exterior
3) fora de
4) além de, também, exceto

1623 εκτ ος hektos
ordinal de 1803; adj
1) o sexto

1624 εκτ ρε πω ektrepo
de 1537 e a raíz de 5157; v
1) virar ou torcer
1a) num sentido médico usado para membros deslocados
2) desviar-se, dirigir para o lado
3) ser virado
4) virar
5) desviar de, afastar-se de algo, evitar encontrar ou associar com alguém

1625 εκτ ρεφω ektrepho
de 1537 e 5142; v
1) alimentar até tornar-se maduro, educar
2) nutrir, criar

1626 εκτ ρωμ α ektroma
de um comparativo de 1537 e titrosko (ferir); TDNT - 2:465,220; n n
1) aborto, abortivo
2) nascido fora de tempo

1627 εκφ ερω ekphero
de 1537 e 5342; v
1) levar, trazer
1a) o morto para o sepultamento
2) levar i.e. conduzir
3) levar adiante, i.e. produzir
3a) da terra produzindo plantas

1628 εκφ ευ γω ekpheugo
de 1537 e 5343; v
1) fugir, procurar refúgio
1a) buscar segurança no vôo
1b) escapar

1629 εκφ οβεω ekphobeo

de 1537 e 5399; v
1) amedrontar, aterrorizar
2) lançar-se em vôo violento

1630 εκφ οβος ekphobos
de 1537 e 5401; adj
1) acometido de medo ou terror, excessivamente amedrontado, aterrorizado

1631 εκφ υω ekphuo
de 1537 e 5453; v
1) gerar ou produzir de
2) fazer cresçer

1632 εκχ εω ekcheo ou (pela variação) εκχυ νω ekchuno
de 1537 e χεω cheo; TDNT - 2:467,220; v
1) despejar, derramar
2) metáf. dar ou distribuir amplamente

1633 εκχ ωρ εω ekchoreo
de 1537 e 5562; v
1) partir de
2) remover de, no sentido de fugir de

1634 εκψ υχω ekpsucho
de 1537 e 5594; v
1) expirar, dar o último suspiro

1635 εκων hekon
de afinidade incerta; TDNT - 2:469,221; adj
1) não forçado, voluntário, disposto
2) de vontade própria
3) com consentimento

1636 ελα ια elaia
de um suposto derivado de uma palavra arcaica primária; n f
1) oliveira
2) oliva, fruto de uma oliveira

1637 ελα ιο ν elaion
do mesmo que 1636; TDNT - 2:470,221; n n
1) óleo de oliva
1a) para combustível de lâmpadas
1b) para cura do doente
1c) para ungir a cabeça e o corpo em festas
1d) mencionado entre os artigos de comércio

1638 ελα ιω ν elaion
de 1636; n m
1) pomar de oliveiras, lugar plantado com oliveiras
1a) Monte das Oliveiras

1639 ελαμ ιτης Elamites
de origem hebraica 5867  ;עילמיםn m

1) elamita, i.e. habitante da província de Elão, região que se estende ao sul do Golfo
Pérsico, cujos limites são incertos

1640 ελα σσ ων elasson ou ελα ττ ων elatton
comparativo do mesmo que 1646; TDNT - 4:648,593; v
1) menor, menos
1a) em idade (mais jovem)
1b) em posição
1c) em excelência, o pior

1641 ελα ττ ονεω elattoneo
de 1640; v
1) ser menor, inferior, (em possessões)
2) fazer menos, diminuir

1642 ελα ττ οω elattoo
de 1640; v
1) fazer menor ou inferior: em dignidade
2) ser considerado menor ou inferior: em dignidade
3) decresçer em autoridade ou popularidade

1643 ελα υνω elauno
forma prolongada de um verbo primário (arcaico, exceto em certos tempos, como uma
alternativa deste) de afinidade incerta; v
1) conduzir
1a) do vento conduzindo navios ou nuvens
1b) de marinheiros impelindo uma embarcação a remos, remar
1c) ser levado num navio, navegar, velejar
1d) de demônios conduzindo para algum lugar os homens que eles possuem

1644 ελα φρι α elaphria
de 1645; n f
1) leviandade
1a) usado de inconstância e volubilidade de mente

1645 ελα φρ ος elaphros
provavelmente semelhante a 1643 e a raíz de 1640; adj
1) leve em peso, rápido, ágil

1646 ελα χισ τος elachistos
superlativo de elachus (curto); usado como equivalente a 3398; TDNT - 4:648,593; adj
1) o menor, o mínino
1a) em tamanho
1b) em valor: de administração de negócios
1c) em importância: que é o momento mínimo
1d) em autoridade: de mandamentos
1e) na avaliação de seres humanos: de pessoas
1f) em posição e excelência: de pessoas

1647 ελα χισ τοτ ερος elachistoteros
comparativo de 1646; adj
1) menos que o mínino, menor que o mais baixo

1648 ελε αζ αρ Eleazar

de origem hebraica 499  ;אלעזרn pr m
Eleazar = “ajuda de Deus”
1) um dos ancestrais de Cristo

1649 ελε γξις elegxis ou ελε γμος elegmos
de 1651; TDNT - 2:476,221; n f
1) refutação, repreensão, reprovação

1650 ελε γχ ος elegchos
de 1651; TDNT - 2:476,221; n m
1) verificação, pela qual algo é provado ou testado
2) convicção
Sinônimos ver verbete 5884

1651 ελε γχ ω elegcho
de afinidade incerta; TDNT - 2:473,221; v
1) sentenciar, refutar, confutar
1a) generalmente com implicação de vergonha em relação à pessoa sentenciada
1b) por meio de evidências condenatórias, trazer à luz, expor
2) achar falta em, corrigir
2a) pela palavra
2a1) repreender severamente, ralhar, admoestar, reprovar
2a2) exigir prestacão de contas, mostrar para alguém sua falta, exigir uma explicação
2b) pela ação
2b1) castigar, punir
Sinônimos ver verbete 5884

1652 ελε ει νος eleeinos
de 1656; adj
1) digno de lástima, miserável

1653 ελε εω eleeo
de 1656; TDNT - 2:477,222; v
1) ter misericórdia de
2) ajudar alguém aflito ou que busca auxílio
3) ajudar o aflito, levar ajuda ao miserável
4) experimentar misericórdia
Sinônimos ver verbete 5842

1654 ελε ημο συν η eleemosune
de 1656; TDNT - 2:485,222; n f
1) misericórdia, piedade
1a) esp. como exibido no dar esmola, caridade
2) o benefício em si mesmo, doação ao pobre, esmola

1655 ελε ημω ν eleemon
de 1653; TDNT - 2:485,222; adj
1) misericordioso

1656 ελε ος eleos
de afinidade incerta; TDNT - 2:477,222; n n

1) misericórdia: bondade e boa vontade ao miserável e ao aflito, associada ao desejo de
ajudá-los
1a) de pessoa para pessoa: exercitar a virtude da misericórdia, mostrar-se misericordioso
1b) de Deus para os homens: em geral, providência; a misericórdia e clemência de Deus em
prover e oferecer aos homens salvação em Cristo
1c) a misericórdia de Cristo, pela qual, em seu retorno para julgamento, Ele abençoará os
verdadeiros cristãos com a vida eterna
Sinônimos ver verbete 5913

1657 ελε υθ ερι α eleutheria
de 1658; TDNT - 2:487,224; n f
1) liberdade para fazer ou omitir coisas que não estão relacionadas com a salvação
2) liberdade imaginária
2a) licenciosidade, liberdade para fazer o que se quer
3) a verdadeira liberdade consiste em viver como devemos, não como queremos

1658 ελε υθ ερος eleutheros
provavelmente do substituto de 2064; TDNT - 2:487,224; adj
1) nascido livre
1a) num sentido civil, alguém que não é escravo
1b) de alguém que deixa de ser escravo, liberto, alforriado
2) livre, isento, liberto, desimpedido, não atado por uma obrigação
3) num sentido ético: livre do jugo da lei mosaica

1659 ελε υθ εροω eleutheroo
de 1658; TDNT - 2:487,224; v
1) tornar livre
2) colocar em liberdade: do domínio do pecado

1660 ελε υσις eleusis
do substituto de 2064; TDNT - 2:675,257; n f
1) vinda, advento

1661 ελεφ αντ ινος elephantinos
de elephas (“elefante”); adj
1) de marfim

1662 ελιακ ειμ Eliakeim
de origem hebraica 471  ;אליקיםn pr m
Eliaquim = “elevado por Deus”
1) filho mais velho de Abiúde ou Judá, irmão de José, e pai de Azor Mt 1.13
2) filho de Meleá, e pai de Jonã Lc 3.30-31

1663 ελιεζε ρ Eliezer el-ee-ed’-zer
de origem hebraica 461  ;אליעזרn pr m
Eliézer = “Deus é sua ajuda”
1) filho de Jorim, na genealogia de Cristo. Lc 3.29

1664 ελιουδ Elioud
de origem hebraica 410 e1935  ;אליהודn pr m
Eliúde = “Deus é seu louvor”

1) filho de Aquim na genealogia de Cristo. Mt 1.14,15

1665 ελισ αβετ Elisabet
de origem hebraica 472  ;אלישבעn pr f
Elisabete = “juramento de Deus”
1) esposa de Zacarias e mãe de João, o Batista, de família sacerdotal, e parente de Maria, Lu
1.36

1666 ελισ σα ιος Elissaios
de origem hebraica 477  ;אלישעn pr m
Eliseu ou Elisha = “Deus é a sua salvação”
1) destacado profeta do AT, discípulo, companheiro, e sucessor de Elias

1667 ελισ σω helisso
um forma de 1507; v
1) enrolar, cingir

1668 ελκος helkos
provavelmente de 1670; n n
1) ferida, esp. uma que produz erupção com pus
2) chaga, úlcera

1669 ελκοω helkoo
de 1668; v
1) causar dor, fazer supurar
2) estar ulcerado
3) repleto de chagas

1670 ελκυω helkuo ou ελ κω helko
provavelmente semelhante a 138; TDNT - 2:503,227; v
1) puxar, arrancar
2) metáf., puxar por um poder interno, arrastar, impelir

1671 ελλ ας Hellas
de afinidade incerta; TDNT - 2:504,227; n pr loc
Grécia = “instável: o lamacento”
1) um país no sul da Europa

1672 ελλ ην Hellen
de 1671; TDNT - 2:504,227; n m
1) grego, ou pela nacionalidade, ou por ter nascido no continente ou nas ilhas ou colônias
gregas
2) num sentido amplo, o nome abrange todas as nações não judias que adotaram a língua, os
costumes, e a cultura grega; a referência primária está na diferença de religião e culto

1673 ελλ ηνι κο ς Hellenikos
de 1672; TDNT - 2:504,227; adj
1) grego

1674 ελλ ηνις Hellenis
feminino de 1672; TDNT - 2:504,227; n f
1) mulher grega

2) mulher gentil, não judia

1675 ελλ ηνι στης Hellenistes
de um derivado de 1672; TDNT - 2:504,227; n m
1) helenista
1a) alguém que imita as maneiras e os costumes ou a adoração dos gregos, e usa a língua
grega
1b) usado no NT para judeus nascidos em terras estrangeiras e que falam grego

1676 ελλ ηνι στι Hellenisti
do mesmo que 1675; TDNT - 2:504,227; adv
1) em grego, na língua grega

1677 ελλ ογε ω ellogeo
de 1722 e3056 (no sentido de acertar as contas); TDNT - 2:516,229; v
1) incluir, colocar na conta de alguém, colocar sob a responsabilidade de, imputar

1678 ελμωδ αμ Elmodam
de origem hebraica, talvez por 486  ;אלמדםn pr m
Elmodã = “medida”
1) filho de Er, na genealogia de José, Lc 3.28

1679 ελπιζ ω elpizo
de 1680; TDNT - 2:517,229; v
1) esperar
1a) num sentido religioso, esperar pela salvação com alegria e completa confiança
2) esperançosamente, confiar em

1680 ελπις elpis
de uma palavra primária elpo (antecipar, usualmente com prazer); TDNT - 2:517,229; n
f
1) expectativa do mal, medo
2) expectativa do bem, esperança
2a) no sentido cristão
2a1) regozijo e expectativa confiante da eterna salvação
3) sob a esperança, em esperança, tendo esperança
3a) o autor da esperança, ou aquele que é o seu fundamento
3b) o que se espera

1681 ελυμ ας Elumas
de origem estrangeira; n pr m
Elimas = “um homem sábio”
1) o nome árabe do mago judeu ou mágico Barjesus, At 13.6

1682 ελωι eloi
de origem aramaica 426  אלהcom anexo pronominal; n m
Eloi = “meu Deus”
1) aramaico para a frase “meu Deus”

1683 εμ αυ του emautou
caso genitivo composto de 1700 e846; pron
1) Eu, me, eu mesmo

1684 εμβαι νω embaino
de 1722 a a raíz de 939; v
1) entrar, subir

1685 εμβαλ λω emballo
de 1722 e906; v
1) arremessar, lançar em

1686 εμβαπτ ω embapto
de 1722 e911; v
1) mergulhar

1687 εμβα τε υω embateuo
de 1722 e um suposto derivado da raíz de 939; TDNT - 2:535,232; v
1) entrar, freqüentar, aparecer
1a) várias vezes de deuses que freqüentam esportes favoritos
1b) muitas vezes entrar em posse de algo
1c) invadir, fazer incursão hostil em
2) entrar
2a) entrar em detalhes na narração
2b) investigar, pesquisar, examinar minuciosamente

1688 εμβ ιβαζω embibazo
de 1722 e bibazo (colocar sobre, causativo de 1684); v
1) colocar em ou sobre, embarcar, fazer entrar

1689 εμβ λεπ ω emblepo
de 1722 e991; v
1) voltar os olhos de alguém sobre
2) olhar para
3) metáf. olhar com a mente, considerar

1690 εμβ ριμα ομαι embrimaomai
de 1722 e brimaomai (falar de modo bravo); v
1) encarregar com séria admoestação, instruir com rigor, criticar duramente

1691 εμ η eme
uma forma prolongada de 3165; pron acc
1) Eu, me, eu mesmo, etc.

1692 εμ εω emeo
de afinidade incerta; v
1) vomitar

1693 εμμ αι νομ αι emmainomai
de 1722 e3105; v
1) enfurecer-se com alguém

1694 Εμμα νου ηλ Emmanouel
de origem hebraica 6005  ;עמנואלn pr m
Emanuel = “Deus conosco”

1) título aplicado ao Messias, nascido da virgem, Mt 1.23, Is 7.14, porque Jesus era Deus
unido com o homem, demonstrando que Deus estabeleceu habitação entre nós

1695 Εμμα ους Emmaous
provavelmente de origem hebraica, cf 3222  ;עמאוסn pr loc
Emaús = “banhos quentes”
1) a vila para a qual os dois discípulos estavam indo quando nosso Senhor apareceu a eles
no caminho, no dia da ressurreição. Lc 24.13. De acordo com Lucas, Emaús distava
sessenta estádios, ou 12 km de Jerusalém. Josefo menciona “uma vila chamada Emaús”
à mesma distância. Ainda não foi possível estabelecer a localização de Emaús.

1696 εμμ ενω emmeno
de 1722 e3306; TDNT - 4:576,581; v
1) permanecer em, continuar
2) perseverar em algo, um estado de mente etc.
3) manter-se firme, ser fiel a, persistir em, permanecer

1697 Εμμωρ Emmor
de origem hebraica 2544  ;חמורn pr m
Emor = “asno”
1) o pai de Siquém, At 7.16

1698 εμ οι emoi
uma forma prolongada de 3427; pron dat
1) Eu, me, eu mesmo, etc.

1699 εμ ος emos
do caso oblíquo de 1473 (1698, 1700, 1691); pron
1) meu, etc.

1700 εμ ου emou
de 1473, uma forma prolongada de 3450; pron genábl
1) meu, minha, etc.

1701 εμ πα ιγμ ος empaigmos
de 1702; TDNT - 5:635,758; n m
1) zombaria, escárnio

1702 εμ πα ιζω empaizo
de 1722 e 3815; TDNT - 5:630,758; v
1) brincar com, gracejar com
1a) escarnecer, zombar
1b) enganar, iludir

1703 εμ πα ικ της empaiktes
de 1702; TDNT - 5:635,758; n m
1) zombador, escarnecedor

1704 εμ πε ρι πα τε ω emperipateo
de 1722 e 4043; TDNT - 5:940,804; v
1) mover-se, caminhar

1705 εμ πι πλ ημι empiplemi ou εμπλ ηθω empletho

de 1722 e a raíz de 4118; TDNT - 6:128,840; v
1) encher, satisfazer
2) estar abarrotado de, satisfazer o desejo de alguém para, satisfazer, saciar

1706 εμ πι πτω empipto
de 1722 e 4098; v
1) cair
1a) cair entre ladrões
1b) cair no poder de alguém

1707 εμ πλ εκ ω empleko
de 1722 e 4120; v
1) entrelaçar
1) de algo: enredar, envolver em

1708 εμ πλ οκη emploke
de 1707; n f
1) entretecendo, entrelaçando, um nó
2) elaborada trança de cabelos em nós, formando um penteado exagerado

1709 εμ πν εω empneo
de 1722 e 4154; TDNT - 6:452,876; v
1) inspirar e expirar ar, respirar
2) inalar
2a) ameaças e palavras de destruição eram, por assim dizer, os elementos que alimentavam
a sua respiração; expirava ameaças

1710 εμ πο ρε υομ αι emporeuomai
de 1722 e 4198; v
1) ir a um comércio, viajar a negócios, negociar, comerciar
2) de coisas, importar para venda
3) negociar com
4) usar uma pessoa ou uma coisa para beneficiar-se

1711 εμπ ορ ια emporia
de 1713; n f
1) negócio, mercadoria

1712 εμ πο ρι ον emporion
1) lugar onde o intercâmbio de mercadorias acontece, esp. um porto marítimo
1a) mercado, centro comercial, empório

1713 εμ πο ρο ς emporos
de 1722 e a raíz de 4198; n m
1) alguém em uma jornada, seja pelo mar ou pela terra, esp. a negócios
2) mercador, em contraste a um retalhista ou varejista

1714 εμ πρ ηθ ω empretho
de 1722 e pretho (soprar uma chama); v
1) queimar
2) destruir pelo fogo

1715 εμ πρ οσ θεν emprosthen
de 1722 e 4314; adv

1) em frente, antes
1a) antes, i.e. naquela região local que está em frente de uma pessoa ou coisa
1b) antes, na presença de, i.e. oposto a, contra alguém
1c) antes, de acordo com o ponto de vista de
1d) antes, denotando ordem

1716 εμ πτυ ω emptuo
de 1722 e 4429; v
1) cuspir

1717 εμφ αν ης emphanes
de um composto de 1722 e 5316; adj
1) manifesto
1a) fig. de Deus dando provas de sua graça salvadora e, desta maneira, manifestando-se

1718 εμφ ανι ζω emphanizo
de 1717; TDNT - 9:7,1244; v
1) manifestar, exibir, tornar visível
2) mostrar-se, vir para ver, aparecer, ser manifesto
3) indicar, divulgar, declarar, tornar conhecido
Sinônimos ver verbete 5831

1719 εμφ οβος emphobos
de 1722 e 5401; adj
1) cheio de medo, aterrorizado, assustado

1720 εμφ υσα ω emphusao
de 1722 e phusao (soprar) [cf 5453]; TDNT - 2:536,232; v
1) assoprar ou respirar sobre
Esta palavra foi usada apenas uma vez pelos tradutores da LXX, em Gn 2.7, onde Deus
soprou em Adão e ele tornou-se alma vivente. Assim como a criação original foi
completada por um ato de Deus, assim também a nova criação foi completada por um
ato do cabeça da nova criação. (AWP Jo 20.22)

1721 εμφ υτ ος emphutos
de 1722 e um derivado de 5453; adj
1) congênito, implantado pela natureza, implantado pela instrução de outros

1722 εν en
preposição primária denotando posição (fixa) (de lugar, tempo ou estado), e (por
implicação) instrumentalidade (mediana ou construtivamente), i.e. uma relação do
descanso (intermédia entre 1519 e 1537); TDNT - 2:537,233; prep
1) em, por, com etc.

1723 ενα γκα λιζομ αι enagkalizomai
de 1722 e um derivado de 43; v
1) tomar nos próprios braços, abraçar

1724 ενα λιος enalios
de 1722 e 251; adj
1) aquilo que está no mar, marinho

1725 ενα ντι enanti

de 1722 e 473; adv
1) antes

1726 ενα ντι ον enantion
de 1727; prep
1) contra, oposto
1a) de lugar, oposto, contrário (ao vento)
2) metáf.
2a) que se opõem, como um adversário; hostil; antagônico no sentir ou agir
2b) oponente

1727 ενα ντι ος enantios
de 1725; adj
1) contrário, oposto
1a) de lugar, oposto, contrário (ao vento)
2) metáf.
2a) que se opõem, como um adversário; hostil; antagônico no sentir ou agir
2b) oponente

1728 ενα ρχομαι enarchomai
de 1722 e 756; v
1) começar, fazer um começo

1729 ενδεης endees
de um composto de 1722 e 1210 (no sentido de faltar); adj
1) paupérrimo, destituído

1730 ενδει γμ α endeigma
de 1731; n n
1) sinal, evidência, prova

1731 ενδεικ νυμι endeiknumi
de 1722 e 1166; v
1) designar
1a) mostrar, demonstrar, provar, seja por argumentos ou por atos
2) manifestar, exibir, publicar

1732 ενδειξ ις endeixis
de 1731; n f
1) demonstração, prova
1a) manifestação feita por meio de um ato
1b) sinal, evidência

1733 ενδεκ α hendeka
do (neutro de) 1520 e 1176; n indecl
1) onze
1a) dos onze discipúlos vivos e ativos depois da morte de Judas

1734 ενδεκ ατος hendekatos
ordinal de 1733; adj
1) décimo primeiro

1735 ενδεχ εται endechetai
terceira pessoa do singular, presente de um composto de 1722 e 1209; v

1) receber, admitir, aprovar, permitir
2) isto pode ser permitido, é possível, pode ser

1736 ενδημεω endemeo
de um composto de 1722 e 1218; TDNT - 2:63,149; v
1) estar com o seu próprio povo, habitar no seu pro/prio país, estar em casa

1737 ενδιδ υσκ ω endidusko
uma forma prolongada de 1746; v
1) vestir, vestir-se, cobrir-se, estar vestido em

1738 ενδικ ος endikos
de 1722 e 1349; adj
1) de acordo com a justiça, direito, justo

1739 ενδομησι ς endomesis
de um composto de 1722 e um derivado da raíz de 1218; n f
1) aquilo que é construído
1a) o material utilizado numa parede, i.e. do qual a parede é composta
1b) um molhe construído no mar para formar um quebra-mar, e assim construir um
ancoradouro

1740 ενδοξ αζω edoxazo
de 1741; TDNT - 2:254,178; v
1) glorificar, adornar com glória

1741 ενδοξ ος endoxos
de 1722 e 1391; TDNT - 2:254,178; adj
1) ter em boa ou grande estima, de alta reputação
1a) ilustre, honrável, estimado
1b) notável, glorioso
1c) esplêndido
1c1) de vestes
1c2) fig., livre de pecados

1742 ενδυμα enduma
de 1746; n n
1) traje, vestuário, manto, uma veste externa

1743 ενδυν αμοω endunamoo
de 1722 e 1412; TDNT - 2:284,186; v
1) ser forte, revestir-se com força, fortalecer
2) receber força, ser fortalecido, cresçer em força
3) num sentido negativo
3a) ser arrogante, obstinado

1744 ενδυνω enduno
de 1772 e 1416; v
1) cobrir-se, envolver-se, esconder-se em
1a) literalmente: cobrir-se, vestir-se com um vestuário
1b) metáf. colocar uma armadura
2) entrar secretamente, introduzir-se, entrar

1745 ενδυσις endusis

de 1746; n f
1) ação de vestir-se

1746 ενδυο ω enduo
de 1722 e 1416 (no sentido de entrar em uma veste) TDNT - 2:319,192; v
1) entrar numa (roupa), vestir, vestir-se

1747 ενεδρα enedra
de 1722 e a raíz de 1476; n f
1) conspiração, emboscada

1748 ενεδρευω enedreuo
de 1747; v
1) colocar-se na espera de, conspirar, preparar uma armadilha

1749 ενεδρον enedron
do mesmo que 1747; n n
1) local de espera, emboscada

1750 ενει λεω eneileo
de 1772 e a raíz de 1507; v
1) enrolar, envolver

1751 ενειμι eneimi
de 1772 e 1510; v
1) estar em, o que está dentro, i.e. a alma

1752 ενεκα heneka ou εν εκεν heneken ou εινεκεν heineken
de afinidade incerta; prep
1) a fim de que, por causa de, para
2) por esta causa, conseqüentemente

1753 ενεργε ια energeia
de 1756; TDNT - 2:652,251; n f
1) ato de trabalhar, eficiência
1a) no NT usado apenas para poder sobre-humano, seja de Deus ou do diabo
Sinônimos ver verbete 5820

1754 ενεργε ω energeo
de 1756; TDNT - 2:652,251; v
1) ser eficaz, atuar, produzir ou mostrar poder
1a) trabalhar para alguém, ajudar alguém
2) efetuar
3) exibir a atividade de alguém, mostrar-se operativo

1755 ενεργημ α energema
de 1754; TDNT - 2:652,251; n n
1) aquilo que foi feito
2) resultado de uma operação

1756 ενεργη ς energes
de 1722 e 2041; TDNT - 2:652,251; adj
1) ativo

1757 ενευλ ογεω eneulogeo
de 1722 e 2127; TDNT - 2:765,275; v
1) conferir benefícios a, abençoar

1758 ενεχω enecho
de 1722 e 2192; TDNT - 2:828,286; v
1) ter dentro, reter
1a) ser retido, emaranhar-se, ser apanhado em uma armadilha
1b) ser hostil a, posicionar-se contra, guardar rancor contra alguém

1759 ενθ αδ ε enthade
de uma forma prolongada de 1722; adv
1) aqui
2) para cá

1760 ενθ υμεομ αι enthumeomai
de um composto de 1722 e 2372; TDNT - 3:172,339; v
1) trazer à mente, revolver na mente, ponderar
2) pensar, deliberar

1761 ενθ υμησις enthumesis
de 1760; TDNT - 3:172,339; n f
1) pensamento, consideração
2) pensamentos

1762 ενι eni
contração da terceira pessoa do singular no presente indicativo de 1751; v
1) está em, está entre, tem lugar, está presente
2) pode ser, é possível, é legítimo

1763 ενια υτ ος eniautos
prolongação de uma palavra primária enos (ano); n m
1) ano; num sentido amplo, por período definido e delimitado de tempo
Sinônimos ver verbete 5843

1764 ενιστ ημι enistemi
de 1722 e 2476; TDNT - 2:543,234; v
1) colocar em ou entre
2) estar sobre, que está para acontecer, iminente
3) perto, à mão
4) estar presente

1765 ενισ χυω enischuo
de 1722 e 2480; v
1) aumentar a força, receber força
2) tornar-se forte, fortaleçer

1766 ενν ατος ennatos
ordinal de 1767; adj
1) nono

1a) a nona hora corresponde a 3 horas da tarde, pois a sexta hora dos judeus coincide com a
décima segunda do dia tal como dividida pelo nosso método. A primeira hora do dia
judeu equivale a 6 horas da manhã para nós.

1767 ενν εα ennea
número primário; n indecl
1) nove

1768 ενν ενη κονταενν εα ennenekontaennea
de um (décimo) múltiplo de 1767 e 1767 itself; n indecl
1) noventa e nove

1769 ενν εος enneos
de 1770; adj
1) calado, mudo, destituído do poder da fala
2) incapaz de falar por estar aterrorizado, mudo de perplexidade, assustado

1770 ενν ευω enneuo
de 1722 e 3506; v
1) acenar com a cabeça, comunicar-se ou expressar-se através de um aceno ou de um sinal

1771 ενν εοι α ennoia
de um composto de 1722 e 3563; TDNT - 4:968,636; n f
1) ato de pensar, consideração, meditação
2) pensamento, noção, concepção
3) mente, entendimento, vontade, maneira de sentir e pensar

1772 ενν ομος ennomos
de 1722 e 3551; TDNT - 4:1087,646; adj
1) sujeito à lei
2) constrangido pela lei, legal
3) legal, regular

1773 ενν υχον ennuchon
neutro de um composto de 1722 e 3571; adj
1) noturno

1774 ενο ικ εω enoikeo
de 1722 e 3611; v
1) habitar
2) metáf. viver em alguém e influenciá-lo (para o bem)

1775 ενο της henotes
de 1520; n f
1) unidade
2) unanimidade, consentimento

1776 ενο χλε ω enochleo
de 1722 e 3791; v
1) excitar, perturbar, preocupar, aborrecer

1777 ενο χος enochos
de 1758; TDNT - 2:828,286; adj
1) constrangido, sob obrigação, sujeito a, responsável por

1a) usado de alguém que está nas mãos de, possuído pelo amor, e zelo por algo
1b) num sentido forense, denotando a conexão de um pessoa seja com o seu crime ou com
penalidade ou julgamento, ou com aquilo contra quem ou o que ele tem ofendido
1b1) culpado, digno de punição
1b2) culpado de algo
1b3) do crime
1b4) da penalidade
1b5) sujeito a este ou aquele tribunal i.e. a punição a ser imposta por este ou aquele tribunal
1b6) do lugar onde a punição é para ser sofrida

1778 εντ αλ μα entalma
de 1781; n n
1) preceito

1779 εντ αφια ζω entaphiazo
de um composto de 1722 e 5028; v
1) preparar um corpo para o sepultamento, através do uso de cada provisão requisitada e
adornos de funeral, isto é, banhos, vestimentas, flores, coroas, perfumes, libações, etc.
2) arrumar um cadáver

1780 εντ αφια σμος entaphiasmos
de 1779; n m
1) preparação de um corpo para o sepultamento

1781 εντε λλ ομα ι entellomai
de 1722 e a raíz de 5056; TDNT - 2:544,234; v
1) ordernar, mandar que seja feito, encarregar
Sinônimos ver verbete 5844

1782 εντε υθε ν enteuthen
do mesmo que 1759; adv
1) deste lugar, daqui
2) de um lado e do outro, de cada lado

1783 εντε υξ ις enteuxis
de 1793; TDNT - 8:244,1191; n f
1) encontro
1a) intrevista
1a1) ato de reunir-se
1a2) visitar
1a3) conversar
1b) razão pela qual uma entrevista é realizada
1b1) conferência ou conversação
1b2) petição, súplica
Sinônimos ver verbete 5828 e 5883

1784 εντιμος entimos
de 1722 e 5092; adj
1) tido em honra, digno de um prêmio, precioso

1785 εντ ολ η entole
de 1781; TDNT - 2:545,234; n f

1) ordem, comando, dever, preceito, injunção
1a) aquilo que é prescrito para alguém em razão de seu ofício
2) mandamento
2a) regra prescrita de acordo com o que um coisa é feita
2a1) preceito relacionado com a linhagem, do preceito mosaico a respeito do sacerdócio
2a2) eticamente usado dos mandamentos da lei mosaica ou da tradição judaica
Sinônimos ver verbete 5918

1786 εντ οπι ος entopios
de 1722 e 5117; adj
1) habitante de um lugar
2) residente ou nativo de um lugar

1787 εντ ος entos
de 1722; prep
1) dentro de, interior
1a) dentro de vocês i.e. no meio de vocês
1b) dentro de vocês i.e. suas almas

1788 εντ ρεπ ω entrepo
de 1722 e a raíz de 5157; v
1) envergonhar alguém
2) ser envergonhado
3) reverenciar uma pessoa
4) volver

1789 εντ ρεφω entrepho
de 1722 e 5142; v
1) nutrir: uma pessoa ou algo
2) metáf. educar, formar a mente

1790 εντ ρομος entromos
de 1722 e 5156; adj
1) tremendo, terrificado

1791 εντ ροπ η entrope
de 1788; n f
1) vergonha
2) respeito, reverência
Sinônimos ver verbete 5882

1792 εντ ρυφ αω entruphao
de 1722 e 5171; v
1) viver em luxúria, viver delicadamente ou luxuriosamente, divertir-se
2) ter grande prazer em

1793 εντυ γχ αν ω entugchano
de 1722 e 5177; TDNT - 8:242,1191; v
1) iluminar uma pessoa ou algo, encontrar, afetar uma pessoa ou algo
2) ir ao ou encontrar uma pessoa, esp. com o propósito de conversar, consultar, ou suplicar
3) orar, pedir
4) fazer intercessões por alguém

1794 εντυ λισσ ω entulisso
de 1722 e tulisso (torcer, enrolar provavelmente semelhante a 1507); v
1) enrolar, envolver

1795 εντυ πο ω entupoo
de 1722 e a derivado de 5179; v
1) gravar, imprimir (uma figura)

1796 ενυβ ριζω enubrizo en-oo-brid’-zo
de 1722 e 5195; TDNT - 8:295,1200; v
1) insultar

1797 ενυ πνι αζ ομαι enupniazomai
voz média de 1798; TDNT - 8:545,1233; v
1) ter sonhos ou visões (divinamente inspirados)
2) metáf., ser seduzido por imagens sensuais e levado a uma forma de vida ímpia

1798 ενυ πνι ον enupnion
de 1722 e 5258; TDNT - 8:545,1233; n n
1) sonho

1799 ενω πιο ν enopion
neutro de um composto de 1722 e um derivado de 3700; prep
1) na presença de, diante
1a) de um lugar ocupado: naquele lugar que está diante, ou contra, oposto, a alguém e para
o qual alguém outro volta o seu olhar

1800 Εν ως Enos.
de origem hebraica 583  ;אנושn pr m
Enos = “homem mortal”
1) filho de Sete

1801 ενωτι ζομ αι enotizomai
voz média de um composto de 1722 e 3775; TDNT - 5:559,744; v
1) receber pelo ouvido, dar ouvidos a, ouvir, prestar atênção

1802 Εν ωχ Enoch
de origem hebraica 2585  ;חנוךTDNT - 2:556,237; n pr m
Enoque = “dedicado”
1) filho de Jarede e pai de Metusalém

1803 εξ hex
numeral primário; n indecl
1) seis

1804 εξαγγ ελ λω exaggello
de 1537 e a raíz de 32; TDNT - 1:69,10; v
1) anunciar, proclamar
2) declarar amplamente, divulgar, publicar
3) fazer conhecido pelo louvor ou proclamação, celebrar

1805 εξαγορ αζ ω exagorazo

de 1537 e 59; TDNT - 1:124,19; v
1) redimir
1a) resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço, pagar um valor para libertar
alguém do cativeiro
1b) metáf. de Cristo que liberta o eleito da dominação da lei mosaica pelo preço de sua
morte vicária
2) comprar, comprar para si mesmo, para uso próprio
2a) fazer uso sábio e sagrado de cada oportunidade para fazer o bem, de tal forma que o zelo
e o bem que se faz são de certo modo o rendimento em dinheiro pelo qual nós fazemos
nosso o próprio tempo

1806 εξαγω exago
de 1537 e 71; v
1) levar para fora

1807 εξαι ρε ω exaireo
de 1537 e 138; v
1) arrancar, tirar, i.e. extirpar
2) escolher (para si próprio), selecionar, uma pessoa entre muitas
3) livrar, libertar

1808 εξαι ρω exairo
de 1537 e 142; v
1) erguer ou tirar fora de um lugar
2) remover

1809 εξαι τε ομαι exaiteomai
voz média de 1537 e 154; TDNT - 1:194,*; v
1) pedir de, exigir de
1a) pedir ou suplicar para si mesmo, pedir que alguém seja libertado do poder de outro
1b) num bom sentido,
1b1) suplicar a alguém em favor de outra pessoa
1b2) pedir pelo perdão
1b3) pela segurança de alguém
1c) num mal sentido
1c1) pela tortura
1c2) pela punição

1810 εξαι φη νς exaiphnes
de 1537 e a raíz de 160; adv
1) de repente, repentinamente, inesperadamente

1811 εξακολουθ εω exakoloutheo
de 1537 e 190; TDNT - 1:215,33; v
1) seguir, acompanhar, seguir os passos de alguém
1a) metáf., imitar o jeito de agir de alguém
1b) seguir a autoridade de alguém
1c) concordar com, consentir

1812 εξακο σι οι hexakosioi
ordinal plural de 1803 e 1540; adj
1) seiscentos

1813 εξαλ ειφ ω exaleipho
de 1537 e 218; v
1) ungir ou limpar as várias partes
1a) lambuzar: i.e. cobrir com visgo (caiar ou emplastar)
2) limpar esfregando,
2a) obliterar, apagar, remover, destruir

1814 εξαλ λομα ι exallomai
de 1537 e 242; v
1) saltar, colocar-se de pé

1815 εξαν αστασις exanastasis
de 1817; TDNT - 1:371,60; n f
1) ato de levantar-se, voltar a viver
2) ressurreição

1816 εξαν ατελ λω exanatello
de 1537 e 393; v
1) fazer brotar, fazer germinar
2) brotar, nascer

1817 εξαν ιστ ημι exanistemi
de 1537 e 450; TDNT - 1:368,60; v
1) fazer ficar de pé, levantar, produzir
2) levantar-se (numa assembléia para falar)

1818 εξαπα ταω exapatao
de 1537 e 538; TDNT - 1:384,65; v
1) enganar, iludir

1819 εξαπι να exapina
de 1537 e um derivado do mesmo que 160; adv
1) repentinamente

1820 εξαπο ρε ομα ι exaporeomai
voz média de 1537 e 639; v
1) estar totalmente perplexo, estar completamente destituído de medidas ou recursos,
renunciar toda esperança, estar em desespero

1821 εξαπο στ ελλ ω exapostello
de 1537 e 649; TDNT - 1:406,67; v
1) enviar
2) expedir

1822 εξαρτιζ ω exartizo
de 1537 e um derivado de739; TDNT - 1:475,80; v
1) completar, terminar
1a) suprir com perfeição
1b) terminar, chegar ao final, (cumprirem-se os dias)

1823 εξαστρα πτ ω exastrapto
de 1537 e 797; v
1) enviar raio, relampejar

2) brilhar repentinamente como um raio, brilhar, ser radiante
2a) de trajes

1824 εξαυ της exautes
de 1537 e o caso genitivo feminino singular de 846 (5610 ser entendido); adv
1) em seguida, imediatamente

1825 εξεγ ει ρω exegeiro
de 1537 e 1453; TDNT - 2:338,195; v
1) acordar, levantar (do sono)
2) despertar, instigar, incitar

1826 εξειμι exeimi
de 1537 e eimi (ir); v
1) sair, ir embora

1827 εξελ εγ χω exelegcho
de 1537 e 1651; v
1) provar estar errado, declarar culpado

1828 εξελ κω exelko
de 1537 e 1670; v
1) arrastar
2) metáf. atrair: como em caça e pesca a presa é atraída de seu esconderijo, assim o ser
humano, abandonando a segurança do autodomínio, é atraído pela isca do pecado. Em
Tg 1.14, a linguagem da caça é transferida para expressar a sedução de uma meretriz.

1829 εξεραμ α exerama
de um comparativo de 1537 e um suposto erao (torcer, girar, sentir tortura); n n
1) vomitar
2) o que é expelido pelo vômito

1830 εξερευ να ω exereunao
de 1537 e 2045; TDNT - 2:655,255; v
1) procurar saber, procurar ansiosa e diligentemente
Indagar, investigar completamente (usado originalmente para descrever um cachorro
farejando algo com seu nariz). Os profetas procuravam descobrir o tempo do
aparecimento do Messias.

1831 εξερχομ αι exerchomai
de 1537 e 2064; TDNT - 2:678,257; v
1) ir ou sair de
1a) com menção do lugar do qual alguém sai, ou o ponto do qual ele parte
1a1) daqueles que deixam um lugar por vontade própria
1a2) daqueles que são expelidos ou expulsos
2) metáf.
2a) sair de uma assembléia, i.e. abandoná-la
2b) proceder fisicamente, descender, ser nascido de
2c) livrar-se do poder de alguém, escapar dele em segurança
2d) deixar (a privacidade) e ingressar no mundo, diante do público, (daqueles que pela
inovação de opinião atraem atenção)
2e) de coisas
2e1) de relatórios, rumores, mensagens, preceitos

2e2) tornar-se conhecido, divulgado
2e3) ser propagado, ser proclamado
2e4) sair
2e4a) emitido seja do coração ou da boca
2e4b) fluir do corpo
2e4c) emanar, emitir
2e4c1) usado de um brilho repentino de luz
2e4c2) usado de algo que desaparece
2e4c3) usado de uma esperança que desaparaceu

1832 εξεστι exesti
terceira pessoa do singular presente indicativo de um composto de 1537 e 1510; TDNT
- 2:560,238; v
1) é lícito, é permitido

1833 εξετ αζ ω exetazo
de 1537 e etazo (examinar); v
1) investigar
1a) examinar estritamente, inquirir
1b) inquirir de alguém

1834 εξηγ εο μαι exegeomai
de 1537 e 2233; TDNT - 2:908,303; v
1) conduzir, ser líder, ir adiante
2) metáf., expressar-se através de narrativa, expor um ensino
2a) recontar, relatar detalhadamente
2b) expor, declarar
2b1) as coisas relacionadas com Deus
2b2) usada na literatura grega para a interpretação de coisas sagradas e divinas, oráculos,
sonhos, etc.

1835 εξηκ οντ α hexekonta
o décimo múltiplo de 1803; n indecl
1) sessenta

1836 εξης hexes
de 2192 (no sentido de segurar, i.e. adjacente); adv
1) sucessivamente em ordem
2) o seguinte, o próximo em sucessão

1837 εξηχ εομ αι execheomai
voz média de 1537 e 2278; v
1) soar adiante, emitir, soar, ressoar

1838 εξις hexis
de 2192; n f
1) hábito, seja físico ou mental
2) poder adquirido pelo hábito, prática, uso

1839 εξιστ ημι existemi
de 1537 e 2476; TDNT - 2:459,217; v
1) tirar da posição, deslocar
1a) surpreender, deixar atônito, deixar espantado

1b) estar maravilhado, atônito
1c) estar fora de si, insano

1840 εξισχ υω exischuo
de 1537 e 2480; v
1) ser plenamente capaz, hábil, ter plena força

1841 εξοδ ος exodos
de 1537 e 3598; TDNT - 5:103,666; n m
1) saída i.e. partida
2) o fim da carreira de alguém, o destino final de alguém
3) saída da vida, morte

1842 εξολ οθ ρε υω exolothreuo
de 1537 e 3645; TDNT - 5:170,681; v
1) derrubar do seu lugar, destruir completamente, extirpar

1843 εξομο λογεω exomologeo
de 1537 e 3670; TDNT - 5:199,687; v
1) confessar
2) professar
2a) reconhecer aberta e alegremente
2b) para a honra de alguém: celebrar, dar louvor a
2c) prometer publicamente que faréi algo, concordar, comprometer-se com

1844 εξορ κι ζω exorkizo
de 1537 e 3726; TDNT - 5:464,729; v
1) arrancar um juramenteo, forçar a um juramento
2) adjurar

1845 εξορ κι στης exorkistes
de 1844; TDNT - 5:464,729; n m
1) aquele que arranca um juramento de alguém
2) exorcista
2a) alguém que emprega uma fórmula de conjuração para expelir demônios

1846 εξορ υσσ ω exorusso
de 1537 e 3736; v
1) escavar, arrancar (os olhos)
2) furar

1847 εξου δεν εω exoudenoo
de 1537 e um derivado do neutro de 3762; v
1) considerar e tratar como sem importância, desprezar completamente
2) desprezar, tratar com desprezo

1848 εξου θεν εω exoutheneo
uma variação de 1847; v
1) tornar sem importância, desprezar completamente

1849 εξου σια exousia
de 1832 (no sentido de abilidade); TDNT - 2:562,238; n f
1) poder de escolher, liberdade de fazer como se quer
1a) licença ou permissão

2) poder físico e mental
2a) habilidade ou força com a qual alguém é dotado, que ele possui ou exercita
3) o poder da autoridade (influência) e do direito (privilégio)
4) o poder de reger ou governar (o poder de alguém de quem a vontade e as ordens devem
ser obedecidas pelos outros)
4a) universalmente
4a1) autoridade sobre a humanidade
4b) especificamente
4b1) o poder de decisões judiciais
4b2) da autoridade de administrar os afazeres domésticos
4c) metonimicamente
4c1) algo sujeito à autoridade ou regra
4c1a) jurisdição
4c2) alguém que possui autoridade
4c2a) governador, magistrado humano
4c2b) o principal e mais poderoso entre os seres criados, superior ao homem, potestades
espirituais
4d) sinal de autoridade do marido sobre sua esposa
4d1) véu com o qual a mulher devia propriamente cobrir-se
4e) sinal de autoridade real, coroa
Sinônimos ver verbete 5820

1850 εξου σια ζω exousiazo
de 1849; TDNT - 2:574,238; v
1) ter poder ou autoridade, usar o poder
1a) ser mestre de alguém, exercer autoridade sobre alguém
1b) ser mestre do corpo
1b1) ter plena e inteira autoridade sobre o corpo
1b2) manter o corpo sujeito à própria vontade de
1c) ser trazido sob o poder de alguém

1851 εξοχη exoche
de um composto de 1537 e 2192 (significando sobressair); n f
1) qualquer proeminência ou projeção, como um pico ou cume de uma montanha
1a) na escrita médica, uma protuberância, inchação, excrecência, etc.
2) metáf. eminência, excelência, superioridade

1852 εξυπ νι ζω exupnizo
de 1853; TDNT - 8:545,1233; v
1) acordar, despertar

1853 εξυπ νο ς exupnos
de 1537 e 5258; TDNT - 8:545,1233; adj
1) desperto

1854 εξω exo
de 1537; TDNT - 2:575,240; adv
1) fora, do lado de fora

1855 εξωθ εν exothen
de 1854; adv
1) de fora, exterior

1856 εξωθ εω exotheo ou εξω θω exotho
de 1537 e otheo (empurrar); v
1) por para fora
2) expelir da residência de alguém
3) propelir, impelir

1857 εξωτε ρο ς exoteros
comparativo de 1854; adj
1) fora, externo

1858 εορ ταζω heortazo
de 1859; v
1) guardar um dia de festa, celebrar uma festa

1859 εορ τη heorte
de afinidade incerta; n f
1) dia de festa, festival

1860 επαγ γελ ια epaggelia
de 1861; TDNT - 2:576,240; n f
1) proclamação, anúncio
2) promessa
2a) o ato de prometer, uma promessa dada ou para ser dada
2b) bem ou bênção prometida

1861 επαγ γελ λω epaggello
de 1909 e a raíz de32; TDNT - 2:576,240; v
1) anunciar que alguém está prestes a fazer ou fornecer algo
1a) prometer (por iniciativa própria) engajar voluntariamente
2) professar
2a) uma arte, expressar habilidade para alguma coisa

1862 επαγ γελ μα epaggelma
de 1861; TDNT - 2:585,240; n n
1) promessa

1863 επαγ ω epago
de 1909 e 71; v
1) levar ou trazer sobre
2) trazer algo sobre si mesmo
2a) fazer algo sobrevir sobre si mesmo, geralmente algo ruim

1864 επαγ ωνιζ ομαι epagonizomai
de 1909 e 75; TDNT - 1:134,20; v
1) contender, lutar

1865 επαθ ρο ιζω epathroizo
de 1909 e athroizo (reunir); v
1) juntar-se (a outros já presentes)

1866 Επα ινετ ος Epainetos
de 1867; n pr m
Epêneto = “louvável”

1) cristão de Roma, saudado por Paulo em Rm 16.5

1867 επαι νεω epaineo
de 1909 e 134; v
1) aprovar, louvar

1868 επαι νος epainos
de 1909 e a raíz de134; TDNT - 2:586,242
1) aprovação, recomendação, louvor

1869 επαι ρω epairo
de 1909 e 142; TDNT - 1:186,28; v
1) erguer, levantar, elevar
2) metáf. ser erguido com dignidade, exaltar-se

1870 επαισ χυν ομαι epaischunomai
de 1909 e 153; TDNT - 1:189,*; v
1) envergonhar-se

1871 επαιτ εω epaiteo
de 1909 e 154; v
1) pedir em adição, pedir por mais
2) pedir freqüentemente, importunadamente
3) mendigar, pedir esmolas

1872 επακ ολουθ εω epakoloutheo
de 1909 e 190; TDNT - 1:215,33; v
1) seguir de perto, seguir após
2) trilhar os passos de alguém, i.e., imitar seu exemplo

1873 επακ ου ω epakouo
de 1909 e 191; TDNT - 1:222,34; v
1) dar ouvido a, ouvir
1a) perceber pelo ouvido
2) ouvir
2a) ouvir com favor, atender o pedido de alguém

1874 επακ ρο αομα ι epakroaomai
de 1909 e a raíz de202; v
1) ouvir

1875 επαν epan
de 1909 e 302; conj
1) depois que, quando

1876 επαν αγ κες epanagkes
de um suposto composto de 1909 e 318; adj n
1) necessariamente

1877 επαν αγ ω epanago
de 1909 e 321; v
1) conduzir sobre
1a) um navio sobre o mar, fazer-se ao mar
2) trazer de volta

3) retornar

1878 επαν αμιμνη σκ ω epanamimnesko
de 1909 e 363; v
1) recordar outra vez
2) fazer alguém lembrar

1879 επαν απ αυ ομ αι epanapauomai
voz média de 1909 e 373; TDNT - 1:351,*; v
1) fazer repousar sobre algo
2) descançar sobre algo
3) assentar sobre, fixar seu residência sobre

1880 επαν ερχομ αι epanerchomai
de 1909 e 424; v
1) retornar, voltar

1881 επανι στ αμ αι epanistamai
voz média de 1909 e 450; v
1) provocar uma rebelião, erguer-se contra

1882 επαν ορ θωσις epanorthosis
de um composto de 1909 e 461; TDNT - 5:450,727; n f
1) restauração a um estado correto
2) correção, aperfeiçoamento de vida ou caráter

1883 επαν ω epano
de 1909 e 507; adv
1) acima
1a) de lugar
1b) de número: mais que

1884 επαρκε ω eparkeo
de 1909 e 714; v
1) servir ou ser forte suficiente para
1a) evitar ou desviar de algo para vantagem de alguém
1a1) algo de alguém, defender
1b) ajudar, dar assistência, aliviar
1b1) prestar ajuda com os próprios recursos

1885 επαρχια eparchia
de um composto de 1909 e 757 (significando um governo de um distrito, “eparca”); n f
1) ofício de um governador ou prefeito
2) região sujeita a um prefeito
2a) província do império romano, seja uma província mais extensa, ou um anexo a uma
província mais extensa, como a Palestina em relação à Síria

1886 επαυ λις epaulis
de 1909 e um equivalente de 833; n f
1) fazenda
2) habitação

1887 επαυ ριο ν epaurion
de 1909 e 839; adv

1) pela manhã, o dia seguinte

1888 επαυτ οφω ρω epautophoro
de 1909 e 846 e (o caso dativo singular de) um derivado de phor (ladrão); adv
1) no ato
2) pegar no ato do roubo
3) pegar no ato de perpetuar qualquer outro crime

1889 Επα φρα ς Epaphras
contraído de 1891; n pr m
Epafras = “gracioso”
1) cristão mencionado nas epístolas de Paulo

1890 επαφρ ιζω epaphrizo
de 1909 e 875; v
1) espumar
2) lançar espuma, fazer espumar

1891 Επα φρο διτ ος Epaphroditos
de 1909 (no sentido de devoto a) e Afrodite (Vênus); n pr m
Epafrodito = “gracioso”
1) companheiro de Paulo no ministério

1892 επε γε ιρ ω epegeiro
de 1909 e 1453; v
1) levantar ou incitar contra

1893 επε ι epei
de 1909 e 1487; conj
1) quando, desde
1a) de tempo: depois
1b) de causa: desde, visto que, porque

1894 επε ιδ η epeide
de 1893 e 1211; conj
1) quando agora, desde agora
1a) de tempo: quando agora, depois que
1b) de causa: desde, visto que, porque

1895 επε ιδ ηπ ερ epeideper
de 1894 e 4007; conj
1) visto que, porque

1896 επε ιδ ον epeidon
e outro modos e pessoas do mesmo tempo, de 1909 e 1492; v
1) fixar os olhos sobre, observar atentamente

1897 επε ιπ ερ epeiper
de 1893 e 4007; conj
1) desde que, de fato

1898 επε ισ αγ ωγη epeisagoge
de um composto de 1909 e 1521; n f
1) ato de trazer além ou em adição ao que já está ou foi trazido

1a) usado na introdução de uma nova esposa no lugar da repudiada
1b) entrar em adição a ou juntar-se aos que já estão dentro
1b1) entrar posteriormente
1c) encontar por acaso, cruzar-se ao entrar
1c1) entrar contra

1899 επε ιτ α epeita
de 1909 e 1534; adv
1) logo após, logo depois, então, posteriormente

1900 επε κει να epekeina
de 1909 e (o caso acusativo neutro plural de) 1565; adv
1) mais longe que, além de

1901 επε κτει νομ αι epekteinomai
voz média de 1909 e 1614; v
1) estender para ou em direção a
2) estender-se adiante

1902 επε νδυομ αι ependuomai
voz média de 1909 e 1746; TDNT - 2:320,*; v
1) colocar sobre, vestir-se

1903 επε νδυτη ς ependutes
de 1902; n m
1) roupa externa
1a) Jo 21.7 parece denotar um tipo de capa de linho ou túnica que os pescadores usavam em
seu trabalho

1904 επερχομ αι eperchomai
de 1909 e 2064; TDNT - 2:680,257; v
1) vir, chegar
1a) de tempo, aproximar-se, estar cerca, estar no futuro
2) sobrevir, surpreender alguém
2a) de sono
2b) de enfermidade
2c) de calamidades
2d) do Espírito Santo, descendo e agindo em alguém
2e) de um inimigo que ataca alguém

1905 επερωτ αω eperotao
de 1909 e 2065; TDNT - 2:687,262; v
1) abordar alguém com uma indagação, colocar uma questão para, inquirir de, perguntar,
interrogar
2) dirigir-se a alguém com um pedido ou demanda
2a) pedir ou demandar

1906 επερωτημ α eperotema
de 1905; TDNT - 2:688,262; n n
1) indagação, pergunta
2) demanda
3) busca exaustiva
3a) ânsia, desejo intenso

1907 επε χω epecho
de 1909 e 2192; v
1) ter ou segurar firmemente sobre, aplicar, observar, atender a
1a) dar atênção a
2) exibir, apresentar
3) conferir cuidadosamente
3a) adiar, parar, suspender

1908 επη ρε αζ ω epereazo
de um comparativo de 1909 e (provavelmente) areia (ameaças); v
1) insultar
2) tratar de modo insultante, usar despeitosamente
3) maltratar
4) no sentido forense, acusar falsemente
5) ameaçar

1909 επι epi
uma raíz; prep
1) sobre, em cima de, em, perto de, perante
2) de posição, sobre, em, perto de, acima, contra
3) para, acima, sobre, em, através de, contra

1910 επιβαι νω epibaino
de 1909 e a raíz de 939; v
1) subir, montar
1a) embarcar em
1b) ir à bordo de (um navio)
2) colocar os pés em, entrar

1911 επ ιβα λλ ω epiballo
de 1909 e 906; TDNT - 1:528,91; v
1) lançar sobre, deitar sobre
1a) usado para o ato de capturar alguém e conduzi-lo como um prisioneiro
1b) colocar (i.e. costurar) sobre
2) lançar-se sobre, precipitar-se
2a) usado para as ondas lançadas com ímpeto contra um navio
2b) concentrar-se em alguma coisa
2c) atender a
3) Pertence-me, cabe a mim

1912 επιβα ρεω epibareo
de 1909 e 916; v
1) colocar um peso sobre, carregar
2) ser muito pesado

1913 επιβ ιβαζω epibibazo
de 1909 e um derivativo reduplicado da raíz de 939 [cf 307]; v
1) fazer subir
2) colocar sobre

1914 επιβ λεπ ω epiblepo
de 1909 e 991; v

1) voltar os olhos sobre, olhar sobre, fitar
2) olhar para, considerar
3) ter consideração por, considerar

1915 επιβ λημα epiblema
de 1911; n n
1) aquilo que é lançado ou colocado sobre uma coisa, ou aquilo que é adicionado a ela
1a) adição
1b) aquilo que é costurado para cobrir um ruptura, um remendo

1916 επιβοα ω epiboao
de 1909 e 994; v
1) clamar em alta voz

1917 επιβουλ η epiboule
de um suposto composto de 1909 e 1014; n f
1) plano tramado contra alguém, conspiração

1918 επι γαμβ ρευω epigambreuo
de 1909 e um derivado de 1062; v
1) estar ligado pelo casamento, entrar em afinidade com
1a) tornar-se sogro ou genro de alguém
1b) casar-se com a viúva de um irmão que faleceu sem filhos

1919 επι γε ιος epigeios
de 1909 e 1093; TDNT - 1:680,116; adj
1) que existe sobre a terra, terreno, mundano

1920 επι γι νομ αι epiginomai
de 1909 e 1096; v
1) tornar-se ou acontecer mais tarde
1a) ser nascido depois
2) vir a, chegar: de tempo
3) levantar(-se), surgir, sobrevir

1921 επι γι νωσ κω epiginosko
de 1909 e 1097; TDNT - 1:689,119; v
1) tornar-se completamente conhecido, saber totalmente
1a) conhecer exatamente, conhecer bem
2) conhecer
2a) reconhecer
2a1) pela visão, audição, ou por certos sinais, reconhecer quem é a pessoa
2b) saber, i.e., perceber
2c) saber, i.e., descobrir, determinar
2d) saber, i.e., entender

1922 επι γν ωσις epignosis
de 1921; TDNT - 1:689,119; n f
1) conhecimento preciso e correto
1a) usado no NT para o conhecimento de coisas éticas e divinas
Sinônimos ver verbete 5894

1923 επι γραφ η epigraphe

de 1924; n f
1) inscrição, título
1a) no NT: de uma inscrição em letras pretas sobre uma tabuleta caiada
1b) da inscrição sobre uma moeda

1924 επι γραφω epigrapho
de 1909 e 1125; v
1) escrever sobre, inscrever
2) metáf. gravar na mente

1925 επι δει κνυμι epideiknumi
de 1909 e 1166; v
1) exibir, mostrar
1a) trazer para ser visto, mostrar
1a1) fornecer para ser olhado, produzir o que pode ser visto
1a2) exibir algo que pertence a si mesmo
1b) provar, demonstrar, mostrar para tornar conhecido e reconhecido

1926 επι δεχ ομα ι epidechomai
de 1909 e 1209; v
1) receber com hospitalidade
2) acolher, i.e. não rejeitar

1927 επι δημε ω epidemeo
de um composto de 1909 e 1218; v
1) residir com o seu próprio povo, na sua própria cidade, ou na sua terra natal
2) ser um hóspede
2a) de um residente estrangeiro, vivendo com outro povo, em qualquer país

1928 επι διατασσ ομαι epidiatassomai
voz média de 1909 e 1299; v
1) ordenar em adição a, adicionar algo ao que foi ordenado

1929 επι διδ ωμι epididomi
de 1909 e 1325; v
1) alcançar, entregar pessoalmente
2) entregar, desistir
2a) entregar-se ao poder ou vontade de alguém

1930 επι διορ θοω epidiorthoo
de 1909 e um derivativo de 3717; v
1) terminar de organizar

1931 επι δυω epiduo
de 1909 e 1416; v
1) pôr-se, pôr (do sol)

1932 επι εικ ει α epieikeia
de 1933; TDNT - 2:588,243; n f
1) suavidade, gentileza, integridade
Sinônimos ver verbete 5899

1933 επι εικ ης epieikes

de 1909 e 1503; TDNT - 2:588,243; adj
1) aparente, apropriado, conveniente
2) eqüitativo, íntegro, suave, gentil

1934 επι ζη τεω epizeteo
de 1909 e 2212; TDNT - 2:895,300; v
1) inquirir por, procurar por, buscar por, procurar diligentemente
2) desejar, anelar
3) demandar, clamar por

1935 επι θα να τιος epithanatios
de 1909 e 2288; adj
1) condenado à morte

1936 επι θε σις epithesis
de 2007; TDNT - 8:159,1176; n f
1) imposição (de mãos)
A imposição de mãos era um rito sagrado, transmitido aos cristãos pelos judeus, e usado
quando se orava por outra pessoa, ou quando se conferiam a ela bênçãos divinas
(especialmente saúde física) ou o Espírito Santo (na administração do batismo ou
quando mestres e ministros da igreja tomavam posse do seu ofício).

1937 επι θυμεω epithumeo
de 1909 e 2372; TDNT - 3:168,339; v
1) girar em torno de algo
2) ter um desejo por, anelar por, desejar
3) cobiçar, ansiar
3a) daqueles que procuram coisas proibidas

1938 επι θυμ ητν ς epithumetes
de 1937; TDNT - 3:172,339; n m
1) alguém que anela por, que deseja, amante, alguém ansioso por

1939 επι θυμι α epithumia
de 1937; TDNT - 3:168,339; n f
1) desejo, anelo, anseio, desejo pelo que é proibido, luxúria
Sinônimos ver verbete 5845 e 5906

1940 επι κα θι ζω epikathizo
de 1909 e 2523; v
1) fazer sentar sobre, colocar sobre
2) sentar-se

1941 επι κα λε ομ αι epikaleomai
voz média de 1909 e 2564; TDNT - 3:496,*; v
1) colocar um nome em, dar um sobrenome
1a) deixar-se dar um sobrenome
2) receber o sobrenome de outra pessoa
3) depositar algo sobre alguém
3a) clamar sobre ou contra alguém; criticar
3b) atribuir algo a alguém como um crime ou repreensão; incriminar ou repreender
3c) intimar alguém por causa de alguma acusação, processar alguém por um crime

3d) responsabilizar alguém por, acusar alguém de
4) invocar
4a) requerer para si mesmo, em favor de si mesmo
4a1) alguém como um auxiliar
4a2) como minha testemunha
4a3) como meu juíz
4a4) recorrer
5) invocar pelo ato de pronunciar o nome de Jeová
5a) expressão que encontra a sua explicação no fato de que orações dirigidas a Deus
normalmente começam com uma invocação do nome divino

1942 επι κα λυμμ α epikaluma
de 1943; n n
1) corbetura, véu
2) metáf. pretexto, disfarce

1943 επι κα λυπτω epikalupto
de 1909 e 2572; v
1) cobrir

1944 επι καταρατος epikataratos
de 1909 e um derivativo de 2672; TDNT - 1:451,75; adj
1) amaldiçoado, execrável, exposto à vingança divina, sob a maldição de Deus

1945 επι κε ιμαι epikeimai
de 1909 e 2749; TDNT - 3:655,425; v
1) estar em cima, basear-se sobre, estar colocado sobre
1a) sobre brasas ardentes
2) metáf.
2a) de coisas, da pressão de uma tempestade violenta
2b) dos homens, pressionar, ser urgente

1946 Επικ ου ρει ος Epikoureios
de Epikouros [cf 1947] (um notável filósofo); adj
Epicureano = “ajudador: defensor”
1) que pertence à seita de Epícuro, o filósofo

1947 επι κο υρ ια epikouria
de um composto de 1909 e a forma (prolongada) da raíz de 2877 (no sentido de servo);
nf
1) ajuda, auxílio, socorro

1948 επι κρ ινω epikrino
de 1909 e 2919; v
1) pronunciar, aprovar por decisão própria, decretar, dar sentença

1949 επι λαμβανομ αι epilambanomai
voz média de 1909 e 2983; TDNT - 4:9,*; v
1) pegar em adição, agarrar, tomar posse de, surpreender, alcançar, chegar a
1a) agarrar ou apoderar-se de algo com as mãos, prender, capturar
1b) metáf. livrar alguém do perigo, ajudar, socorrer

1950 επι λα νθ αν ομαι epilanthanomai

voz média de 1909 e 2990; v
1) esquecer
2) negligenciar, não mais preocupar-se com
2) esquecido, entregue ao esquecimento, i.e. despreocupado com

1951 επι λε γομαι epilegomai
voz média de 1909 e 3004; v
1) dizer a mais
2) nomear
3) escolher
4) escolher para si mesmo

1952 επι λει πω epileipo
de 1909 e 3007; v
1) falhar, não sofrer por (algum propósito, pela realização de um fim)

1953 επι λησμο νη epilesmone
de um derivado de 1950; n f
1) esquecimento

1954 επι λοιπ ος epiloipos
de 1909 e 3062; adj
1) restante, sobra

1955 επι λυσις epilusis
de 1956; TDNT - 4:337,543; n f
1) ato de desprender
2) metáf. interpretação

1956 επι λυω epiluo
de 1909 e 3089; TDNT - 4:337,543; v
1) desprender, desamarrar
2) esclarecer (uma controvérsia), decidir, chegar a um acordo
3) explicar (o que está obscuro e difícil de entender)

1957 επιμ αρτ υρ εω epimartureo
de 1909 e 3140; TDNT - 4:508,564; v
1) testemunhar, estabelecer pelo testemunho

1958 επιμ ελει α epimeleia
de 1959; n f
1) cuidado, atenção

1959 επιμ ελε ομαι epimeleomai
voz média de 1909 e o mesmo que 3199; v
1) cuidar de uma pessoa ou coisa

1960 επιμ ελ ως epimelos
de um derivado de 1959; adv
1) diligentemente, cuidadosamente

1961 επιμ ενω epimeno
de 1909 e 3306; v
1) permanecer em ou com, esperar, demorar, continuar, permanecer

1a) de esperar em um lugar
1b) perseverar, continuar
1b1) de algo que continua
1b2) no trabalho de ensinar
1b3) da bênção que alguém espera receber
1b4) que denota a ação na qual se persiste

1962 επι νευω epineuo
de 1909 e 3506; v
1) acenar com a cabeça a
2) expressar aprovação, consentir

1963 επι νο ια epinoia
de 1909 e 3563; n f
1) pensamento, propósito, intenção

1964 επι ορ κε ω epiorkeo
de 1965; TDNT - 5:466,729; v
1) jurar falsamente, perjurar

1965 επι ορ κο ς epiorkos
de 1909 e 3727; TDNT - 5:466,729; adj
1) o que jura falso, perjuro

1966 επι ου σα epiousa
particípio feminino singular de um comparativo de 1909 e heimi (ir); particípio
1) vir, aproximar-se
1a) de tempo, vir sobre, estar perto, próximo, seguinte, no dia seguinte

1967 επι ου σιος epiousios
talvez do mesmo que 1966; TDNT - 2:590,243; adj
1) palavra encontrada na frase
1a) o pão para as nossas necessidade
1b) o pão que é suficiente para cada dia

1968 επι πι πτω epipipto
de 1909 e 4098; v
1) cair, vir ou fazer pressão sobre
1a) deitar sobre alguém
1b) cair nos braços de alguém
1c) cair de costas sobre
2) metáf.
2a) cair sobre alguém i.e. apoderar-se, tomar posse de
2a1) do Santo Espírito, em sua inspiração e impulso
2a2) de repreensões que lança-se sobre alguém

1969 επι πλ ησ σω epiplesso
de 1909 e 4141; v
1) lançar sobre, rebater
2) punir com palavras, admoestar, censurar, reprovar

1970 επι πνι γω epipnigo
de 1909 e 4155; v

1) estrangular, inchar, sufocar

1971 επι πο τεω epipotheo
de 1909 e potheo (ansiar); v
1) almejar, ter saudades de, desejar
2) dedicar-se com amor, desejar ardentemente
3) cobiçar, abrigar desejos proibidos

1972 επι πο θη σις epipothesis
de 1971; n f
1) anseio

1973 επι πο θη τος epipothetos
de 1909 e um derivado da parte posterior de 1971; adj
1) desejado ardentemente

1974 επι πο θι α epipothia
de 1971; n f
1) desejo, anseio

1975 επι πο ρε υομ αι epiporeuomai
de 1909 e 4198; v
1) ir ou viajar para
2) ir, viajar através de
2a) regiões, cidades
3) fazer um invasão hostil, ir além dos limites, marchar contra

1976 επι ρρ απ τω epirrhapto
de 1909 e a raíz de 4476; v
1) costurar sobre, costurar para

1977 επι ρρι πτω epirrhipto
de 1909 e 4496; TDNT - 6:991,987; v
1) lançar sobre, colocar em

1978 επι σημ ος episemos
de 1909 e um forma da raíz de 4591; TDNT - 7:267,1015; adj
1) ter uma marca, marcado, selado, carimbado
2) marcado
2a) num bom sentido
2a1) de caráter ilustre
2b) num mau sentido
2b1) notório, infame

1979 επι σιτισμ ος episitismos
de um composto de 1909 e um derivado de 4621; n m
1) ação de forragear, providenciar alimento
2) suprimento, provisões, alimento

1980 επι σκ επ τομ αι episkeptomai
voz média de 1909 e a raíz de 4649; TDNT - 2:599,244; v
1) cuidar ou preocupar-se, inspecionar, examinar com os olhos
1a) a fim de ver como ele está, i.e. visitar, ir ver alguém
1a1) o pobre e aflito, o doente

1b) tomar em consideração a fim de ajudar ou beneficiar
1b1) ser responsável por, ter cuidado de, prover para: de Deus
1c) procurar por (olhar em torno), selecionar (alguém para escolher, empregar, etc.)

1981 επι σκ ην οω episkenoo
de 1909 e 4637; TDNT - 7:386,1040; v
1) fixar tenda ou habitação em
1a) tomar posse de e morar nas casas
1a1) dos cidadãos
1a2) do poder de Cristo apropriando-se de alguém, agindo nele e dando-lhe ajuda

1982 επι σκ ια ζω episkiazo
de 1909 e um derivado de 4639; TDNT - 7:399,1044; v
1) lançar sombra sobre, envolver em uma sombra, obscurecer
Da imagem de um nuvem de vapor que lança uma sombra, o significado é transferido
para a imagem de uma nuvem resplandecente que circunda e envolve pessoas com o seu
brilho.
O termo é usado para referir-se ao Espírito Santo manifestando energia criativa no
ventre da virgem Maria e fecundando-o (um uso da palavra que parece ter sido tirado da
idéia familiar ao AT da nuvem com símbolo da presença imediata e poder de Deus)

1983 επι σκ οπ εω episkopeo
de 1909 e 4648; TDNT - 2:599,244; v
1) supervisar, inspecionar, vigiar, preocupar-se com, cuidar
1a) do cuidado da igreja, tarefa que recaía sobre os anciões
1b) olhar cuidadosamente, tomar cuidado

1984 επι σκ οπ η episkope
de 1980; TDNT - 2:606,244; n f
1) investigação, inspeção, visitação
1a) aquele ato pelo qual Deus examina e sonda os caminhos, prescruta o caráter dos
homens, a fim de decidir o seu destino, seja alegre ou triste
1b) supervisão
1b1) ministério de supervisão, ofício, cargo, ofício de um ancião
1b2) supervisores ou dirigentes de uma igreja cristã

1985 επι σκ οπ ος episkopos
de 1909 e 4649 (no sentido de 1983); TDNT - 2:608,244; n m
1) supervisor
1a) pessoa encarregada de verificar se aqueles sob a sua supervisão estã fazendo
corretamente o que têm que fazer, curador, guardião ou superintendente
1b) superintendente, líder, ou supevisor de um igreja cristã

1986 επι σπ αομ αι epispaomai
de 1909 e 4685; v
1) tirar (não permitir tirar o seu prepúcio)
Da época de Antíoco Epifanes [175-164 a.C.] em diante, havia judeus que, para
esconder dos perseguidores pagãos ou escarnecedores o sinal externo de sua
nacionalidade, a circuncisão, procuravam artificialmente forçar a natureza a reproduzir
o prepúcio, extendendo ou estirando com um instrumento de ferro o que dele ficou, para
cobrir as glândulas.

1987 επι στ αμ αι epistamai
aparentemente voz média de 2186 (com 3563 subentendido); v
1) pôr atênção em, fixar os pensamentos em, mudar a si mesmo ou a sua mente para,
concentrar o próprio pensamento em algo
1a) estar familiarizado com, entender
1b) conhecer
Sinônimos ver verbete 5825

1988 επι στ ατης epistates
de 1909 e suposto derivado de 2476; TDNT - 2:622,248; n m
1) qualquer superintendente ou supervisor

1989 επι στε λλ ω epistello
de 1909 e 4724; TDNT - 7:593,1074; v
1) enviar uma mensagem a alguém, ordenar
2) escrever uma carta
3) prescrever por carta, escrever instruções

1990 επι στημ ων epistemon
de 1987; adj
1) inteligente, experiente, alguém que tem o conhecimento de um perito

1991 επι στη ριζω episterizo
de 1909 e 4741; TDNT - 7:653,1085; v
1) estabelecer em adição, tornar mais forte
2) tornar mais firme, confirmar

1992 επι στ ολη epistole
de 1989; TDNT - 7:593,1074; n f
1) carta, epístola

1993 επι στ ομι ζω epistomizo
de 1909 e 4750; v
1) controlar o que se diz
2) metáf. calar a boca, silenciar

1994 επι στ ρεφ ω epistrepho
de 1909 e 4762; TDNT - 7:722,1093; v
1) transitivamente
1a) retornar para
1a1) para o louvor do verdadeiro Deus
1b) fazer retornar, voltar
1b1) ao amor e obediência a Deus
1b2) ao amor pelas crianças
1b3) ao amor à sabedoria e retidão
2) intransitivamente
2a) voltar-se para si mesmo
2b) virar-se, volver-se, dar volta
2c) retornar, voltar

1995 επι στ ροφη epistrophe
de 1994; TDNT - 7:722,1093; n f

1) conversão (dos gentios da idolatria para o Deus verdadeiro)

1996 επι συν αγ ω episunago
de 1909 e 4863; v
1) reunir com outros, trazer para juntar-se com os que já estão reunidos
2) juntar-se contra
3) juntar-se em um lugar

1997 επι συν αγ ωγη episunagoge
de 1996; TDNT - 7:841,1107; n f
1) uma reunião em um lugar
2) assembléia (religiosa) (dos cristãos)

1998 επι συντ ρεχω episuntrecho
de 1909 e 4936; v
1) concorrer, amontoar-se, juntar-se
1a) com outros já reunidos

1999 επι συστ ασι ς episustasis
da voz média de um composto de 1909 e 4921; n f
1) um grupo hostil ou ajuntamento
1a) incitar a um ajuntamento revoltoso de pessoas para tumultuar
1b) uma multidão importuna de pessoas procurando ajuda, conselho, conforto
1c) atropelar alguém

2000 επι σφα λης episphales
de um composto de 1909 e sphallo (tropeçar); adj
1) propenso a cair

2001 επι σχυω epischo
de 1909 e 2480; v
1) dar força adicional, tornar mais forte
2) receber uma força maior, ficar mais forte

2002 επι σωρ ευω episoreuo
de 1909 e 4987; TDNT - 7:1094,1150; v
1) amontoar, empilhar, acumular em pilhas

2003 επι ταγη epitage
de 2004; TDNT - 8:36,1156; n f
1) injunção, mandato, comando

2004 επι τασσω epitasso
de 1909 e 5021; v
1) mandar, ordenar, comandar, dar ordens

2005 επιτ ελ εω epiteleo
de 1909 e 5055; TDNT - 8:61,1161; v
1) completar, realizar, aperfeiçoar, executar, concluir
1a) impor-se, levar sobre si mesmo
1b) dar um fim para si mesmo
1b1) desistir
2) designar, impor sobre

2006 επιτ ηδ ειος epitedeios
de epitedes (suficiente); adj
1) próprio, apropriado, conveniente, vantajoso
2) necessário, esp. das necessidades da vida

2007 επιτ ιθημι epitithemi
de 1909 e 5087; TDNT - 8:159,1176; v
1) na voz ativa
1a) pôr ou colocar sobre
1b) acrescentar a
2) na voz média
2a) ter colocado sobre
2b) deitar-se ou lançar-se sobre
2c) atacar, assaltar alguém

2008 επιτ ιμα οω epitimao
de 1909 e 5091; TDNT - 2:623,249; v
1) mostrar honra a, honrar
2) aumentar o preço de
3) julgar, outorgar, no sentido de penalidade merecida
4) acusar, repreender, admoestar, exprobar, reprovar, censurar severamente
4a) admoestar ou exigir com severidade
Sinônimos ver verbete 5884

2009 επιτ ιμια epitimia
de um composto de 1909 e 5092; TDNT - 2:627,249; n f
1) punição

2010 επιτ ρε πω epitrepo
de 1909 e a raiz de 5157; v
1) passar para, transferir, comprometer, instruir
2) permitir, consentir, dar permissão

2011 επ ιτ ροπ η epitrope
de 2010; n f
1) permissão, poder, comissionamento

2012 επιτ ρο πο ς epitropos
de 1909 e 5158 (no sentido de 2011); n m
1) aquele que cuida ou honra algo para o qual foi instruído
1a) curador, guardião
1b) administrador ou gerente de uma casa ou de terras
1b1) supervisor
TDNT TDNT corresponde à obra de Gerhard Kittel, Theological Dictionary
of the New Testament. Ao lado da sigla TDNT, o primeiro número (ex.:
1:232) remete ao volume e ao verbete a ser consultado na coleção de 8
volumes da obra de Kittel; o segundo número remete ao verbete da obra
condensada em um único volume por G. W. Bromiley.

1c) alguém que tem a guarda e a tutela de crianças, tenha o pai falecido (guardião de
menores), ou esteja o pai ainda vivo

2013 επιτ υγ χανω epitugchano
de 1909 e 5177; v
1) descobrir ou encontrar por acaso uma pessoa ou coisa
2) alcançar, obter

2014 επιφ αι νω epiphaino
de 1909 e 5316; TDNT - 9:7,1244; v
1) mostrar
1a) trazer à luz
2) aparecer, tornar-se visível
2a) de estrelas
3) tornar claramente conhecido, revelar-se

2015 επιφ αν εια epiphaneia
de 2016; TDNT - 9:7,1244; n f
1) aparição, manifestação
Freqüentemente usado para referir-se à gloriosa manifestação dos deuses, e esp. à sua
vinda para trazer ajuda; no NT, refere-se à vinda de Cristo, - não somente àquela que já
aconteceu e pela qual a sua presença e poder se mostra na luz da salvação que ele fez
brilhar sobre a humanidade, mas também ao grandioso retorno do céu para a terra que
ocorrerá no porvir.

2016 επιφ αν ης epiphanes
de 2014; TDNT - 9:7,1244; adj
1) conspícuo, manifesto, ilustre

2017 επιφ αυ σκ ω epiphausko
uma forma de 2014; TDNT - 9:310,*; v
1) resplandecer sobre
1a) Cristo derramará sobre você a verdade divina como o sol transmite luz às pessoas que
despertam do sono.

2018 επιφ ερω epiphero
de 1909 e 5342; v
1) trazer, apresentar
1a) usado para referir-se a quem apresenta uma acusação
2) causar, infligir
3) trazer, i.e. em adição, adicionar, ampliar
4) colocar sobre, lançar sobre, impor

2019 επιφ ωνεω epiphoneo
de 1909 e 5455; v
1) clamar, gritar

2020 επιφ ωσκ ω epiphosko
uma forma de 2017; TDNT - 9:310,1293; v
1) clarear, amanhecer

2021 επι χειρε ω epicheireo
de 1909 e 5495; v

1) colocar a mão para, procurar fazer algo
2) tomar nas mãos, experimentar, tentar

2022 επι χεω epicheo
de 1909 e cheo (derramar); v
1) derramar sobre

2023 επι χορη γε ω epichoregeo
de 1909 e 5524; v
1) fornecer, suprir, dar
2) estar suprido, assistido, atendido

2024 επι χορη γι α epichoregia
de 2023; n f
1) suprimento, provisão

2025 επι χρι ω epichrio
de 1909 e 5548; v
1) untar, ungir

2026 επο ικ οδ ομε ω epoikodomeo
de 1909 e 3618; TDNT - 5:147,674; v
1) construir sobre, edificar
Para terminar a estrutura da qual a fundação já foi colocada, para incrementar
constantemente o conhecimento cristão e uma vida que se conforma a ele.

2027 επο κελ λω epokello
de 1909 e okello (urgir); v
1) derivar, encalhar
1a) encalhar um navio

2028 επονομα ζω eponomazo
de 1909 e 3687; TDNT - 5:282,694; v
1) colocar um nome em, nomear
2) ser chamado

2029 επο πτευ ω epopteuo
de 1909 e um derivado de 3700; TDNT - 5:373,706; v
1) ser um supervisor
2) observar, ver atentamente
3) vigiar

2030 επο πτης epoptes
de 1909 e um suposto derivado de 3700; TDNT - 5:373,706; n m
1) supervisor, inspetor
2) espectador, testemunha ocular de algo
Este era o nome dado a quem chegasse ao terceiro, i.e. ao grau mais alto dos mistérios
eleusínios; estes eram celebrados anualmente em Elêusis e Atenas em tempos antigos,
em memória da abdução e volta de Perséfone e em honra a Deméter e Baco.

2031 επο ς epos
de 2036; n n
1) palavra

2032 επο υρ αν ιος epouranios
de 1909 e 3772; TDNT - 5:538,736; adj
1) que existe no céu
1a) coisas que têm lugar no céu
1b) regiões celestiais
1b1) o céu em si mesmo, habitação de Deus e dos anjos
1b2) os céus inferiores (referência às estrelas)
1b3) os céus, (referência às nuvens
1c) o templo celeste ou santuário
2) de origem ou natureza celeste

2033 επτ α hepta
número primário; TDNT - 2:627,249; n indecl
1) sete

2034 επτ ακις heptakis
de 2033; TDNT - 2:627,249; adv
1) sete vezes

2035 επτ ακισ χιλ ιοι heptakischilioi
de 2034 e 5507; TDNT - 2:627,249; n
1) sete mil

2036 επω epo
verbo primário (usado somente no passado definido, os outros sendo emprestados de
2046, 4483, e 5346); v
1) falar, dizer

2037 Ερα στος Erastos
de erao (amar); n pr m
Erasto = “amado”
1) companheiro do apóstolo Paulo
2) chanceler ou, com mais exatidão, tesoureiro municipal de Corinto

2038 εργαζομ αι ergazomai
voz média de 2041; TDNT - 2:635,251; v
1) trabalhar, labutar, fazer trabalho
2) comerciar, ganhar pelo comércio, “fazer negócios”
3) fazer, executar
3a) exercitar, realizar, empenhar-se
3b) fazer existir, produzir
4) trabalhar para, ganhar pelo trabalho, adquirir

2039 εργασια ergasia
de 2040; TDNT - 2:635,251; n f
1) atividade, desempenho
2) trabalho, negócio
3) ganho optido pelo trabalho, rendimento
4) esforço, trabalho

2040 εργατης ergates
de 2041; TDNT - 2:635,251; n m

1) trabalhador, obreiro
1a) geralmente aquele que trabalha por salário, esp. um trabalhador rural
2) alguém que faz, operário, perpetrador

2041 εργον ergon
de uma palavra primária (mas absoleta) ergo (trabalhar); TDNT - 2:635,251; n n
1) negócio, serviço, aquilo com o que alguém está ocupado.
1a) aquilo que alguém se compromete de fazer, empreendimento, tarefa
2) qualquer produto, qualquer coisa afetuada pela mão, arte, indústria, ou mente
3) ato, ação, algo feito: a idéia de trabalhar é enfatizada em oposição àquilo que é menos
que trabalho

2042 ερε θι ζω erethizo
de uma suposta forma prolongada de 2054; v
1) excitar, incitar, estimular, provocar

2043 ερε ιδω ereido
de afinidade obscura; v
1) fixar, apoiar firmemente

2044 ερε υγομ αι ereugomai
de afinidade incerta; v
1) cuspir ou jorrar
2) ser esvaziado, esvaziar-se, usado para fluxo de água
2a) esvaziar, desembocar, lançar, usado para rios e águas
3) despejar palavras, proclamar, expressar, divulgar

2045 ερε υν αω ereunao ou εραυναω eraunao
aparentemente de 2046 (por meio da idéia de inquirir); TDNT - 2:655,255; v
1) pesquisar, examinar

2046 ερε ω ereo
provavelmente um forma mais completa de 4483, uma alternativa para 2036 em
determinados tempos; v
1) expressar, falar, dizer

2047 ερη μια eremia
de 2048; TDNT - 2:657,255; n f
1) lugar ermo, região desabitada, deserto

2048 ερη μος eremos
afinidade incerta; TDNT - 2:657,255; adjetivo
1) solitário, abandonado, desolado, desabitado
1a) usado para lugares
1a1) deserto, ermo
1a2) lugares desertos, regiões solitárias
1a3) uma região não cultivada, própria para pastagem
1b) usado para pessoas
1b1) abandonada pelos outros
1b2) privada do cuidado e da proteção de outros, especialmente de amigos, conhecidos,
parentes
1b3) privado
1b3a) de um rebanho abandonado pelo pastor

1b3b) de uma mulher repudiada pelo seu marido, de quem o próprio marido se afasta

2049 ερη μοω eremoo
de 2048; TDNT - 2:657,255; v
1) tornar desolado, fazer deserto
2) arruinar, levar à desolação
3) despojar alguém, tirar de alguém os seus tesouros

2050 ερη μωσις eremosis
de 2049; TDNT - 2:660,255; n f
1) devastação, desolação

2051 ερι ζω erizo
de 2054; v
1) disputar, envolver-se em uma contenda
1a) usado para descrever o temperamento calmo de Jesus em contraste com a veemência
dos doutores judeus discutindo a respeito de doutrinas e práticas

2052 ερι θει α eritheia
talvez o mesmo que 2042; TDNT - 2:660,256; n f
1) propaganda eleitoral ou intriga por um ofício
1a) aparentemente, no NT uma distinção requerida, um desejo de colocar-se acima, um
espírito partidário e faccioso que não desdenha a astúcia
1b) partidarismo, sectarismo
Antes do NT, esta palavra é encontrada somente em Aristóteles, onde denota um
perseguição egoísta do ofício político através de meios injustos. (A&G) Paulo exorta ser
um em Cristo, não colocando-se acima ou sendo egoísta (Fp 2.3). Tg 3.14 fala contra ter
amor-próprio ou se vangloriar. (Wayne Steury)

2053 ερι ον erion
de afinidade obscura; n n
1) lã

2054 ερι ς eris
de afinidade incerta; n f
1) contenda, disputa, discussão

2055 εριφ ιο ν eriphion
de 2056; n n
1) cabrito, bode novo

2056 εριφ ος eriphos
talvez do mesmo que 2053 (da idéia de hirsutismo); n m
1) cabrito, bode novo

2057 Ερμα ς Hermas
provavelmente de 2060; n pr m
Hermas = “Mercúrio”
1) cristão mencionado em Rm 16.14. De acordo com a tradição, ele era um dos setenta
discípulos, e posteriormente bispo da Dalmácia. (55 d.C.)

2058 ερμ ηνια hermeneia
d.C. depois de Cristo

do mesmo que 2059; TDNT - 2:661,256; n f
1) interpretação
1a) do que foi dito mais ou menos obscuramente por outros

2059 ερμ ην ευω hermeneuo
de um suposto derivado de 2060 (como o deus da linguagem); TDNT - 2:661,256; v
1) explicar em palavras, expor
2) interpretar
2a) traduzir o que foi falado ou escrito numa língua estrangeira para o vernáculo

2060 Ερμης Hermes
talvez de 2046; n pr m
Mercúrio ou Hermes = “arauto dos deuses”
1) deidade grega chamada de Mercúrio pelos romanos
2) certo cristão

2061 Ερμο γε νης Hermogenes
de 2060 e 1096; n pr m
Hermógenes = “nascido venturoso ou nascido de Mercúrio”
1) certo cristão mencionado em 2Tm 1.15

2062 ερπε τον herpeton
neutro de um derivado de herpo (rastejar); n n
1) animal que rasteja, réptil
1a) usado principalmente para serpentes
2) qualquer tipo de animal
2a) animais quadrúpedes e pássaros
2b) animais marinhos

2063 ερυ θρ ος eruthros
de afinidade incerta; adj
1) o Mar Vermelho
1a) o Oceano Índico banha as costas da Arábia e Pérsia, com seus dois golfos, dos quais um
ao leste é chamado o Golfo Pérsico; o outro do lado oposto, Arábico. No NT a frase
denota a parte superior do Golfo Arábico (o Golfo Heropolite, assim chamado [i.e. o
Golfo de Suez]), através do qual os israelitas atravessaram do Egito para a costa da
Arábia.

2064 ερχομα ι erchomai
voz média de um verbo primário (usado somente no tempo presente e imperfeito, outros
tempos provém de formas correlatas [voz média] ελευθομαι eleuthomai elyoo’-thom-ahee, ou [ativo] ελθω eltho el’-tho, que não ocorrem de outra maneira);
TDNT - 2:666,257; v
1) vir
1a) de pessoas
1a1) vir de um lugar para outro. Usado tanto de pessoas que chegam quanto daquelas que
estão retornando
1a2) aparecer, apresentar-se, vir diante do público
2) metáf.
2a) vir a ser, surgir, mostrar-se, exibir-se, achar lugar ou influência
2b) ser estabelecido, tornar-se conhecido, vir a ou até
3) ir, seguir alguém

Sinônimos ver verbete 5818

2065 ερω ταω erotao
aparentemente de 2046 cf 2045; TDNT - 2:685,262; v
1) questionar
2) pedir
2a) requerer, pedir, rogar, implorar, suplicar
Sinônimos ver verbete 5802 e 5920

2066 εσθ ης esthes
de hennumi (vestir); n f
1) vestimenta, roupa, vestuário

2067 εσθ ησ ις esthesis
de um derivado de 2066; n f
1) vestimenta, vestuário

2068 εσθ ιω esthio
fortalecido por uma palavra primária εδω edo (comer); usado somente em
determinados tempos, o resto é fornecido por 5315; TDNT - 2:689,262; v
1) comer
2) comer (consumir) uma coisa
2a) ingerir, comer uma refeição
3) metáf. devorar, consumir

2069 Εσ λι Esli
de origem hebraica, provavelmente para 454  ;חסליn pr m
Esli = “guardado por Jeová”
1) filho de Nagai na genealogia de Cristo. Lc 3.25

2070 εσμε ν esmen
de 1510; v
1) primeira pessoa do plural do verbo “ser” ou “estar”

2071 εσο μαι esomai
futuro de 1510; v
1) futuro da primeira pessoa do singular do verbo “ser” ou “estar”

2072 εσο πτ ρο ν esoptron
de 1519 e um suposto derivado de 3700; TDNT - 2:696,27/264; n n
1) espelho
1a) os espelhos dos antigos eram feitos não de vidro, mas de aço

2073 εσπ ερα hespera
de um adjetivo, hesperos (noite); n f
1) noite, anoitecer

2074 Εσ ρωμ Esrom
de origem hebraica 2696  ;חצרוןn pr m
Esrom = “fechado”
1) o filho de Perez, e ancestral dos Perizeus

2075 εστ ε este

segunda pessoa do plural, presente indicativo de 1510; v
1) segunda pessoa do plural do verbo “ser” ou “estar”

2076 εστι esti
terceira pessoa do singular, presente indicativo de 1510; v
1) terceira pessoa do singular do verbo “ser” ou “estar”
Usado na frase 3739 2076 (5748) em: Mc 3.17; 7.11,34; 12.42; 15.15; Ef 6.17; Cl 1.24;
Hb 7.2; Ap 21.8,17.
Estas estão listadas no número 3603.

2077 εστ ω esto
segunda pessoa do singular, presente imperativo de 1510, também εστωσαν estosan
terceira pessoa do mesmo; v
1) terceira pessoa do singular, imperativo do verbo “ser” ou “estar”

2078 εσχ ατως eschatos
superlativo, provavelmente de 2192 (no sentido de contigüidade); TDNT - 2:697,264;
adj
1) extremo
1a) último no tempo ou no lugar
1b) último numa série de lugares
1c) último numa suceção temporal
2) último
2a) último, referindo-se ao tempo
2b) referente a espaço, a parte extrema, o fim, da terra
2c) de posição, grau de valor, último, i.e., inferior

2079 εσχ ατως eschatos
de 2078; adv
1) extremo, estar no último suspiro, à beira da morte

2080 εσω eso
de 1519; TDNT - 2:698,265; adv
1) em, para dentro de
2) dentro
2a) alma, interior da pessoa
2b) alma, consciência

2081 εσω θε ν esothen
de 2080; adv
1) de dentro
5748

5748
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Sem voz declarada Ver 5799
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 1617

2) dentro, aquilo que está dentro, interior
2a) sua alma

2082 εσω τε ρος esoteros
comparativo de 2080; adj
1) interior
1a) o espaço interior que está atrás do véu
1b) o santuário, o Santo dos Santos, diz-se do céu por uma figura representada no templo
terrestre

2083 εταιρ ος hetairos
de etes (membro de um clã); TDNT - 2:699,265; n m
1) camarada, companheiro, colega
2) em discurso amável
2a) amigo, (meu bom amigo)

2084 ετε ρο γλωσ σο ς heteroglossos
de 2087 e 1100; TDNT - 1:726,123; adj
1) alguém que fala em uma língua estrangeira ou estranha

2085 ετε ρο διδ ασκα λε ω heterodidaskaleo
de 2087 e 1320; TDNT - 2:163,161; v
1) ensinar outra ou diferente doutrina
1a) desviando-se da verdade

2086 ετε ρο ζυγε ω heterozugeo
de um composto de 2087 e 2218; TDNT - 2:901,301; v
1) submeter-se a jugo desigual ou diferente, estar desigualmente unido
1a) ter comunhão com alguém que não é semelhante: 2Co 6.14, onde o apóstolo proíbe os
cristãos de terem relações com os idólatras

2087 ετε ρο ς heteros
de afinidade incerta TDNT - 2:702,265; adj
1) o outro, próximo, diferente
1a) para número
1a1) usado para diferenciar de alguma pessoa ou coisa anterior
1a2) o outro de dois
1b) para qualidade
1b1) outro: i.e. alguém que não é da mesma natureza, forma, classe, tipo, diferente
Sinônimos ver verbete 5806

2088 ετε ρως heteros
de 2087; adv
1) de outra maneira, diferentemente

2089 ετι eti
talvez semelhante a 2094; adv
1) ainda
1a) de tempo
1a1) de algo que foi outrora, ao passo que agora um estado diferente de coisas existe ou
começou a existir
1a2) de uma coisa que continua no presente
1a2a) até, agora

1a3) com negativas
1a3a) não mais, já não
1b) de grau e crescimento
1b1) até, ainda
1b2) além, mais, além disso

2090 ετοιμ αζ ω hetoimazo
de 2092; TDNT - 2:704,266; v
1) tornar pronto, preparar
1a) fazer as preparações necessárias, deixar tudo pronto
2) metáf.
2a) originário do costume oriental de enviar antes dos reis em suas viagens pessoas para
nivelar as estradas e torná-las transitáveis
2b) preparar as mentes das pessoas para dar ao Messias uma recepção apropriada e
assegurar suas bênçãos

2091 ετοιμ ασι α hetoimasia
de 2090; TDNT - 2:704,266; n f
1) o ato de preparar
2) a condição de uma pessoa ou coisa de estar pronta ou preparada, prontidão, disposição

2092 ετοιμ ος hetoimos
de um substantivo antigo heteos (aptidão); TDNT - 2:704,266; adj
1) preparado, pronto
1a) de coisas
1a1) preparado, à mão
1a2) oportuno, propício
1b) de pessoas
1b1) pronto, preparado
1b1a) para fazer algo
1b1b) para receber alguém

2093 ετοιμω ς hetoimos
de 2092; adv
1) prontamente, estar pronto

2094 ετος etos
aparentemente, uma palavra primária; n n
1) ano
Sinônimos ver verbete 5843

2095 ευ eu
neutro de uma palavra primária eus (bom); adv
1) ser afortunado, passar bem, prosperar
2) agir bem

2096 Ευ α Eua
de origem hebraica 2332  ;חוהn pr f
Eva = “vida”
1) primeira mulher, segundo as escrituras; mãe de toda a raça humana

2097 ευα γγε λιζ ω euaggelizo

de 2095 e 32; TDNT - 2:707,*; v
1) trazer boas notícias, anunciar boas novas
1a) usado no AT para qualquer tipo de boas notícias
1a1) de jubilosas notícias da bondade de Deus, em particular, das bênçãos messiânicas
1b) usado no NT especialmente de boas novas a respeito da vinda do reino de Deus, e da
salvação que pode ser obtida nele através de Cristo, e do conteúdo desta salvação
1c) boas notícias anunciadas a alguém, alguém que tem boas notícias proclamadas a ele
1d) proclamar boas notícias
1d1) instruir (pessoas) a respeito das coisas que pertencem à salvação cristã

2098 ευα γγε λιον euaggelion
do mesmo que 2097; TDNT - 2:721,267; n n
1) recompensa por boas notícias
2) boas novas
2a) as boas novas do reino de Deus que acontecerão em breve, e, subseqüentemente,
também de Jesus, o Messias, o fundador deste reino. Depois da morte de Cristo, o termo
inclui também a pregação de (sobre) Jesus Cristo que, tendo sofrido a morte na cruz
para obter a salvação eterna para os homens no reino de Deus, mas que restaurado à
vida e exaltado à direita de Deus no céu, dali voltará em majestade para consumar o
reino de Deus
2b) as boas novas da salvação através de Cristo
2c) a proclamação da graça de Deus manifesta e garantida em Cristo
2d) o evangelho
2e) quando a posição messiânica de Jesus ficou demonstrada pelas suas palavras, obras, e
morte, a narrativa da pregação, obras, e morte de Jesus Cristo passou a ser chamada de
evangelho ou boas novas.

2099 ευα γγε λιστ ης euaggelistes
de 2097; TDNT - 2:736,267; n m
1) aquele que traz boas novas, evangelista
2) nome dado no NT aos mensageiros da salvação através de Cristo que não eram apóstolos

2100 ευα ρε στ εω euaresteo
de 2101; TDNT - 1:456,77; v
1) ser agradável, agradar
2) estar muito contente com algo

2101 ευα ρε στ ος euarestos
de 2095 e 701; TDNT - 1:456,77; adj
1) muito agradável, aceitável

2102 ευα ρε στ ως euarestos
de 2101; adv
1) de modo bem agradável, aceitável

2103 Ευβουλ ος Euboulos
de 2095 e 1014; n pr m
Êubulo = “prudente”
1) um cristão em Roma

2104 ευγ εν ης eugenes
de 2095 e 1096; adj

1) bem nascido, de família nobre
2) de mente nobre

2105 ευδ ια eudia
feminino de 2095 e outra forma para 2203 (como o deus do tempo); n f
1) céu sereno, tempo bom

2106 ευδ οκ εω eudokeo
de 2095 e 1380; TDNT - 2:738,273; v
1) parecer bom para alguém, ser a satisfação de alguém
1a) achar bom, escolher, determinar, decidir
1b) fazer de boa vontade
1c) estar pronto a, preferir, escolher
2) estar satisfeito, ter prazer em, estar inclinado em favor de alguém

2107 ευδ οκ ια eudokia
de um suposto composto de 2095 e a raíz de 1380; TDNT - 2:742,273; n f
1) vontade, escolha
1a) boa vontade, bom intento, benevolência
2) deleite, prazer, satisfação
3) desejo
3a) de prazer em alguma coisa ausente que facilmente produz desejo por ela

2108 ευε ργε σι α euergesia
de 2110; TDNT - 2:654,251; n f
1) boa obra, benefício

2109 ευε ργε τεω euergeteo
de 2110; TDNT - 2:654,251; v
1) fazer o bem, conferir benefícios

2110 ευ εργετ ης euergetes
de 2095 e a raíz de 2041; TDNT - 2:654,251; n m
1) benfeitor
2) título de honra, conferido ao que tenha prestado seus serviços ao país, bem como a
príncipes. Equivalente a “Soter”, “Pater Patriae”

2111 ευ θετ ος euthetos
de 2095 e um derivado de 5087; adj
1) bem localizado
1a) apropriado
1b) útil

2112 ευ θεω ς eutheos
de 2117; adv
1) diretamente, imediatamente, em seguida

2113 ευ θυ δρομεω euthudromeo
de 2117 e 1408; v
1) tomar um caminho direto, correr em linha reta

2114 ευ θυμεω euthumeo
de 2115; v
1) animar-se, alegrar-se, estar satisfeito

1a) estar num bom estado de ânimo, estar satisfeito
2) estar feliz, estar de bom ânimo, de boa disposição

2115 ευ θυμος euthumos
de 2095 e 2372; adj
1) bem disposto, amável
2) de bom ânimo, de boa disposição

2116 ευ θυν ω euthuno
de 2117; adv
1) colocar em linha reta, nivelar, deixar no mesmo plano
2) conduzir ou guiar em linha reta, manter em linha reta ou dirigir
2a) de piloto ou timoreiro de navio
2b) de cocheiro

2117 ευ θυς euthus
talvez de 2095 e 5087; adj e adv
1) reto, plano
2) direito, justo, verdadeiro, sincero
3) diretamente, imediatamente, em seguida

2118 ευ θυτ ης euthutes
de 2117; n f
1) retidão, justiça

2119 ευ κα ιρ εω eukaireo
de 2121; v
1) ter oportunidade
2) ter lazer
3) fazer algo
4) dedicar seu tempo a algo

2120 ευκ αι ρι α eukairia
de 2121; TDNT - 3:462,389; n f
1) tempo adequado, oportunidade

2121 ευκ αι ρο ς eukairos
de 2095 e 2540; TDNT - 3:462,389; adj
1) adequado, em tempo, oportuno

2122 ευκ αι ρως eukairos
de 2121; adv
1) adequadamente, oportunamente
2) quando a oportunidade ocorre

2123 ευκ οπ ωτ ερος eukopoteros
comparativo de um composto de 2095 e 2873; adj
1) com labor fácil
2) fácil

2124 ευλ αβει α eulabeia
de 2126; TDNT - 2:751,275; n f
1) precaução, circunspeção, prudência, discrição
1a) fuga

1b) distância prudente
2) reverência, veneração
2a) reverência a Deus, temor divino, piedade
3) medo, ansiedade, temor
Sinônimos ver verbete 5835

2125 ευλ αβε ομαι eulabeomai
voz média de 2126; TDNT - 2:751,*; v
1) agir cautelosamente, circunspectamente
2) tomar cuidado, temer
3) reverenciar, ter temor de

2126 ευλ αβης eulabes
de 2095 e 2983; TDNT - 2:751,275; adj
1) segurar bem
1a) firme e cuidadosamente
1b) cautelosamente
2) que reverencia a Deus, piedoso, religioso
Sinônimos ver verbete 5895

2127 ευλ ογε ω eulogeo
de um composto de 2095 e 3056; TDNT - 2:754,275; v
1) louvar, celebrar com louvores
2) invocar bênçãos
3) consagrar algo com solenes orações
3a) pedir a bênção de Deus sobre algo
3b) pedir a Deus para abençoar algo para o uso de alguém
3c) pronunciar uma bênção consagratória sobre
4) de Deus
4a) fazer prosperar, tornar feliz, conferir bênçãos a
4b) favorecido por Deus, abençoado

2128 ευλ ογητος eulogetos
de 2127; TDNT - 2:764,275; adj
1) abençoado, louvado

2129 ευλ ογι α eulogia
do mesmo que 2127; TDNT - 2:754,275; n f
1) louvor, enaltecimento, gratidão: de Cristo ou Deus
2) discurso elegante, linguagem polida
2a) num sentido negativo, linguagem ardilosamente adaptada para cativar o ouvinte: fala
clara, discursos de excelente qualidade
3) invocação de bênção, graça divina
4) consagração
5) bênção (concreta), benefício

2130 ευμετ αδ οτ ος eumetadotos
de 2095 e um suposto derivado de 3330; adj
1) pronto ou livre para dar
2) generoso

2131 Ευ νικ η Eunike

de 2095 e 3529; n pr f
Eunice = “boa vitória”
1) mãe de Timóteo

2132 ευν οεω eunoeo
de um composto de 2095 e 3563; TDNT - 4:971,636; v
1) desejar o bem (a alguém)
2) estar bem disposto, de um espírito pacífico

2133 ευν οια eunoia
do mesmo que 2132; TDNT - 4:971,636; n f
1) boa vontade, bondade

2134 ευν ου χιζω eunouchizo
de 2135; TDNT - 2:765,277; v
1) castrar, neutralizar um homem
2) metáf. tornar-se um eunuco, i.e., pela abstinência (como um eunuco do casamento)

2135 ευν ου χος eunouchos
de eune (cama) e 2192; TDNT - 2:765,277; n m
1) superintendente do dormitório, camareiro, mordomo
1a) no palácio de monarcas orientais que sustentam numerosas esposas, o superintendente
das dependências das mulheres ou do harém; ofício ocupado pelos eunucos
1b) homem emasculado, eunuco
1b1) os eunucos nas cortes orientais ocupavam-se também de outros ofícios maiores, como
o eunuco etíope mencionado em At 8.27-39.
1c) alguém naturalmente incapacitado
1c1) para o casamento
1c2) para gerar filhos
1d) alguém que voluntarimente abstem-se do casamento

2136 Ευ οδ ια Euodia
do mesmo que 2137; n pr f
Evódia = “fragrância agradável”
1) mulher cristã de Filipos

2137 ευο δο ω euodoo
de um composto de 2095 e 3598; TDNT - 5:109,666; v
1) ter uma viagem rápida e bem sucedida, conducir por um caminho fácil e direto
2) garantir um bom resultado, fazer prosperar
3) prosperar, ser bem sucedido

2138 ευπ ειθ ης eupeithes
de 2095 e 3982; adj
1) disposto a ceder, facilmente persuadido, complacente

2139 ευπ εριστ ατος euperistatos
de 2095 e um derivado de um suposto composto de 4012 e 2476; adj
1) que envolve habilmente i.e. que cerca e incomoda continuamente

2140 ευπ οιι α eupoiia
de um composto de 2095 e 4160; n f
1) boa obra, beneficência

2141 ευπ ορ εω euporeo
de um composto de 2090 e a raíz de 4197; v
1) ser rico, ter recursos

2142 ευπ ορ ια euporia
do mesmo que 2141; n f
1) riquezas, recursos, bens

2143 ευπ ρε πε ια euprepeia
de um composto de 2095 e 4241; n f
1) boa aparência, perfeição de forma, beleza, graça

2144 ευπ ρο σδ εκ τος euprosdektos
de 2095 e um derivado de 4327; TDNT - 2:58,146; adj
1) bem recebido, aceito, aceitável

2145 ευπ ρο σε δρος euprosedros ver ευπα ρεδ ρος
de 2095 e o mesmo que 4332; adj
1) constante, devoto

2146 ευπ ρο σω πεω euprosopeo
de um composto de 2095 e 4383; TDNT - 6:779,950; v
1) mostrar boa aparência
2) agradar

2147 ευρι σκ ω heurisko
forma prolongada de uma palavra primária ευρω heuro, que (junto com outra forma
cognata ευρεω heureo hyoo-reh’-o) é usada em todos os tempos exceto no presente e
imperfeito; TDNT - 2:769,*; v
1) descobrir, encontrar por acaso, encontrar-se com
1a) depois de procurar, achar o que se buscava
1b) sem procura prévia, achar (por acaso), encontrar
1c) aqueles que vêm ou retornam para um lugar
2) achar pela averiguação, reflexão, exame, escrutínio, observação, descobrir pela prática e
experiência
2a) ver, aprender, descobrir, entender
2b) ser achado, i.e., ser visto, estar presente
2c) ser descoberto, reconhecido, detectado; revelar-se, do caráter ou estado de alguém, de
como é percebido por outros (homens, Deus, ou ambos)
2d) obter conhecimento de, vir a conhecer, Deus
3) descobrir por si mesmo, adquirir, conseguir, obter, procurar

2148 Ευ ρο κλ υδω ν Eurokludon
de Euros (vento leste) e 2830; n m
Euroclído = “agitação violenta”
1) vento sudeste que levanta poderosas ondas
2) vento que causa ondas enormes

2149 ευρ υχω ρος euruchoros
de eurus (largo) e 5561; adj
1) espaçoso, amplo

2150 ευσ εβεια eusebeia

de 2152; TDNT - 7:175,1010; n f
1) reverência, respeito
2) fidelidade a Deus, religiosidade

2151 ευσ εβεω eusebeo
de 2152; TDNT - 7:175,1010; v
1) agir piedosa ou reverentemente
1a) em relação a Deus, nação, magistrados, relações, e a todos a quem respeito e reverência
são devidos

2152 ευσ εβης eusebes
de 2095 e 4576; TDNT - 7:175,1010; adj
1) piedoso, submisso
Sinônimos ver verbete 5895

2153 ευσ εβως eusebos
de 2152; adv
1) piedosamente, religiosamente

2154 ευσ ημος eusemos
de 2095 e a raíz de 4591; TDNT - 2:770,278; adj
1) bem marcado, claro e definido, distinto

2155 ευσ πλ αγ χν ος eusplagchnos
de 2095 e 4698; TDNT - 7:548,1067; adj
1) ter fortes entranhas
2) compassivo, de bom coração

2156 ευσχ ημο νως euschemonos
de 2158; adv
1) apropriadamente, decentemente

2157 ευσχ ημο συν η eushemosune
de 2158; n f
1) charme ou elegância corporal, beleza externa, decência, modéstia, conveniência
1a) da beleza externa, atratividade

2158 ευσχ ημως euschemon
de 2095 e 4976; TDNT - 2:770,278; adj
1) de figura elegante
1a) bem formado, gracioso, agradável, conduzindo-se convenientemente em palavra ou
comportamento
2) de boa reputação
2a) honorável, influente, rico, respeitável

2159 ευτ ονω ς eutonos
de um composto de 2095 e um derivado de teino (estirar); adv
1) veementemente, vigorosamente

2160 ευτ ραπ ελ ια eutrapelia
de um composto de 2095 e um derivado da raíz de 5157 (significando ’bem-elaborado e
dito de forma agradável’, i.e., de resposta rápida e engraçada, jocoso) ; n f
1) jovialidade, jocosidade, humor, facécia

2) num sentido negativo
2a) baixeza, ribaldaria, libertinagem
Sinônimos ver verbete 5881

2161 Ευτ υχος Eutuchos
de 2095 e um derivado de 5177; n pr m
Êutico = “afortunado”
1) um jovem a quem foi restaurada a vida por Paulo

2162 ευφημι α euphemia
de 2163; n f
1) expressão de palavras boas ou auspiciosas
2) bom relatório, louvor, elogio

2163 ευφημ ος euphemos
de 2095 e 5345; adj
1) que soa bem
2) que profere palavras de presságio, que fala auspiciosamente

2164 ευφο ρε ω euphoreo
de 2095 e 5409; v
1) ser fértil, produzir abundantemente

2165 ευφρ αι νω euphraino
de 2095 e 5424; TDNT - 2:772,278; v
1) alegrar, animar
1a) estar satisfeito, ser feliz, regozijar-se
1b) regozijar-se em, estar muito satisfeito com algo

2166 Ευφ ρα της Euphrates
de origem estrangeira, cf 6578; n pr loc
Eufrates = “o rio bom e abudante”
1) rio extenso e famoso que nasce nas montanhas da Armênia, corre através da Assíria,
Síria, Mesopotâmia e a cidade da Babilônia, e desemboca no Golfo Pérsico

2167 ευφρ οσυ νη euphrosune
do mesmo que 2165; TDNT - 2:772,278; n f
1) alegria, regozijo, muita satisfação

2168 ευχαρισ τεω eucharisteo
de 2170; TDNT - 9:407,1298; v
1) ser grato, sentir gratidão
2) dar graças, agradecer

2169 ευχαρισ τια eucharistia
de 2170; TDNT - 9:407,1298; n f
1) gratidão
2) ação de graças
Sinônimos ver verbete 5883

2170 ευχαρισ τος eucharistos
de 2095 e um derivado de5483; TDNT - 9:407,1298; adj
1) grato, agradecido

2) agradável, aprazível
3) aceitável ao outros, vitorioso, generoso, beneficente

2171 ευχη euche
de 2172; TDNT - 2:775,279; n f
1) oração a Deus
2) voto
Sinônimos ver verbete 5883

2172 ευχομα ι euchomai
voz média de um verbo primário; TDNT - 2:775,279; v
1) orar a Deus
2) desejar, orar, pedir por

2173 ευχρη στ ος euchrestos
de 2095 e 5543; adj
1) fácil de fazer uso de, útil

2174 ευψυ χεω eupsucheo
de um composto de 2095 e 5590; v
1) ser encorajado, ser de um espírito alegre

2175 ευω δια euodia
de um composto de 2095 e um derivado de 3605; TDNT - 2:808,285; n f
1) aroma doce, fragância
2) algum cheiro doce ou fragância, incenso, sobre odor ou algo que cheira doce
2a) odor de aquiescência, satisfação
2b) odor doce. Refere-se ao aroma dos sacrifícios e obrigações, de acordo com a noção
antiga de que Deus tem olfato e se agrada com o odor de sacrifícios
3) metáf. algo muito agradável a Deus

2176 ευω νυμος euonumos
de 2095 e 3686; adj
1) de bom nome, de bom presságio
1a) No segundo sentido, usado para anunciar agouros; no entanto, os agouros
eufemisticamente chamados “euonumos” eram aqueles considerados como sem sorte,
i.e. que vieram da esquerda, presságios sinistros, (pelo que um bom nome era desejado)
2) esquerda, na mão esquerda

2177 εφα λλ ομα ι ephallomai
de 1909 e 242; v
1) saltar sobre, lançar-se

2178 εφα πα ξ ephapax
de 1909 e 530; TDNT - 1:383,64; adv
1) uma vez, de uma vez,
1a) tudo de uma vez
1b) de uma vez por todas

2179 Εφ εσινο ς Ephesinos
de 2181; adj
1) nativo ou habitante de Éfeso

2180 Εφ εσι ος Ephesios

de 2181; adj
1) nativo ou habitante de Éfeso

2181 Εφ εσος Ephesos
provavelmente de origem estrangeira; n pr loc
Éfeso = “permitida”
1) cidade marítima da Ásia Menor, capital da Jônia e, sob o domínio Romano, da Ásia
proconsular, situada entre Esmirna e Mileto

2182 εφευ ρετ ης epheuretes
de um composto de 1909 e 2147; n m
1) inventor, planejador

2183 εφημ ερι α ephemeria
de 2184; n f
1) serviço limitado a uma série de dias determinados
2) A classe sacerdotal e sua organização que, por uma semana e de acordo com o seu turno,
realizava os deveres do seu ofício. Davi dividiu os sacerdotes em vinte quatro classes.
Cada uma, em seu turno, desempenhava os deveres do ofício por uma semana inteira, de
sábado a sábado.

2184 εφημ ερος ephemeros
de 1909 e 2250; adj
1) que dura por um dia
2) diariamente

2185 εφικ νεομαι ephikneomai
de 1909 e um cognato de 2240; v
1) vir a

2186 εφιστ ημι ephistemi
de 1909 e 2476; v
1) colocar em, colocar sobre
1a) parar-se ao lado de, estar presente
1b) colocar-se sobre alguém, colocar-se acima
1b1) usado esp. de pessoas que vêm sobre alguém inesperadamente
1b1a) um anjo, da vinda de anjos
1b1b) de sonhos
1b2) de males que sobrevêm a alguém
1c) estar à mão
1c1) estar pronto
1d) de tempo
1d1) surpreender
1d1a) de chuva

2187 Εφ ραιμ Ephraim
de origem hebraica, 669 ou melhor 6085  ;עפריםn pr m
Efraim = “fertilidade dobrada”
1) cidade distante de Jerusalém menos de um dia de jornada

2188 εφφα θα ephphatha
de origem aramaica 6606  ;אפתחimperative

1) abre-te
1a) receber o poder de ouvir, estando os ouvidos do surdo e o olhos do cego ‘fechados’,i.e.,
impossibilitados de exercerem suas funções.

2189 εχθ ρα echthra
de 2190; TDNT - 2:815,285; n f
1) inimizade
2) causa de inimizade

2190 εχθ ρος echthros
de uma palavra primária echtho (odiar); detestável (passivamente, odioso, ou
ativamente, hostil); TDNT - 2:811,285; adj
1) odiado, odioso, detestável
2) hostil, que destesta e se opõe a outro
2a) usado de pessoas que estão em inimizade com Deus pelos seus pecados
2a1) opondo-se (a Deus) na mente
2a2) pessoa hostil
2a3) um determinado inimigo
2a4) alguém hostil
2a5) do diabo que é o mais amargo inimigo do governo divino

2191 εχιδν α echidna
de origem incerta; TDNT - 2:815,286; n f
1) víbora, descendência ou raça de víboras
1a) discurso dirigido a pessoas astutas, mal-intencionadas, perversas

2192 εχ ω echo incluindo uma forma alternativa σχ εω scheo, usado
apenas em determinados tempos),
verbo primário; TDNT - 2:816,286; v
1) ter, i.e. segurar
1a) ter (segurar) na mão, no sentido de utilizar; ter (controlar) possessão da mente (refere-se
a alarme, agitação, emoção, etc.); segurar com firmeza; ter ou incluir ou envolver;
considerar ou manter como
2) ter, i.e., possuir
2a) coisas externas, tal com possuir uma propriedade ou riquezas ou móveis ou utensílios ou
bens ou comida, etc.
2b) usado daqueles unidos a alguém pelos laços de sangue ou casamento ou amizade ou
dever ou lei etc, de atênção ou companhia
3) julgar-se ou achar-se o fulano-de-tal, estar em certa situação
4) segurar mesmo algo, agarrar algo, prender-se ou apegar-se
4a) estar estreitamente unido a uma pessoa ou uma coisa

2193 εως heos
de afinidade incerta; conj
1) até, até que

2194 Ζαβου λων Zaboulon
de origem hebraica 2074  ;זבלוןn pr m
Zebulom = “habitação”
1) décimo filho de Jacó
2) tribo de Zebulom

2195 Ζακ χαι ος Zakchaios
de origem hebraica, cf 2140  ;זכיn pr m
Zaqueu = “puro”
1) um coletor de impostos

2196 Ζαρα Zara
de origem hebraica 2226  ;זרחn pr m
Zará = “nascente (como o sol)”
1) o filho de Judá, antepassado de Cristo

2197 Ζαχ αρια ς Zacharias
de origem hebraica 2148  ;זכריהn pr m
Zacarias = “lembrado por Jeová”
1) pai de João, o Batista
2) filho de Baraquias, que foi assassinado pelos judeus entre o altar e o templo

2198 ζαω zao
um verbo primário; TDNT - 2:832,290; v
1) viver, respirar, estar entre os vivos (não inanimado, não morto)
2) gozar de vida real
2a) ter vida verdadeira
2b) ser ativo, abençoado, eterno no reino de Deus
3) viver i.e. passar a vida, no modo de viver e de agir
3a) de mortais ou caráter
4) água viva, que tem poder vital em si mesma e aplica suas qualidades à alma
5) metáf. estar em pleno vigor
5a) ser novo, forte, eficiente,
5b) como adj. ativo, potente, eficaz

2199 Ζεβεδ αιος Zebedaios
de origem hebraica, cf 2067  ;זבדיn pr m
Zebedeu = “meu dom”
1) pescador da Galiléia, pai dos apóstolos Tiago Maior e João, e marido de Salomé

2200 ζεστος zestos
de 2204; TDNT - 2:876,296; adj
1) muito quente, quente
2) metáf. de fervor de mente, zelo

2201 ζευ γος zeugos
do mesmo que 2218; n n
1) dois animais de carga (cavalos, mulas ou bois) emparelhados, par ou junta de animais
2) par

2202 ζευ κτ ηρι α zeukteria
de um derivado (em segundo estágio) do mesmo que 2218; n f
1) fita, corda, laço

2203 Ζευς Zeus
de afinidade incerta; n pr m

Júpiter ou Zeus = “pai do socorro”
1) deus nacional dos gregos, que corresponde ao Júpiter romano

2204 ζεω zeo
verbo primário; TDNT - 2:875,296; v
1) ferver, ser quente
1a) usado para água
1b) metáf.
1b1) usado para muita raiva, amor, zelo, para o que é bom ou mau etc.
1b2) espírito fervoroso, dito de zelo para o que é bom

2205 ζηλ ος zelos
de 2204; TDNT - 2:877,297; n m/n
1) excitação de mente, ardor, fervor de espírito
1a) zelo, ardor em abraçar, perseguir, defender algo
1a1) zelo no interesse de, por uma pessoa ou coisa
1a2) fúria de indignação, zelo punitivo
1b) rivalidade invejosa e contensiosa, ciúme

2206 ζηλ οω zeloo
de 2205; TDNT - 2:882,297; v
1) arder em zelo
1a) estar cheio ou ferver de ciúme, ódio, raiva
1a1) num bom sentido, ser zeloso na busca do bem
1b) desejar sinceramente, procurar
1b1) desejar sinceramente, esforçar-se muito por, ocupar-se de alguém
1b2) empenhar-se por alguém (para que não seja arrancado de mim)
1b3) ser o objeto do zelo de outros, ser zelosamente procurado
1c) enciumar

2207 ζηλ ωτ ης zelotes
de 2206; TDNT - 2:882,297; n m
1) alguém que arde em zelo, zelote
2) usado para descrever Deus como zeloso de qualquer rival e severamente reivindicando
seu controle
3) desejo ansioso por, zelo por algo
3a) para adquirir algo (desejoso de)
3b) para defender e sustentar algo, lutando veementemente por algo

2208 ζηλ οτ ης Zelotes
o mesmo que 2207; TDNT - 2:882,297; n m
1) alguém que arde em zelo, zelote
2) usado para descrever Deus como zeloso de qualquer rival e severamente reivindicando
seu controle
3) desejo ansioso por, zelo por algo
3a) para adquirir algo (desejoso de)
3b) para defender e sustentar algo, lutando veementemente por algo
Desde a época dos Macabeus, havia entre os judeus um classe de homens, chamados
Zelotes, que era fanaticamente apegada à lei mosaica a ponto de recorrer à violência, a
exemplo de Finéias, para impedir que a religião fosse violada por outros; mais tarde, no
entanto, a comunidade judaica passou a usar o seu santo zelo como pretexto para os
mais terríveis crimes.

2209 ζημια zemia
provavelmente semelhante a raiz de 1150 (pela idéia de violência); TDNT - 2:888,299;
nf
1) dano, perda, prejuízo

2210 ζημιο ω zemioo
de 2209; TDNT - 2:888,299; v
1) afetar com prejuízo, dar prejuízo a
2) manter um prejuízo, receber injúria, sofrer perda

2211 Ζημ ας Zenas
provavelmente contraído de uma forma poética de 2203 e 1435; n pr m
Zenas = “Júpiter”
1) mestre da lei judaica e posteriormente um cristão

2212 ζητεω zeteo
de afinidade incerta; TDNT - 2:892,300; v
1) procurar a fim de encontrar
1a) procurar algo
1b) procurar [para descobrir] pelo pensamento, meditação, raciocínio; investigar
1c) procurar, procurar por, visar, empenhar-se em
2) procurar, i.e., requerer, exigir
2a) pedir enfaticamente, exigir algo de alguém

2213 ζητημα zetema
de 2212; n n
1) questão, debate
1a) a respeito da lei

2214 ζητησις zetesis
de 2212; TDNT - 2:893,300; n f
1) procura
2) investigação
3) questionamento, debate
4) assunto de questinamento ou debate, tema de controvérsia

2215 ζιζ ανι ον zizanion
de origem incerta; n n
1) um tipo de joio, semelhante ao trigo exceto pelos grãos que são pretos

2216 Ζορ οβαβελ Zorobabel
de origem hebraica 2216  ;זרבבלn pr m
Zorobabel = “nascido em Babel, i.e. Babilônico”
1) o líder da tribo de Judá no tempo do retorno do cativeiro babilônico no primeiro ano de
Ciro

2217 ζοφ ος zophos
semelhante a raiz de 3509; n m
1) trevas, escuridão
1a) usado para a escuridão do mundo inferior
Sinônimos ver verbete 5926

2218 ζυγος zugos
da raiz de zeugnumi (juntar, especialmente através de um “jugo”); TDNT - 2:896,301; n
m
1) jugo
1a) jugo ou canga que é colocado sobre animal de carga
1b) metáf., usado para qualquer carga ou sujeição
1b1) como aquela da escravidão
1b2) de enfadonhas leis impostas a alguém, esp. da lei mosaica, daí ser o nome também
transferido aos mandamentos de Cristo para contrastá-los com os mandamentos dos
Fariseus que realmente eram um “jugo”; mesmo assim, também os mandamentos de
Cristo devem ser obedecidos, ainda que mais fáceis de serem guardados
2) balança, um par de pratos de balança

2219 ζυμη zume
provavelmente de 2204; TDNT - 2:902,302; n f
1) fermento
2) metáf. de corrupção intelectual e moral inveterada, vista em sua tendência de infectar os
outros
Fermento é aplicado àquilo que, mesmo em pequena quantidade, pela sua influência,
impregna totalmente algo; seja num bom sentido, como na parábola Mt 13.33; ou num
mau sentido, de influência perniciosa, “um pouco de fermento leveda toda a massa”

2220 ζυμο ω zumoo
de 2219; TDNT - 2:902,302; v
1) fermentar
2) misturar fermento com massa de farinha de modo a torná-la levedura

2221 ζωγρε ω zogreo
do mesmo que 2226 e 64; v
1) pegar vivo
2) pegar, apanhar, capturar

2222 ζωη zoe
de 2198; TDNT - 2:832,290; n f
1) vida
1a) o estado de alguém que está cheio de vitalidade ou é animado
1b) toda alma viva
2) vida
2a) da absoluta plenitude da vida, tanto em essência como eticamente, que pertence a Deus
e, por meio dele, ao “logos” hipostático e a Cristo, em quem o “logos” assumiu a
natureza humana
2b) vida real e genuína, vida ativa e vigorosa, devota a Deus, abençoada, em parte já aqui
neste mundo para aqueles que colocam sua confiança em Cristo, e depois da
ressurreição a ser consumada por novas bênçãos (entre elas, um corpo mais perfeito)
que permanecerão para sempre.
Sinônimos ver verbete 5821

2223 ζωνη zone
provavelmente semelhante a raiz de 2218; TDNT - 5:302,702; n f
1) cinta, cinto, servindo não somente para cingir vestes, mas também, desde que tivesse uma
cavidade, para carregar dinheiro

2224 ζωννυμι zonnumi ou ζωννυω zonnuo
de 2223; TDNT - 5:302,702; v
1) cingir
2) envolver-se

2225 ζωο γονεω zoogoneo
do mesmo que 2226 e um derivado de 1096; TDNT - 2:873,290; v
1) gerar vida
2) dar vida
3) preservar com vida

2226 ζωο ν zoon
de um derivado de 2198; TDNT - 2:873,290; n n
1) ser vivo
2) animal, bruto, besta
Sinônimos ver verbete 5846 e 5930

2227 ζωο πο ιεω zoopoieo
do mesmo que 2226 e 4160; TDNT - 2:874,290; v
1) produzir vida, gerar ou dar à luz a uma nova vida
2) fazer viver, tornar vivo, dar a vida
2a) pelo poder espiritual, despertar e revigorar
2b) restaurar à vida
2c) dar crescimento à vida: neste caso, a vida física
2d) do espírito, vivo no que se refere ao espírito, revestido com novos e maiores poderes de
vida
3) metáf., de sementes mostrando sinais de vida, i.e. germinação, brotação, crescimento

2228 η e
partícula primária de distinção entre dois termos conectados; partícula
1) ou ... ou, que

2229 η e
advérbio de confirmação, talvez intensivo de 2228; adv
1) seguradamente, certamente, com toda certeza

2230 ηγε μο νευω hegemoneuo
de 2232; v
1) ser líder, conduzir pelo caminho
2) governar, comandar
2a) de uma província, ser governador de uma província
2b) dito de um procônsul, de um procurador

2231 ηγε μο νια hegemonia
de 2232; n f
1) autoridade principal, governo, soberania
1a) do reinado de um imperador romano

2232 ηγε μω ν hegemon
de 2233; n m
1) qualquer líder, guia, governador, prefeito, presidente, chefe, general, comandante,
soberano

1a) um “legatus Caesaris”, um oficial que administra uma província em nome e com a
autoridade do imperador romano
1a1) governador de uma província
1b) procurador, oficial vinculado a um procônsul ou a um proprietário e a cargo do fisco
imperial
1b1) em causas relacionadas a estes impostos, ele administrava a justiça. Também nas
províncias menores, que eram por assim dizer apêndice das maiores, desempenhava as
funções de governador da província. Tal era a relação do procurador da Judéia com o
governador da Síria.
1c) primeiro, líder, chefe
1c) de uma cidade principal, tal como a capital da região

2233 ηγε ομ αι hegeomai
voz média de uma (suposta) forma consolidada de 71; TDNT - 2:907,303; v
1) conduzir
1a) ir a diante
1b) ser um líder
1b1) governar, comandar
1b2) ter autoridade sobre
1b3) um príncipe, de poder real, governador, vice-rei, chefe, líder no que diz respeito à
influência, que controla em conselho, supervisor ou líder das igrejas
1b4) usado para qualquer tipo de líder, chefe, comandante
1b5) o líder no discurso, chefe, porta-voz
2) considerar, julgar, ter em conta, conceber
Sinônimos ver verbete 5837

2234 ηδε ως hedeos
de um derivado da raíz de 2237; adv
1) com prazer, alegremente

2235 ηδη ede
aparentemente de 2228 (ou possivelmente 2229) e 1211; adv
1) agora, já
Sinônimos ver verbete 5815

2236 ηδιστ α hedista
plural do superlative do mesmo que 2234; adv n
1) muitíssimo alegre

2237 ηδο νη hedone
handano (agradar); TDNT - 2:909,303; n f
1) prazer
2) desejos pelo prazer

2238 ηδυοσμ ον heduosmon
do composto do mesmo que 2234 e 3744; n n
1) cheiro doce, hortelã de jardim
1a) um tipo de pequena erva odorífera usada pelos judeus para espalhar sobre as eiras de
suas casas e sinagogas

2239 ηθο ς ethos
uma forma consolidada de 1485; n n

1) residência habitual, lugar de habitação, abrigo, recanto
2) costume, uso, moral, caráter

2240 ηκω heko
verbo primário; TDNT - 2:926,306; v
1) ter vindo, ter chegado, estar presente
2) metáf.
2a) vir a alguém, i.e. procurar intimidade com alguém, tornar-se seu seguidor: surpreender
alguém (inesperadamente)
2b) surpreender alguém, de coisas suportáveis

2241 ηλι eli ou eloi
de origem hebraica, 410  אליcom sufixo pronominal; n pr m
1) Eli, Eli, lamá sabactâni. A forma hebraica, como Elio, Elio, etc., é o siro-caldeu (a língua
de uso diário dos judeus no tempo de Cristo) das primeiras palavras do Salmo 22.
Significam “Meu Deus, meu Deus, por quê me desamparaste?”

2242 Ηλι Heli
de origem hebraica 5941  ;עליn pr m
Eli = “ascendente”
1) pai de José, marido de Maria

2243 Ηλιας Helias
de origem hebraica 452  ;אליהוTDNT - 2:928,306; n pr m
Elias = “meu Deus é Jeová”
1) profeta nascido em Tisbe, herói inabalável da teocracia nos reinados dos reis idólatras
Acabe e Acazias. Ele foi arrebatado ao céu sem morrer, por isso os judeus esperavam o
seu retorno imediatamente antes da vinda do Messias, para quem prepararia as mentes
dos israelitas para recebê-lo.

2244 ηλικι α helikia
do mesmo que 2245; TDNT - 2:941,308; n f
1) idade, tempo de vida
1a) idade, prazo ou duração da vida
1b) idade adulta, maturidade
1c) idade apropriada para qualquer coisa
1d) metáf. de um estágio próprio alcançado para algo
2) estatura, i.e, de estatura perfeita e graciosa

2245 ηλικο ς helikos
de helix (companheiro, i.e., alguém da mesma idade); adj
1) tão velho quanto, tão alto quanto
1a) quão grande
1b) quão pequeno

2246 ηλιος helios
de hele (raio, talvez semelhante a alternativa de 138); n m
1) sol
2) raios do sol
3) luz do dia

2247 ηλος helos

de afinidade incerta; n m
1) prego

2248 ημ ας hemas
caso acusativo plural de 1473; pron
1) nós, nos, nosso etc.

2249 ημ εις hemeis
plural nom. de 1473; pron
1) nós, etc.

2250 ημ ερα hemera
de (com 5610 implicado) um derivado de hemai (descansar, semelhante a raíz de 1476)
significando manso, i.e. dócil; TDNT - 2:943,309; n f
1) o dia, usado do dia natural, ou do intervalo entre o nascer e o pôr-do-sol, como
diferenciado e contrastado com a noite
1a) durante o dia
1b) metáf., “o dia” é considerado como o tempo para abster-se de indulgência, vício, crime,
por serem atos cometidos de noite e na escuridão
2) do dia civil, ou do espaço de vinte e quatro horas (que também inclui a noite)
2a) o uso oriental deste termo difere do nosso uso ocidental. Qualquer parte de um dia é
contado como um dia inteiro. Por isso a expressão “três dias e três noites” não significa
literalmente três dias inteiros, mas ao menos um dia inteiro, mais partes de dois outros
dias.
3) do último dia desta presente era, o dia em que Cristo voltará do céu, ressuscitará os
mortos, levará a cabo o julgamento final, e estabelecerá o seu reino de forma plena.
4) usado do tempo de modo geral, i.e., os dias da sua vida.

2251 ημ ετε ρο ς hemeteros
de 2349; pron
1) nosso

2252 ημ εν emen
imperfeito de 1510; adv
1) verdadeiramente, seguramente

2253 ημ ιθα νη ς hemithanes
de um suposto composto da raíz de 2255 e 2348; adj
1) semi morto

2254 ημ ιν hemin
caso dativo plural de 1473; pron
1) para nós, nós, nosso

2255 ημ ισυ hemisu
neutro de um derivado de um pref. inseparável semelhante a 260 (da idéia de divisão
envolvida en conexão) e significando semi-; adj
1) meio

2256 ημ ιωρ ον hemiorion
da raíz de 2255 e 5610; n n
1) meia hora

2257 ημ ον hemon

caso genitivo plural de 1473; pron
1) nosso, nós,

2258 ην en
imperfeito de 1510; v
1) Eu era, estava, etc.

2259 ηνι κα henika
de afinidade incerta; partícula
1) quando
2) sempre que, finalmente quando

2260 ηπερ eper
de 2228 e 4007; partícula
1) que

2261 ηπι ος epios
provavelmente de 2031; adj
1) afável
2) meigo, amável

2262 Ηρ Er
de origem hebraica 6147  ;ערn pr m
Er = “vigilante”
1) filho de José e pai de Elmodão

2263 ηρεμ ος eremos
talvez pela transposição de 2048 (por medio da idéia de tranqüilidade); adj
1) calmo, tranqüilo

2264 Ηρω δη ς Herodes
composto de heros (um “herói”) e 1491; n pr m
Herodes = “heróico”
1) nome de uma família real que se distinguiu entre os judeus no tempo de Cristo e dos
Apóstolos. Herodes, o grande, era filho de Antípatre da Iduméia. Nomeado rei da Judéia
em 40 a.C. pelo Senado Romano pela sugestão de Antônio e com o consentimento de
Otaviano, ele finalmente superou a grande oposição que o país levantou contra ele e
tomou posse do reino em 37 a.C.; e depois da batalha de Actio, ele foi confirmado por
Otaviano, de quem gozava favor. Era corajoso e habilidoso na guerra, instruído e sagaz;
mas também extremamente desconfiado e cruel. Por isso ele destruiu a família real
inteira dos hasmoneanos, mandou matar muitos dos judeus que se opuseram ao seu
governo, e prosseguiu matando até sua cara e amada esposa Mariamne da linhagem dos
hasmoneanos e os dois filhos que teve com ela. Por esses atos de matança, e
especialmente pelo seu amor e imitação dos costumes e instituições romanas e pelas
pesadas taxas impostas sobre seus súditos, ele tanto se indispôs contra os judeus que não
consegiu recuperar o favor deles nem através de sua esplêndida restauração do templo e
outros atos de munificência. Ele morreu aos 70 anos, no trigésimo sétimo ano do seu
reinado, 4 anos antes da era dionisiana. João, o batista, e Cristo nasceram durante os
últimos anos do seu reinado; Mateus narra que ele ordenou que todas os meninos abaixo
de dois anos em Belém fossem mortos.
a.C. antes de Cristo

2) Herodes, cognominado “Antipas”, era filho de Herodes, o grande, e Maltace, uma mulher
samaritana. Depois da morte de seu pai, ele foi nomeado pelos romanos tetrarca da
Galiléia e Peréia. Sua primeira esposa foi a filha de Aretas, rei da Arábia; mas ele
subseqüentemente a repudiou e tomou para si Herodias, a esposa de seu irmão Herodes
Filipe; e por isso Aretas, seu sogro, fez guerra contra ele e o venceu. Herodes aprisionou
João, o Batista, porque João o tinha repreendido por esta relação ilícita; mais tarde,
instigado por Herodias, ordenou que ele fosse decapitado. Também induzido por ela, foi
a Roma para obter do imperador o título de rei. Mas por causa das acusações feitas
contra ele por Herodes Agripa I, Calígula baniu-o (39 d.C.) para Lugdunum em Gaul,
onde aparentemente morreu. Ele não tinha muita força de vontade, era lascivo e cruel.
3) Herodes Agripa I era filho de Aristóbulo e Berenice, e neto de Herodes, o grande. Depois
de muitas mudanças de fortuna, conquistou o favor de Calígula e Cláudio de tal forma
que ele gradualmente obteve o governo de toda a Palestina, com o título de rei. Morreu
na Cesaréia em 44 d.C., aos 54 anos, no sétimo [ou no quarto, contando com a extensão
de seu domínio por Cláudio] ano de seu reinado, logo depois de ter ordenado que Tiago,
o apóstolo, filho de Zebedeu, fosse morto, e Pedro fosse lançado na prisão: Ac 12:21
4) (Herodes) Agripa II, filho de Herodes Agripa I. Quando seu pai morreu ele era um jovem
de dezessete anos. Em 48 d.C. recebeu do imperador Cláudio o governo de Calcis, com
o direito de nomear os sumo-sacerdotes judeus. Quatro anos mais tarde, Cláudio tomou
dele Calcis e deu-lhe, com o título de rei, um domínio maior, que incluía os territórios
de Batanéia, Traconites, e Gaulanites. Àqueles reinos, Nero, em 53 d.C., acrescentou
Tibéria, Tariquéia e Peréia Julias, com quatorze vilas vizinhas. Ele é mencionado em At
25 e 26. De acordo com A Guerra Judaica, embora tenha lutado em vão para conter a
fúria da populaça sediosa e belicosa, ele não teria desertado para o lado dos romanos.
Depois da queda de Jerusalém, foi investido com o grau pretoriano e manteve o reino
inteiro até a sua morte, que aconteceu no terceiro ano do imperador Trajano, [aos 73
anos, e no ano 52 de seu reinado]. Ele foi o último representante da dinastia Herodiana.

2265 Ηρω διαν οι Herodianoi
plural de um derivado de 2264; n m
1) Herodianos, i.e. partidários de Herodes. Ver nota sobre 2264.

2266 Ηροδ ια ς Herodias
de 2264; n pr f
Herodias = “heróica”
1) filha de Aristóbulo e neta de Herodes, o grande. Ela foi primeiro casada com Herodes
Felipe I, filho de Herodes, o grande, um homem de vida privada; mas posteriormente
formou uma união ilícita com Herodes Antipas, a quem ela não só induziu a assassinar
João, o Batista, mas a realizar a viagem para Roma que o arruinou; por último, ela o
seguiu ao exílio em Gaul.

2267 Ηροδ ιω ν Herodion
de 2264; n pr m
Herodião = “heróico”
1) certo cristão

2268 Ησαι ας Hesaias
de origem hebraica 3470  ;ישעיהוn pr m
Isaías = “socorro de Javé”
1) famoso profeta hebreu que profetizou no reinado de Uzias, Jotão, Acaz, e Ezequias

2269 Ησαυ Esau
de origem hebraica 6215  ;עשוTDNT - 2:953,311; n pr m
Esaú = “peludo”
1) filho mais velho de Isaque e irmão gêmeo de Jacó

2270 ησυ χαζω hesuchazo
do mesmo que 2272; v
1) manter quieto
1a) descansar, cessar de trabalhar
1b) conduzir a uma vida calma, dito daqueles que não estão correndo para cá e para lá, mas
que ficam em casa e se dedicam a seus negócios
1c) estar em silêncio, i.e. nada dizer, ficar quieto
Sinônimos ver verbete 5847

2271 ησυ χια hesuchia
de 2272; n f
1) descanso
1a) descrição da vida de alguém que permanece em casa fazendo seu próprio trabalho, e não
se intromete oficiosamente em afazeres dos outros
2) silêncio

2272 ησυ χιο ς hesuchios
uma forma prolongada de um composto provavelmente de um derivado da raíz de 1476
e talvez 2192; adj
1) calmo, tranqüilo

2273 ητοι etoi
de 2228 e 5104; partícula
1) se, ou

2274 ηττ αω hettao
do mesmo que 2276; v
1) tornar menos, inferior, dominar
1a) ser feito inferior
1b) dominar o derrotar, ser conquistado por alguém, forçado a render-se
1c) manter algo inferior, colocar abaixo

2275 ηττ ημα hettema
de 2274; n n
1) diminuição, redução: i.e. derrota
2) perda, com respeito à salvação
Sinônimos ver verbete 5879

2276 ηττ ον hetton
neutro do comparativo de heka (levemente) usado para algo de 2556; adj
1) inferior
2) menos

2277 ητο eto
terceira pessoa do singular forma imperativa de 1510; v
1) seja

2278 ηχεω echeo
de 2279; TDNT - 2:954,311; v
1) soar
1a) usado para o bramido do mar

2279 ηχος echos
de afinidade incerta; n m
1) som, barulho
1a) dito do bramido das ondas do mar
2) rumor, boato

2280 θαδ δα ιος Thaddaios
de origem incerta; n pr m
Tadeu = “grande coração, corajoso”
1) um dos doze apóstolos. A partir de uma comparação entre a lista de apóstolos que
aparece em Lc 6.16 e At 1.13, parece ser que Judas, Lebbaeus e Tadeu eram a mesma
pessoa e escritor do livro de Judas

2281 θαλ ασσα thalassa
provavelmente prolongado de 251; n f
1) o mar
1a) usado para o mar em geral
1b) usado especificamente do Mar Mediterrâneo ou Mar Vermelho
Sinônimos ver verbete 5931

2282 θαλπω thalpo
provavelmente semelhante a thallo (aquecer); v
1) aquecer, manter quente
2) cuidar com amor terno, cuidar com carinho

2283 θαμ αρ Thamar
de origem hebraica 8559  ;תמרTDNT - 3:1,311; n f
Tamar = “palmeira”
1) esposa dos dois filhos de Judá, Er e Onan.

2284 θαμβεω thambeo
de 2285; TDNT - 3:4,312; v
1) estar assombrado
2) surpreender, terrificar
2a) ficar pasmado
2b) estar aterrorizado

2285 θαμβος thambos
semelhante a um absoleto tapho (pasmar); TDNT - 3:4,312; n m/n
1) ficar imóvel
2) surpresa, espanto

2286 θαν ασιμος thanasimos
de 2288; adj
1) mortal

2287 θαν ατηφ ορ ος thanatephoros

da (forma feminina de) 2288 e 5342; adj
1) que traz morte, mortal

2288 θαν ατος thanatos
de 2348; TDNT - 3:7,312; n m
1) a morte do corpo
1a) aquela separação (seja natural ou violenta) da alma e do corpo pela qual a vida na terra
termina
1b) com a idéia implícita de miséria futura no inferno
1b1) o poder da morte
1c) como o mundo inferior, a habitação dos mortos era concebida como sendo muito escura,
equivalente à região da mais densa treva, i.e., figuradamente, uma região envolvida em
trevas de ignorância e pecado
2) metáf., a perda daquela única vida digna do nome,
2a) a miséria da alma que se origina do pecado, que começa na terra, mas continua e
aumenta, depois da morte do corpo, no inferno
3) o estado miserável do ímpio no inferno
4) no sentido mais amplo, a morte, incluindo toda as misérias que se originam do pecado, e
inclui a morte física como a perda de um vida consagrada a Deus e abênçoada por ele na
terra, é seguida pela desdita no inferno

2289 θαν ατοω thanatoo
de 2288; TDNT - 3:21,312; v
1) colocar à morte
2) metáf.
2a) fazer morrer i.e. destruir, tornar extinto
2b) pela morte, ser liberado do compromisso de algo; literalmente, tornar-se morto em
relação à (algo)

2290 θαπτω thapto
raíz; v
1) sepultar, enterrar

2291 θαρα Thara
de origem hebraica 8646  ;תרחn pr m
Terá = “estação”
1) pai de Abraão

2292 θαρρε ω tharrheo
outra forma para 2293; TDNT - 3:25,315; v
1) ter muita coragem, ser de bom ânimo
2) ser ousado

2293 θαρσε ω tharseo
de 2294; TDNT - 3:25,315; v
1) ter muita coragem, ser de bom ânimo

2294 θαρσο ς tharsos
semelhante (por transp.) a thrasos (audácia); n n
1) coragem, confiança

2295 θαυμ α thauma

aparentemente de uma forma de 2300; TDNT - 3:27,316; n n
1) algo maravilhoso, uma maravilha
2) admiração, espanto
2a) admirar-se [com grande espanto i.e.] excessivamente

2296 θαυμ αζ ω thaumazo
de 2295; TDNT - 3:27,316; v
1) admirar-se, supreender-se, maravilhar-se
2) estar surpreendido, ser tido em admiração

2297 θαυμ ασι ος thaumasios
de 2295; TDNT - 3:27,316; adj
1) maravilhoso, magnífico
2) obras maravilhosas, milagres

2298 θαυμ αστ ος thaumastos
de 2296; TDNT - 3:27,316; adj
1) maravilhoso, magnífico
1a) digno de admiração devota, admirável, excelente
1b) o que vai além da compreensão humana
1c) que causa admiração e terror ao mesmo tempo
1d) magnífico
1d1) extraordinário, que chama atênção, surpreendente

2299 θεα thea
de 2316; n f
1) deusa

2300 θεα ομ αι theaomai
uma forma prolongada de um verbo primário; TDNT - 5:315,706; v
1) olhar, observar, ver atentamente, contemplar (freqüentemente usado de shows públicos)
1a) de pessoas importantes que são consideradas com admiração
2) ver, ter uma visão de
2a) no sentido de visitar, encontrar com uma pessoa
3) aprender pelo olhar, ver com os olhos, perceber
Sinônimos ver verbete 5848

2301 θεα τρι ζω theatrizo
de 2302; TDNT - 3:42,*; v
1) trazer ao palco
2) mostrar como um espetáculo, expôr para desprezo

2302 θεα τρον theatron
de 2300; TDNT - 3:42,318; n n
1) teatro, lugar no qual jogos e espetáculos dramáticos são exibidos, e assembléias públicas
se reúnem (para os gregos o teatro era usado também como forum)
2) espetáculo público
2a) metáf., pessoa que é exibida para ser fitada e transformada em objeto de diversão

2303 θει ον theion
provavelmente de 2304 (no seu sentido original de flamejar); TDNT - 3:122,*; n n
1) enxofre

1a) incenso divino, pois pensava-se que a queima de incenso tinha o poder de purificar, e de
prevenir enfermidades

2304 θει ος theios
de 2316; TDNT - 3:122,322; adj
1) um nome geral para os deuses ou divindades tal como usado pelos gregos
2) dito do único e verdadeiro Deus, trindade
2a) de Cristo
2b) Santo Espírito
2c) o Pai

2305 θει οτης theiotes
de 2304; TDNT - 3:123,322; n f
1) divinidade, natureza divina
Sinônimos ver verbete 5849

2306 θειω δης theiodes
de 2303 e 1491; adj
1) de incenso, sulfuroso

2307 θελ ημα thelema
da forma prolongada de 2309; TDNT - 3:52,318; n n
1) o que se deseja ou se tem determinado que será feito
1a) do propósito de Deus em abênçoar a humanidade através de Cristo
1b) do que Deus deseja que seja feito por nós
1b1) mandamentos, preceitos
2) vontade, escolha, inclinação, desejo, prazer, satisfação

2308 θελ ησις thelesis
de 2309; TDNT - 3:62,318; n f
1) boa vontade

2309 θελ ω thelo ou εθε λω ethelo
em tempos certos θελεω theleo thel-eh’-o e εθελεω etheleo eth-el-eh’-o que são
normalmente absoletos aparentemente reforçada pela forma alternativa de 138; TDNT 3:44,318; v
1) querer, ter em mente, pretender
1a) estar resolvido ou determinado, propor-se
1b) desejar, ter vontade de
1c) gostar
1c1) gostar de fazer algo, gostar muito de fazer
1d) ter prazer em, ter satisfação
Sinônimos ver verbete 5915

2310 θεμε λιος themelios ou θεμε λιο ν themelion
de um derivado de 5087; TDNT - 3:63,322; adj
1) assentado como fundamento, fundamento (de uma construção, parede, cidade)
2) metáf. fundamentos, bases, princípios básicos
2a) de instituição ou sistema de verdades

2311 θεμ ελ ιοω themelioo
de 2310; TDNT - 3:63,322; v

1) colocar fundamento, fundar
2) tornar estável, estabelecer

2312 θεο διδα κτ ος theodidaktos
de 2316 e 1321; TDNT - 3:121,322; adj
1) ensinado por Deus

2313 θεομ αχ εω theomacheo
de 2314; TDNT - 4:528,573; v
1) lutar contra Deus

2314 θεομ αχ ος theomachos
de 2316 e 3164; TDNT - 4:528,573; adj
1) que luta contra Deus, que resite a Deus

2315 θεο πν ευ στ ος theopneustos
de 2316 e um suposto derivado de 4154; TDNT - 6:453,876; adj
1) inspirado por Deus
1a) o conteúdo das escrituras

2316 θεο ς theos
de afinidade incerta; um deus, especialmente (com 3588) a divindade suprema; TDNT 3:65,322; n m
1) deus ou deusa, nome genérico para deidades ou divindades
2) Deus, Trindade
2a) Deus, o Pai, primeira pessoa da Trindade
2b) Cristo, segunda pessoa da Trindade
2c) Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade
3) dito do único e verdadeiro Deus
3a) refere-se às coisas de Deus
3b) seus conselhos, interesses, obrigações para com ele
4) tudo o que, em qualquer aspecto, assemelha-se a Deus, ou é parecido com ele de alguma
forma
4a) representante ou vice-regente de Deus
4a1) de magistrados e juízes

2317 θεο σεβεια theosebeia
de 2318; TDNT - 3:123,331; n f
1) reverência à divindade de Deus

2318 θεο σεβ ης theosebes
de 2316 e 4576; TDNT - 3:123,331; adj
1) que adora a Deus, devoto, piedoso
Sinônimos ver verbete 5895

2319 θεο στυ γη ς theostuges
de 2316 e a raíz de 4767; adj
1) que odeia a Deus, excepcionalmente impiedoso e perverso

2320 θεο της theotes
de 2316; TDNT - 3:119,322; n f
1) divindade
1a) o estado de ser Deus, Deus

Sinônimos ver verbete 5849

2321 θεο φιλ ος Theophilos
de 2316 e 5384; n pr m
Teófilo = “amigo de Deus”
1) pessoa para quem Lucas endereçou seu Evangelho e o livro de Atos

2322 θεραπε ια therapeia
de 2323; TDNT - 3:131,331; n f
1) serviço prestado por alguém à outra pessoa
2) espec., serviço médico: que cura, que sara
3) serviço doméstico
3a) atendentes, servos, domésticas

2323 θεραπε υω therapeuo
do mesmo que 2324; TDNT - 3:128,331; v
1) servir, realizar o serviço
2) sarar, curar, restaurar a saúde

2324 θεραπω ν therapon
aparentemente uma partícula de um absoleto derivado da raíz de 2330; TDNT 3:132,331; n m
1) atendente, servo: de Deus
1a) de Moisés cumprindo os deveres ordenados a ele por Deus
Sinônimos ver verbete 5834 e 5928

2325 θεριζω therizo
de 2330 (no sentido de colheita); TDNT - 3:132,332; v
1) colher, ceifar
2) expressão proverbial para semeadura e colheita
3) cortar, destruir
3a) como a colheita é cortada com uma foice

2326 θερισμ ος therismos
de 2325; TDNT - 3:133,332; n m
1) colheita, o ato de ceifar
1a) fig. da vinda de pessoas para reino de Deus
1b) referindo-se ao tempo da ceifa, o juízo final, quando os justos serão reunidos no reino
de Deus e os perversos serão lançados no inferno para sempre

2327 θεριστ ης theristes
de 2325; n m
1) ceifeiro, colhedor

2328 θερμα ινω thermaino
de 2329; v
1) tornar quente, aquecer
2) esquentar-se

2329 θερμη therme
da raíz de 2330; n f
1) calor

2330 θερος theros
de uma palavra primária thero (aquecer); n n
1) verão

2331 θεσσα λονικ ευς Thessalonikeus
de 2332; n m
1) tessalonicense

2332 θεσσα λονικ η Thessalonike
de Thessalos (tessalonicense) e 3529; n pr loc
Tessalônica = “vitória da falsidade”
1) cidade famosa e populosa, situada no Golfo Thermaico, capital do segundo distrito da
Macedônia e residência de um governador e questor romano

2333 θευ δα ς Theudas
de origem incerta; n pr m
Teudas = “dado-por-Deus”
1) nome de um insurgente mencionado no discurso de Gamaliel perante o Concílio Judaico,
At 5.35-39, quando os apóstolos estavam sendo acusados. De acordo com a narração de
Lucas, ele liderava cerca de quatrocentos homens. Provavelmente foi um dos líderes
rebeldes ou fanáticos pelo qual a terra foi assolada no último ano do reinado de
Herodes. Josefo fala de um Teudas que desempenhou um rol semelhante no tempo de
Cláudio, cerca de 44 d.C. No entanto, o Teudas mencionado por Lucas deve ter sido
uma pessoa diferente daquela citada por Josefo.

2334 θεω ρεω theoreo
de um derivado de 2300 (talvez por adicão de 3708); TDNT - 5:315,706; v
1) ser um espectador, ver, observar
1a) olhar atentamente, ter uma visão de, examinar
1a1) ver mentalmente, considerar
2) ver
2a) perceber com os olhos, desfrutar da presença de alguém
2b) discernir, distinguir
2c) averiguar, descobrir pela procura
Sinônimos ver verbete 5848

2335 θεω ρια theoria
do mesmo que 2334; n f
1) visão, observação
2) aquilo que é visto, espetáculo, visão

2336 θηκ η theke
de 5087; n f
1) aquilo no qual algo é colocado ou tirado, receptáculo, repositório, caixa, baú
1a) usado da bainha de uma espada

2337 θηλ αζ ω thelazo
de thele (o mamilo); v
1) dar o peito, dar o leite de amamentação, amamentar
2) sugar

2338 θηλ υς thelus

do mesmo que 2337; adj
1) do sexo feminino
2) mulher, fêmea

2339 θηρ α thera
de ther (animal selvagem, como caça); n f
1) caça de animais selvagens para destruí-los
2) metáf. de preparar a destruição dos homens

2340 θηρ ευω thereuo
de 2339; v
1) ir a uma caçada, caçar, capturar em caçada
2) metáf. ficar a espera de, esforçar-se por apanhar em uma armadilha, capturar
ardilosamente

2341 θηρ ιομ αχ εω theriomacheo
de um composto de 2342 e 3164; v
1) lutar com animais selvagens

2342 θηρ ιο ν therion
diminutivo do mesmo que 2339; TDNT - 3:133,333; n n
1) animal
2) animal selvagem, besta selvagem, besta
3) metáf. um ser bruto,lascivo, selvagem, feroz
Sinônimos ver verbete 5846 e 5930

2343 θησ αυ ριζ ω thesaurizo
de 2344; TDNT - 3:138,333; v
1) ajuntar e armazenar, amontoar
1a) acumular riquezas
1b) manter em estoque, armazenar, reservar
2) metáf. assim viver o dia-a-dia de modo a cresçer seja na amargura ou na alegria do
próprio destino

2344 θησ αυ ρο ς thesauros
de 5087; TDNT - 3:136,333; n m
1) lugar no qual coisas boas e preciosas são colecionadas e armazenadas
1a) porta-jóias, cofre, ou outro receptáculo, no qual valores são guardados
1b) tesouro
1c) depósito, armazém,
2) coisas armazenadas em um tesouro, coleção de tesouros

2345 θιγγαν ω thiggano
uma forma prolongada de uma palavra primária absoleta thigo (tocar com os dedos); v
1) tocar, apalpar
1a) ser violento com, injuriar

2346 θλιβω thlibo
semelhante a raíz de 5147; TDNT - 3:139,334; v
1) prensar (como uvas), espremer, pressionar com firmeza
2) caminho comprimido
2a) estreitado, contraído

3) metáf. aborrecer, afligir, angustiar

2347 θλιψις thlipsis
de 2346; TDNT - 3:139,334; n f
1) ato de prensar, imprensar, pressão
2) metáf. opressão, aflição, tribulação, angústia, dilemas
Sinônimos ver verbete 5907

2348 θνη σκ ω thnesko
uma forma enfática da palavra primária mais simples θανω thano (que é usada para
este fim apenas em determinados tempos); TDNT - 3:7,312; v
1) morrer, estar morto
2) metáf. estar espiritualmente morto

2349 θνη τος thnetos
de 2348; TDNT - 3:21,312; adj
1) sujeito à morte, mortal

2350 θορ υβεω thorubeo
de 2351; v
1) fazer barulho ou causar tumulto, ser turbulento
2) pertubar, causar confusão
2a) estar (mentalmente) alarmado ou inquieto
2b) lamentar tumultuosamente

2351 θορ υβος thorubos
da raiz de 2360; n m
1) barulho, tumulto, ruído alto
1a) de pessoas em lamentos
1b) de uma multidão clamorosa e excitada
1c) de pessoas revoltosas
2) um tumulto, como uma infração da ordem pública

2352 θρα υω thrauo
palavra raiz; v
1) quebrar, partir em pedaços, despedachar, golpear com dureza
Sinônimos ver verbete 5850

2353 θρεμμ α thremma
de 5142; n n
1) tudo o que é alimentado ou assistido
1a) alguém sob tutela, lactente, criança
2) rebanho, gado, esp. ovelhas e cabras

2354 θρη νεω threneo
de 2355; TDNT - 3:148,335; v
1) lamentar, prantear
1a) de cantores de hinos fúnebres, [prantear]
2) chorar, deplorar
Sinônimos ver verbete 5804 e 5932

2355 θρη νος threnos
da raiz de 2360; TDNT - 3:148,335; n m

1) lamentação

2356 θρη σκ ει α threskeia
de um derivado de 2357; TDNT - 3:155,337; n f
1) adoração religiosa
1a) esp. externo, aquilo que consiste de cerimônias
1a1) disciplina religiosa, religião

2357 θρη σκ ος threskos
provavelmente da raiz de 2360; TDNT - 3:155,337; adj
1) que teme ou adora a Deus
2) que treme
2a) trêmulo, temível
Sinônimos ver verbete 5895

2358 θρι αμ βευω thriambeuo
de um composto prolongado da raiz de 2360; TDNT - 3:159,337; v
1) triunfar, celebrar um triunfo
2) levar alguém a triunfar
Da raiz que significa um hino cantado em procissões festivas em honra ao deus Baco.

2359 θρι ξ thrix
caso genitivo trichos, etc., de derivação incerta; n f
1) cabelo
2) pelo
Sinônimos ver verbete 5851

2360 θρο εω throeo
de θρεομαι threomai (lamentar); v
1) chorar alto, fazer um barulho através do clamor
1a) no NT, aborrecer, atemorizar
1b) estar aborrecido, estar atemorizado, alarmado

2361 θρομβος thrombos
talvez de 5142 (no sentido de engrossar, tornar espesso); n m
1) gota grande e espessa, esp. de sangue coagulado

2362 θρο νο ς thronos
de thrao (sentar), um assento nobre (“trono”); TDNT - 3:160,338; n m
1) trono
1a) cadeira estatal que tem um escabelo
1b) atribuído no NT a reis, por esta razão, poder real ou realeza
1b1) metáf. a Deus, o governador do mundo
1b2) ao Messias, Cristo, o companheiro e assistente na administração divina
1b2a) por isso poder divino que pertence a Cristo
1b3) a juízes, i.e., tribunal ou juizado
1b4) ao anciões

2363 θυα τει ρα Thuateira
de derivação incerta; n pr loc
Tiatira = “odor de aflição”

1) uma colônia de gregos da Macedônia, situada entre Sardes e Pérgamo, sobre o rio Lico;
seus habitantes ganhavam a vida pelo comércio e pela arte da tintura em púrpura

2364 θυγ ατη ρ thugater
aparentemente, uma palavra raiz [cf “filha”]; n f
1) filha
1a) filha de Deus
1a1) aceitável a Deus, que se regozija no cuidado e proteção peculiar de Deus
1b) com o nome de um lugar, cidade, ou região
1b1) denota coletivamente todos os seus habitantes e cidadãos
1c) uma descendente

2365 θυγ ατρι ον thugatrion
de 2364; n n
1) filhinha

2366 θυε λλα thuella
de 2380 (no sentido de sopro); n f
1) temporal repentino, tempestade, vendaval
Sinônimos ver verbete 5923

2367 θυι νος thuinos
de um derivado de 2380 (no sentido de sopro, denotando uma certa árvore aromática);
adj
1) cedro, uma árvore aromática do norte da África, usada como incenso, apreciada pelos
gregos antigos e romanos por causa da beleza da sua madeira para vários propósitos
ornamentais

2368 θυμιαμ α thumiama
de 2370; n n
1) substância aromática queimada, incenso

2369 θυμια τη ριο ν thumiasterion
de um derivado de 2370; n n
1) utensílio para defumar ou queimar incenso
2) altar de incenso

2370 θυμια ω thumiao
de um derivado de 2380 (no sentido de fumegar); v
1) queimar incenso

2371 θυμομ αχ εω thumomacheo
de um suposto composto de 2372 e 3164; v
1) levar adiante uma guerra com grande animosidade
2) estar muito zangado, estar exasperado

2372 θυμος thumos
de 2380; TDNT - 3:167,339; n m
1) paixão, raiva, fúria, ira que ferve de forma imediata e logo se acalma outra vez
2) brasa, ardor, o vinho da paixão, o vinho que excita,(que enloquece o beberrão ou o
destrói pela sua força)

2373 θυμοω thumoo
de 2372; v

1) deixar alguém furioso, provocar a ira
2) estar enfurecido

2374 θυρ α thura
aparentemente, uma palavra raiz de [cf “porta”]; TDNT - 3:173,340; n f
1) porta
1a) vestíbulo
1b) usado de qualquer abertura como uma porta, entrada, caminho ou passagem
1c) em uma parábola ou metáfora
1c1) porta através da qual as ovelhas entram e saem, nome daquele que traz salvação para
aqueles que seguem a sua orientação
1c2) “uma porta aberta”: expressão usada para referir-se à oportunidade de fazer algo
1c3) a porta do reino do céu (semelhante a um palácio) denota as condições que devem ser
cumpridas a fim de ser recebido no reino de Deus

2375 θυρ εος thureos
de 2374; TDNT - 5:312,702; n m
1) escudo, um grande quadrilongo, escudo de quatro cantos

2376 θυρις thuris
de 2374; n f
1) janela

2377 θυρ ωρο ς thuroros
de 2374 e ouros (guarda); n m
1) porteiro
1a) zelador ou zeladora

2378 θυσι α thusia
de 2380; TDNT - 3:180,342; n f
1) sacrifício, vítima

2379 θυσι αστ ηρι ον thusiasterion
de um derivado de 2378; TDNT - 3:180,342; n n
1) altar para matar e queimar as vítimas usadas no sacrifício
1a) o altar de todas as oferendas queimadas que encontrava-se na corte dos sacerdotes no
templo em Jerusalém
1b) o altar de incenso que encontra-se no santuário ou no Santo Lugar
1c) algum outro altar
1c1) metáf., a cruz na qual Cristo sofreu uma morte expiatória: comer deste altar, i.e.,
apropriar-se dos frutos da morte expiatória de Cristo

2380 θυω thuo
palavra raiz; TDNT - 3:180,342; v
1) sacrificar, imolar
2) assassinar, matar
2a) do cordeiro pascal
3) abater

2381 θωμα ς Thomas
de origem aramáica, cf 8380  ;תומאn pr m
Tomé = “gêmeo”

1) um dos apóstolos

2382 θωρ αξ thorax
de afinidade incerta; TDNT - 5:308,702; n m
1) tórax, parte do corpo do pescoço até o umbigo, onde as costelas terminam
2) peitoral ou colete que consiste de duas partes e que protege ambos lados do corpo, do
pescoço até o umbigo

2383 Ιαει ρος Iaeiros Ιαιρος Iairos
de origem hebraica 2971  ;יאירn pr m
Jairo = “aquele que Deus ilumina”
1) chefe de uma sinagoga, provavelmente próxima à margem ocidental do Mar da Galiléia

2384 Ιακ ωβ Iakob
de origem hebraica 3290  ;יעקבTDNT - *,344; n pr m
Jacó = “que pega no calcanhar ou suplantador”
1) foi o segundo filho de Isaque
2) pai de José, marido de Maria

2385 Ιακ ωβος Iakobos
o mesmo que 2384 grecizado; n pr m
Tiago = “suplantador”
1) filho de Zebedeu, apóstolo e irmão do apóstolo João, comumente chamado de Tiago
Maior ou o presbítero, assassinado por Herodes, Atos 12
2) um apóstolo, filho de Alfeu, chamado o menor
3) Tiago, o meio-irmão de Cristo
4) um Tiago desconhecido, pai do apóstolo Judas (?)

2386 ιαμα iama
de 2390; TDNT - 3:194,344; n n
1) um meio de cura, remédio, medicamento
2) cura

2387 Ιαμ βρης Iambres
de origem egípcia; TDNT - 3:192,344; n pr m
Jambres = “curandeiro espumante”
1) Ele e Janes foram dois mágicos egípcios que, na presença de Faraó, imitaram os milagres
de Arão para destruir sua influência com o rei. O autor da carta derivou seus nomes da
tradição dos Talmudistas e dos Rabinos

2388 Ιανν α Ianna ou Ιανναι
provavelmente de origem hebraica, cf 3238  ;ינהn pr m
Janai = “florescente”
1) filho de José e pai de Melqui, na genealogia de Cristo

2389 Ιανν ης Iannes
de origem egípcia; TDNT - 3:192,344; n pr m
? O ponto de interrogação, precedido de um espaço e colocado após a
significação de um nome, indica que essa significação é duvidosa. Uma data
duvidosa é indicada da mesma forma.

Janes = “ele vexou-se”
1) Ele e Janes, foram dois mágicos egípcios que, na presença de Faraó, imitaram os
milagres de Arão para destruir sua influência com o rei. O autor da carta derivou seus
nomes da tradição dos Talmudistas e dos Rabinos

2390 ιαομ αι iaomai
voz média de um verbo aparentemente primário; TDNT - 3:194,344; v
1) curar, sarar
2) tornar perfeito
2a) livrar de erros e pecados, levar alguém à salvação

2391 Ιαρεδ Iared ou Ια ρε τ laret
de origem hebraica 3382  ;ירדn pr m
Jarede = “descendente”
1) um dos patriarcas antediluviano, o pai de Enoque

2392 ιασις iasis
de 2390; TDNT - 3:194,344; n f
1) cura, restabelecimento

2393 ιασπις iaspis
provavelmente de origem estrangeira, ver 3471; n f
1) jaspe, pedra preciosa de várias cores (umas são púrpuras, outras azuis, outras verdes, e
outras cor de bronze)
Há um tipo chamado de Aeizusa, semelhante ao céu, e outro, Cristalizusa, claro como o
cristal. Plínio fala de um jaspe branco, chamado Astrios, que diz ser “crystallo
propinquans”, próximo ao cristal, encontrado na Índia, e nas costas de Palene. (Gill)

2394 Ιασων Iason
particípio masculino futuro ativo de 2390; n pr m
Jason = “aquele que ira curar”
1) tessalônico que hospedou Paulo e Silas, e talvez um primo de Paulo (Rm 16.21)

2395 ιατρος iatros
de 2390; TDNT - 3:194,344; n m
1) médico

2396 ιδε ide
segunda pessoa do singular imperativo ativo de 1492; partícula
1) veja, eis

2397 ιδεα idea
de 1492; TDNT - 2:373,202; n f
1) forma, aparência externa
2) aspecto
Sinônimos ver verbete 5933

2398 ιδιο ς idios
de afinidade incerta; adj
1) que me pertence, próprio, peculiar a si mesmo

2399 ιδιωτ ης idiotes

de 2398; TDNT - 3:215,348; n m
1) pessoa em particular, indivíduo em oposição ou comparação a um magistrado,
governante, rei
2) soldado comum em oposição ou comparação a um oficial militar
3) escritor de prosa em oposição a um poeta
4) no NT, alguém inculto ou iletrado em oposição ao culto e educado: alguém que não
desenvolveu habilidades em qualquer arte

2400 ιδου idou
de 3708, segunda pessoa do singular, imperativo, voz média de 1492; ; partícula
1) veja! olhe! repare!

2401 Ιδ ουμ αια Idoumaia
de origem hebraica 123  ;מאדוםn pr loc
1) Iduméia, o nome de uma região entre o sul da Palestina e a Petra Arábica habitada por
Edom ou Esaú e sua posteridade

2402 ιδρως hidros
uma forma consolidada de uma palavra primária idos (suor); n m
1) suor, transpiração

2403 Ιεζαβελ Iezabel
de origem hebraica 348  ;איזבלTDNT - 3:217,348; n pr f
Jezabel = “virtuosa”
1) esposa de Acabe, rainha ímpia e cruel que defendeu a idolatria e perseguiu os profetas
2) nome simbólico de uma mulher que aparentava ser uma profetisa, e que, devota ao
antinomianismo, exigiu a liberdade cristã de comer coisas sacrificadas a ídolos

2404 Ιεραπ ολ ις Hierapolis
de 2413 e 4172; n pr loc
Hierápolis = “cidade santa”
1) cidade da Frígia, situada acima da junção dos rios Lico e Meander, próximo a Colossos e
Laodicéia

2405 ιερατεια hierateia
de 2407; TDNT - 3:251,349; n f
1) sacerdócio, ofício de um sacerdote

2406 ιερατευμ α hierateuma
de 2407; TDNT - 3:249,349; n n
1) ofício de um sacerdote
2) ordem ou corpo de sacerdotes

2407 ιρα τευ ω hierateuo
prolongação de 2409; TDNT - 3:248,349; v
1) ser um sacerdote, desempenhar o ofício sacerdotal, estar ocupado com deveres sagrados

2408 Ιερεμια ς Ieremias
de origem hebraica 3414  ;ירמיהTDNT - 3:218,*; n pr m
Jeremias = “a quem Jeová designou”

1) filho de Hilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote. Foi chamado muito jovem
(626 a.C.) para o ofício profético, e profetizou por 42 anos. Provavelmente morreu no
Egito.

2409 ιερευς hiereus
de 2413; TDNT - 3:257,349; n m
1) sacerdote, alguém que oferece sacrifícios e em geral está ocupado com os ritos sagrados
1a) refere-se aos sacerdotes dos gentios ou dos judeus
2) metáf. dos cristãos, porque, purificados pelo sangue de Cristo e conduzidos à comunhão
plena com Deus, dedicam suas vidas somente a Ele e a Cristo

2410 Ιεριχω Hiericho
de origem hebraica 3405  ;יריחוn pr loc
Jericó = “lugar de fragrância”
1) notável cidade, onde abundavam o bálsamo, mel, cedro, mirobálano, rosas, e outros
produtos aromáticos. Estava próxima da margem norte do Mar Morto, na tribo de
Benjamim, entre Jerusalém e o Rio Jordão

2411 ιε ρο ν hieron
de 2413; TDNT - 3:230,349; n n
1) lugar sagrado, templo
1a) usado do templo de Artemis em Éfeso
1b) usado do templo em Jerusalém
O templo de Jerusalém consistia de toda uma área sagrada, incluindo todo agregado de
construções, galerias, pórticos, pátios (pátio dos homens de Israel, pátio das mulheres, e
pátio dos sacerdotes), que pertenciam ao templo. A palavra também era usada para
designar o edifício sagrado propriamente dito, consistindo de duas partes, o “santuário”
ou “Santo Lugar” (onde ninguém estava autorizado a entrar, exceto os sacerdotes), e o
“Santo dos Santos” ou “O Mais Santo Lugar” (onde somente o sumo-sacerdote entrava
no grande dia da expiação). Também estavam os pátios onde Jesus ou os apóstolos
ensinavam ou encontravam-se com os adversários ou outras pessoas “no templo”; do
pátio dos gentios Jesus expulsou os comerciantes e os cambistas.
Sinônimos ver verbete 5878

2412 ιεροπ ρε πη ς hieroprepes
de 2413 e o mesmo que 4241; TDNT - 3:253,349; adj
1) homens decentes, lugares, ações ou coisas consagradas a Deus
2) reverente

2413 ιερος hieros
de afinidade incerta TDNT - 3:221,349; adj
1) sagrado, consagrado à divindade, que pertence a Deus
1a) Escrituras Sagradas: é inspirada por Deus, trata das coisas divinas e, por isso, é tratada
com profundo respeito

2414 Ιεροσ ολ υμ α Hierosoluma
de origem hebraica 3389 ירושלימה, cf 2419; TDNT - 7:292,1028; n pr loc
Jerusalém = “habita em você paz”
1) denota tanto a cidade em si como os seus habitantes
2) “a Jerusalém que agora é”, com suas atuais instituições religiosas, i.e. o sistema mosaico,
assim designada a partir de sua localização externa inicial

3) “Jerusalém que está acima”, que existe no céu, de acordo com a qual se supõe será
construída a Jerusalém terrestre
3a) metáf. “a Cidade de Deus fundamentada em Cristo”, hoje se apresenta como igreja, mas
depois da volta de Cristo se apresentará como o pleno reino messiânico
4) “a Jerusalém celestial”, que é a habitação celestial de Deus, de Cristo, dos anjos, dos
santos do Antigo e Novo Testamento e dos cristãos ainda vivos na volta de Cristo
5) “a Nova Jerusalém”, uma cidade esplêndida e visível que descerá do céu depois da
renovação do mundo, a habitação futura dos santos

2415 Ιεροσ ολ υμιτ ης Hierosolumites
de 2414; TDNT - 7:292,1028; n m
1) cidadão ou habitante de Jerusalém

2416 ιεροσ υλε ω hierosuleo
de 2417; TDNT - 3:255,349; v
1) cometer sacrilégio, roubar um templo
1a) em Rm 2.22, onde o significado é, “Abominas os ídolos e lhes roubas os templos?”

2417 ιεροσ υλ ος hierosulos
de 2411 e 4813; TDNT - 3:256,349; n m
1) culpado de sacrilégio

2418 ιερου ργεω hierourgeo
de um composto de 2411 e a raíz de 2041; TDNT - 3:251,349; v
1) servir como um sacerdote, ministrar no serviço sacerdotal
1a) daqueles que defendem a santitidade da lei enfrentando até morte violenta
1b) da pregação do evangelho

2419 Ιερουσ αλ ημ Hierousalem
de origem hebraica 3389 ירושלימה, cf 2414; TDNT - 7:292,1028; n pr loc
Jerusalém = “habita em você paz”
1) denota tanto a cidade em si como os seus habitantes
2) “a Jerusalém que agora é”, com suas atuais instituições religiosas, i.e. o sistema mosaico,
assim designada a partir de sua localização externa inicial
3) “Jerusalém que está acima”, que existe no céu, de acordo com a qual se supõe será
construída a Jerusalém terrestre
3a) metáf. “a Cidade de Deus fundamentada em Cristo”, hoje se apresenta como igreja, mas
depois da volta de Cristo se apresentará como o pleno reino messiânico
4) “a Jerusalém celestial”, que é a habitação celestial de Deus, de Cristo, dos anjos, dos
santos do Antigo e Novo Testamento e dos cristãos ainda vivos na volta de Cristo
5) “a Nova Jerusalém”, uma cidade esplêndida e visível que descerá do céu depois da
renovação do mundo, a habitação futura dos santos

2420 ιερωσυ νη hierosune
de 2413; TDNT - 3:247,349; n f
1) sacerdócio, ofício sacerdotal

2421 Ιεσσαι Iessai
de origem hebraica 3448  ;ישיn pr m
Jessé = “abastado”
1) pai do rei Davi

2422 Ιεφ θα ε Iephthae
de origem hebraica 3316  ;יפתחn pr m
Jefté = “a quem Deus libera”
1) filho de Gileade, e um juiz de Israel

2423 Ιεχ ονι ας Iechonias
de origem hebraica 3204  ;יכניהוn pr m
Jeconias = “a quem Jeová estabelece”
1) filho de Jeoaquim, e por três meses e dez dias rei de Judá até Nabucodonosor levá-lo para
o cativeiro (597 a.C.)

2424 Ιησο υς Iesous
de origem hebraica 3091  ;ישועTDNT - 3:284,360; n pr m
Jesus = “Jeová é salvação”
1) Jesus, o filho de Deus, Salvador da humanidade, Deus encarnado
2) Jesus Barrabás era o ladrão cativo que o judeus pediram a Pilatos para libertar no lugar
de Cristo
3) Jesus [Josué] era o famoso capitão dos israelitas, sucessor de Moisés (At 7.45; Hb 4.8)
4) Jesus [Josué], filho de Eliézer, um dos ancestrais de Cristo (Lc 3.29)
5) Jesus, de sobrenome Justo, um cristão judeu, cooperador de Paulo na pregação do
evangelho (Cl 4.11)

2425 ικα νο ς hikanos
de hiko [hikano ou hikneomai, semelhante a 2240] (chegar); TDNT - 3:293,361; adj
1) suficiente
1a) mais do que suficiente, bastante
1b) suficiente em habilidade, i.e., adequado, próprio

2426 ικα νο της hikanotes
de 2425; TDNT - 3:293,361; n f
1) suficiente, habilidade ou competência para fazer algo

2427 ικα νο ω hikanoo
de 2425; TDNT - 3:293,361; v
1) tornar suficiente, tornar adequado
1a) equipar alguém, tornando-o apto para realizar os seus deveres

2428 ικε τη ρια hiketeria
de um derivado da raiz de 2425 (pela idéia de aproximar-se para um benefício); TDNT 3:296,362; n f
1) ramo de oliva
1a) pessoas em necessidade aproximavam-se de quem iriam implorar ajuda segurando um
ramo de oliva entrelaçado com lã branca e fitas para dar a entender que vieram como
suplicantes
2) súplica
Sinônimos ver verbete 5883

2429 ικμα ς hikmas
de afinidade incerta; n f
1) umidade

2430 Ικο νι ον Ikonion
talvez de 1504; n pr loc
Icônio = “pequena imagem”
1) famosa cidade da Ásia Menor, capital da Licaônia

2431 ιλα ρο ς hilaros
do mesmo que 2436; TDNT - 3:297,362; adj
1) alegre, jovial, pronto para fazer qualquer coisa

2432 ιλα ρο της hilarotes
de 2431; TDNT - 3:297,362; n f
1) alegria, presença de espírito

2433 ιλα σκ ομα ι hilaskomai
voz média do mesmo que 2436; TDNT - 3:301,362; v
1) entregar-se, sujeitar-se, conciliar consigo mesmo
1a) tornar-se propício, ser apazigüado ou tranqüilizado
1b) ser propício, ser gracioso, ser misericordioso
2) expiar, fazer propiciação por

2434 ιλαμ ος hilasmos
palavra raiz; TDNT - 3:301,362; n m
1) conciliação, aplacamento
2) meios de tranqüilizar, propiciação

2435 ιλα στη ριο ν hilasterion
de um derivado de 2433; TDNT - 3:318,362; n n
1) que se relaciona com uma conciliação ou expiação, obter aplacamento ou poder expiador,
expiatório; forma de conciliação ou expiação, propiciação
1a) usado para referir-se à cobertura da arca da aliança no Santo dos Santos, aspergida com
o sangue da vítima expiatória no dia anual de expiação (este rito significava que a vida
do povo, a perda merecida por causa de seus pecados, era oferecida a Deus através do
sangue da vítima (sangue simbolizava vida), e que Deus por esta cerimônia estava
apazigüado e os pecados do povo expiados); por isso a tampa da expiação, o
propiciatório
1b) um sacrifício expiatório
1c) uma vítima expiatória

2436 ιλεως hileos
talvez da forma alternativa de 138; TDNT - 3:300,362; adj
1) propício, misericordioso

2437 ιλλ υρ ικ ον Illurikon
de um adjetivo de um nome de derivação incerta; n pr loc
Ilírico = “a faixa lírica”
1) região localizada entre a Itália, Alemanha, Macedônia e Trice, tendo de um lado o Mar
Adriático, e do outro o Danúbio

2438 ιμ ας himas
talvez do mesmo que 260; n m
1) correia de couro, uma tira

1a) no NT, refere-se às correias com as quais os cativos ou criminosos eram amarrados ou
açoitados
1b) das correias ou cordas pelas quais as sandálias eram atadas ao pé; correia para sandálias

2439 ιμ ατιζ ω himatizo
de 2440; v
1) vestir

2440 ιμ ατι ον himation
de um suposto derivado de ennumi (vestir); n n
1) vestimenta (de qualquer tipo)
1a) vestimentas, i.e. a capa ou o manto e a túnica
2) vestimenta exterior, capa ou o manto
Sinônimos ver verbete 5934

2441 ιμ ατισμ ος himatismos
de 2439; n m
1) roupa, vestuário
Sinônimos ver verbete 5934

2442 ιμε ιρομ αι himeiromai ou ομειρομαι homeiromai
voz média de ιμερος himeros (desejo, de afinidade incerta); TDNT - 5:176,*; v
1) desejar, ter saudades de, esp. o desejo de amar

2443 ινα hina
provavelmente do mesmo que a primeira parte de 1438 (pela idéia demonstrativa, cf
3588); TDNT - 3:323,366; conj
1) que, a fim de que, para que

2444 ινα τι hinati
de 2443 e 5101; conj
1) com que propósito, por quê?, para quê?

2445 Ιοπ πη Ioppe
de origem hebraica 3305  ;יפוn pr loc
Jope ou Jafa = “bonito”
1) cidade da Palestina na costa do Mediterrâneo, localizada junto às tribos de Dã e Efraim, e
sob o domínio dos judeus desde os tempos dos Macabeus. Tinha um porto famoso, mas
perigoso e um comércio próspero. É também chamada de Jafa.

2446 Ιορδ αν ης Iordanes
de origem hebraica 3383  ;ירדןTDNT - 6:608,921; n pr loc
Jordão = “descendente”
1) único rio da Palestina, tem um curso de pouco mais de 300 Km desde a sua nascente no
Anti-Líbano até a desembocadura no Mar Morto.

2447 ιος ios
talvez de eimi (ir) ou hiemi (enviar); TDNT - 3:334,368; n m
1) veneno (de animais)
1a) veneno que as áspides guardam sob os seus lábios
1b) dito de pessoas dadas a insultos e calúnias, com o que ferem outros
2) ferrugem

2448 Ιουδ α Iouda
de origem hebraica 3063  יהודהou talvez 3194; n pr loc
Judá = “seja louvado”
1) quarto filho do patriarca Jacó
2) tribo que descendeu de Judá
3) região ocupada pela tribo
4) cidade da tribo de Judá, supostamente Hebrom, designada aos sacerdotes e localizada na
região montanhosa. Lugar de origem de João Batista, de acordo com a tradição judaica

2449 Ιουδ αι α Ioudaia
feminino de 2453 (com a implicação de 1093); TDNT - 3:356,372; n pr loc
Judéia = “seja louvado”
1) num sentido restrito, a parte sul da Palestina, localizada ao ocidente do Jordão e do Mar
Morto, para distingui-la de Samaria, Galiléia, Peréia, e Iduméia
2) num sentido amplo, refere-se a toda a Palestina

2450 ιουδ αι ζω Ioudaizo
de 2453; TDNT - 3:356,372; v
1) adotar costumes e ritos judaicos, imitar os judeus, judaizar
1a) alguém que observa a lei cerimonial dos judeus

2451 ιουδ αι κο ς Ioudaikos
de 2453; TDNT - 3:356,372; adj
1) judeu

2452 ιουδ αι κως Ioudaikos
de 2451; adv
1) do modo judaico, como fazem os judeus

2453 ιουδ αι ος Ioudaios
de 2448 (no sentido de 2455 como um país); TDNT - 3:356,372; adj
1) judeu, que pertence à nação dos judeus
2) judeu de nascimento, origem, religião

2454 ιουδ αι σμος Ioudaismos
de 2450; TDNT - 3:356,372; n m
1) fé e adoração judaica, religião dos judeus, Judaísmo

2455 Ιουδ ας Ioudas
de origem hebraica 3063  ;יהודהn m
Judá ou Judas = “seja louvado”
1) quarto filho de Jacó
2) um descendente desconhecido de Cristo
3) um homem cognominado o Galileu que no tempo do censo de Quirino, incitou a revolta
na Galiléia, At 5.37
4) certo judeu de Damasco, At 9.11
5) um profeta, cognominado Barsabás, da igreja de Jerusalém, At 15.22,27,32
6) o apóstolo, Jo 14.22 cognominado Tadeus, e que provavelmente escreveu a epístola de
Judas.
7) o meio irmão de Jesus, Mt 13.55
8) Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus

2456 Ιουλ ια Ioulia
feminino do mesmo que 2457; n pr f
Julia = “cabelo macio”
1) uma cristã

2457 Ιουλ ιος Ioulios
de origem latina; n pr m
Júlio = “cabelo macio”
1) centurião da “Companhia de Augusto”, a quem a custódia de Paulo foi confiada quando
enviado como prisioneiro da Cesaréia para Roma

2458 Ιουνι ας Iounias
de origem latina; n pr f
Júnia = “jovem”
1) cristã de Roma, mencionada por Paulo como um de seus parentes e companheiros de
prisão

2459 Ιουστ ος Ioustos
de origem latina (“just”); n pr m
Justo = “justo”
1) sobrenome de José, chamado Barsabás. At 1.23
2) de Tício, um cristão de Corinto, com quem Paulo se hospedou. At 18.7
3) um dos nomes de família de Jesus, um amigo de Paulo. Cl 4.11

2460 ιππ ευς hippeus
de 2462; n m
1) cavaleiro

2461 ιππ ικ ον hippikon
neutro de um derivado de 2462; adj
1) eqüestre, à cavalo, cavalaria

2462 ιππ ος hippos
de afinidade incerta; TDNT - 3:336,369; n m
1) cavalo

2463 ιρις iris
talvez de 2046 (como um símbolo da mensageira das divindades pagãs); TDNT 3:339,369; n f
1) arco-íris

2464 Ισ αα κ Isaak
de origem hebraica 3327  ;יצחקTDNT - 3:191,*; n pr m
Isaque = “para rir”
1) filho de Abraão e Sara

2465 ισα γγ ελ ος isaggelos
de 2470 e 32; TDNT - 1:87,12; adj
1) semelhante aos anjos

2466 Ισ σα χαρ Isachar

de origem hebraica 3485  ;יששכרn pr m
Issacar = “recompensa”
1) nono filho de Jacó e o quinto de Lia

2467 ισημι isemi
considerado por alguns com a raiz de certas formas irregulares de 1942; v
1) conhecer, saber

2468 ισθι isthi
segunda pessoa, presente imperativo de 1510; v
1) sê

2469 Ισ καριωτη ς Iskariotes
de origem hebraica provavelmente 376 e 7152  ;קריותn pr m
Iscariotes = “homens de Keriote”
1) apóstolo que traiu Jesus

2470 ισος isos
provavelmente de 1492 (da idéia de parecer); TDNT - 3:343,370; adj
1) igual, em quantidade e qualidade

2471 ισοτ ης isotes
semelhança (em condição ou proporção); TDNT - 3:343,370; n f
1) igualdade
2) eqüidade, imparcialidade, que é eqüitativo

2472 ισοτιμ ος isotimos
de 2470 e 5092; TDNT - 3:343,370; adj
1) igualmente precioso
2) igualmente honrado, ser avaliado igual a

2473 ισοψ υχος isopsuchos
de 2470 e 5590; adj
1) da mesma alma ou mente, do mesmo sentimento

2474 Ισ ρα ηλ Israel
de origem hebraica 3478  ;ישראלTDNT - 3:356,372; adj
Israel = “ele será um príncipe de Deus”
1) nome dado ao patriarca Jacó (e mantido por ele em adição ao seu nome anterior)
2) família ou descendentes de israel, a nação de Israel
3) cristãos, o Israel de Deus (Gl 6.16), pois nem todos aqueles que são descendentes de
sangue de Israel são verdadeiros israelitas, i.e., aqueles a quem Deus declara ser
israelitas e escolhidos para salvação

2475 Ισ ρα ηλ ιτης Israelites
de 2474; TDNT - 3:356,372; n m
1) Israelita, alguém da nação de Israel, um nome honroso

2476 ιστημι histemi
uma forma prolongada de uma palavra primária σταω stao stah’-o (do mesmo
significado, e usado para este em determinados tempos); TDNT - 7:638,1082; v
1) causar ou fazer ficar de pé, colocar, pôr, estabelecer

1a) ordenar ficar de pé, [levantar-se]
1a1) na presença de outros, no meio, diante de juízes, diante dos membros do Sinédrio;
1a2) colocar
1b) tornar firme, fixar, estabelecer
1b1) fazer uma pessoa ou algo manter o seu lugar
1b2) permanecer, ser mantido íntegro (de família, um reino), escapar em segurança
1b3) estabelecer algo, fazê-lo permanecer
1b31) segurar ou sustentar a autoridade ou a força de algo
1c) colocar ou pôr numa balança
1c1) pesar: dinheiro para alguém (porque antigamente, antes da introdução da moeda, era
costume pesar os metais)
2) permanecer
2a) ficar de pé ou próximo
2a1) parar, permanecer tranqüilo, permanecer imóvel, permanecer firme
2a1a) da fundação de uma construção
2b) permanecer
2b1) continuar seguro e são, permanecer ileso, permanecer pronto ou preparado
2b2) ser de uma mente firme
2b3) de qualidade, alguém que não hesita, que não desiste

2477 ιστ ορεω historeo
de um derivado de 1492; TDNT - 3:391,377; v
1) examinar, investigar
2) descobrir, aprender, pela inquirição, pesquisa
3) adquirir conhecimento pelo visita
3a) de alguma pessoa distinta, tornar-se pessoalmente conhecido, conhecer face a face

2478 ισχυ ρος ischuros
de 2479; TDNT - 3:397,378; adj
1) forte, poderoso
1a) de seres vivos
1a1) forte, física ou mentalmente
1a2) de alguém que tem um espírito forte para resistir os ataques de Satanás, e desta
fortaleza procedem muitas excelências
1b) sobre coisas inanimadas
1b1) forte, violento, firme, seguro

2479 ισχυς ischus
de um derivado de (força, cf eschon, uma forma de 2192); TDNT - 3:397,378; n f
1) habilidade, força, vigor, poder
Sinônimos ver verbete 5820

2480 ισχυω ischuo
de 2479; TDNT - 3:397,378; v
1) ser forte
1a) ser forte fisicamente, ser robusto, ter boa saúde
2) ter poder
2a) ter poder, exibido através de feitos extraordinários
2a1) externar, mostrar poder, ter a força para vencer
2b) ser uma força, ser eficaz
2c) ser útil

2d) ser capaz, poder

2481 ισως isos
de 2470; adv
1) igualmente, de modo semelhante
2) segundo a expectativa, i.e., pode ser, provavelmente

2482 Ιτ αλ ια Italia
provavelmente de origem estrangeira; n pr loc
Itália = “semelhante a um bezerro”
1) a toda península entre os Alpes e o Estreito de Messina

2483 Ιτ αλ ικ ος Italikos
de 2482; adj
1) italiano

2484 Ιτ ου ραι α Itouraia
de origem hebraica 3195  ;יטורadj
Ituréia = “fora dos limites” ou “ele encontrará um jeito de”
1) região montanhosa, localizada ao nordeste da Palestina e oeste de Damasco. Na época em
que João Batista começou o seu ministério público, estava sob o domínio de Felipe, o
tetrarca, filho de Herodes, o grande. Foi uma das regiões dadas a este príncipe depois da
morte do pai. O rei Aristóbulo, por volta do ano 100 a.C., transformou-a em um
domínio judaico. Seus habitantes tornaram-se notáveis pela pilhagem e pelo habilidoso
uso do arco.

2485 ιχθ υδ ιον ichthudion
diminutivo de 2486; n n
1) peixinho

2486 ιχθ υς ichthus
de afinidade incerta; n m
1) peixe

2487 ιχν ος ichnos
de ikneomai (chegar, cf 2240); TDNT - 3:402,379; n n
1) pisada, pegada, marca
2) no NT, metáf. imitar o exemplo de alguém

2488 Ιω αθ αμ Ioatham
de origem hebraica 3147  ;יותםn pr m
Jotão = “Jeová é justo”
1) o filho do rei Uzias ou Azarias e Jerusa

2489 Ιω αν να Ioanna
do mesmo que 2491; n pr f
Joana = “Jeová é um doador gracioso”
1) esposa de Cusa, mordomo de Herodes, e uma seguidora de Jesus

2490 Ιοα ννα ς Ioannas
uma forma de 2491; n pr m
Joanã = “graça ou dom de Deus”

1) um dos antepassados de Cristo

2491 Ιοα ννη ς Ioannes
de origem hebraica 3110  ;יוחנןn pr m
João = “Jeová é um doador gracioso”
1) João Batista era filho de Zacarias e Elisabete, e o precussor de Cristo. Por ordem de
Herodes Antipas, foi lançado na prisão e mais tarde decapitado.
2) João, o apóstolo, escritor do quarto evangelho, filho de Zebedeu e Salomé, irmão de
Tiago. É aquele discípulo (sem menção do nome) chamado no quarto evangelho de “o
discípulo amado” de Jesus. De acordo com a opinião tradicional, é o autor do
Apocalipse.
3) João, cognominado Marcos, companheiro de Barnabé e Paulo At 12.12.
4) João, um membro do Sinédrio At 4.6.

2492 Ιωβ Iob
de origem hebraica 347  ;איובn pr m
Jó = “clamor de aflição” ou “Eu exclamarei”
1) um homem conhecido pela sua piedade, consistência e coragem em suportar provações.
Suas experiências estão relatadas no livro do AT que leva o seu nome

2493 Ιω ηλ Ioel
de origem hebraica 3100  ;יואלn pr m
Joel = “para quem Jeová é Deus”
1) o segundo dos doze profetas menores, filho de Petuel, provavelmente profetizou em Judá
no reinado de Uzias

2494 Ιω αν αν Ionan
provavelmente de 2491 ou 2495; n pr m
Jonã = “Jeová é um doador gracioso”
1) um dos antepassados de Cristo

2495 Ιοα να ς Ionas
de origem hebraica 3124  ;יענוTDNT - 3:406,380; n pr m
Jonas = “pomba”
1) o quinto profeta menor, filho de Amitai, e natural de Gate-hefer. Viveu durante o reinado
de Jeroboão II, rei de Israel
2) Jonas, pai de Pedro

2496 Ιω ραμ Ioram
de origem hebraica 3141  ;יורםn pr m
Jorão = “quem Jeová tem exaltado”
1) filho de Josafá, rei de Judá, sucedeu seu pai no trono de Judá

2497 Ιω ρειμ Ioreim
talvez por 2496; n pr m
Jorim = “quem Jeová tem exaltado”
1) filho de Matate, na genealogia de Cristo

2498 Ιω σαφ ατ Iosaphat
de origem hebraica 3092  ;יהושפטn pr m

Josafá = “a quem Jeová julga”
1) rei de Judá, filho de Asa

2499 Ιω σης Iose
caso genitivo de 2500; n pr m
José = “ele será sustentado por Jeová”
1) filho de Eliézer, na genealogia de Jesus Cristo

2500 Ιω σης Ioses
talvez de 2501; n pr m
José = “exaltado”
1) um dos antepassados de Cristo, Lc 3.29
2) José, o irmão de Jesus, Mc 6.3
3) José, o filho de Maria, a irmã da mãe de Jesus, Mt 27.56
4) José, um levita, At 4.36

2501 Ιω σηφ Ioseph
de origem hebraica 3130  ;יוסףn pr m
José = “deixe-o acrescentar”
1) o patriarca, o décimo primeiro filho de Jacó
2) o filho de Jonã, um dos antepassados de Cristo, Lc 3.30
3) o filho de Judá [ou Judas; preferível Jodá] outro antepassado de Jesus, Lc 3.26
4) o filho de Matatias, outro antepassado de Cristo, Lc 3.24
5) o marido de Maria, a mãe de Jesus
6) um meio-irmão de Jesus Mt 13.55
7) José de Arimatéia, membro do Sinédrio, que favoreceu Jesus. Mt 27.57,59; Mc 15.43,45
8) José, cognominado Barnabé At 4.36
9) José, chamado Barsabás e cognominado Justo, At 1.23

2502 Ιω σισ ας Iosias
de origem hebraica 2977  ;יאשיהוn pr m
Josias = “a quem Jeová cura”
1) rei de Judá, que restaurou entre os judeus a adoração ao Deus verdadeiro, e depois de um
reinado de trinta e um anos foi assassinado em batalha por volta do ano 611 a.C.

2503 ιωτ α iota
de origem hebraica י, a décima letra do alfabeto hebraico; n n
1) a letra hebraica י, a menor de todas
1a) por isso equivalente à menor parte

2504 καγω kago ou και εγω
também o caso dativo καμοι kamoi, e acusativo καμε kame
de 2532 e 1473; conj
1) e eu
2) eu também, bem como eu, eu da mesma forma, eu do mesmo modo
3) até eu, até mesmo eu

2505 καθα katha
de 2596 e plural neutro de3739; conjádv
1) de acordo com, tal como

2506 καθα ιρ εσις kathairesis
de 2507; TDNT - 3:412,381; n f
1) destruição, demolição

2507 καθα ιρ εω kathaireo
de 2596 e 138 (que inclue seu substituto); TDNT - 3:411,380; v
1) tirar, fazer descer
1a) sem noção de violência: tirar da cruz (um crucificado)
1b) com o uso da força: derrubar, atirar
2) arrasar, demolir
2a) os raciocínios sutis (de oponentes) imaginados como ou comparados a uma fortaleza i.e.
refutar, destruir

2508 καθα ιρ ω kathairo
de 2513; TDNT - 3:413,381; v
1) limpar sujeira, impureza, etc
1a) podar árvores e videiras dos rebentos desnecessários
1b) metáf. de culpa, expiar

2509 καθα περ kathaper
de 2505 e 4007; adv/conj
1) de acordo com, como, exatamente como

2510 καθα πτω kathapto
de 2596 e 680; v
1) assentar ou firmar, ligar
2) agarrar, prender (hostilmente)

2511 καθ αριζ ω katharizo
de 2513; TDNT - 3:413,381; v
1) tornar limpo, limpar
1a) de mancha física e sujeira
1a1) utensílios, comida
1a2) um leproso, limpar pela cura
1a3) remover pela limpeza
1b) num sentido moral
1b1) livrar da contaminação do pecado e das culpas
1b2) purificar de iniqüidade
1b3) livrar da culpa de pecado, purificar
1b4) consagrar pela limpeza ou purificação
1b5) consagrar, dedicar
2) anunciar que está limpo num sentido levítico

2512 καθαρισμος katharismos
de 2511; TDNT - 3:429,381; n m
1) limpeza, purificação, uma purgação ou lavagem ritual
1a) da lavagem dos judeus antes e depois de suas refeições
1b) da purificação levítica de mulheres depois do parto
1c) limpeza de culpa de pecados feito pelo sacrifício expiatório de Cristo

2513 καθαρος katharos
de afinidade incerta; TDNT - 3:413,381; adj

1) limpo, puro
1a) fisicamente
1a1) purificado pelo fogo
1a2) numa comparação, como uma vinha limpa pela poda e bem preparado para carregar de
frutas
1b) num sentido levítico
1b1) limpar, o uso do que não é proibido, que não torna impuro
1c) eticamente
1c1) livre de desejo corrupto, de pecado e culpa
1c2) livre de qualquer mistura com o que é falso; genuíno, sincero
1c3) sem culpa, inocente
1c4) limpo de culpa de algo
Sinônimos ver verbete 5840 e 5896

2514 καθαροτ ης katharotes
de 2513; TDNT - 3:413,381; n f
1) limpeza, pureza
1a) num sentido levítico

2515 καθε δρα kathedra
de 2596 e o mesmo que 1476; n f
1) adeira, assento
1a) usado para o assento exaltado ocupado por homens de posto ou influência eminente,
como professores e juízes

2516 καθε ζομ αι kathezomai
de 2596 e a raíz de 1476; TDNT - 3:440,386; v
1) assentar, sentar-se, estar

2517 καθε ξης kathexes
de 2596 e 1836; adv
1) um após o outro, sucessivamente, em ordem

2518 καθε υδω katheudo
de 2596 e heudo (dormir); TDNT - 3:431,384; v
1) cair no sono
2) dormir
2a) dormir normalmente
2b) eufemisticamente, estar morto
2c) metáf.
2c1) cair em preguiça e pecado
2c2) ser indiferente à própria salvação

2519 καθη γητης kathegetes
de um composto de 2596 e 2233; n m
1) guia
2) mestre, professor

2520 καθη κω katheko
de 2596 e 2240; TDNT - 3:437,385; v
1) abaixar, descer
2) vir a, chegar a

2a) ficar bem
2b) estar ajustado

2521 καθημ αι kathemai
de 2596, e hemai (sentar, semelhante a raiz de 1476); TDNT - 3:440,386; v
1) sentar-se, acomodar-se
2) sentar, estar sentado, de um lugar ocupado
2a) ter uma habitação fixa, habitar

2522 καθημ ερισ νος kathemerinos
de 2596 e 2250; adj
1) diariamente

2523 καθι ζω kathizo
outra forma (ativa) para 2516; TDNT - 3:440,386; v
1) fazer sentar
1a) colocar, apontar, conferir um reino a alguém
2) intransitivamente
2a) sentar-se
2b) sentar
2b1) ter residência de alguém fixa
2b2) permanecer, assentar, estabelecer-se

2524 καθι ημι kathiemi
de 2596, e hiemi (enviar); v
1) abaixar, descer

2525 καθι στημι kathistemi
de 2596 e 2476; TDNT - 3:444,387; v
1) colocar, estabelecer, pôr
1a) colocar alguém sobre algo (encarregá-lo de alguma coisa)
1b) apontar alguém para administrar um ofício
1c) estabelecer como, constituir, declarar, mostrar ser
1d) constituir, retribuir, fazer, causar ser
1e) conduzir ou levar a um certo lugar
1f) mostrar-se ou exibir-se
1f1) apresentar-se

2526 καθο katho ou καθ ο
de 2596 e 3739; adv
1) de acordo com
1a) como
1b) de acordo como, tanto quanto, na medida que

2527 καθο λου katholou
de 2596 e 3650; adv
1) inteiramente, completamente

2528 καθο πλ ιζ ω kathoplizo
de 2596, e 3695; v
1) equipar-se com armas

2529 καθο ρα ω kathorao

de 2596 e 3708; TDNT - 5:379,706; v
1) olhar para baixo, ver de cima, visão do alto
2) ver totalmente, perceber claramente, entender

2530 καθο τι kathoti ou καθ ο τ ι
de 2596, e 3739 e 5100; adv
1) segundo o que
1a) tanto quanto, de acordo com
1b) por causa de, porque
1c) tão justo quanto

2531 καθω ς kathos
de 2596 e 5613; adv
1) de acordo com
1a) justamente como, exatamente como
1b) na proporção que, na medida que
2) desde que, visto que, segundo o fato que
3) quando, depois que

2532 και kai
aparentemente, uma partícula primária, que tem uma ação aditiva e algumas vezes
também uma força acumulativa; conj
1) e, também, até mesmo, realmente, mas

2533 Και αφ ας Kaiaphas
de origem aramaica  ;קיפאn pr m
Caifás = “tão gracioso”
1) sumo sacerdote dos judeus nomeado para aquele ofício por Valério Grato, governador da
Judéia, após a destituição de Simão, filho de Camite, 18 d.C. Destituído em 36 d.C. por
Vitélio, governador da Síria, que nomeou Jonatã, filho de Anás (Anás, sogro de Caifás),
seu sucessor

2534 καιγε kaige ou και γ ε
de 2532 e 1065; conj
1) pelo menos, de fato

2535 Και ν Kain
de origem hebraica 7014  ;קיןTDNT - 1:6,*; n pr m
Caim = “criador: fabricante (literalmente ferreiro)”
1) primeiro filho de Adão, que assassinou seu irmão, Abel

2536 Και να μ Kainan
de origem hebraica 7018  ;קינןn pr m
Cainã = “seu ferreiro”
1) filho de Enos, Gn 5.9
2) filho de Arfaxade e antepassado de Cristo, Lc 3.36

2537 καινος kainos
de afinidade incerta; TDNT - 3:447,388; adj
1) novo
1a) com respeito à forma

1a1) recentemente feito, fresco, recente, não usado, não surrado
1b) com respeito à substância
1b1) de um novo tipo, sem precedente, novo, recente, incomum, desconhecido
Sinônimos ver verbete 5852 e 5935

2538 καινοτ ης kainotes
de 2537; TDNT - 3:450,388; n f
1) novidade
1a) nova vida, criada em nós pelo Santo Espírito, produzindo um novo estado que é a vida
eterna

2539 καιπ ερ kaiper
de 2532 e 4007; conj
1) embora, apesar de que

2540 καιρ ος kairos
de afinidade incerta; TDNT - 3:455,389; n m
1) medida exata
2) medida de tempo, maior ou menor porção de tempo, daí:
2a) tempo fixo e definido, tempo em que as coisas são conduzidas à crise, a esperada época
decisiva
2b) tempo oportuno ou próprio
2c) tempo certo
2d) período limitado de tempo
2e) para o qual o tempo traz, o estado do tempo, as coisas e eventos do tempo
Sinônimos ver verbete 5853

2541 Και σα ρ Kaisar
de origem latina; n m
César = “separado”
1) sobrenome de Júlio César, que adotado por Otávio Augusto e seus sucessores
posteriormente tornou-se um título, e foi utilizado pelos imperadores romanos como
parte de seu título

2542 Και σε ρει α Kaisereia
de 2541; n pr loc
Cesaréia = “separado”
1) Cesaréia de Filipe estava situada ao pé do Líbano, próximo às nascentes do Jordão em
Gaulanites. Anteriormente chamada de Panéias, foi posteriormente reconstruída por
Felipe, o tetrarca, e chamada por ele de Cesaréia, em honra a Tibério César;
subseqüentemente chamada Neronias por Agripa II, em honra a Nero.
2) Cesaréia da Palestina foi construída próximo ao Mediterrâneo por Herodes, o grande, no
lugar da Torre de Estrabo, entre Jope e Dora. Foi provida com um porto magnífico e
recebeu o nome Cesaréia em honra a Augusto. Foi a residência de procuradores
romanos, e a maioria de seus habitantes eram gregos.

2543 καιτ οι kaitoi
de 2532 e 5104; partícula
1) contudo, embora

2544 καιτ οι γε kaitoige
de 2543 e 1065; partícula

1) ainda que, contudo

2545 καιω kaio
aparentemente, verbo primário; TDNT - 3:464,390; v
1) colocar fogo, iluminar, queimar
2) arder, consumir com o fogo

2546 κακει kakei ou και εκει
de 2532 e 1563; adv
1) e lá
2) lá também

2547 κακει θεν kakeithen ou και εκ ειθεν
de 2532 e 1564; adv
1) de lugar
1a) e dali, e daquele lugar
2) de tempo
2a) depois disto, e posteriormente

2548 κακει νος kakeinos ou και εκ ει νος
de 2532 e 1565; contr
1) e ele, ele também

2549 κακια kakia
de 2556; TDNT - 3:482,391; n f
1) maldade, malícia, malevolência, desejo de injuriar
2) iniqüidade, depravação
2a) iniqüidade que não se envergonha de quebrar a lei
3) mal, aborrecimento
Sinônimos ver verbete 5855

2550 κακοητεια kakoetheia
de um composto de 2556 e 2239; TDNT - 3:485,391; n f
1) mau caráter, depravação de coração e vida
2) sutileza maligna, astúcia maliciosa

2551 κακολ ογεω kakologeo
de um composto de 2556 e 3056; TDNT - 3:468,391; v
1) falar mal de, injuriar, abusar
2) maldizer

2552 κακοπ αθε ια kakopatheia
de um composto de 2556 e 3806; TDNT - 5:936,798; n f
1) sofrimento que procede do mal, i.e. aborrecimento, angústia, aflição

2553 κακοπ αθε ω kakopatheo
do mesmo que 2552; TDNT - 5:936,798; v
1) sofrer (suportar) males (necessidades, dificuldades)
2) estar aflito

2554 κακοπ οι εω kakopoieo
de 2555; TDNT - 3:485,391; v
1) afligir, ferir

2) fazer mal, fazer errado

2555 κακοπ οι ος kakopoios
de 2556 e 4160; TDNT - 3:485,391; adj
1) aquele que pratica o mal, malfeitor

2556 κακος kakos
aparentemente, uma palavra primária; TDNT - 3:469,391; adj
1) de uma natureza perversa
1a) não como deveria ser
2) no modo de pensar, sentir e agir
2a) baixo, errado, perverso
3) desagradável, injurioso, pernicioso, destrutivo, venenoso
Sinônimos ver verbete 5908

2557 κακου ργος kakourgos
de 2556 e a raiz de 2041; TDNT - 3:484,391; adj
1) malfeitor

2558 κακου χεω kakoucheo
de um suposto composto de 2556 e 2192; v
1) tratar mal, oprimir, incomodar

2559 κακοω kakoo
de 2556; TDNT - 3:484,391; v
1) oprimir, afligir, lastimar, maltratar
2) amargar, retribuir com o mal

2560 κακως kakos
de 2556; TDNT - 4:1091,*; adv
1) miserável, estar doente
2) impropriamente, erradamente
3) falar mal de, expressar ódio contra alguém

2561 κακωσις kakosis
de 2559; n f
1) opressão, mau uso

2562 καλμη kalame
de 2563; n f
1) um talo de cereal ou cana, restolho
1a) a haste deixada depois que as espigas foram cortadas

2563 καλα μος kalamos
ou afinidade incerta; n m
1) cana
2) vara feita de uma cana, vara de cana ou junco
3) cana ou vara de medição
4) caniço de escritor, caneta

2564 καλε ω kaleo
semelhante a raiz de 2753; TDNT - 3:487,394; v
1) chamar

1a) chamar em alta voz, proferir em alta voz
1b) convidar
2) chamar, i.e., chamar pelo nome
2a) dar nome a
2a1) receber o nome de
2a2) dar um nome a alguém, chamar seu nome
2b) ser chamado, i.e., ostentar um nome ou título (entre homens)
2c) saudar alguém pelo nome
Sinônimos ver verbete 5823

2565 καλλ ιελ αι ος kallielaios
da raiz de 2566 e 1636; n f
1) oliveira cultivada (em oposição à oliveira silvestre)

2566 καλλ ιω ν kallion
neutro do comparativo (irregular) de 2570; comparativo
1) melhor

2567 καλοδ ιδα σκ αλος kalodidaskalos
de 2570 e 1320; TDNT - 2:159,161; adj
1) que ensina aquilo que é bom, professor do bem

2568 καλοι λιμε νες Kaloi Limenes
plural de 2570 e 3040; n pr loc
Bons Portos
1) uma baía de Creta, próxima à cidade de Laséia, assim chamada porque tinha um bom
porto

2569 καλοπ οι εω kalopoieo
de 2570 e 4160; v
1) fazer bem, agir corretamente

2570 καλος kalos
de afinidade incerta; TDNT - 3:536,402; adj
1) bonito, gracioso, excelente, eminente, escolhido, insuperável, precioso, proveitoso,
apropriado, recomendável, admirável
1a) bonito de olhar, bem formado, magnífico
1b) bom, excelente em sua natureza e características, e por esta razão bem adaptado aos
seus objetivos
1b1) genuíno, aprovado
1b2) precioso
1b3) ligado aos nomes de homens designados por seu ofício, competente, capaz, tal como
alguém deve ser
1b4) louvável, nobre
1c) bonito por razão de pureza de coração e vida, e por isso louvável
1c1) moralmente bom, nobre
1d) digno de honra, que confere honra
1e) que afeta a mente de forma prazenteira, que conforta e dá suporte
Sinônimos ver verbete 5893

2571 καλυμμα kaluma
de 2572; TDNT - 3:558,405; n n

1) véu

2572 καλυπτω kalupto
semelhante a 2813 e 2928; TDNT - 3:536,405; v
1) ocultar, cobrir
1a) esconder o conhecimento de algo

2573 καλως kalos
de 2570; adv
1) belamente, finamente, excelentemente, bem
1a) corretamente, de forma a não deixar espaço para reclamação, bem, verdadeiramente
1b) excelentemente, nobremente, recomendável
1c) honrosamente, em honra
1c1) em um bom lugar, confortável
1d) falar bem de alguém, fazer bem
1e) estar bem (daqueles que recuperaram a saúde)

2574 καμη λος kamelos
de origem hebraica 1581  ;גמלTDNT - 3:592,413; n m/f
1) camelo

2575 καμι νος kaminos
provavelmente de 2545; n f
1) forno
1a) para fusão
1b) para queimar louça de barro
1c) para assar pão

2576 καμμυω kammuo
de um composto de 2596 e a raiz de 3466; v
1) tampar os olhos, fechar os olhos

2577 καμνω kamno
aparentemente um verbo primário; v
1) tornar-se exausto, estar exausto
2) estar doente

2578 καμπτ ω kampto
aparentemente, verbo primário; TDNT - 3:594,413; v
1) dobrar-se, reverenciar, ajoelhar-se
1a) para alguém
1a1) em honra de alguém
1a2) em veneração religiosa
1b) usado de adoradores
2) curvar-se

2579 καν kan
de 2532 e 1437; partícula
1) e se
2) também ou até se
2a) de apenas, pelo menos
2b) até se

2580 Καν α Kana
de origem hebraica, cf 7071  ;נקהn pr loc
Caná = “lugar de canas”
1) uma vila na Galiléia, aproximadamente 8 km a Noroeste de Nazaré

2581 Καν αν ιτης Kananites
de origem aramaica, cf 7067  ;הקניn pr m
Canaanita = “zeloso”
1) sobrenome do apóstolo Simão, também conhecido como “Simão, o Zelote”

2582 Καν δα κη Kandake
de origem estrangeira; n pr f
Candace = “príncipe dos servos”
1) rainha de Etiópia mencionada em At 8.27 (38 d.C.). Não era propriamente o nome de um
indivíduo, mas de uma dinastia de reis etíopes.

2583 κανω ν kanon
de kane (uma cana reta, i.e. vara); TDNT - 3:596,414; n m
1) vara ou pedaço de madeira roliça reta à qual algo era amarrado para mantê-lo reto
1a) usado para vários propósitos
1a1) vara de medição, régua
1a2) linha de carpinteiro ou fita de medir
1a3) medida de um pulo, como nos jogos olímpicos
2) espaço fixo ou limitado que define e delimita a esfera de influência de alguém
2a) a província designada a alguém
2b) a esfera de atividade de alguém
3) metáf. qualquer regra ou padrão, princípio ou lei de investigação, julgamento, vida, ação

2584 Καπε ρν αο υμ Kapernaoum
de origem hebraica, provavelmente 3723 e 5151  ;כפר נחוםn pr loc
Cafarnaum = “vila de conforto”
1) cidade próspera da Galiléia, situada na margem ocidental do Mar da Galiléia ou Lago de
Genesaré, próximo ao lugar onde o Jordão deságua no lago

2585 καπη λε υω kapeleuo
de kapelos (vendedor ambulante); TDNT - 3:603,415; v
1) ser um varejista, mascatear
2) ganhar dinheiro pela venda de algo
2a) conseguir ganho sórdido por meio de qualquer tipo de negócio, fazer algo para ganhos
ilícitos
2b) negociar com palavra de Deus
2b1) tentar conseguir ganho ilícito pelo ensino da verdade divina
2c) corromper, adulterar
2c1) mascates tinham o hábito de adulterar suas mercadorias para aumentar os seus lucros
Sinônimos ver verbete 5929

2586 καπν ος kapnos
de afinidade incerta; n m
1) fumar

2587 Καππ αδ οκι α Kappadokia
de origem estrangeira; n pr loc
Capadócia = “província dos bons cavalos”
1) uma região na Ásia Menor, cercada pelo império de Roma, ao norte pelo Ponto, ao oeste
pela Armênia Menor, ao sul pela Cilícia e Comagene, ao oeste pela Licaônica e Galácia

2588 καρδ ια kardia
forma prolongada da palavra primária kar (Latim, cor “coração”); TDNT - 3:605,415; n
f
1) coração
1a) aquele orgão do corpo do animal que é o centro da circulação do sangue, e por isso foi
considerado como o assento da vida física
1b) denota o centro de toda a vida física e espiritual
2a) o vigor e o sentido da vida física
2b) o centro e lugar da vida espiritual
2b1) a alma ou a mente, como fonte e lugar dos pensamentos, paixões, desejos, apetites,
afeições, propósitos, esforços
2b2) do entendimento, a faculdade e o lugar da inteligência
2b3) da vontade e caráter
2b4) da alma na medida em que é afetada de um modo ruim ou bom, ou da alma como o
lugar das sensibilidades, afeições, emoções, desejos, apetites, paixões
1c) do meio ou da parte central ou interna de algo, ainda que seja inanimado

2589 καρδ ιο γωστ ης kardiognostes
de 2588 e 1097; TDNT - 3:613,415; n m
1) que conhece os corações

2590 καρπ ος karpos
provavelmente da raiz de 726; TDNT - 3:614,416; n m
1) fruta
1a) fruto das árvores, das vinhas; colheitas
1b) fruto do ventre, da força geratriz de alguém, i.e., sua progênie, sua posteridade
2) aquele que se origina ou vem de algo, efeito, resultado
2a) trabalho, ação, obra
2b) vantagem, proveito, utilidade
2c) louvores, que sã apresentados a Deus como oferta de agradecimento
2d) recolher frutos (i.e., uma safra colhida) para a vida eterna (como num celeiro) é usado
figuradamente daqueles que pelo seu esforço têm almas preparadas almas para obterem
a vida eterna

2591 Καρπος Karpos
talvez por 2590; n pr m
Carpo = “fruta”
1) cristão de Trôade 2Tm 4.13

2592 καρπ οφο ρεω karpophoreo
de 2593; TDNT - 3:616,416; v
1) produzir fruta
2) produzir, gerar, obras
3) produzir frutos de si mesmo

2593 καρπ οφο ρος karpophoros

de 2590 e 5342; adj
1) que produz fruto, frutífero, produtivo

2594 καρτ ερεω kartereo
de um derivado de 2904 (transp.); TDNT - 3:617,417; v
1) permanecer firme, perseverar

2595 καρφ ος karphos
de karpho (murchar); n n
1) um talo ou ramo seco, palha
2) palhiço, resíduos dos cereais

2596 κατα kata
partícula primária; prep
1) abaixo de, por toda parte
2) de acordo com, com respeito a, ao longo de

2597 καταβα ινω katabaino
de 2596 e a raiz de 939; TDNT - 1:522,90; v
1) descer, vir para baixo, abaixar
1a) o lugar do qual alguém desceu
1b) descer
1b1) como do templo de Jerusalém, da cidade de Jerusalém
1b2) dos seres celestiais descendo à terra
1c) ser lançado para baixo
2) de coisas
2a) vir (i.e. ser enviado) para baixo
2b) vir (i.e. cair) para baixo
2b1) das regiões superiores
3) metáf. (ir, i.e.) ser lançado ao estágio mais baixo da miséria e vergonha

2598 καταβαλ λω kataballo
de 2596 e 906; v
1) lançar para baixo
1a) lançar em terra, prostar
2) colocar em um lugar inferior
2a) assentar uma fundamento

2599 καταβα ρεω katabareo
de 2596 e 916; v
1) pressionar para baixo mediante o uso de um peso
2) carregar com peso, sobrecarregar
3) metáf. oprimir, ser um peso

2600 καταβα σις katabasis
de 2597; n f
1) descida, declive
1a) ato de descer
1b) lugar da descida
1b1) aquela parte da montanha onde a descida é feita

2601 καταβ ιβαζω katabibazo
de 2596 e um derivado da raiz de 939; v

1) fazer descer
2) abaixar
3) lançar abaixo, forçar para baixo

2602 καταβολ η katabole
de 2598; TDNT - 3:620,418; n f
1) lançamento
1a) a injeção ou o depósito do sêmen viril no útero
1b) da semente de plantas e animais
2) fundamento (lançamento de uma fundação)

2603 καταβ ραβευω katabrabeuo
de 2596 e 1018 (no seu sentido original); v
1) como árbitro, decidir contra alguém
2) defraudar ou enganar sobre o prêmio da vitória
3) metáf. privar da salvação

2604 καταγγε λε υς kataggeleus
de 2605; TDNT - 1:70,10; n m
1) pregador, proclamador

2605 καταγελ λω kataggello
de 2596 e a raiz de 32; TDNT - 1:70,10; v
1) anunciar, declarar, promulgar, fazer conhecido
2) proclamar publicamente, publicar
3) denunciar, relatar, revelar

2606 καταγελ αω katagelao
uma raiz primitiva; TDNT - 1:658,113; v
1) ridicularizar

2607 καταγινω σκ ω kataginosko
de 2596 e 1097; TDNT - 1:714,119; v
1) achar falta em, censurar
2) acusar, condenar

2608 καταγνυμι katagnumi
de 2596 e a raiz de 4486; v
1) quebrar
Sinônimos ver verbete 5850

2609 καταγω katago
de 2596 e 71; v
1) levar, abaixar
2) trazer a embarcação do alto mar para a terra
3) ser trazido em um navio, desembarcar, aportar em

2610 καταγωνι ζομ αι katagonizomai
de 2596 e 75; TDNT - 1:134,20; v
1) trabalhar contra
2) superar

2611 καταδ εω katadeo
de 2596 e 1210; v

1) atar

2612 καταδη λος katadelos
de 2596 intensivo e 1212; adj
1) completamente claro, manifesto, evidente

2613 καταδικαζ ω katadikazo
de 2596 e um derivado de 1349; TDNT - 3:621,418; v
1) trazer julgamento contra (alguém), anunciar ser culpado
2) condenar

2614 καταδιωκ ω katadioko
de 2596 e 1377; v
1) seguir após, seguir de perto, dar seguimento

2615 καταδο υλ οω katadouloo
de 2596 e 1402; TDNT - 2:279,182; v
1) submeter à escravidão, escravizar
2) escravizar a si mesmo, reduzir-se em escravidão

2616 καταδυνα στε υω katadunasteuo
de 2596 e um derivado de 1413; v
1) exercer controle rígido sobre alguém, usar o poder de alguém contra outro
2) oprimir alguém

2617 καταισχ υνω kataischuno
de 2596 e 153; TDNT - 1:189,29; v
1) desonrar, humilhar
2) envergonhar, tornar envergonhado
2a) ser humilhado, corar de vergonha
2b) diz-se que alguém é envergonhado quando sofre uma repulsa, ou quando alguma
esperança termina em desilusão

2618 κατακαι ω katakaio
de 2596 e 2545; v
1) queimar, consumir pelo fogo

2619 κατακαλ υπ τω katakalupto
de 2596 e 2572; TDNT - 3:561,405; v
1) cobrir-se
2) cobrir-se com um véu

2620 κατακαυ χαο μαι katakauchaomai
de 2596 e 2744; TDNT - 3:653,423; v
1) gloriar-se contra, exultar sobre, vangloriar-se da derrota (de uma pessoa ou coisa)

2621 κατακειμ αι katakeimai
de 2596 e 2749; TDNT - 3:655,425; v
1) haver se deitado, i.e., cair prostrado
1a) do doente
1b) daqueles nas refeições, reclinar

2622 κατακλα ω kataklao
de 2596 e 2806; v

1) partir em pedaços

2623 κατακλει ω katakleio
de 2596 e 2808; v
1) prender, confinar

2624 κατακληρο δοτ εω kataklerodoteo
de 2596 e um derivado de um composto de 2819 e 1325; v
1) distribuir através da sorte
2) distribuir como herança

2625 κατακλινω kataklino
de 2596 e 2827; v
1) no NT, em referência à comida; fazer reclinar
2) reclinar (à mesa)

2626 κατακλυζ ω katakluzo
de 2596 e a raiz de 2830; v
1) ser súbita e completamente coberto com água, submegir, inundar

2627 κατακλυσμ ος kataklusmos
de 2626; n m
1) inundação, dilúvio
1a) do dilúvio de Noé

2628 κατακολ ου θε ω katakoloutheo
de 2596 e 190; v
1) seguir após, acompanhar

2629 κατακοπ τω katakopto
de 2596 e 2875; v
1) cortar em pedaços
2) matar
3) bater, ferir
4) cortar, ferir profundamente, mutilar

2630 κατακρημ νιζω katakremnizo
de 2596 e um derivado de 2911; v
1) lançar de um precipício
2) lançar de ponta-cabeça

2631 κατακριμ α katakrima
de 2632; TDNT - 3:951,469; n n
1) sentença condenatória, condenação

2632 κατακρι νω katakrino
de 2596 e 2919; TDNT - 3:951,469; v
1) emitir julgamento contra, julgar digno de punição
1a) condenar
1b) pelo bom exemplo, tornar a maldade de outro mais evidente e censurável

2633 κατακρισ ις katakrisis
de 2632; TDNT - 3:951,469; v
1) condenação

2634 κατακυρι ευω katakurieuo
de 2596 e 2961; TDNT - 3:1098,486; v
1) colocar sob o seu domínio, sujeitar-se, subjugar, dominar
2) manter em sujeição, domínio sobre, exercer senhorio sobre

2635 καταλα λε ω katalaleo
de 2637; TDNT - 4:3,495; v
1) falar contra alguém, incriminar, difamar

2636 καταλα λια katalalia
de 2637; TDNT - 4:3,495; n f
1) difamação, calúnia

2637 καταλα λος katalalos
de 2596 e a raiz de 2980; TDNT - 4:3,495; adj
1) difamador, caluniador

2638 καταλα μβανω katalambano
de 2596 e 2983; TDNT - 4:9,495; v
1) obter, tornar próprio
1a) dominar ao ponto de incorporar como seu, obter, alcançar, tornar próprio, tomar para si
mesmo, apropriar-se
1b) apoderar-se de, tomar posse de
1b1) de males que assolam surpresivamente, do último dia surpreendendo o perverso com
destruição, de um demônio pronto para atormentar alguém
1b2) num bom sentido, de Cristo que pelo seu santo poder e influência apropria-se da mente
e vontade humana, a fim de ajudá-la e governá-la
1c) detectar, capturar
1d) capturar com a mente
1d1) entender, perceber, aprender, compreender

2639 καταλε γω katalego
de 2596 e 3004 (no seu sentido original); v
1) renunciar, submeter-se
2) narrar detalhadamente, recontar, expor
3) anotar em uma lista ou registrar, inscrever-se
3a) soldado
3b) daquelas viúvas que tinham um lugar proeminente na igreja e exerceram uma certa
superintendência sobre o resto das mulheres, e tinham responsabilidade sobre as viúvas
e os órfãos sustentados pelos fundos comuns

2640 καταλε ιμμα kataleimma
de 2641; TDNT - 4:194,523; n n
1) remanescente

2641 καταλε ιπ ω kataleipo
de 2596 e 3007; TDNT - 4:194,523; v
1) deixar para trás
1a) partir de, deixar
1a1) ser abandonado
1b) ordenar (alguém) a permanecer

1c) desistir de, deixar uma pessoa ou coisa à sua própria sorte pelo cessar de cuidá-la,
abandonar, desamparar
1d) fazer sobrar, reservar, deixar permanecer
1e) como o nosso “deixar para trás”, usado de alguém que ao ser chamado não pode trazer
outro consigo
1e1) especialmente dos moribundos (deixar para trás)
1f) deixar para trás, desconsiderar
1f1) daqueles que navegam e passam por um lugar sem parar

2642 καταλιθα ζω katalithazo
de 2596 e 3034; TDNT - 4:267,533; v
1) apedrejar

2643 καταλλ αγ η katallage
de 2644; TDNT - 1:258,40; n f
1) troca
1a) do negócio de cambistas, que troca valores equivalentes
2) ajuste de uma diferença, reconciliação, restauração à situação favorável anterior
2a) no NT, da restauração da graça de Deus aos pecadores que se arrependem e colocam sua
confiança na morte expiatória de Cristo

2644 καταλλ ασσω katallasso
de 2596 e 236; TDNT - 1:254,40; v
1) trocar; cambiar, por exemplo, moedas por outras de valor equivalente
1a) reconciliar (aqueles que estão em divergência)
1b) voltar a ter o favor de, ser reconciliado com alguém
1c) receber alguém em favor, reconciliar

2645 καταλοι πος kataloipos
de 2596 e 3062; adj
1) o restante deixado

2646 καταλυμ α kataluma
de 2647; TDNT - 4:338,543; n n
1) hospedaria, alojamento
2) sala de jantar

2647 καταλυω kataluo
de 2596 e 3089; TDNT - 4:338,543; v
1) dissolver, desunir
1a) (o que tem estado junto), destruir, demolir
1b) metá. derrubar, i.e., tornar inútil, privar de sucesso, levar à nada
1b1) subverter, derrubar
1b1a) de instituições, formas de governo, leis, etc., privar de força, aniquilar abrogar,
descartar
1c) de viajantes, fazer parada numa viagem, alojar-se, abrigar-se (expressão figurativa que
se origina na circunstância de que, ao alojar-se à noite, as correias são soltas e os fardos
dos animais de carga são descarregados; ou mais precisamente do fato que as
vestimentas dos viajantes, atadas durante a viagem, são soltas na sua extremidade)

2648 καταμα νθα νω katamanthano
de 2596 e 3129; TDNT - 4:414,552; v
1) aprender completamente, examinar cuidadosamente

2) considerar bem

2649 καταμα ρτυ ρεω katamartureo
de 2596 e 3140; TDNT - 4:508,564; v
1) testemunhar contra, testificar contra alguém

2650 καταμενω katameno
de 2596 e 3306; v
1) ficar permanentemente, habitar

2651 καταμο να ς katamonas
de 2596 e caso acusativo, feminino plural de 3441 (com 5561 subentendido); adj
1) separado, sozinho

2652 κατανα θεμ α katanathema
de 2596 (intensivo) e 331; TDNT - 1:354,*; n n
1) maldição

2653 κατανα θεμ ατι ζω katanathematizo ou κα ταθ εμα τιζω
de 2596 (intensivo) e 332; TDNT - 1:355,*; v
1) amaldiçoar

2654 κατανα λισκ ω katanalisko
de 2596 e 355; v
1) consumir
1a) de fogo

2655 κατανα ρκα ω katanarkao
de 2596 e narkao (estar entorpecido); v
1) tornar entorpecido ou dormente
2) estar dormente, inativo, estar com prejuízo de alguém
3) pesar grandemente sobre, ser muito pesado para

2656 κατανευω kataneuo
de 2596 e 3506; v
1) acenar com a cabeça, fazer um sinal
2) indicar a outro por meio de um aceno ou sinal o que deve fazer

2657 κατανο εω katanoeo
de 2596 e 3539; TDNT - 4:973,636; v
1) perceber, notar, observar, entender
2) considerar atenciosamente, fixar os olhos ou a mente em alguém

2658 καταντ αω katantao
de 2596 e um derivado de 473; TDNT - 3:623,419; v
1) vir a, chegar
1a) chegar a um lugar oposto a outro, do outro lado; alcançar
1b) metáf. obter algo

2659 κατανυ ξις katanuxis
de 2660; TDNT - 3:626,419; n f
1) picada, furo
2) severo tristeza, aflição extrema
3) insensibilidade ou torpor de mente, tal como a extrema aflição facilmente produz

3a) daí, “espírito de letargia”, que confere às almas entorpecidas tal insensibilidade que elas
não são em nada afetadas pela oferta feita a elas de salvação por meio do Messias

2660 κατανυ σσω katanusso
de 2596 e 3572; TDNT - 3:626,419; v
1) picar, furar
2) metáf. atormentar a mente profundamente, agitar veementemente
2a) esp. da emoção de tristeza, aflição

2661 καταξιο ω kataxioo
de 2596 e 515; TDNT - 1:380,63; v
1) considerar digno, julgar digno, dignificar

2662 καταπατεω katapateo
de 2596 e 3961; TDNT - 5:940,804; v
1) pisar, esmagar com o pé, pisotear
2) metaph. tratar com rispidez e desprezo
2a) rejeitar, tratar com negligência insultante

2663 καταπαυ σις katapausis
de 2664; TDNT - 3:628,419; n f
1) ação de estar traqüilo
1a) calmaria do vento
2) lugar de descanso
2a) metáf. a bem-aventurança celestial na qual Deus habita, e da qual ele prometeu tornar
partícipes, quando as fatigas e provas desta vida chegarem ao seu fim, aqueles que
permanecem firmes na sua fé em Cristo

2664 καταπαυ ω katapauo
de 2596 e 3973; TDNT - 3:627,419; v
1) tornar quietos, fazer estar em descanso, conceder descanso
1a) conduzir a uma habitação tranqüila
1b) tranqüilizar, restringir, levar (alguém pelejando para fazer algo)a desistir
2) descansar

2665 καταπε τασμα katapetasma
de um composto de 2596 e um congênere de 4072; TDNT - 3:628,420; n n
1) um tecido estendido, uma cortina
1a) nome dado às duas cortinas do templo de Jerusalém, uma delas na entrada do templo,
separando o Santo Lugar do pátio externo, a outra separando o Santo dos Santos do
Santo Lugar

2666 καταπι νω katapino
de 2596 e 4095; TDNT - 6:158,841; v
1) tomar, engolir
2) devorar
3) tragar, destruir

2667 καταπι πτ ω katapipto
de 2596 e 4098; TDNT - 6:169,846; v
1) cair, desmoronar

2668 καταπλ εω katapleo

de 2596 e 4126; v
1) navegar do alto mar para a terra
2) aportar

2669 καταπονεω kataponeo
de 2596 e um derivado de 4192; v
1) fatigar com trabalho pesado, exaurir com labor
1a) afligir ou oprimir com maldades
1b) criar problemas para, tratar mal
1c) tratar asperadamente

2670 καταποντιζω katapontizo
de 2596 e um derivado do mesmo que 4195; v
1) mergulhar ou cair no mar
1a) afundar, naufragar
1b) ofensor perigoso por causa da intenção de matar, afogar

2671 καταρα katara
de 2596 (intensivo) e 685; TDNT - 1:449,75; n f
1) execração, imprecação, maldição

2672 καταραομ αι kataraomai
voz média de 2671; TDNT - 1:448,75; v
1) amaldiçoar, condenar, imprecar o mal sobre

2673 καταργε ω katargeo
de 2596 e 691; TDNT - 1:452,76; v
1) tornar indolente, desempregado, inativo, inoperante
1a) fazer um pessoa ou coisa não ter mais eficiência
1b) privar de força, influência, poder
2) fazer cessar, pôr um fim em, pôr de lado, anular, abolir
2a) cessar, morrer, ser posto de lado
2b) ser afastado de, separado de, liberado de, livre de alguém
2c) terminar todo intercurso com alguém

2674 καταρι θμεω katarithmeo
de 2596 e 705; v
1) numerar com

2675 καταρτι ζω katartizo
de 2596 e um derivado de 739; TDNT - 1:475,80; v
1) restituir, i.e. preparar, examinar, completar
1a) emendar (o que estava quebrado ou rachado), reparar
1a1) completar
1b) preparar, equipar, colocar em ordem, arranjar, ajustar
1b1) preparar ou ajustar para si mesmo
1c) eticamente: fortalecer, aperfeiçoar, completar, tonar-se no que se deve ser

2676 καταρτι σις katartisis
de 2675; TDNT - 1:475,80; n f
1) fortalecimento, aperfeiçoamento da alma
1a) treino, disciplina, instrução

2677 καταρτι σμος katartismos
de 2675; TDNT - 1:475,80; n m
1) capacitação, aperfeiçoamento

2678 κατασει ω kataseio
de 2596 e 4579; v
1) agitar, derrubar
2) acenar
2a) fazer um sinal, sinalizar com a mão para alguém

2679 κατασκ απτ ω kataskapto
de 2596 e 4626; v
1) escavar, demolir, destruir

2680 κατασκ ευ αζ ω kataskeuazo
de 2596 e um derivado de 4632; v
1) guarnecer, equipar, preparar, tornar pronto
1a) de alguém que torna algo pronto para uma pessoa ou coisa
1b) de construtores, construir, erigir, com a idéia implícita de adornar e equipar com o todo
o necessário

2681 κατασκ ην οω kataskenoo
de 2596 e 4637; TDNT - 7:387,1040; v
1) armar a própria tenda, fixar a própria habitação, morar

2682 κατασκ ην ωσις kataskenosis
de 2681; n n
1) armação de tendas, acampamento
2) lugar de permanência, acampamento, moradia
2a) do ninho de pássaros

2683 κατασκ ια ζω kataskiazo
de 2596 e um derivado de 4639; v
1) obscurecer, cobrir (com sombra)

2684 κατασκ οπε ω kataskopeo
de 2685; TDNT - 7:416,1047; v
1) inspecionar, ver de perto, a fim de espiar e conspirar contra

2685 κατασκ οπο ς kataskopos
de 2596 (intensivo) e 4649 (no sentido de um vigia); TDNT - 7:417,1047; n m
1) inspetor, espião

2686 κατασο φιζ ομαι katasophizomai
voz média de 2596 e 4679; v
1) lograr por meio de artifício ou fraude, conquistar através de artifícios sutis
TDNT TDNT corresponde à obra de Gerhard Kittel, Theological Dictionary
of the New Testament. Ao lado da sigla TDNT, o primeiro número (ex.:
1:232) remete ao volume e ao verbete a ser consultado na coleção de 8
volumes da obra de Kittel; o segundo número remete ao verbete da obra
condensada em um único volume por G. W. Bromiley.

2) exceder em esperteza
3) enganar
4) negociar astuciosamente com

2687 καταστε λλ ω katastello
de 2596 e 4724; TDNT - 7:595,1074; v
1) mandar para baixo ou abaixar, reduzir
2) rebaixar ou derrubar quem está estimulado ou excitado, reprimir, conter, abrandar,
aquietar

2688 καταστ ημα katastema
de 2525; n n
1) comportamento, conduta, procedimento

2689 καταστ ολ η katastole
de 2687; TDNT - 7:595,1074; n f
1) rebaixamento, humilhação
2) veste humilde, vestido, traje

2690 καταστ ρεφω katastrepho
de 2596 e 4762; TDNT - 7:715,1093; v
1) mudar de posição, virar
1a) a terra com um arado
2) virar, derrubar, destruir

2691 καταστ ρηνι αω katastreniao
de 2596 e 4763; TDNT - 3:631,420; v
1) sentir os impulsos do desejo sexual

2692 καταστ ροφη katastrophe
de 2690; TDNT - 7:715,1093; n f
1) ruína, destruição
1a) de cidades
2) metáf. da extinção de um espírito de consagração

2693 καταστ ρωνν υμι katastronnumi
de 2596 e 4766; v
1) espalhar sobre(o chão)
2) prostrar, matar, (cf abater)

2694 κατασυ ρω katasuro
de 2596 e 4951; v
1) lançar, abater
2) arrastar violentamente, levar à força

2695 κατασφα ττω katasphatto
de 2596 e 4969; v
1) matar, massacrar

2696 κατασφρ αγ ιζ ω katasphragizo
de 2596 e 4972; TDNT - 7:939,1127; v
1) cobrir com um selo, fechar, fechar com um selo

2697 κατασχ εσι ς kataschesis

de 2722; n f
1) a ação de reter, embaraço
2) a ação de segurar com firmeza, posse

2698 κατατιθ ημι katatithemi
de 2596 e 5087; v
1) depositar, armazenar
2) guardar ou armazenar para si mesmo, para uso futuro
3) conquistar a boa vontade de alguém, obter favor (fazer algo para alguém, o que poder
levar a ganhar o seu favor)

2699 κατατομ η katatome
de um composto de 2596 e temno (cortar); TDNT - 8:109,1169; n f
1) corte, mutilação

2700 κατατοξευ ω katatoxeuo
de 2596 e um derivado de5115; v
1) matar ou flechar

2701 κατατρεχω katatrecho
de 2596 e 5143; v
1) descer correndo, fazer descer depressa

2702 καταφε ρω kataphero
de 2596 e 5342 (incluindo seu substituto); v
1) forçar para baixo, trazer para baixo, abaixar
1a) lançar uma pedra ou cálculo na urna
1a1) dar o voto a alguém, aprovar
1b) nasçer, cair (da janela até o calçamento)
1c) metáf.
1c1) ser pesado por, superar, arrebatar
1c2) cair no sono, dormir-se

2703 καταφευ γω katapheugo
de 2596 e 5343; v
1) fugir, procurar refúgio

2704 καταφθειρω katphtheiro
de 2596 e 5351; TDNT - 9:93,1259; v
1) corromper, depravar
1a) corromper na mente
2) destruir
2a) ser destruído, perecer

2705 καταφιλ εω kataphileo
de 2596 e 5368; TDNT - 9:114,1262; v
1) beijar, beijar várias vezes, beijar ternamente

2706 καταφρ ονεω kataphroneo
de 2596 e 5426; TDNT - 3:631,421; v
1) desprezar, desdenhar, menosprezar, ter um baixo conceito de

2707 καταφρ ονητης kataphrontes
de 2706; TDNT - 3:632,421; n m

1) desprezador, zombeteiro

2708 καταχεω katacheo
de 2596 e cheo (derramar); v
1) derramar sobre
2) despejar sobre, verter

2709 καταχθ ονιος katachthonios
de 2596 e chthon (o chão); TDNT - 3:633,421; adj
1) subterrâneo
1a) refere-se àqueles que habitam no mundo inferior, almas de quem já faleceu

2710 καταχρ αο μαι katachraomai
de 2596 e 5530; v
1) usar demais ou excessivamente ou mal
2) esgotar, consumir pelo uso
3) usar completamente

2711 καταψ υχω katapsucho
de 2596 e 5594; v
1) tornar fresco, refrescar

2712 κατει δωλ ος kateidolos
de 2596 (intensivo) e 1497; TDNT - 2:379,202; adj
1) cheio de ídolos

2713 κατε να ντι katenanti
de 2596 e 1725; adv
1) oposto, defronte de
2) metáf. diante de alguém, i.e., ele sendo juiz

2714 κατε νωπ ιο ν katenopion
de 2596 e 1799; adv
1) defronte de, ante a face de, em presença de, na visão de, perante
1a) referindo-se a lugares
1b) metáf.
1b1) tendo alguém como se estivesse diante of olhos, perante alguém como testemunha
1b2) diante de Deus como juiz

2715 κατε ξουσι αζ ω katexousiazo
de 2596 e 1850; TDNT - 2:575,238; v
1) exercer autoridade, exercer domínio sobre

2716 κατε ργαζ ομ αι katergazomai
de 2596 e 2038; TDNT - 3:634,421; v
1) realizar, executar, conquistar
2) resolver, i.e., fazer aquilo do qual alguma coisa resulta
2a) de coisas: produzir, resultar em
3) modelar i.e. tornar alguém próprio para algo

Sem uso
2718 κατε ρχομαι katerchomai
de 2596 e 2064 (incluindo seu substituto); v

1) descer, abaixar
1a) de alguém de passa de um lugar mais alto para outro mais baixo
1b) daqueles que vêm para um lugar de navio

2719 κατε σθ ιω katesthio ou κα ταφαγω kataphago
de 2596 e 2068 (incluindo seu substituto); v
1) consumir pelo comer, comer, devorar
1a) de pássaros
1b) de um dragão
1c) de um homem comendo o pequeno livro
2) metáf.
2a) devorar, i.e., desperdiçar, esbanjar: substância
2b) devorar, i.e., apropriar-se à força: bens de viúvas
2c) despojar alguém de seus bens
1c1) arruinar (pela inflição de injúrias)
2d) pelo fogo, devorar i.e. consumir totalmente, destruir
2e) do desgaste das energias do corpo e da mente por causa de emoções fortes

2720 κατε υθυ νω kateuthuno
de 2596 e 2116; v
1) tornar reto, guiar, dirigir
1a) da remoção dos obstáculos para chegar a alguém

2721 κατεφι στημι katephistemi
de 2596 e 2186; v
1) levantar-se contra, atacar

2722 κατε χω katecho
de 2596 e 2192; TDNT - 2:829,286; v
1) não deixar ir, reter, deter
1a) de partir
1b) conter, impedir (o curso ou progresso de)
1b1) aquilo que impede, o Anticristo de manifestar-se
1b2) checar a velocidade ou progresso de um navio i.e. dirigir o navio
1c) manter amarrado, seguro, posse firme de
2) conseguir a posse de, tomar
2b) possuir

2723 κατη γορ εω kategoreo
de 2725; TDNT - 3:637,422; v
1) acusar
1a) diante de um juiz: fazer uma acusação
1b) de uma acusação extra-judicial
Sinônimos ver verbete 5803

2724 κατη γορ ια kategoria
de 2725; TDNT - 3:637,422; n f
1) acusação

2725 κατη γορ ος kategoros ou κη τηγ ορ ketegor
de 2596 e 58; TDNT - 3:636,422; n m
1) acusador

1a) nome dado ao diabo pelos rabinos

2726 κατηφ εια katepheia
de um composto de 2596 e talvez um derivado da raiz de 5316 (significando abatido na
aparência); n f
1) aspecto abatido que expressa tristeza
2) vergonha, abatimento, melancolia

2727 κατε χεω katecheo
de 2596 e 2279; TDNT - 3:638,422; v
1) anunciar, fazer soar, ressoar
1a) atrair com o som ressoando, fascinar
2) ensinar oralmente, instruir
3) informar através de palavras
3a) estar oralmente informado

2728 κατι οω katioo
de 2596 e um derivado de2447; TDNT - 3:334,*; v
1) enferrujar, cobrir com ferrugem

2729 κατισ χυω katischuo
de 2596 e 2480; TDNT - 3:397,378; v
1) ser forte em detrimento de outro, prevalecer contra
2) ser superior em força
3) dominar
4) prevalecer

2730 κατοικ εω katoikeo
de 2596 e 3611; TDNT - 5:153,674; v
1) habitar, residir
1a) metáf. poderes divinos, influências, etc., são ditas habitarem na alma, permear, impelir,
governar
2) habitar em, morar
2a) diz-se que Deus habita no templo, i.e. está sempre presente para os seus adoradores
Sinônimos ver verbete 5854

2731 κατοικ ησι ς katoikesis
de 2730; n f
1) habitação, morada

2732 κατοικ ητηρι ον katoiketerion
de um derivado de 2730; TDNT - 5:155,674; n n
1) morada, habitação

2733 κατοικ ια katoikia
raiz primitiva; n f
1) morada, habitação
2) fazer habitar, enviar ou levar a uma morada
3) dar uma habitação a

2734 κατοπτ ριζ ομαι katoptrizomai
voz média de um composto de 2596 e um derivado de 3700 [cf 2072]; TDNT 2:696,264; v

1) mostrar num espelho, fazer refletir, espelhar-se
2) ver-se num espelho
3) observar-se num espelho

2735 κατορθωμ α katorthoma
de um composto de 2596 e um derivado de3717 [cf 1357]; n n
1) uma ação correta, realização bem sucedida
1a) de medidas ou instituições públicas benéficas

2736 κατω kato também (cf) κα τωτ ερω katotero
[cf 2737] de 2596; TDNT - 3:640,422; adv
1) abaixo, debaixo
2) sob, mais baixo que
2a) de lugar, sob
2b) de sucessão temporal

2737 κατωτ ερος katoteros
comparativo de 2736; TDNT - 3:640,422; adj
1) mais baixo que

2738 καυμα kauma
de 2545; TDNT - 3:642,423; n n
1) calor
1a) de calor penoso e ardente

2739 καυμα τιζω kaumatizo
de 2738; TDNT - 3:643,423; v
1) queimar com calor, chamuscar
2) ser torturado com calor intenso

2740 καυσι ς kausis
de 2545; TDNT - 3:643,423; n f
1) abrasamento

2741 καυσ οω kausoo
de 2740; TDNT - 3:644,*; v
1) queimar, colocar fogo em
2) sofrer com calor febril, estar queimando de febre

2742 καυσ ων kauson
de 2741; TDNT - 3:644,423; n m
1) calor escaldante
1a) do sol
2) Euro, um calor muito seco, vento leste, queimando e ressecando tudo

2743 καυστ ηρι αζ ω kauteriazo
de um derivado de 2545; TDNT - 3:644,*; v
1) marcar a fogo, marcar com ferro em brasa, marcados pelas suas próprias consciências
1a) cujas almas estão insensibilizadas com as marcas do pecado
1b) que carrega consigo a perpétua consciência de pecado
2) secar, grelhar
3) num sentido médico, cauterizar, remover pela cauterização

2744 καυχαομ αι kauchaomai

de alguma raiz (absoleta) semelhante àquela de aucheo (jactanciar-se) e 2172; TDNT 3:645,423; v
1) gloriar-se (seja com ou sem razão)
2) gloriar-se por causa de algo
3) gloriar-se em algo

2745 καυχημα kauchema
de 2744; TDNT - 3:645,423; n n
1) aquilo do que alguém se gloria ou pode gloriar-se, motivo ou base para gloriar-se
2) jactância ou vanglória

2746 καυχησ ις kauchesis
de 2744; TDNT - 3:645,423; n f
1) ato de gloriar-se

2747 Κεγ χρ εα ι Kegchreai
provavelmente de kegchros (painço); n pr loc
Cencréia = “painço”
1) porto leste de Corinto (i.e., seu porto no Golfo Sarônico) e empório de seu intercâmbio
comercial com o litoral asiático do Mediterrâneo, já que Licaum no Golfo de Corinto
conectava Cencréia à Itália e ao oeste.

2748 Κεδ πω ν Kedron
de origem hebraica 6939  ;קדרוןn pr loc
Cedrom = “turvo”
1) nome de uma torrente de inverno que nasce próximo a Jerusalém e corre pelo vale de
Cedrom, tendo o Monte das Oliveiras ao leste, até o Mar Morto

2749 κειμ αι keimai
voz média de um verbo primário; TDNT - 3:654,425; v
1) deitar
1a) de um infante
1b) de alguém sepultado
1c) de coisas que passivamente cobrem algum lugar
1c1) de uma cidade situada sobre um monte
1d) de coisas colocadas em qualquer lugar, em ref. ao que freqüentemente usamos
“permanecer”
1d1) de vasos, de um trono, da posição de uma cidade, de grãos e outras coisas colocadas
sobre uma fundação ou base
2) metáf.
2a) ser colocado (pela vontade de Deus), i.e. destinado, apontado
2b) de leis, serem feitas, decretadas
2c) estar sob poder do mal, i.e., ser mantido em submissão pelo diabo

2750 κει ρι α keiria
de afinidade incerta; n f
1) uma faixa ou mortalha, seja para envolver a cama, ou para atar um cadáver depois dele
ter sido envolto em linho

2751 κει ρω keiro
verbo primário ; v
1) tosquiar: uma ovelha

2) conseguir ou fazer com que seja tosquiado
3) de tosar ou cortar curto o cabelo

2752 κελ ευ σμα keleuma
de 2753; TDNT - 3:656,*; n n
1) ordem, comando, espec. um grito de estímulo, seja aquele pelo qual os animais são
incitados e mandados pelo homem, como cavalos pelo cocheiros, cães pelos caçadores,
etc., ou aquele pelo qual um sinal é dado a homens, e.g. a remadores pelo capitão de um
navio, a soldados pelo comandante (com uma convocação em voz alta, um chamado de
clarim)

2753 κελ ευ ω keleuo
da palavra primária kello (incitar); v
1) comandar, ordenar
Sinônimos ver verbete 5844

2754 κεν οδ οξι α kenodoxia
de 2755; TDNT - 3:662,426; n f
1) glória vã, sem fundamento; auto estima ou amor-próprio vazios
2) opinião vã, erro

2755 κεν οδ οξ ος kenodoxos
de 2756 e 1391; TDNT - 3:662,426; adj
1) que se gloria sem razão, presumido, vanglorioso, ansioso por glória (sem mérito)

2756 κεν ος kenos
aparentemente, uma palavra primária; TDNT - 3:659,426; adj
1) vazio, vão, destituído de verdade
1a) de lugares, vasos, etc. que nada contém
1b) de homens
1b1) de mãos vazias
1b2) sem um dom
1c) metáf. destituído de riqueza espiritual, de alguém que se vangloria de sua fé como uma
posse transcendente, ainda que seja sem os frutos da fé
1d) metáf. de esforços, diligências, ações, que resultam em nada, vão, infrutífero, sem efeito
1d1) sem propósito

2757 κεν οφ ωνι α kenophonia
de um suposto composto de 2756 e 5456; n f
1) discussão vazia, discussões inúteis

2758 κεν οω kenoo
de 2756; TDNT - 3:661,426; v
1) esvaziar, tornar vazio
1a) de Cristo, que abriu mão da igualdade com Deus ou da forma de Deus
2) anular
2a) privar de força, tornar vão, inútil, sem efeito
3) anular, esvaziar
3b) fazer com que algo seja visto como vazio, oco, falso

2759 κεν τρον kentron
de kenteo (picar); TDNT - 3:663,427; n n

1) picada, com aquela de abelhas, escorpiões, gafanhotos, etc. Como estes animais ferem
com a sua ferroada, e até matam, Paulo personifica a morte como um aguilhão, isto é,
uma arma letal
2) aguilhão de ferro, para mover o gado, cavalos e outros animais de carga
2a) daí o provérbio “chutar contra o aguilhão”, i.e., oferecer resistência vã, perigosa ou
danosa

2760 κεν τυρ ιω ν kenturion
de origem latina; n m
1) centurião, oficial do exército romano

2761 κεν ως kenos
de 2756; adv
1) futilmente, em vão

2762 κερα ια keraia
de um suposto derivado da raiz de 2768; n f
1) um pequeno chifre
2) extremidade, ápice, ponto
2a) usado pelos gramáticos para referir-se aos acentos e pontos diacríticos.
Jesus usou a palavra para referir-se às pequenas linhas ou projeções pelas quais as letras
hebraicas diferencivam-se umas das outras; o significado é, “nem mesmo a menor parte
da lei perecerá”.

2763 κερα μευς kerameus
de 2766; n m
1) oleiro

2764 κερα μικ ος keramikos
de 2766; adj
1) de ou que pertence a um oleiro
2) feito de barro

2765 κερα μιο ν keramion
de um suposto derivado de 2766; n n
1) vaso de barro, pote, jarra
2) cântaro ou jarro
3) jarro de água

2766 κερα μος keramos
provavelmente da raiz de 2767 (pela idéia de misturar barro e água); n m
1) barro, terra de oleiro
2) qualquer objeto feito de barro, louça de barro
3) telha para cobertura
3a) o próprio telhado
3b) a frase “pelo telhado”, significa pela porta no telhado para o qual uma escada de mão ou
escadaria traz da rua (de acordo com os rabinos distinguia-se dois jeitos de se entrar em
uma casa, “a entrada pela porta” e a “entrada pelo telhado”
Sinônimos ver verbete 5858

2767 κερα νν υμι kerannumi
uma forma prolongada de uma palavra mais primária κεραω kerao (que é usada em
certos tempos); v

1) misturar, combinar
2) misturar vinho, água
3) despejar para beber

2768 κερας keras
de uma palavra primária kar (o cabelho da cabeça); TDNT - 3:669,428; n n
1) chifre
1a) de animais
1b) como os animais (esp. touros) se defendem com seus chifres, o chifre para os hebreus (e
para outras nações) é um símbolo de força e coragem, e usado como tal numa variedade
de frases
1b1) auxiliar poderoso valente; o autor do livramento, referindo-se ao Messias
1c) um extremidade que se projeta de uma forma semelhante a um chifre, uma ponta, ápice:
como de um altar

2769 κερατι ον keration
de um suposto derivado de 2768; n n
1) pequeno chifre
2) nome da fruta Ceratonia silqua ou carobtree (chamado também de o Pão de João [da
noção que suas vagens, que se assemelham a “gafanhotos”, constituiu a comida do
Batista]. Este fruto tem a forma de um chifre e um sabor doce; era e é usado não
somente para cevar porcos, mas com um artígo de alimentação para as classes mais
baixas.

2770 κερδ αι νω kerdaino
de 2771; TDNT - 3:672,428; v
1) ganhar, adquirir, obter ganho
2) metáf.
2a) de ganho provindo de evitar ou escapar do mal ( “não envolver-se”, resguardar-se”. Daí,
“ser poupado”)
2b) ganhar alguém, i.e, conquistá-lo para o reino de Deus, ganhar alguém para a fé em
Cristo
2c) ganhar o favor e a comunhão com Cristo

2771 κερδ ος kerdos
de afinidade incerta; TDNT - 3:672,428; n n
1) ganho, vantagem

2772 κερμα kerma
de 2751; n n
1) pedaços pequenos de dinheiro, pequena moeda, troco, dinheiro

2773 κερμα τιστ ης kermatistes
de a derivative de 2772; n m
1) trocador de dinheiro, cambista
No pátio dos gentios no templo de Jerusalém estavam os lugares daqueles que vendiam
os animais que tinham sido selecionados, examinados e aprovados para o sacrifício,
junto com o incenso, óleo, e outras coisas necessárias para fazer as oferendas e para a
adoração; e a extensão deste comércio tinha introduzido negócios de câmbio.

2774 κεφ αλ αι ον kephalaion
de a derivative de 2776; n n

1) o ponto principal ou mais importante, a coisa principal
2) a soma monetária total de uma conta, o total
2a) o principal, o capital, em oposição aos juros
2b) uma soma de dinheiro, montante

2775 κεφ αλ αι οω kephalaioo
do mesmo que 2774; v
1) somar, sumarizar
2) bater ou ferir na cabeça, bater na face

2776 κεφ αλ η kephale
da palavra primária kapto (no sentido de ligar); TDNT - 3:673,429; n f
1) cabeça, de seres humanos e freqüentemente de animais. Como a perda da cabeça destrói a
vida, esta palavra é usada em frases relacionadas com a pena capital e extrema.
2) metáf. algo supremo, principal, proeminente
2a) de pessoas, mestre senhor: de um marido em relação à sua esposa
2b) de Cristo: Senhor da Igreja
2c) de coisas: pedra angular

2777 κεφ αλ ις kephalis
de 2776; n f
1) cabeça pequena
2) parte mais alta, extremidade de algo
2a) como o capitel de uma coluna
2b) as extremidades ou nós da haste de madeira ao redor do qual os pergaminhos foram
enrolados eram chamados por esta palavra, porque eles se assemelhavam a pequenas
cabeças
3) os escritores de Alexandria transferiam o nome para o próprio rolo ou volume
3a) no rolo do livro

2778 κηνσος kensos
de origem latina; n m
1) censo (entre os romanos, denotando um registro e avaliação de propriedade de acordo
com os quais os impostos eram pagos). No NT, o imposto ou tributo arrecadado de
pessoas a ser pago anualmente. (nossa capitação)
2) a moeda com a qual o imposto é pago, dinheiro de tributo
Sinônimos ver verbete 5941

2779 κηπο ς kepos
de afinidade incerta; n m
1) jardim

2780 κηπο υρ ος kepouros
de 2779 e ouros (guardião); n m
1) aquele que cuida de um jardim, jardineiro

2781 κηρι ον kerion
diminutivo de keos (cera); n n
1) favo de mel

2782 κηρυ γμα kerugma
de 2784; TDNT - 3:714,430; n n

1) aquilo que é proclamado por um arauto ou clamador público, uma proclamação por
arauto
2) no NT, mensagem ou proclamação dos arautos de Deus ou Cristo

2783 κηρυ ξ kerux
de 2784; TDNT - 3:683,430; n m
1) arauto ou mensageiro investido com autoridade pública, que levavam as mensagens
oficiais dos reis, magistrados, príncipes, comandantes militares, ou que entregavam uma
uma intimação pública ou ordem, e desempenhavam várias outras obrigações.
No NT, embaixador de Deus, e arauto ou proclamador da palavra divina.

2784 κηρυ σσω kerusso
de afinidade incerta; TDNT - 3:697,430; v
1) ser um arauto, oficiar como um arauto
1a) proclamar como um arauto
1b) sempre com sugestão de formalismo, gravidade, e uma autoridade que deve ser escutada
e obedecida
2) publicar, proclamar abertamente: algo que foi feito
3) usado da proclamação pública do evangelho e assuntos que pertencem a ele, realizados
por João Batista, por Jesus, pelos apóstolos, e outros mestres cristãos

2785 κητος ketos
provavelmente da raiz de 5490; n n
1) monstro marinho, baleia, peixe imenso

2786 κηφα ς Kephas
de origem aramaica, cf 3710  ;כיפאTDNT - 6:100,835; n pr m
Cefas = “pedra”
1) outro nome para o apóstolo Pedro

2787 κιβωτ ος kibotos
de derivação incerta; n f
1) caixa ou baú de madeira
2) no NT, a arca da aliança, no templo em Jerusalém
3) da embarcação de Noé, construída em forma de uma arca

2788 κιθ αρα kithara
de afinidade incerta; n f
1) harpa com a qual louvores a Deus são cantados no céu

2789 κιθ αριζω kitharizo
de 2788; v
1) tocar harpa

2790 κιθ αρωδ ος kitharodos
de 2788 e um derivado do mesmo que 5603; n m
1) harpista, alguém que toca a harpa e a acompanha com sua voz

2791 Κιλ ικι α Kilikia
provavelmente de origem estrangeira; n pr loc
Cilícia = “a terra de Celix”

1) província marítima ao sudeste da Ásia Menor, cercada pela Panfília ao oeste, Licaônia e
Capadócia ao norte, e Síria ao leste. Sua capital, Társo, era a cidade de nascimento de
Paulo

2792 κινναμ ωμο ν kinamomon
de origem estrangeira cf 7076; n n
1) cinamom era uma substância aromática bem conhecida, a casca do “Laurus
cinnamonum” chamado “Korunda-gauhah” no Ceilão

2793 κινδυνευω kinduneuo
de 2794; v
1) estar em perigo, correr risco, pôr em perigo

2794 κινδυνο ς kindunos
de derivação incerta; n m
1) perigo, risco

2795 κινεω kineo
de kio (poético de eimi, ir); TDNT - 3:718,435; v
1) fazer ir, i.e., mover, colocar em movimento
1a) ser movido, mover: daquele movimento que é evidente na vida
1b) mover de um lugar, remover
2) metáf.
2a) excitar
2b) tumulto, distúrbio
2c) lançar em comoção

2796 κινησ ις kinesis
de 2795; n f
1) movimento, agitação

2797 Κις Kis
de origem hebraica 7027  ;קישn pr m
Cis = “laço”
1) pai de Saul, primeiro rei de Israel

2798 κλαδ ος klados
de 2806; TDNT - 3:720,*; n m
1) broto, cortado para enxerto
2) ramo
2a) como os patriarcas são comparados a uma raiz, sua posteridade, aos ramos

2799 κλαιω klaio
de afinidade incerta; TDNT - 3:722,436; v
1) chorar, lamentar, enlutar
1a) lamentação como o sinal de dor e aflição por algo significativo (i.e., pela dor e tristeza)
1b) daqueles que choram pelo morto
2) chorar por, sentir profunda tristeza por, lamentar
Sinônimos ver verbete 5804

2800 κλα σις klasis
de 2806; TDNT - 3:726,437; n f

1) fracionamento, partimento

2801 κλα σμ α klasma
de 2806; TDNT - 3:726,437; n n
1) fragmento, pedaço quebrado
1a) sobras de comida

2802 Κλα υδ α Klaude
de derivação incerta; n pr loc
Clauda = “coxo”
1) pequena ilha, próxima ao oeste de Cabe Malta, na costa sul de Creta, e próxima ao sul da
Fenícia

2803 Κλα υδ ια Klaudia
de 2804; n pr f
Cláudia = “coxo”
1) mulher cristã

2804 Κλα υδ ιος Klaudios
de origem latina; n pr m
Cláudio = “coxo”
1) C. César, nome do quarto imperador romano, que veio ao poder em 41 d.C. e foi
envenenado pela sua esposa Agripina em 54 d.C.
2) C. Lísias, tribuno da coorte de Roma que resgatou Paulo das mãos do povo em Jerusalém

2805 κλαυ θμος klauthmos
de 2799; TDNT - 3:725,436; n m
1) choro, lamento

2806 κλαω klao
verbo primário; TDNT - 3:726,437; v
1) quebrar
1a) usado no NT para o partir do pão ou comunhão

2807 κλε ις kleis
de 2808; TDNT - 3:744,439; n f
1) chave
1a) já que aquele que tem as chaves, tem o poder de abrir e de fechar
1b) metáf. no NT, denota poder e autoridade de vários tipos

2808 κλε ιω kleio
verbo primário; v
1) fechar, trancar
2) metáf.
2a) fazer os céus reterem a chuva
2b) negar-se a mostrar compaixão, assim que é como algo inacessível para alguém; estar
destituído de pena por alguém
2c) obstruir a entrada no reino do céu

2809 κλε μμα klemma
de 2813; n n
d.C. depois de Cristo

1) coisa roubada
2) roubo

2810 Κλε οπ ας Kleopas
provavelmente forma contraída de Kleopatros (composto de 2811 e 3962); n pr m
Cléopas = “de um pai renomado”
1) um dos dois discípulos que iam a Emaús no dia da ressurreição

2811 κλ εο ς kleos
de uma forma reduzida de 2564; n n
1) rumor, boato
2) glória, louvor

2812 κλε πτ ης kleptes
de 2813; TDNT - 3:754,441; n m
1) defraudador, ratoneiro
1a) o nome é transferido para falsos mestres, que não cuidam em instruir homens, mas
abusam de sua confiança para o seu próprio ganho
Sinônimos ver verbete 5856

2813 κλε πτ ω klepto
verbo primário; TDNT - 3:754,441; v
1) roubar
1a) cometer um roubo
1b) levar embora pelo roubo, i.e, tomar pelo furto

2814 κλημα klema
de 2806; TDNT - 3:757,441; n n
1) ramo novo e flexível
2) espec. broto ou ramo de uma videira, rebento da videira

2815 Κλημ ης Klemes
de origem latina; n pr m
Clemente = “compassivo, misericordioso”
1) companheiro de Paulo e aparentemente membro da igreja de Filipos. De acordo com a
tradição, é o mesmo Clemente que foi bispo de Roma próximo ao final do primeiro
século.

2816 κληρονομε ω kleronomeo
de 2818; TDNT - 3:767,442; v
1) receber um lote, receber por fortuna ou sorte
1a) esp. receber uma parte de uma herança, receber como herança, obter pelo direito de
herança
1b) ser um herdeiro, herdar
2) receber a porção designada, receber um porção loteada, receber como próprio ou como
uma posse
3) tornar-se participante de, obter

2817 κληρονομια kleronomia
de 2818; TDNT - 3:767,442; n f
1) herança, propriedade recebida (ou a ser recebida) por herança
2) o que é dado para alguém como uma posse

2a) a eterna bem-aventurança do reino consumado de Deus esperada após a volta visível de
Cristo
2b) a parte que um indivíduo terá na eterna bem-aventurança

2818 κληρονομο ς kleronomos
de 2819 e a raiz de 3551 (no seu sentido original de dividir, i.e. [reflexivamente] obter
por partilha); TDNT - 3:767,442; n m
1) alguém que recebe por quinhão, herança
1a) herança
1b) no sentido messiânico, alguém que recebe a parte designada a ele pelo direito de filiação
2) alguém que tomou posse ou obteve a porção designada

2819 κληρο ς kleros
provavelmente de 2806 (pela idéia de usar pedacinhos de madeira, etc., para o objetivo);
TDNT - 3:758,442; n m
1) objeto usado para lançar sortes (um seixo, um fragmento de louça de barro, ou um
pedaço de madeira)
1a) o nome das pessoas envolvidas era escrito no objeto escolhido para lançar sorte, jogado
num vaso, que era então sacudido. O nome de quem caísse primeiro no chão era o
escolhido
2) o que é obtido pela sorte, porção sorteada
2a) uma porção do ministério comum aos apóstolos
2b) usado da parte que alguém terá na eterna salvação
2b1) da salvação em si
2b2) a eterna salvação que Deus designou para os santos
2c) de pessoas
2c1) aqueles colocados sob o cuidado e supervisão de alguém [responsabilidade atribuída],
usado de igrejas cristãs, cuja administração recae sobre os presbíteros

2820 κληρο ω kleroo
de 2819; TDNT - 3:764,442; v
1) lançar sortes, determinar por sorte
2) escolher pela sorte
3) aquinhoar, designar por sorte
3a) a outro como uma posse
4) no NT: fazer um quinhão, i.e. uma herança, posse particular

2821 κλησις klesis
de uma forma reduzida de 2564; TDNT - 3:491,394; n f
1) chamado, chamado a
2) convocação, convite
2a) para uma festa
2b) do convite divino para abraçar a salvação de Deus

2822 κλητος kletos
do mesmo que 2821; TDNT - 3:494,394; adj
1) chamado, convidado (para um banquete)
1a) convidado (por Deus na proclamação do Evangelho) a obter eterna salvação no reino
por meio de Cristo
1b) chamado a (o desempenho de) algum ofício
1b1) selecionado e designado divinamente

2823 κλιβαν ος klibanos

de derivação incerta; n m
1) vaso de barro para assar pão. Era mais largo na base do que em cima, onde havia um
orifício. Quando suficientemente aquecido pelo fogo, aceso no seu interior, a massa era
espalhada na parte externa para ser assada. [No entanto, de acordo com outros, a massa
era assada dentro do forno, sendo as brasas espalhadas na parte externa, O forno teria
pequenos buracos para melhor penetração do calor.]
2) forno

2824 κλιμ α klima
de 2827; n n
1) inclinação, rampa, declive
2) o [suposto] declive da terra do equador até os polos, uma zona
3) território, região

2825 κλινη kline
de 2827; n n
1) pequena cama, leito
2) divã para reclinar-se nas refeições
3) leito no qual um homem doente é carregado

2826 κλινι διο ν klinidion
de um suposto derivado de 2825; n n
1) pequena cama, leito

2827 κλινω klino
palavra raiz; v
1) transitivamente
1a) inclinar, curvar
1b) fazer recuar
1c) reclinar
1c1) num lugar para repouso
2) intransitivamente
2a) inclinar-se
2a1) do declínio do dia

2828 κλισια klisia
de um derivado de 2827; n f
1) barraca levantada para passar a noite
2) tenda
3) algo sobre o qual reclinar
3a) cadeira na qual se encosta a cabeça
3b) cadeira reclinável
4) grupo de pessoas reclinadas
4a) um algazarra ou festa de pessoas reclinadas numa refeição

2829 κλοπ η klope
de 2813; n f
1) roubo

2830 κλυδω ν kludon
de kluzo (formar vagalhões ou transbordar repentinamente); n m
1) onda enérgica ou oscilante, vaga, violenta agitação do mar

Sinônimos ver verbete 5857

2831 κλυδω νιζ ομαι kludonizomai
voz média de 2830; v
1) ser agitado pelas ondas
2) metáf. ser agitado (como as ondas) mentalmente

2832 Κλωπας Klopas
de origem aramaica (correspondendo a 256); n pr m
Clópas = “meus valores”
1) pai de Tiago, o menor; marido de Maria, irmã da mãe de Jesus

2833 κνη θω knetho
de uma palavra primária knao (raspar); v
1) arranhar, fazer coçar
2) coçar
3) desejoso por ouvir algo agradável

2834 Κνιδ ος Knidos
provavelmente de origem estrangeira; n pr loc
Cnido = “irritado”
1) península [agora Cabo Crio] e cidade do mesmo nome, situada no extremo sudoeste da
península da Ásia Menor, sobre um promontório agora chamado Cabo Crio, que se
projeta entre as ilhas de Cos e Rodes

2835 κοδραν της kodrantes
de origem latina; n m
1) quadrante (aproximadamente a quarta parte de um “asse”);

2836 κοιλ ια koilia
de koilos ("concavidade”); TDNT - 3:786,446; n f
1) a barriga inteira, toda a cavidade
1a) o abdome superior [i.e. estômago] e inferior são diferenciados
2) o abdome inferior, a região inferior, o receptáculo do excremento
3) o esôfago
3a) ser dado aos prazeres do paladar, glutonaria
4) o ventre, o lugar onde o feto é concebido e sustentado até o nascimento
4a) do útero dos animais
5) a parte mais interna do homem, a alma, coração como o lugar do pensamento,
sentimento, escolha

2837 κοιμαω koimao
de 2749; v
1) fazer dormir, colocar para dormir
2) metáf.
2a) acalmar, tranqüilizar, aquietar
2b) cair no sono, dormir
2c) morrer

2838 κοιμησις koimesis
de 2837; n f
1) repouso, descanso

2) o que está deitado, reclinado

2839 κοινος koinos
provavelmente de 4862; TDNT - 3:789,447; adj
1) comum
2) comum, i.e., ordinário, que pertence a generalidade
2a) para os judeus, impuro, profano, imundo leviticamente

2840 κοινοω koinoo
de 2839; TDNT - 3:809,447; v
1) tornar comum
1a) tornar (leviticamente) imundo, fazer impuro, corromper, profano
1b) declarar ou considerar imundo

2841 κοινωνεω koinoneo
de 2844; TDNT - 3:797,447; v
1) estar em comunhão com, tornar-se um participante, tornar-se um companheiro
2) entrar em comunhão, associar-se, tornar-se um participante ou companheiro

2842 κοινωνι α koinonia
de 2844; TDNT - 3:797,447; n f
1) fraternidade, associação, comunidade, comunhão, participação conjunta, relação
1a) a parte que alguém tem em algo, participação
1b) relação, comunhão, intimidade
1b1) a mão direita como um sinal e compromisso de comunhão (em cumprimento ao ofício
apostólico)
1c) oferta dada por todos, coleta, contribuição, que demonstra compromisso e prova de de
comunhão

2843 κοινωνι κο ς koinonikos
de 2844; TDNT - 3:809,447; adj
1) social, sociável, pronto e apto para formar e manter comunhão e fraternidade
2) que tem o dom de compartilhar com outros suas posses, inclinado a conceder, que dá
liberalmente, liberal

2844 κοινωνος koinonos
de 2839; TDNT - 3:797,447; n m
1) companheiro, associado, colega
2) companheiro, sócio, em algo
2a) do altar em Jerusalém no qual os sacrifícios eram oferecidos
2a1) que compartilha na adoração dos judeus
2b) cúmplices de (ou com) demônios
2b1) andar comunhão com eles, porque são os autores da adoração pagã

2845 κοιτη koite
de 2749; n f
1) lugar para se deitar, descansar, dormir
1a) cama, leito
2) leito matrimonial
2a) de adultério
3) coabitação, seja lícito ou ilícito
3a) relação sexual

2846 κοιτω ν koiton
de 2845; n m
1) quarto de dormir, câmera
1a) oficial responsável pelo quarto de dormir, camareiro

2847 κοκκι νο ς kokkinos
de 2848 (da forma de semente do inseto); TDNT - 3:812,450; adj
1) carmesim, escarlata. Uma semente, o grão ou bago da “ilex coccifera”; estes bagos são os
cachos de ovos de um inseto, o “kermes” (semelhante ao cochonilha), e quando coletada
e pulverizada produz um vermelho que era usado em tintura (Plínio)
2) veste escarlata

2848 κοκκο ς kokkos
aparentemente, palavra primária; TDNT - 3:810,450; n m
1) grão

2849 κολα ζω kolazo
de kolos (enfezar); TDNT - 3:814,451; v
1) podar ou debastar, como árvores e asas
2) controlar, reprimir, restringir
3) punir, castigar, corrigir
4) fazer ser punido

2850 κολα κει α kolakeia
de um derivado de kolax (adulador); TDNT - 3:817,451; n f
1) adulação, discurso bajulador

2851 κολα σις kolasis
de 2849; TDNT - 3:816,451; n f
1) correção, punição, penalidade
Sinônimos ver verbete 5859 e 5909

2852 κολα φιζω kolaphizo
de um derivado da raiz de 2849; TDNT - 3:818,451; v
1) bater com punho fechado, dar em alguém soco com o punho fechado
2) maltratar, tratar com violência e ofensa

2853 κολλ αω kollao
de kolla (”grude”); TDNT - 3:822,452; v
1) colar, grudar, cimentar, firmar
2) juntar ou firmar bem
3) juntar-se a, aderir a

2854 κολλ( ο)υ ριο ν kollourion
de um suposto derivado de kollura (um bolo - provavelmente semelhante a raiz de
2853); n n
1) preparo composto de vários ingredientes e usado com remédio para as pálpebras
sensíveis

2855 κολλ υβ ιστης kollubistes
de um suposto derivado de kollubos (pequena moeda - provavelmente semelhante a
2854); n m

1) cambista, banqueiro

2856 κολοβοω koloboo
de um derivado da raiz de 2849; TDNT - 3:823,452; v
1) mutilar
2) no NT: encurtar, reduzir, diminuir

2857 Κολ οσ σα ι Kolossai
aparentemente, plural feminino de kolossos ("colossal”); n pr loc
Colosso = “monstruosidades”
1) antigamente, uma grande e próspera cidade, mas no tempo de Estrabo uma pequena
cidade da Frígia Maior, situada sobre o Licos, não longe de sua junção com o Meander e
próximo a Laodicéia e Hierápolis

2858 Κολ οσ σα ευ ς Kolossaeus
de 2857; n pr m
1) colossense

2859 κολπος kolpos
aparentemente, palavra primária; TDNT - 3:824,452; n m
1) a frente do corpo entre os braços, colo, regaço
2) o peito de uma vestimenta, i.e., a concavidade formada pela parte dianteira superior de
uma vestimenta ampla, amarrada por uma cinta ou faixa, usada para guardar e carregar
coisas (o vinco ou bolso)
3) uma baía do mar

2860 κολυμ βαω kolumbao
de kolumbos (mergulhador); v
1) mergulhar, nadar

2861 κολυμ βηθ ρα kolumbethra
de 2860; n f
1) lugar para mergulhar, piscina, reservatório ou piscina para banho

2862 κολωνι α kolonia
de origem latina; n f
1) colônia
1a) a cidade de Filipos é assim chamada, onde Otávio tinha estabelecido uma colônia
romana

2863 κομ αω komao
de 2864; v
1) deixar o cabelo crescer, ter o cabelo longo

2864 κομ η kome
aparentemente da mesma que 2865; n f
1) cabelo
Sinônimos ver verbete 5851

2865 κομι ζω komizo
da palavra primária komeo (atender, i.e., tomar conta de); v
1) cuidar de, tomar conta de, providenciar
2) pegar ou levar para cuidar e preservar

3) levar, conquistar
4) carregar, conduzir, trazer, levar para si próprio, levar o que é seu, trazer de volta
4a) receber, obter: a bênção prometida
4b) receber de volta o que já era previamente seu, conseguir de volta, receber de volta,
recuperar

2866 κομψ οτε ρον kompsoteron
comparativo neutro de um derivado da raiz de 2865 (que significa propriamente “bem
vestido”, i.e., bonito); adv
1) mais refinado, melhor

2867 κονι αω koniao
de konia (polvilhar, por analogia, adubar); TDNT - 3:827,453; v
1) cobrir com cal, emplastar, caiar
1a) os judeus estavam acostumados a caiar as entradas dos seus sepulcros, como uma
advertência contra a contaminação pelo toque
1b) termo aplicado a um hipócrita que esconde sua malícia sob uma externa pretensão de
piedade

2868 κονι ορτ ος koniortos
da raiz de 2867 e ornumi ("despertar”); n m
1) (levantar a) poeira, poeira pairando no ar
2) pó

2869 κοπαζ ω kopazo
de 2873; v
1) cansar-se ou fatigar-se
2) cessar a violência, cessar a fúria

2870 κοπε τος kopetos
de 2875; TDNT - 3:830,453; n m
1) lamentação com o bater no peito como um sinal de profunda tristeza

2871 κοπη kope
de 2875; n f
1) ato de cortar, corte
2) ato que cortar em pedaços, matança

2872 κοπι αω kopiao
de um derivado de 2873; TDNT - 3:827,453; v
1) ficar cansado, fatigado, exausto (com labuta ou carga ou aflição)
2) trabalhar com empenho exaustivo, labutar
2a) de trabalho corporal

2873 κοπο ς kopos
de 2875; TDNT - 3:827,453; n m
1) surra
2) ato de bater no peito com aflição, tristeza
3) labor
3a) aborrecimento
3a1) causar aborrecimento a alguém, fazer trabalhar para ele
3b) intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga
Sinônimos ver verbete 5860 e 5936

2874 κοπρ ια kopria
de kopros (exterco, talvez semelhante a 2875); n f
1) estrume, adubo

2875 κοπτ ω kopto
um palavra raíz; TDNT - 3:830,453; v
1) cortar, golpear, bater
2) remover, interromper
3) bater no peito de aflição
Sinônimos ver verbete 5932

2876 κορα ξ korax
talvez de 2880; n m
1) corvo

2877 κορα σι ον korasion
de um suposto derivado de kore (donzela); n n
1) garota, donzela

2878 κορβα ν korban e κορβανα ς korbanas
de origem hebraica e aramaica respectivamente 7133  ;קרבןTDNT - 3:860,459; n m
1) dom oferecido (ou reservado para) a Deus
2) tesouro sacro

2879 Κορ ε Kore
de origem hebraica 7141  ;קרחn pr m
Coré = “calvície”
1) um homem que, com outros, rebelou-se contra Moisés

2880 κορε ννυμι korennumi
palavra raiz; v
1) saciar, satisfazer

2881 Κορ ινθιος Korinthios
de 2882; n pr m
1) de Corinto, habitante de Corinto

2882 Κορ ινθος Korinthos
de derivação incerta; n pr loc
Corinto = “saciado”
1) antiga e famosa cidade da Grécia, no Istmo de Corinto, e a cerca de 65 Km ao oeste de
Atenas

2883 Κορ νη λιο ς Kornelios
de origem latina; n pr m
Cornélio = “de um chifre”
1) centurião romano da coorte italiana estacionada em Cesaréia que foi convertido ao
cristianismo

2884 κορο ς koros
de origem hebraica 3734  ;כרn m

1) coro, a maior medida seca hebraica (i.e, para trigo, cereal, etc.), cerca de 10 a 11
alqueires (350 a 400 l)

2885 κοσμεω kosmeo
de 2889; TDNT - 3:867,459; v
1) colocar em ordem, organizar, tornar pronto, preparar
2) ornamentar, adorar
3) metáf. embelezar com honra, ganhar honra

2886 κοσμικ ος kosmikos
de 2889 (em seu sentido secundário); TDNT - 3:897,459; adj
1) de ou que pertence ao mundo
1a) relativo ao universo
1b) terrestre
1c) secular, i.e., que tem o caráter desta presente era corrupta

2887 κοσμιος kosmios
de 2889 (em seu sentido primário); TDNT - 3:895,459; adj
1) bem organizado, conveniente, modesto

2888 κοσμο κρ ατωρ kosmokrator
de 2889 e 2902; TDNT - 3:913,466; n m
1) senhor do mundo, príncipe desta era
1a) o diabo e seus demônios

2889 κοσμος kosmos
provavelmente da raiz de 2865; TDNT - 3:868,459; n m
1) uma organização ou constituição apta e harmoniosa, ordem, governo
2) ornamento, decoração, adorno, i.e., o arranjo das estrelas, ’as hostes celestiais’ como o
ornamento dos céus. 1Pe 3.3
3) mundo, universo
4) o círculo da terra, a terra
5) os habitantes da terra, homens, a família humana
6) a multidão incrédula; a massa inteira de homens alienados de Deus, e por isso hostil a
causa de Cristo
7) afazeres mundanos, conjunto das coisas terrenas
7a) totalidade dos bens terrestres, dotes, riquezas, vantagens, prazeres, etc, que apesar de
vazios, frágeis e passageiros, provocam desejos, desencaminham de Deus e são
obstáculos para a causa de Cristo
8) qualquer conjunto ou coleção geral de particulares de qualquer tipo
8a) os gentios em contraste com os judeus (Rm 11.12 etc)
8b) dos crentes unicamente, Jo 1.29; 3.16; 3.17; 6.33; 12.47; 1Co 4.9; 2Co 5.19
Sinônimos ver verbete 5921

2890 Κου αρτος Kouartos
de origem latina (quarto); n pr m
Quarto = “quarto” - ordinal
1) um romano; é provável que tenha anteriormente vivido em Roma, e por esta razão envia
suas saudações aos cristãos de lá. É mencionado entre os setenta discípulos. Diz-se que
foi bispo de Berito. (Gill)

2891 κουμι koumi

de origem aramaica 6966  ;קומיv
1) levantar

2892 κουστ ωδ ια koustodia
de origem latina; n f
1) guarda: usado dos soldados romanos que guardaram o sepulcro de Cristo
Uma guarda romana era formada por quatro a dezesseis soldados. Em combate,
formariam uma esquadra, sendo capazes de impedir o avanço de um exército muito
grande.

2893 κουφιζ ω kouphizo
de kouphos (de pouco peso); v
1) ser leve
2) aliviar
2a) um navio, lançando a carga ao mar

2894 κοφι νος kophinos
de derivação incerta; n m
1) cesta, cesta de vime
Sinônimos ver 5939

2895 κραβατ(τ)ος krabbatos
provavelmente de origem estrangeira; n m
1) catre, cama de acampamento (cama de solteiro)

2896 κραζ ω krazo
palavra primária; TDNT - 3:898,465; v
1) grasnar
1a) do grito de um corvo
1b) daí, gritar, berrar, vociferar
1c) clamar ou pedir por vingança
2) chorar
2a) chorar alto, falar com uma voz alta
Sinônimos ver verbete 5823

2897 κραι πα λη kraipale
provavelmente do mesmo que 726; n f
1) tontura e a dor de cabeça causados pelo excesso de vinho
Sinônimos ver verbete 5937

2898 κραν ιο ν kranion
diminutivo de um derivado da raiz de 2768; n n
1) caveira

2899 κρασπε δο ν kraspedon
de derivação incerta; TDNT - 3:904,466; n n
1) a extremidade ou parte proeminente de algo, borda, beira, margem
1a) a orla de uma vestimenta
1b) no NT, um pequeno suplemento na borda do manto ou capa, feito de lã torcida
1c) borla, topete: os judeus tinham tais suplementos atados aos seus mantos para fazer
lembrá-los da lei

2900 κραται ος krataios
de 2904; TDNT - 3:912,466; adj
1) forte
1a) do grande poder de Deus

2901 κραται οω krataioo
de 2900; TDNT - 3:912,466; v
1) fortalecer, tornar-se forte
2) ser feito forte, aumentar em força, ficar forte

2902 κρατεω krateo
de 2904; TDNT - 3:910,466; v
1) ter poder, ser poderoso
1a) ser o chefe, ser mestre de, governar
2) ter a posse de
2a) tornar-se mestre de, obter
2b) segurar
2c) segurar, pegar, apoderar-se
2c1) agarrar alguém a fim de mantê-lo sob domínio
3) segurar
3a) segurar na mão
3b) manter preso, i.e., não se desfazer ou deixar ir
3b1) manter cuidadosamente e fielmente
3c) tornar a segurar, reter
3c1) da morte que continua a reter alguém
3c2) controlar, reter

2903 κρατι στ ος kratistos
superlativo de um derivado de 2904; adj
1) o mais poderoso, o mais forte, o mais nobre, o mais ilustre, o mais excelente
1a) usado ao dirigir-se a homens de posto ou ofício proeminente

2904 κρατος kratos
talvez uma palavra primária; TDNT - 3:905,466; n n
1) força, vigor
2) poder: forte com grande poder
2a) uma ação poderosa, um obra de poder
3) domínio
Sinônimos ver verbete 5820

2905 κραυ γαζ ω kraugazo
de 2906; TDNT - 3:898,465; v
1) gritar, clamar, aclamar, gritar com alguém
Sinônimos ver verbete 5823

2906 κραυ γη krauge
de 2896; TDNT - 3:898,465; n f
1) grito, gritaria, clamor

2907 κρε ας kreas
talvez uma palavra primária

1) (a) carne (de um animal sacrificado)

2908 κρε ισ σω ν kreisson
neutro de uma forma alternada 2909; adv
1) melhor

2909 κρε ιττ ον kreitton
comparativo de um derivado de 2904; adj
1) mais útil, mais vantajoso, mais aproveitável
2) mais excelente

2910 κρε μα ννυμι kremannumi
forma prolongada de um verbo primário; TDNT - 3:915,468; v
1) pendurar, suspender
2) ser suspenso, pender
2a) usado de alguém pendurado numa cruz
2b) usado da Lei e dos Profetas, que podem ser sumarizados ou dependem de dois preceitos

2911 κρ ημν ος kremnos
de 2910; n m
1) penhasco, precipício

2912 Κρη ς Kres
de 2914; n pr m
1) cretense, habitante da ilha de Creta

2913 Κρη σκ ης Kreskes
de origem latina; n pr m
Crescente = “crescimento”
1) assistente de Paulo, considerado um dos setenta discípulos

2914 Κρη τη Krete
de derivação incerta; n pr loc
Creta = “relativo à carne”
1) a maior e mais fértil ilha do arquipélago do Mediterrâneo ou Mar Ageu, hoje a moderna
Candia

2915 κρι θη krithe
de derivação incerta; n f
1) cevada

2916 κρι θι νος krithinos
de 2915; adj
1) de cevada, feito de cevada

2917 κριμ α krima
de 2919; TDNT - 3:942,469; n n
1) decreto
2) julgamento
2a) condenação do erro, decisão (seja severa ou branda) que alguém toma a respeito das
faltas de outros
2b) num sentido forense
2b1) sentença de um juiz

2b2) punição com a qual alguém é sentenciado
2b3) sentença condenatória, julgamento penal, sentença
3) um assunto a ser decidido judicialmente, ação judicial, um caso na corte

2918 κρι νον krinon
talvez uma palavra primitiva; n n
1) flor silvestre, lírio

2919 κρι νω krino
talvez uma palavra primitiva; TDNT - 3:921,469; v
1) separar, colocar separadamente, selecionar, escolher
2) aprovar, estimar, preferir
3) ser de opinião, julgar, pensar
4) determinar, resolver, decretar
5) julgar
5a) pronunciar uma opinião relativa ao certo e errado
5a1) ser julgado, i.e., ser chamado à julgamento para que o caso possa ser examinado e
julgado
5b) julgar, sujeitar à censura
5b1) daqueles que atuam como juízes ou árbitros em assuntos da vida comum, ou emitem
julgamento sobre as obras e palavras de outros
6) reinar, governar
6a) presidir com o poder de emitir decisões judiciais, porque julgar era a prerrogativa dos
reis e governadores
7) contender juntos, de guerreiros ou combatentes
7a) disputar
7b) num sentido forense
7b1) recorrer à lei, processar judicialmente

2920 κρι σις krisis
talvez uma palavra primitiva; TDNT - 3:941,469; n f
1) separação, divisão, repartição
1a) julgamento, debate
2) seleção
3) julgamento
3a) opinião ou decisião no tocante a algo
3a1) esp. concernente à justiça e injustiça, certo ou errado
3b) sentença de condenação, julgamento condenatório, condenação e punição
4) o colégio dos juízes (um tribunal de sete homens nas várias cidades da Palestina; distinto
do Sinédrio, que tinha sua sede em Jerusalém)
5) direito, justiça

2921 Κρισ πο ς Krispos
de origem latina; n pr m
Crispo = “encaracolado”
1) o principal da sinagoga dos judeus em Corinto, batizado por Paulo

2922 κρι τη ριο ν kriterion
de um suposto derivado de 2923; TDNT - 3:943,469; n n
1) instrumento ou meios usados para julgar algo
1a) critério ou regra pela qual alguém julga
2) lugar onde acontece o julgamento

2a) tribunal de um juiz
2b) assento dos juízes
3) assunto julgado, coisa a ser decidida, processo, caso

2923 κρι της krites
de 2919; TDNT - 3:942,469; n m
1) alguém que profere sentença ou arroga de si mesmo, julgamento sobre algo
1a) árbitro
1b) de um procurador romano administrando a justiça
1c) de Deus proferindo julgamento sobre os homens
1d) dos líderes ou governantes dos israelitas
Sinônimos ver verbete 5838

2924 κρι τικ ος kritikos
de 2923; TDNT - 3:943,469; adj
1) em relação a julgamento, capaz para julgar, que tem a habilidade de julgar

2925 κρου οω krouo
aparentemente, verbo primário; TDNT - 3:954,475; v
1) bater: na porta

2926 κρυ πτ η krupte
de 2927; TDNT - 3:957,476; n f
1) cripta, catacumba, adega

2927 κρυ πτ ος kruptos ou κρυφαιος kruphaios
de 2928; TDNT - 3:957,476; adj
1) oculto, escondido, secreto

2928 κρυ πτ ω krupto
verbo primário; TDNT - 3:957,476; v
1) esconder, ocultar, ser encoberto
2) metáf. ocultar (aquilo que não deve tornar-se conhecido)

2929 κρυ στ αλ λιζω krustallizo
de 2930; v
1) ser de brilho e transparência cristalina
2) brilhar como cristal

2930 κρυ στ αλ λος krustallos
de um derivado de kruos (geada); n m
1) cristal, um tipo de pedra preciosa

2931 κρυ φη kruphe
de 2928; TDNT - 3:957,476; adv
1) secretamente, em secreto

2932 κταομ αι ktaomai
um verbo primário; v
1) adquirir, conseguir, ou procurar algo para si mesmo, possuir
1a) casar-se

2933 κτημ α ktema
de 2932; n n

1) possessão
1a) de propriedade, terras, conjunto de bens

2934 κτημ ος ktenos
de 2932; n n
1) uma besta
1a) esp. burro de carga
1b) usado para animais quadrúpedes como oposto a peixes e pássaros

2935 κτη τω ρ ktetor
de 2932; n m
1) possuidor, dono

2936 κτι ζω ktizo
provavelmente semelhante a 2932 (da idéia de propriedade do manufator); TDNT 3:1000,481; v
1) tornar habitável; povoar, um lugar, região, ilha
1a) fundar uma cidade, colônia, estado
2) criar
2a) de Deus criando o universo
2b) formar, modelar, i.e., mudar ou transformar completamente

2937 κτι σις ktisis
de 2936; TDNT - 3:1000,481; n f
1) ato de fundar, estabelecer, construir, etc
1a) ato de criar, criação
1b) criação, i.e., coisa criada
1b1) de coisas individuais, seres, uma criatura, uma criação
1b1a) algo criado
1b1b) de um uso rabínico (pela qual um homem convertido da idolatria para o judaísmo era
chamado)
1b1c) soma ou totalidade das coisas criadas
1c) instituição, ordenança

2938 κτι σμα ktisma
de 2936; TDNT - 3:1000,481; n n
1) coisas fundadas
2) coisas criadas

2939 κτι στης ktistes
de 2936; TDNT - 3:1000,481; n m
1) fundador
2) criador

2940 κυβει α kubeia
de kubos (“cubo”, i.e., dado para jogar); n f
1) jogo de dados
2) metáf. a decepção dos homens, porque os jogadores de dados algumas vezes enganavam
e defraudavam seus companheiros de jogo

2941 κυβερν εσις kubernesis
de kubernao (de origem latina, dirigir); TDNT - 3:1035,486; n f
1) governo, administração

2942 κυβερν ητης kubernetes
do mesmo que 2941; n m
1) piloto, timoreiro, mestre de navegação

2943 κυκλ οθ εν kuklothen
do mesmo que 2945; adv
1) ao redor de, de todos os lados, ao redor

2944 κυκλ οω kukloo
do mesmo que 2945; v
1) rondar, circular
2) rodear, cercar, sitiar
2a) de pessoas andando em círculo
2b) de sitiantes

2945 κυκλ ω kuklo
como o caso dativo de kuklos (um anel, “círculo” - semelhante a 2947); adv
1) num círculo, ao redor, circularmente, por todos os lados

2946 κυλ ισμ α kulisma
de 2947; n n
1) coisas enroladas, revolvido no barro ou na lama

2947 κυλ ιο ω kulioo
da raiz de 2949 (da idéia de circularidade, cf 2945, 1507); v
1) enrolar, atolar-se
2) enrolar-se na lama
3) atolar no lodo

2948 κυλ λος kullos
do mesmo que 2947; adj
1) torto
1a) dos membros do corpo
1b) injuriado, incapacitado
2) deformado, mutilado

2949 κυμ α kuma
de kuo (crescer [de novo], i.e, dobrar, curvar); n n
1) uma onda (vaga) esp. do mar ou de um lago
1a) de pessoas impulsivas e impacientes, arrastados de um lado para outro por suas paixões
violentas
Sinônimos ver verbete 5857

2950 κυμβαλ ον kumbalon
de um derivado da raiz de 2949; TDNT - 3:1037,486; n n
1) címbalo, i.e., prato côncavo de bronze, que, quando bate com outro, produz um som
musical

2951 κυμι νο ν kuminon
de origem estrangeira, cf 3646; n n
1) cominho, planta cultivada na Palestina. Suas sementes têm um sabor amargo picante e
um cheiro aromático

2952 κυν αριο ν kunarion
de um suposto derivado de 2965; TDNT - 3:1104,494; n n
1) um pequeno cão

2953 Κυπ ρι ος Kuprios
de 2954; n pr m
1) cíprio ou cipriota, i.e., natural de Chipre

2954 Κυπ ρο ς Kupros
de origem incerta; n pr loc
Cipre = “amor: uma flor”
1) ilha muito fértil e encantadora do Mediterrâneo, localizada entre a Cilícia e a Síria

2955 κυπ τω kupto
provavelmente da raiz de 2949; v
1) inclinar-se, curvar, curvar a cabeça

2956 Κυρ ην αι ος Kurenaios
de 2957; n pr m
1) natural de Cirene

2957 Κυρ ην η Kurene
de derivação incerta; n pr loc
Cirene = “supremacia do freio”
1) grande e mui próspera cidade da Líbia Cirenaica ou Pentapolitana, cerca de 17 Km do
mar. Entre seus habitantes, havia um grande número de judeus, levados para lá por
Ptolomeu I, quem deu a eles o direito de cidadania

2958 Κυρ ηνι ος Kurenios
de origem latina; n pr m
Quirenius = “guerreiro”
1) forma grega do nome romano Quirino. Seu nome completo é Públio Sulpício Quirino.
Era cônsul no ano 12 a.C. e foi feito governador da Síria depois do banimento de
Arquelau em 6 d.C. Foi provavelmente duas vezes governador da Síria; seu primeiro
ofício de governador extendeu-se do ano 4 a.C. (ano do nascimento de Cristo) ao ano 1
a.C. Foi durante este tempo que ele ordenou o alistamento que fez José e Maria
viajarem a Belém. Lc 2.2. O segundo alistamento é mencionado em At 5.37.

2959 Κυρ ια Kuria
de 2962; TDNT - 3:1095,486; n f
1) senhora cristã a quem a segunda epístola de João é endereçada

2960 κυρ ια κο ς kuriakos
de 2962; TDNT - 3:1095,486; adj
1) que pertence ao Senhor
2) concernente ao Senhor

2961 κυρ ιευ ω kurieuo
de 2962; TDNT - 3:1097,486; v
1) ser senhor de, governar, ter domínio sobre
2) de coisas e forças
a.C. antes de Cristo

2a) exercer influência sobre, ter poder sobre

2962 κυρ ιος kurios
de kuros (supremacia); TDNT - 3:1039,486; n m
1) aquele a quem uma pessoa ou coisas pertence, sobre o qual ele tem o poder de decisão;
mestre, senhor
1a) o que possue e dispõe de algo
1a1) proprietário; alguém que tem o controle da pessoa, o mestre
1a2) no estado: o soberano, príncipe, chefe, o imperador romano
1b) é um título de honra, que expressa respeito e reverência e com o qual servos tratavam
seus senhores
1c) título dado: a Deus, ao Messias
Sinônimos ver verbete 5830

2963 κυρ ιοτ ης kuriotes
de 2962; TDNT - 3:1096,486; n f
1) domínio, poder, senhorio
2) no NT: alguém que possui domínio

2964 κυρ οω kuroo
do mesmo que 2962; TDNT - 3:1098,486; v
1) tornar válido
2) confirmar publicamente ou solenemente, ratificar

2965 κυω ν kuon
palavra raiz; TDNT - 3:1101,; n m
1) cachorro
2) metáf. pessoa de mente impura, pessoa impudente

2966 κωλ ον kolon
de raiz de 2849; n n
1) membro do corpo, particularmente os membros mais externos e proeminentes, esp. os pés
2) corpo morto, cadáver, na medida que os membros de um cadáver desprendem-se do
corpo

2967 κωλ υω koluo
de raiz de 2849; v
1) impedir, obstar, opor-se
2) reter algo de alguém
3) negar ou recusar algo a alguém

2968 κωμ η kome
de 2749; n f
1) lugar de descanso para onde os trabalhadores campo retornam no final do dia, vila,
aldeia, povo
2) nome da cidade cercada por vilas que pertencem à sua municipalidade
3) os moradores das vilas

2969 κωμ οπ ολ ις komopolis
de 2968 e 4172; n f
1) vila que se aproxima de uma cidade em tamanho e número de habitantes, cidade-vila,
povoado

2970 κωμ ος komos
de 2749; n m
1) orgia, farra
1a) procissão noturna e luxuriosa de pessoas bêbadas e galhofeiras que após um jantar
desfilavam pelas ruas com tochas e músicas em honra a Baco ou algum outro deus, e
cantavam e tocavam diante das casas de amigos e amigas; por isso usado geralmente
para festas e reuniões para beber que se prolonga até tarde e que favorece a folia
Sinônimos ver verbete 5937

2971 κωμωψ konops
aparentemente derivado da raiz de 2759 e derivado de 3700; n m
1) mosquito do vinho ou mosquito-pólvora que é procriado na fermentação e evaporação do
vinho

2972 Κως Kos
de origem incerta; n pr loc
Cós = “prisão pública”
1) pequena ilha do Mar Ageu, oposta às cidades de Cnido e Halicarnasso, celebrada por sua
fertilidade e esp. por sua fartura de vinho e milho

2973 Κωσ αμ Kosam
de origem hebraica, cf 7081  ;קוסםn pr m
Cosão = “adivinhação”
1) ancestral de Cristo

2974 κωφ ος kophos
de 2875; adj
1) duro, pesado
1a) duro de língua, mudo
1b) mouco, duro de ouvir
1c) surdo

2975 λαγχ αν ω lagchano
forma prolongada de um verbo primário, que é apenas usado como uma alternativa em
certos tempos; TDNT - 4:1,495; v
1) obter pela sorte
1a) receber por sorte, obter
2) lançar sorte, determinar por sorte

2976 λαζ αρος Lazaros
provavelmente de origem hebraica 499  ;לעזרn pr m
Lázaro = “a quem Deus ajuda” (uma forma do nome hebraico Eleazar)
1) habitante de Betânia, amado por Cristo e ressuscitado da morte por ele
2) pessoa muito pobre e coitada a quem Jesus se referiu em Lc 16.20-25

2977 λαθ ρα lathra
de 2990; adv
1) secretamente

2978 λαι λαψ lailaps
de derivação incerta; n f

1) furacão, vento tempestuoso
2) ataque violento de vento, rajada de vento (com chuva ou neve)
2a) não uma simples rajada de vento nem uma brisa constante, mesmo que forte, mas uma
tempestade com nuvens escuras que trazem trovoadas em vento furioso, com chuva em
abundância, e lançando tudo em desordem
Sinônimos ver verbete 5923

2979 λακτι ζω laktizo
do advérbio lax (com o calcanhar); TDNT - 4:3,495; v
1) dar pontapés, escoicear

2980 λαλ εω laleo
forma prolongada de um verbo absoleto (em outras formas); TDNT - 4:69,505; v
1) emitir uma voz ou um som
2) falar
2a) usar a língua ou a faculdade da fala
2b) emitir sons articulados
3) conversar,
4) anunciar, contar
5) usar palavras a fim de tornar conhecido ou revelar o próprio pensamento
5a) falar

2981 λαλ ια lalia
de 2980; n f
1) dicurso, i.e, uma estória
2) dialeto, modo de falar, pronúncia
2a) modo de falar que revela o país de origem da pessoa que fala

2982 λαμ α lama ou λαμμα lamma
transliterado do aramaico 4100  ;למהpron
1) por quê?

2983 λαμβανω lambano
forma prolongada de um verbo primário, que é usado apenas como um substituto em
certos tempos; TDNT - 4:5,495; v
1) pegar
1a) pegar com a mão, agarrar, alguma pessoa ou coisa a fim de usá-la
1a1) pegar algo para ser carregado
1a2) levar sobre si mesmo
1b) pegar a fim de levar
1b1) sem a noção de violência, i.e., remover, levar
1c) pegar o que me pertence, levar para mim, tornar próprio
1c1) reinvindicar, procurar, para si mesmo
1c1a) associar consigo mesmo como companhia, auxiliar
1c2) daquele que quando pega não larga, confiscar, agarrar, apreender
1c3) pegar pelo astúcia (nossa captura, usado de caçadores, pescadores, etc.), lograr alguém
pela fraude
1c4) pegar para si mesmo, agarrar, tomar posse de, i.e., apropriar-se
1c5) capturar, alcançar, lutar para obter
1c6) pegar um coisa esperada, coletar, recolher (tributo)
1d) pegar

1d1) admitir, receber
1d2) receber o que é oferecido
1d3) não recusar ou rejeitar
1d4) receber uma pessoa, tornar-se acessível a ela
1d41) tomar em consideração o poder, nível, ou circunstâncias externas de alguém, e
tomando estas coisas em conta fazer alguma injustiça ou negligenciar alguma coisa
1e) pegar, escolher, selecionar
1f) iniciar, provar algo, fazer um julgamento de, experimentar
2) receber (o que é dado), ganhar, conseguir, obter, ter de volta
Sinônimos ver verbete 5877

2984 λαμε χ Lamech
de origem hebraica 3929  ;למךn pr m
Lameque = “por quê assim contigo?: para fazer cair de posição”
1) pai de Noé

2985 λαμ πα ς lampas
de 2989; TDNT - 4:16,497; n f
1) tocha
2) lâmpada, chama que é abastecida com óleo

2986 λαμ πρ ος lampros
do mesmo que 2985; TDNT - 4:16,497; adj
1) brilhoso
1a) brilhante
1b) claro, transparente
2) esplêndido, magnífico
2a) coisas esplêndidas, i.e., luxúrias ou elegância na roupa ou estilo

2987 λαμ πρ οτης lamprotes
de 2986; n f
1) brilho, esplendor

2988 λαμ πρως lampros
de 2986; adv
1) esplendidamente, magnificamente
1a) de vida suntuosa

2989 λαμ πω lampo
verbo primário; TDNT - 4:16,497; v
1) brilhar

2990 λαν θα νω lanthano
forma prolongada de um verbo primitivo, que é usado apenas com uma alt. em certos
tempos; v
1) estar escondido, estar escondido de alguém, secretamente, que não percebe, sem
conhecer

2991 λαξε υτ ος laxeutos
de um composto de las (pedra) e a raiz de 3584 (no seu sentido original de raspar); adj
1) talhado na pedra

2992 λαο ς laos

aparentemente, palavra primária; TDNT - 4:29,499; n m
1) povo, grupo de pessoas, tribo, nação, todos aqueles que são da mesma origem e língua
2) de uma grande parte da população reunida em algum lugar
Sinônimos ver verbete 5832 e 5927

2993 λαο δικε ια Laodikeia
de um composto de 2992 e 1349; n pr loc
Laodicéia = “justiça do povo”
1) cidade da Frígia, situada às margens do rio Lico, não distante de Colossos. Foi destruída
por um terremoto em 66 d.C. e reconstruída por Marcos Aurélio. Era a sede da igreja
cristã.

2994 λαο δικε υς Laodikeus
de 2993; n pr m
1) laodicense, habitante de Laodicéia

2995 λαρυγ ξ larugx
de derivação incerta; TDNT - 4:57,503; n m
1) garganta
1a) do instrumento ou orgão da fala

2996 λασαι α Lasaia
de origem incerta; n pr loc
Laséia = “peludo”
1) cidade de Creta, na costa, próxima de Bons Portos

2997 λασχω lascho
forma consolidada de um verbo primário, que ocorre unicamente nesta e em outra forma
prolongada como alternativa em determinados tempos; ; v
1) rachar, crepitar, estalar
2) estorar com um estrondo

2998 λατομε ω latomeo
do mesmo que a primeira parte de 2991 e a raiz de 5114; v
1) escavar na rocha

2999 λατρει α latreia
de 3000; TDNT - 4:58,503; n f
1) serviço retribuído por salário
1a) qualquer serviço ou ministério: o serviço a Deus
2) serviço e adoração a Deus de acordo com os requerimentos da lei levítica
3) realizar serviços sagrados

3000 λατρευ ω latreuo lat-ryoo’-o
de latris (criado assalariado); TDNT - 4:58,503; v
1) servir por salário
2) servir, ministrar, os deuses ou seres humanos. Usado tanto para escravos como para
homens livres
2a) no NT, prestar serviço religioso ou reverência, adorar
2b) desempenhar serviços religiosos, ofertar dons, adorar a Deus na observância dos ritos
instituídos para sua adoração
2b1) dos sacerdotes, oficiar, cumprir o ofício sacro

3001 λαχ ανο ν lachanon
de lachaino (cavoucar); TDNT - 4:65,504; n n
1) hortaliça, vegetais

3002 λεββαι ος Lebbaios
de origem incerta; n pr m
Lebeu = “pessoa de coração”
1) um dos nomes de Judas, um dos doze apóstolos

3003 λεγ ιω ν legeon
de origem latina; TDNT - 4:68,505; n f
1) legião, corpo de soldados cujo o número diferia de tempos em tempos. Na época de
Augusto, parece ter consistido de 6826 homens (i.e., 6100 soldados a pé, e 726
cavaleiros)

3004 λεγ ω lego
palavra raiz; TDNT - 4:69,505; v
1) dizer, falar
1a) afirmar sobre, manter
1b) ensinar
1c) exortar, aconselhar, comandar, dirigir
1d) apontar com palavras, intentar, significar, querer dizer
1e) chamar pelo nome, chamar, nomear
1f) gritar, falar de, mencionar

3005 λειμμα leimma
de 3007; TDNT - 4:194,523; n n
1) resto

3006 λει ος leios
aparentemente, palavra primária; TDNT - 4:193,523; adj
1) plano, liso

3007 λει πω leipo
palavra raiz; v
1) deixar, deixar para trás, renunciar a, ser deixado para trás
1a) ficar atrás, ser inferior
1b) ser destituído de, carecer de
2) estar ausente, faltar

3008 λειτ ου ργεω leitourgeo
de 3011; TDNT - 4:215,526; v
1) servir ao estado às próprias custas
1a) assumir um ofício que deve ser administrado às próprias custas
1b) cumprir um ofício público às próprias custas
1c) prestar serviço público ao estado
2) fazer um serviço, realizar um trabalho
2a) de sacerdotes e Levitas que se ocupavam dos ritos sagrados no tabernáculo ou templo
2b) de cristãos servindo a Cristo, seja pela oração, ou instruindo outros no caminho da
salvação, ou de alguma outra forma
2c) daqueles que ajudam outros com seus recursos, e assistem em sua pobreza

3009 λειτ ου ργια leitourgia
de 3008; TDNT - 4:215,526; n f
1) ofício público que um cidadão se compromete a administrar por sua própria conta
2) qualquer serviço
2a) de serviço militar
2b) do serviço de operários
2c) daquele feito segundo a natureza na coabitação de homem e mulher
3) uso bíblico
3a) serviço ou ministério de sacerdotes relacionados com orações e sacrifícios oferecidos a
Deus
3b) dom ou benefício para o alívio do indigente

3010 λειτ ου ργικ ος leitourgikos
do mesmo que 3008; TDNT - 4:231,526; adj
1) que se relaciona com a realização do serviço, empregado no ministério

3011 λε ιτ ουρ γος leitourgos
de um derivado de 2992 e 2041; TDNT - 4:229,526; n m
1) ministério público, empregado do estado
2) ministro, empregado
2a) assim de trabalhadores militares
2b) do templo
2b1) de alguém ocupado com coisas santas
2b2) de um sacerdote
2c) dos servos de um rei

3012 λεντι ον lention
de origem latina; n n
1) toalha, tecido de linho
1a) da toalha ou avental com a qual os servos se vestem quando vão trabalhar

3013 λεπ ις lepis
de lepo (descascar); TDNT - 4:232,529; n f
1) escama

3014 λεπ ρα lepra
do mesmo que 3013; TDNT - 4:233,529; n f
1) leproso
2) moléstia cutânea muito desagradável, irritante e perigosa. Seu vírus, que geralmente
impregna o corpo inteiro, é comum no Egito e no Oriente

3015 λεπ ρο ς lepros
do mesmo que 3014; TDNT - 4:233,529; adj
1) escameado, áspero
2) leproso, infectado com lepra

3016 λεπ τον lepton
neutro de um derivado do mesmo que 3013; TDNT - 4:233,*; adj
1) fino, pequeno
2) um pequena moeda de bronze, equivalente a oitava parte de um “asse”

3017 λευι Leui

de origem hebraica 3878  ;לויTDNT - 4:234,529; n pr m
Levi = “ligado”
1) terceiro filho do patriarca Jacó com sua esposa Lia, o instituidor da tribo dos israelitas
que levam seu nome
2) filho de Melqui, um dos antepassados de Cristo
3) filho de Simão, um antepassado de Cristo

3018 λευις Leuis
uma forma de 3017; TDNT - 4:234,529; n pr m
Levi = “ligado”
1) filho de Alfeu, um coletor de impostos

3019 λευιτ ης Leuites
de 3017; TDNT - 4:239,530; n pr m
1) um da tribo de Levi
2) num sentido restrito, os chamados levitas, não pertencendo à família de Arão, para quem
o sacerdócio era reservado com exclusividade, eram assistentes dos sacerdotes. Era seu
dever manter os utensílios e o templo limpo, providenciar os pães sagrados, abrir e
fechar os portões do templo, cantar os hinos sacros no templo, e fazer muitas outras
coisas.

3020 λευιτι κο ς Leuitikos
de 3019; adj
1) levítico, que pertence aos levitas

3021 λευ κα ινω leukaino
de 3022; TDNT - 4:241,530; v
1) enbranquecer, tornar branco

3022 λευ κο ς leukos
de luke (“brilhante”); TDNT - 4:241,530; adj
1) claro, brilhante, luminoso
1a) brilhante de brancura, branco (ofuscante)
1a1) das vestimentas de anjos, e daqueles exaltados ao esplendor do estado celestial
1a2) vestes brilhantes ou brancas usadas em ocasiões festivas ou pomposas
1a3) de vestes brancas como sinal de inocência e pureza da alma
1b) branco sem brilho
1b1) da cor esbranquiçada da grão amadurecido

3023 λεω ν leon
palavra raiz; TDNT - 4:251,531; n m
1) leão
2) herói bravo e poderoso
Tanto Cristo como Satanás são referidos como um leão, indicando a grande força,
Satanás como um “leão que ruge” (1Pe 5.8) e Cristo como “o Leão da tribo de Judá”
(Ap 5.5).

3024 ληθ η lethe
de 2990; n f
1) esquecimento

3025 λην ος lenos

aparentemente, palavra primária; TDNT - 4:254,531; n f
1) tina ou receptáculo em forma de gamela, tonel no qual as uvas são pisadas
2) tonel mais baixo, fincado na terra, dentro do qual o vinho novo flui do lagar

3026 ληρ ος leros
aparentemente, palavra raiz; n m
1) conversa tola, sem sentido

3027 λησ της lestes
de leizomai (saquear); TDNT - 4:257,532; n m
1) ladrão, saqueador, flibusteiro, bandido
Sinônimos ver verbete 5856

3028 ληψις lepsis ou λημψις
de 2983; n f
1) recibo

3029 λια ν lian
de afinidade incerta; adv
1) grandemente, excedentemente, medida excessivamente além dos limites

3030 λιβαν ος libanos
de origem estrangeira 3828; TDNT - 4:263,533; n m
1) olíbano (árvore)
2) olíbano (perfume ou resina aromática)

3031 λιβαν ωτ ος libanotos
de 3030; TDNT - 4:263,533; n m
1) resina extraída de um olíbano
2) incensário

3032 λιβε ρτι νος Libertinos
de origem latina; TDNT - 4:265,533; n m
1) alguém libertado da escravidão, um liberto, ou o filho de um homem livre
2) Liberto. Refere-se a judeus (de acordo com Filo) que tinham se tornado cativos dos
romanos sob Pompeu, mas que foram posteriormente tornados livres; e que, embora
tivessem fixado sua residência em Roma, construíram por sua própria conta um
sinagoga em Jerusalém, a qual freqüentavam quando estavam naquela cidade. O nome
Libertos é associado a estas pessoas para distingui-las dos judeus nascidos livres que
tinham subseqüentemente estabelecido sua residência em Roma. Evidências parecem ter
sido descobertas da existência de uma “sinagoga dos Libertos” em Pompéia.

3033 λιβυη Libue
provavelmente de 3047; n pr loc
Líbia = “aflito ou que chora”
1) extensa região do norte da África, margeando o Egito. Refere-se àquela parte que tinha
Cirene por capital e era por isso chamada Líbia Cirenaica.

3034 λιθ αζω lithazo
de 3037; TDNT - 4:267,533; v
1) arremessar ou bombardear com pedras
1a) de apedrejamento, um modo judaico de punição
2) atirar pedras em alguém, para feri-lo ou matá-lo

3035 λιθ ινος lithinos
de 3037; TDNT - 4:268,534; adj
1) de pedra

3036 λιθ οβολ εω lithoboleo
de um composto de 3037 e 906; TDNT - 4:267,533; v
1) matar por apedrejamento, apedrejar
2) atirar pedras em alguém

3037 λιθ ος lithos
aparentemente, palavra primária; TDNT - 4:268,534; n m
1) pedra
1a) de pequenas pedras
1b) de pedras para construção
1c) metáf. de Cristo

3038 λιθ οστ ρωτ ος lithostrotos
de 3037 e um derivado de 4766; adj
1) extensão (pavimentada com pedras)
2) mosaico ou piso de mosaico
2a) de um lugar próximo ao pretório ou palácio de Jerusalém
2b) apartmento cujo piso consiste de obra de mosaico
2c) de lugares nos pátios externos do templo
A palavra para “Pavimento” não se encontra em nenhum outro lugar no NT, mas seu
equivalente hebraico ocorre apenas um vez no AT, e é evidente que o Santo Espírito nos
levaria a relacionar as duas passagens. Lemos em 2Rs 16.17: “O rei Acaz cortou os
painéis de suporte, e de cima deles tomou a pia, e o mar, tirou-o de sobre os bois de
bronze, que estavam debaixo dele, e pôs sobre um pavimento de pedra.” No caso de
Acaz, seu ato foi o símbolo conclusivo de sua rendição à vil apostasia. Pode-se dizer o
mesmo de Pilatos no NT. Ele desce ao mesmo nível dos apostatas judaicos. No caso
anterior, tratava-se de um governante judaico dominado por uma idólatra gentil; no
segundo caso, de um idólatra gentio, dominado pelos judeus que rejeitaram seu
Messias! (AWP)

3039 λικμ αω likmao lik-mah’-o
de likmos, o equivalente de liknon (peneira ou cesta); TDNT - 4:280,535; v
1) peneirar, tirar a palha da semente com uma peneira
2) espalhar
3) despedaçar, reduzir ao pó

3040 λιμην limen
aparentemente, palavra raiz; n m
1) porto, ancoradouro

3041 λιμνη limne
provavelmente de 3040 (da idéia da proximidade do litoral); n f
1) lago

3042 λιμος limos
provavelmente de 3007 (da idéia de destituição);TDNT - 6:12,820; n m
1) escassez de colheita, fome

3043 λινον linon
provavelmente, palavra raiz; n n
1) roupa de linho, feito da fibra de linho

3044 λινος Linos
talvez de 3043; n pr m
Lino = “rede”
1) cristão de Roma, conhecido de Paulo e de Timóteo, 2Tm 4.21, que foi o primeiro bispo
de Roma depois dos apóstolos (64 d.C.)

3045 λιπ αρος liparos
de lipos (graxa); adj
1) coisas que pertencem a um estilo suntuoso e delicado de vida

3046 λιτ ρα litra
de origem latina [libra]; n f
1) libra, peso de 340 gramas

3047 λιψ lips
provavelmente de leibo (despejar uma “libação”); n m
1) vento sudoeste
2) a quarta dos céus, de onde sopra o vento sudoeste

3048 λογια logia ou λογεια logeia
de 3056 (no sentido comercial); TDNT - 4:282,*; n f
1) coleta
1a) de dinheiro arrecadado para assistência ao pobre

3049 λογιζ ομαι logizomai
voz média de 3056; TDNT - 4:284,536; v
1) recontar, contar, computar, calcular, conferir
1a) levar em conta, fazer um cálculo
1a1) metáf. passar para a conta de alguém, imputar
1a2) algo que é considerado como ou é alguma coisa, i.e., como benefício para ou
equivalente a algo, como ter a força e o peso semelhante
1b) constar entre, considerar
1c) considerar ou contar
2) avaliar, somar ou pesar as razões, deliberar
3) de considerar todas as razões, para concluir ou inferir
3a) considerar, levar em conta, pesar, meditar sobre
3b) supor, julgar, crer
3c) determinar, propor-se, decidir
Esta palavra lida com a realidade. Se eu “logizomai” ou considero que minha conta
bancária tem R$ 25,00, ela tem R$ 25,00. Do contrário eu estaria me enganando. Esta
palavra refere-se a fatos e não a suposições.

3050 λογικ ος logikos
de 3056; TDNT - 4:142,505; adj
1) que pertence ao discurso ou fala
2) que pertence à razão ou à lógica
2a) espiritual, que pertence à alma

2b) que concorda com a razão, que segue a razão, razoável, lógico

3051 λογιο ν logion
de 3052; TDNT - 4:137,505; n n
1) breve elocução, oráculo divino (certamente porque os oráculos eram geralmente breves)
1a) no NT, as palavras ou elocuções de Deus
1b) dos conteúdos da lei mosaica

3052 λογιος logios
de 3056; TDNT - 4:136,505; adj
1) instruído, homem de letras, experimentado em literatura e artes, esp. versado em história
e em antigüidades
2) hábil no dicurso, eloqüente
3) racional, culto

3053 λογισμος logismos
de 3049; TDNT - 4:284,536; n m
1) conta, cálculo
2) pensamento, razão: tal como aquele que é hostíl à fé cristã
3) julgamento, decisão: como expresso pela consciência

3054 λογομ αχ εω logomacheo
de um composto de 3056 e 3164; TDNT - 4:143,505; v
1) contender a cerca de palavras
2) disputar a cerca de assuntos vazios e superficiais

3055 λογομ αχι α logomachia
do mesmo que 3054; TDNT - 4:143,505; n f
1) disputa acerca de palavras
2) contenda acerca de assuntos vazios e superficiais

3056 λογος logos
de 3004; TDNT - 4:69,505; n m
1) do ato de falar
1a) palavra, proferida a viva voz, que expressa uma concepção ou idéia
1b) o que alguém disse
1b1) palavra
1b2) os ditos de Deus
1b3) decreto, mandato ou ordem
1b4) dos preceitos morais dados por Deus
1b5) profecia do Antigo Testamento dado pelos profetas
1b6) o que é declarado, pensamento, declaração, aforismo, dito significativo, sentença,
máxima
1c) discurso
1c1) o ato de falar, fala
1c2) a faculdade da fala, habilidade e prática na fala
1c3) tipo ou estilo de fala
1c4) discurso oral contínuo - instrução
1d) doutrina, ensino
1e) algo relatado pela fala; narração, narrativa
1f) assunto em discussão, aquilo do qual se fala, questão, assunto em disputa, caso, processo
jurídico

1g) algo a respeito do qual se fala; evento, obra
2) seu uso com respeito a MENTE em si
2a) razão, a faculdade mental do pensamento, meditação, raciocínio, cálculo
2b) conta, i.e., estima, consideração
2c) conta, i.e., cômputo, cálculo
2d) conta, i.e., resposta ou explanação em referência a julgamento
2e) relação, i.e., com quem, como juiz, estamos em relação
2e1) razão
2f) razão, causa, motivo
3) Em João, denota a essencial Palavra de Deus, Jesus Cristo, a sabedoria e poder pessoais
em união com Deus. Denota seu ministro na criação e governo do universo, a causa de
toda a vida do mundo, tanto física quanto ética, que para a obtenção da salvação do ser
humano, revestiu-se da natureza humana na pessoa de Jesus, o Messias, a segunda
pessoa na Trindade, anunciado visivelmente através suas palavras e obras. Este termo
era familiar para os judeus e na sua literatura muito antes que um filósofo grego
chamado Heráclito fizesse uso do termo Logos, por volta de 600 a.C., para designar a
razão ou plano divino que coordena um universo em constante mudança. Era a palavra
apropriada para o objetivo de João no capítulo 1 do seu evangelho.
Ver Gill ou “Jo 1.1”.

3057 λογχη logche
talvez palavra raiz; n f
1) ponta de ferro ou cabeça de uma lança
2) lança (uma haste embutida numa lâmina pontiaguda de ferro)

3058 λοι δο ρεω loidoreo
de 3060; TDNT - 4:293,538; v
1) repreender, ralhar, maltratar, insultar

3059 λοι δο ρια loidoria
de 3060; TDNT - 4:293,538; n f
1) injúria, insulto

3060 λοι δο ρος loidoros
de loidos (injúria); TDNT - 4:293,538; n m
1) blasfemador, insultador

3061 λοιμ ος loimos
de afinidade incerta; n m
1) pestilência
2) indivíduo pestilento, peste, praga

3062 λοι πο ς loipoy
plural masculino de um derivado de 3007; adv
1) remanescente, o resto
1a) o resto de qualquer número ou classe em consideração
1b) com uma certa distinção e contraste, o resto, que não é de uma classe específica ou
número
1c) o resto das coisas, aquilo que ainda permanece

3063 λοι πον loipon
singular neutro do mesmo que 3062; adv n

1) remanescente, o resto
1a) daqui por diante, no futuro, doravante
1b) finalmente, já
1c) demais, além de, além do mais

3064 λοι πο υ loipou
caso genitivo singular do mesmo que 3062; adj
1) daqui por diante, no futuro, doravante

3065 λυκ ας Loukas
contraído do Latin Lucanus; n pr m
Lucas = “que dá luz”
1) cristão gentil, companheiro de Paulo na pregação do evangelho e em suas muitas
viagens; era médico. Também escreveu Lucas e Atos, no NT

3066 λου κιος Loukios
de origem latina; n pr m
Lúcio = “luz: brilho: branco”
1) homem de Cirene que era um profeta e mestre da igreja na Antioquia (At 13.1), talvez o
mesmo mencionado em Rm 16.21

3067 λου τρον loutron
de 3068; TDNT - 4:295,538; n n
1) banho, ato de banhar

3068 λου ω louo
verbo primário; TDNT - 4:295,538; v
1) banhar, lavar
1a) de um pessoa morta
1b) lavar para tirar o sangue das feridas

3069 λυδδ α Ludda
de origem hebraica 3850  ;לדn pr loc
Lida = “disputa”
1) cidade que está a 15 km de Jope, e que é a primeira cidade mais ao norte dos dois
caminhos entre aquela localidade e Jerusalém

3070 λυδ ια Ludia
propriamente, feminino de Ludios [de origem estrangeira] (um habitante de Ludios, na
Ásia Menor); n pr f
Lídia = “trabalho árduo”
1) mulher de Tiatira, vendedora de púrpura, a primeira convertida européia de Paulo, e logo
depois sua anfitriã durante sua primeira estada em Filipo

3071 λυκ αονι α Lukaonia
talvez remotamente de 3074; n pr loc
Licaônia = “terra do lobo”
1) região da Ásia Menor, situada entre Pisídia, Cilícia, Capadócia, Galácia e Frígia, cujas
principais cidades eram Derbe, Listra e Icônio

3072 λυκ αονι στι Lukaonisti
de um derivado de 3071; adv

1) na fala ou língua da Licaônia

3073 λυκ ια Lukia
provavelmente remotamente de 3074; n pr loc
Lícia = “de lobo, feroz”
1) região montanhosa da Ásia Menor, cercada pela Panfília, Frígia, Cária e pelo Mar
Mediterrâneo

3074 λυκ ος lukos
talvez semelhante a raiz de 3022 (do cabelo esbranquiçado); TDNT - 4:308,540; n m
1) lobo
2) metáf. de homens cruéis, gananciosos, vorazes

3075 λυμα ινομ αι lumainomai
voz média, provavelmente de um derivado de 3089 (que significa imundo); TDNT 4:312,540; v
1) fixar um marca a, desonrar, manchar, sujar
2) tratar vergonhosamente ou com injúria, assolar, devastar, arruinar

3076 λυπ εω lupeo
de 3077; TDNT - 4:313,540; v
1) tornar triste
2) afetar com tristeza, causar aflição, magoar
3) afligir, ofender
4) tornar alguém preocupado, fazê-lo receoso
Sinônimos ver verbete 5932

3077 λυπ η lupe
aparentemente um palavra raiz; TDNT - 4:313,540; n f
1) tristeza, dor, angústia, aborrecimento, aflicão, pesar
1a) de lamentação de pessoas enlutadas

3078 λυσα νι ας Lusanias
de 3080 e ania (preocupação); n pr m
Lisânias = “que expele tristeza”
1) tetrarca de Abilene (i.e., o distrito perto de Abila) no décimo terceiro ano de Tibério (29
d.C.), na época em que Herodes Antipas era tetrarca da Galiléia e Herodes Felipe era
tetrarca de Ituréia e Traconites

3079 λυσι ας Lusias
de afinidade incerta; n pr m
Lísias = “o que liberta”
1) tribuno ou quiliarco da corte romana

3080 λυσις lusis
de 3089; n f
1) separação, liberação, dissolução
1a) de um prisioneiro
1b) do laço do casamento, divórcio
2) liberação, resgate, desobrigação
2a) da liquidação de uma dívida
3) meios ou poder de livrar ou soltar

3081 λυσιτ ελει lusitelei
terceira pessoa do singular, presente indicativo ativo de um derivado de um composto
de 3080 e 5056; v
1) pagar os impostos
2) retornar despesas
3) ser útil, vantajoso, valer a pena

3082 λυστ ρα Lustra
de origem incerta; n pr loc
Listra = “resgate”
1) cidade localizada na parte oriental da grande planície Licaônica

3083 λυτ ρο ν lutron
de 3089; TDNT - 4:328 e 4:340,543; n n
1) o preço da redenção, resgate
1a) pago pelos escravos, cativos
1b) para o resgate da vida
2) libertação de muitos da miséria e da penalidade de seus pecados

3084 λυτ ρο ω lutroo
de 3083; TDNT - 4:349,543; v
1) libertar pelo pagamento de resgate
2) redimir, liberar através do pagamento de resgate
2a) liberar
2b) tornar-se livre pelo pagamento de um resgate
2c) redimir
2d) livrar: de qualquer tipo de maldade, interno e externo

3085 λυτ ρω σις lutrosis
de 3084; TDNT - 4:351,543; n f
1) resgate, redenção
2) livramento, esp. da penalidade do pecado

3086 λυτ ρωτ ης lutrotes
de 3084; TDNT - 4:351,543; n m
1) aquele que redime
2) libertador, salvador

3087 λυχν ια luchnia
de 3088; TDNT - 4:324,542; n f
1) castiçal, candelabro

3088 λυχν ος luchnos
da raiz de 3022; TDNT - 4:324,542; n m
1) candeia, vela, que é colocada em um castiçal
Uma candeia é semelhante a um olho, que mostra ao corpo qual o caminho; é possível
fazer uma analogia entre a candeia e as profecias do AT, visto que elas proporcionam
pelo menos algum conhecimento relativo à volta gloriosa de Jesus do céu.

3089 λυω luo
palavra raiz; TDNT - 2:60 e 4:328,543; v
1) libertar alguém ou algo preso ou atado

1a) bandagens para os pés, sapatos
1b) de um marido ou esposa unidos pelos laços do matrimônio
1c) de um homem solteiro, tenha sido casado ou não
2) soltar alguém amarrado, i.e., desamarrar, livrar de laços, tornar livre
2a) de alguém amarrado (envolvido em bandagens)
2b) amarrado com cadeias (um prisioneiro), tirar da prisão, deixar ir
3) desatar, desfazer, dissolver, algo amarrado, atado, ou compactado
3a) uma assembléia, i.e., despedir, dissolver
3b) leis, que tem uma força que obriga, são semelhantes a laços
3c) anular, subverter
3d) por de lado, privar de autoridade, seja pelo preceito ou ato
3e) declarar ilegal
3f) soltar o que está compactado ou construído junto, dissolver, demolir, destruir
3g) dissolver algo coerente em partes, destruir
3h) metáf., derrubar, por de lado

3090 λωις Lois
de origem incerta; n pr f
Lóide = “agradável”
1) a avó de Timóteo

3091 λωτ Lot
de origem hebraica 3876  ;לוטn pr m
Ló = “véu ou aquilo que cobre”
1) filho de Arão e sobrinho de Abraão

3092 Μααθ Maath
provavelmente de origem hebraica  ;מחתn pr m
Maate = “pequeno”
1) o filho de Matatias na genealogia de Jesus Cristo

3093 Μαγδαλ α Magdala ou Μαγ αδαν
de origem aramaica, cf 4026  ;מגדלאn pr loc
Magdala = “uma torre”
1) um lugar do lado oriental do lago da Galiléia, cerca de 5 km ao sul de Tiberíades

3094 Μαγδαλ νη Magdalene
de um derivado de 3093; n pr f
Madalena = “uma torre”
1) nome dado à Maria Madalena, identificando-a com proveniente de Magdala

3095 μαγ εια mageia
de 3096; TDNT - 4:359,547; n f
1) magia, artes mágicas, feitiçarias

3096 μαγ ευω mageuo
de 3097; TDNT - 4:359,547; v
1) ser um mágico, praticar artes mágicas

3097 μαγ ος magos
de origem estrangeira 7248; TDNT - 4:356,547; n m

1) um mago
1a) o nome dado pelos babilônicos (caldeus), Medos, Persas, e outros, a homens sábios,
mestres, sacerdotes, médicos, astrólogos, videntes, intérpretes de sonhos, áugures,
advinhadores, feitiçeiros etc.
1b) os sábios orientais (astrólogos) que, tendo descoberto pelo surgimento de uma notável
estrela que o Messias tinha nascido, vieram a Jerusalém para adorá-lo
1c) um falso profeta e mágico

3098 Μαγω γ Magog
de origem hebraica 4031  ;מגוגTDNT - 1:789,*; n pr loc
Magogue = “que transcende: encobre”
1) região ao norte de Israel da qual o rei de Gogue virá para atacar a Israel

3099 Μαδιαν Madian
de origem hebraica 4080  ;מדיןn pr loc
Midiã = “contenção: discussão”
1) região próxima ao Mar Vermelho, que tomou seu nome de um dos filhos de Abraão com
Quetura

3100 μαθ ητε υω matheteuo
de 3101; TDNT - 4:461,552; v
1) ser discípulo de alguém
1a) seguir seus preceitos e instruções
2) tornar discípulo
2a) ensinar, instruir

3101 μαθ ητης mathetes
de 3129; TDNT - 4:415,552; n m
1) aprendiz, pupilo, aluno, discípulo

3102 μαθ ητρι α mathetria
de 3101; TDNT - 4:460,552; n f
1) discípula
2) uma mulher cristã At 9.36

3103 Μαθ ου σα λα Mathousala
de origem hebraica 4968  ;מתושלחn pr m
Matusalém = “quando ele morre, haverá um derramamento”
1) filho de Enoque, avô de Noé, viveu mais que qualquer outra pessoa (969 anos)

3104 Μαι νι αν Mainan ver Με ννα
provavelmente de origem hebraica  ;מינאn pr m
Mená = “advinhador: encantado”
1) um dos ancestrais de José na genealogia de Jesus Cristo

3105 μαι νομα ι mainomai
voz média da palavra primária mao (desejar ardentemente, da idéia de desejo ardente e
insensato); TDNT - 4:360,548; v
1) estar louco, delirar
1a) de alguém que fala de tal forma que parece não estar mentalmente são

3106 μακ αριζω makarizo
de 3107; TDNT - 4:362,548; v
1) pronunciar bem-aventurado ou feliz

3107 μακ αριο ς makarios
forma prolongada do poético makar (significando o mesmo); TDNT - 4:362,548; adj
1) bem-aventurado, feliz

3108 μακ αρισμ ος makarismos
de 3106; TDNT - 4:362,548; n m
1) declaração de bem-aventurança
2) proferir uma declaração de bem-aventurança sobre alguém
3) anunciar alguém abençoado

3109 Μακε δο νι α Makedonia
de 3110; n pr loc
Macedônia = “terra estendida”
1) país cercado ao sul pela Tessália e Epiro; ao leste, pela Trácia e Mar Ageu; ao oeste, pela
Ilíria; e ao Norte, pela Dardânia e Moésia

3110 μα κε δω ν Makedon
de derivação incerta; n pr m
1) macedônio

3111 μα κε λλ ον makellon
de origem latina [macellum]; TDNT - 4:370,549; n n
1) lugar onde carne e outros artigos alimentícios eram vendidos, açougue

3112 μα κρ αν makran
feminino acusativo singular de 3117 (3598 sendo subententido); TDNT - 4:372,549; adv
1) longe, a grande distância
2) longe de

3113 μα κρ οθ εν makrothen
de 3117; TDNT - 4:372,549; adv
1) de longe, á distância

3114 μα κρ οθ υμεω makrothumeo
do mesmo que 3116; TDNT - 4:374,550; v
1) ser de um espírito paciencioso, que não perde o ânimo
1a) perseverar pacientemente e bravamente ao sofrer infortúnios e aborrecimentos
1b) ser paciente em suportar as ofensas e injúrias de outros
1b1) ser moderado e tardio em vingar-se
1b2) ser longânime, tardio para irar-se, tardio para punir

3115 μα κρ οθ υμια makrothumia
do mesmo que 3116; TDNT - 4:374,550; n f
1) paciência, tolerância, constância, firmeza, perseverança
2) paciência, clemência, longanimidade, lentidão em punir pecados
Sinônimos ver verbete 5861

3116 μα κρ οθ υμως makrothumos
de um composto de 3117 e 2372; TDNT - 4:387,550; adv

1) com longanimidade, i.e., pacientemente

3117 μα κρ ος makros
de 3372; adj
1) longo
1a) de lugar: remoto, distante, longe de
1b) de tempo: longo, demorado

3118 μα κρ οχρο νι ος makrochronios
de 3117 e 5550; adj
1) de vida longa

3119 μα λα κι α malakia
de 3120; TDNT - 4:1091,655; n f
1) moleza
2) no NT, fragilidade, debilidade, fraqueza do corpo, enfermidade

3120 μαλ ακ ος malakos
de afinidade incerta; adj
1) mole, macio para tocar
2) metáf. num mal sentido
2a) afeminado
2a1) de um catamito
2a2) de um rapaz que mantém relações homosexuais com um homem
2a3) de um homem que submete o seu corpo a lascívia não natural
2a4) de um homem que se prostitue

3121 Μαλ ελ εη λ Maleleel
de origem hebraica 4111  ;מהללאלn pr m
Maleleel = “louvor de Deus”
1) o quarto na descendência de Adão, filho de Cainã

3122 μαλ ιστ α malista
plural neutro do superlativo do advérbio aparentemente primário “mala” (muito); adv
superlativo
1) especialmente, principalmente, acima de tudo

3123 μαλ λον mallon
neutro do comparativo do mesmo que 3122; adv comparativo
1) mais, a um grau maior, melhor
1a) muito mais (longe, disparado)
1b) melhor, mais prontamente
1c) mais prontamente

3124 Μαλ χος Malchos
de origem hebraica 4429  ;מלכוסn pr m
Malco = “rei ou reino”
1) nome do servo do sumo sacerdote de quem Pedro cortou a orelha direita por ocasião da
prisão de Cristo no jardim

3125 μαμμη mamme
de origem natural [“mammy”]; n f

1) mamãe (o nome que crianças usam para chamar sua mãe)
2) avó

3126 μαμμω νας mammonas
de origem aramaica (confiança, i.e., riqueza, personificada); TDNT - 4:388,552; n m
1) Mâmon
2) tesouro
3) riqueza (onde personificada e oposta a Deus)

3127 Μαν αη ν Manaen
de origem incerta; n pr m
Manaém = “confortador”
1) um dos mestres e profetas da igreja em Antioquia

3128 Μαν ασση ς Manasses
de origem hebraica 4519  ;מנשהn pr m
Manassés = “que se esqueçe”
1) primeiro filho de José
2) filho de Ezequias, rei de Judá

3129 μανθ αν ω manthano
prolongação de um verbo primário, outra forma do qual, matheo, é usado como uma
alternativa em certos tempos; TDNT - 4:390,552; v
1) aprender, ser avaliado
1a) aumentar o conhecimento próprio, cresçer em conhecimento
1b) ouvir, estar informado
1c) aprender pelo uso e prática
1c1) ter o hábito de, acostumado a

3130 μανι α mania
de 3105; n f
1) loucura, fúria

3131 μανν α manna
de origem hebraica 4478  ;מןTDNT - 4:462,563; n n maná = “o que é”
1) a comida que alimentou os israelitas por quarenta anos no deserto
2) do maná que era guardado na arca da aliança
3) simbolicamente, aquilo que é mantido no templo celeste para alimento dos anjos e dos
abençoados

3132 μαντε υομ αι manteuomai
de um derivado de 3105 (significando um profeta, de quem espera-se que fale por
inspiração); v
1) agir como um vidente
1a) pronunciar um oráculo, profecia divina

3133 μαραι νω maraino
de afinidade incerta; v
1) extinguir (chama, fogo, luz, etc.)
2) tornar árido, fazer definhar, consumir, perecer
3) ter um fim miserável

3134 μαραν αθ α maran atha

de origem aramaica (que significa “nosso Senhor veio”)
4:466,563; interj
1) nosso Senhor veio ou virá

;מרן אתא

TDNT -

3135 μαργαριτ ης margarites
de margaros (uma ostra perolífera); TDNT - 4:472,564; n m
1) pérola
2) provérbio, i.e., palavra de grande valor

3136 Μαρθα Martha
provavelmente de origem aramaica (significa ama)  ;מרתאn pr f
Marta = “ela foi rebelde”
1) irmã de Lázaro e Maria de Betânia

3137 Μαρι α Maria ou Μα ριαμ Mariam
de origem hebraica 4813  ;מריםn pr f
Maria = “sua rebelião”
1) Maria, mãe de Jesus
2) Maria Madalena, uma mulher de Magdala
3) Maria, irmã de Lázaro e Marta
4) Maria de Clopas, a mãe de Tiago, o menor
5) Maria, mãe de João Marcos, irmã de Barnabé
6) Maria, cristã romana que é saudada por Paulo em Rm 16.6

3138 Μαρκ ος Markos
de origem latim; n pr m
Marcos = “defesa”
1) um evangelista, autor do Evangelho de Marcos. Marcos era seu sobrenome latino, seu
nome judaico era João. Era primo de Barnabé e companheiro de Paulo em algumas de
suas viagens missionárias

3139 μαρμ αρος marmaros
de marmairo (brilhar); n m
1) uma pedra, uma rocha
2) mármore

3140 μαρτ υρε ω martureo
de 3144; TDNT - 4:474,564; v
1) ser uma testemunha, dar testemunho, i.e., afirmar ter visto, ouvido ou experimentado
algo, ou recebido por revelação ou inspiração divina
1a) dar (não reter) testemunho
1b) proferir testemunho honroso, dar um informe favorável
1c) conjurar, implorar

3141 μαρτ υρι α marturia
de 3144; TDNT - 4:474,564; n f
1) testemunho
1a) ofício confiado aos profetas de testificar acerca de eventos futuros
2) o que alguém testifica, testemunho, i.e., diante de um juiz

3142 μαρτ υρι ον marturion

de um suposto derivado de 3144; TDNT - 4:474,564; n n
1) testemunho

3143 μαρτ υρομ αι marturomai
voz média de 3144; TDNT - 4:510,564; v
1) convocar uma testemunha, apresentar uma testemunha, convocar para testemunhar
1a) afirmar, declarar solenemente, protestar
2) conjurar, implorar pelo amor de Deus, exortar solenemente

3144 μαρτ υς martus
de afinidade incerta; TDNT - 4:474,564; n m
1) testemunha
1a) num sentido legal
1b) num sentido histórico
1b1) alguém que presencia algo, p. ex., uma contenda
1c) num sentido ético
1c1) aqueles que por seu exemplo provaram a força e genuidade de sua fé em Cristo por
sofrer morte violenta

3145 μασσ ομαι massaomai
da palavra primária masso (segurar ou apertar); TDNT - 4:514,570; v
1) mastigar, consumir, comer, devorar

3146 μαστι γοω mastigoo
de 3148; TDNT - 4:515,571; v
1) açoitar

3147 μαστιζ ω mastizo
de 3149; TDNT - 4:515,571; v
1) chicotear, fustigar, açoitar

3148 μαστι ξ mastix
provavelmente da raiz de 3145 (pela idéia de contato); TDNT - 4:518,571; n f
1) chicote, açoite
2) metáf. flagelo, praga
2a) calamidade, infortúnio, esp. enviado por Deus para disciplinar ou punir

3149 μαστ ος mastos
da raiz de 3145; n m
1) peito, tórax
2) peito de um homem
3) seios de uma mulher

3150 ματαιο λογια mataiologia
de 3151; TDNT - 4:524,571; n f
1) conversa fiada, vazia

3151 ματαιο λογος mataiologos
de 3152 e 3004; TDNT - 4:524,571; n m
1) papudo, conversador, alguém que fala coisas vazias e sem sentido

3152 ματαιος mataios
da raiz de 3155; TDNT - 4:519,571; adj

1) privado de força, verdade, sucesso, resultado
2) inútil, sem propósito

3153 ματαιοτ ης mataiotes
de 3152; TDNT - 4:523,571; n f
1) o que é destituído de verdade e conveniência
2) perversidade, depravação
3) fragilidade, falta de vigor

3154 ματαιο ω mataioo
de 3152; TDNT - 4:523,571; v
1) tornar vazio, fútil, insensato

3155 ματη ν maten
acusativo de um derivado da raiz de 3145 (da idéia de manipulação tentativa, i.e.,
procura mal sucedida, ou diferente de punição); TDNT - 4:523,571; adv
1) em vão, inutilmente

3156 Ματθ αιο ς Matthaios
um forma mais curta de 3164; n pr m
Mateus = “presente do Senhor”
1) filho de Alfeu, um dos 12 discípulos

3157 Ματθ αν Matthan
de origem hebraica 4977  ;מתןn m
Matã = “presente”
1) um dos antepassados de Cristo

3158 Ματθ ατ Matthat ou Μαθθα τ Maththat
provavelmente um forma reduzida de 3161; n pr m
Matate = “presente de Deus”
1) filho de Levi na genealogia de Cristo
2) avô de Maria

3159 Ματθι ας Matthias ou Μα θθια ς Maththias
aparentemente uma forma reduzida de 3161; n pr m
Matias = “presente de Deus”
1) o apóstolo eleito para ocupar o lugar do traidor Judas

3160 Ματτ αθα Mattatha
provavelmente uma forma reduzida de 3161 cf 4992; n pr m
Matatá = “dádiva”
1) antepassado de Cristo

3161 Ματτ αθι ας Mattathias
de origem hebraica 4993  ;מתתיהn pr m
Matatias = “presente do Senhor”
1) filho de Amós na genealogia de Cristo
2) Matatias era o filho de Semei na genealogia de Cristo

3162 μαχ αι ρα machaira
de um suposto derivado de 3163; TDNT - 4:524,572; n f

1) faca grande, usada para matar animais e cortar carne
2) pequena espada, para diferenciá-la de uma grande
2a) espada curva, para um golpe cortante
2b) uma espada reta, para perfurar

3163 μαχη mache
de 3164; TDNT - 4:527,573; n f
1) luta ou combate
1a) daqueles em armas, uma batalha
1b) de pessoas em discrepância, adversários, etc., discussão, contenda
1c) disputa
Sinônimos ver verbete 5938

3164 μαχ ομαι machomai
voz média de uma provável palavra raiz; TDNT - 4:527,573; v
1) lutar
1a) de combatentes armados, ou daqueles que se empenham numa luta ombro a ombro
1b) daqueles que se envolvem numa guerra de palavras, disputar, discutir, brigar
1c) daqueles que brigam na lei por propriedade e privilégios

3165 μη me
forma reduzida (e provavelmente originária) da forma de 1691;pron
1) eu, me, meu, etc.

3166 με γαλ αυ χεω megalaucheo
de um composto de 3173 e aucheo (gabar-se de, semelhante a 837 e 2744); v
1) ser grandíloquo
2) gabar-se de coisas grandes, ostentar-se soberbamente pela fala ou ação

3167 με γαλ ει ος megaleios
de 3173; TDNT - 4:541,573; adj
1) magnificente, excelente, esplêndido, maravilhoso

3168 με γαλ ει οτης megaleiotes
de 3167; TDNT - 4:541,573; n f
1) dignidade, magnificência
1a) da majestade de Deus
1b) do esplendor visível da majestade divina como ocorrido na transfiguração de Cristo

3169 με γαλ οπρ επ ης megaloprepes
de 3173 e 4241; TDNT - 4:542,573; adj
1) próprio de um grande homem, magnificente, esplêndido
2) cheio de majestade, majestoso

3170 με γαλ υνω megaluno
de 3173; TDNT - 4:543,573; v
1) tornar grande, magnificar
1a) metáf. tornar conspícuo, distinto
2) julgar ou declarar grande
2a) estimar muito, exaltar, louvar, celebrar
3) obter glória e louvor

3171 με γαλ ως megalos

de 3173; adv
1) grandemente

3172 με γαλ ωσ υνη megalosune
de 3173; TDNT - 4:544,573; n f
1) majestade
1a) da majestade de Deus

3173 με γας megas
[incluindo as formas prolongadas, feminino megale, plural megaloi, etc., cf também
3176, 3187]; TDNT - 4:529,573; adj
1) grande
1a) da forma externa ou aparência sensível das coisas (ou de pessoas)
1a1) em particular, de espaço e suas dimensões, com referência a
1a1a) massa e peso: grande
1a1b) limite e extensão: largo, espaçoso
1a1c) medida e altura: longo
1a1d) estatura e idade: grande, velho
1b) de número e quantidade: numeroso, grande, abundante
1c) de idade: o mais velho
1d) usado para intensidade e seus graus: com grande esforço, da afeições e emoções da
mente, de eventos naturais que afetam poderosamente os sentidos: violento, poderoso,
forte
2) atribuído de grau, que pertence a
2a) pessoas, eminentes pela habilidade, virtude, autoridade, poder
2b) coisas altamente estimadas por sua importância: de grande momento, de grande peso,
importância
2c) algo para ser altamente estimado por sua excelência: excelente
3) esplêndido, preparado numa grande escala, digno
4) grandes coisas
4a) das bênçãos preeminentes de Deus
4b) de coisas que excedem os limites de um ser criado, coisas arrogantes (presunçosas)
cheio de arrogância, depreciador da majestade de Deus

3174 με γε θο ς megethos
de 3173; TDNT - 4:544,573; n n
1) grandeza

3175 με γι στ ανης megistanes
plural de 3176; n m
1) os grandes, magnatas, nobres, principais
1a) de um cidade ou um povo
1b) dos associados ou cortesãos de um rei

3176 με γι στ ος megistos
superlativo de 3173; adj
1) o maior, muito grande

3177 με θε ρμη νευω methermeneuo
de 3326 e 2059; v
1) traduzir para a língua de alguém com quem desejo comunicar-me, interpretar

3178 με θη methe

aparentemente, palavra raiz; TDNT - 4:545,576; n f
1) intoxicação
2) embriaguez
Sinônimos ver verbete 5937

3179 με θιστ ημι methistemi ou (1Co 13.2)μεθισ τανω methistano
de 3326 e 2476; v
1) transpor, transferir, remover de um lugar para outro
1a) da mudança de situação ou lugar
1b) remover do ofício de um administrador
1c) partir desta vida, morrer

3180 με θο δει α methodeia
de um composto de 3326 e 3593 [cf “método”]; TDNT - 5:102,666; n f
1) artifícios, truque, arte, malandragem

3181 με θο ριο ς methorios
de 3326 e 3725; n n
1) fronteira

3182 με θυσ κω methusko
forma prolongada (transitiva) de 3184; TDNT - 4:545,*; v
1) intoxicar, embebedar
2) ficar bêbado, ficar intoxicado

3183 με θυσ ος methusos
de 3184; TDNT - 4:545,576; n m
1) bêbado, intoxicado

3184 με θυω methuo
de outra forma de 3178; TDNT - 4:545,576; v
1) estar bêbado
2) metáf. de alguém que tem derramado sangue ou assassinado profusamente

3185 μει ζον meizon
neutro de 3187; adv
1) maior, mais grande, ainda mais

3186 μει ζοτε ρος meizoteros
comparativo continuado de 3187; adj comparativo
1) maior que

3187 μει ζω ν meizon
comparativo irregular de 3173; adj comparativo
1) maior que, mais largo que, mais velho que, mais forte que

3188 με λα ν melan
de 3189 como substantivo; n n
1) tinta

3189 με λα ς melas
aparentemente, palavra raiz; TDNT - 4:549,577; adj
1) preto
2) tinta preta

3190 Μελ εα ς Meleas
de origem incerta; n pr m
Meleá = “meu querido amigo: objeto de cuidado”
1) filho de José na genealogia de Cristo

3191 με λετ αω meletao
de um suposto derivado de 3199; v
1) cuidar de, aplicar-se cuidadosamente a, praticar
2) meditar, i.e., imaginar, inventar
2a) usado pelos gregos a respeito da ponderação meditativa e da prática de oradores e
retóricos

3192 με λι meli
aparentemente, palavra raiz; TDNT - 4:552,577; n n
1) mel

3193 με λισ σιος melissios
de 3192; adj
1) de abelhas, feito pelas abelhas

3194 Μελ ιτη Melite
de origem incerta; n pr loc
Melita = “mel”
1) nome de uma ilha no Mediterrâneo, localizada entre a África e a Sicília, hoje chamada de
Malta

3195 με λλ ω mello
forma consolidada de 3199 (da idéia de expectação); v
1) estar prestes a
1a) estar a ponto de fazer ou sofrer algo
1b) intentar, ter em mente, pensar

3196 με λος melos
de afinidade incerta; TDNT - 4:555,577; n n
1) um membro, extremidade: um membro do corpo humano
1a) de corpos entregues à relação criminosa, porque são como se fossem membros que
pertencem ao corpo da prostituta

3197 Μελ χι Melchi
de origem hebraica 4428  מלךcom suf. pronominal, meu rei; n pr m
Melqui, que significa “meu rei, meu conselheiro”
1) filho de Janai na genealogia de Cristo
2) Melqui foi o filho de Adi na genealogia de Cristo

3198 Μελ χισε δε κ Melchisedek
de origem hebraica 4442  ;מלכי צדקTDNT - 4:568,*; n pr m
Melquizedeque = “rei da justiça”
1) rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo que viveu nos dias de Abraão

3199 με λω melo
palavra raiz; v

1) cuidar de

3200 μεμβ ραν α membrana
de origem latina (“membrana”); n f
1) pergaminho, originariamente feito de peles curtidas em Pérgamo, por isso seu nome

3201 μεμφ ομαι memphomai
voz média de uma palavra aparentemente raiz; TDNT - 4:571,580; v
1) acusar, repreender

3202 μεμψιμο ιρο ς mempsimoiros
de um suposto derivado de 3201 e moira (fado, semelhante à raiz de 3313); TDNT 4:571,580; adj
1) que se queixa da sorte, queixoso, descontente

3303 με ν men
partícula primária; partícula
1) verdadeiramente, certamente, seguramente, de fato

3304 με νου νγ ε menounge ou μεν ουν menoun ou μενου ν γε
menoun ge

de 3203 e 3767 e 1065; partícula
1) não somente isto, mas também aquilo; ao contrário

3305 με ντ οι mentoi
de 3203 e 5104; partícula
1) mas, apesar disso, no entanto

3306 με νω meno
palavra raiz; TDNT - 4:574,581; v
1) permanecer, ficar
1a) em referência a lugar
1a1) permanecer ou residir por pouco tempo, esperar
1a2) não partir
1a2a) continuar a estar presente
1a2b) ser sustentado, mantido, continuamente
1b) em referência ao tempo
1b1) continuar a ser, não perecer, durar, aturar
1b1a) de pessoas, sobreviver, viver
1c) em referência a estado ou condição
1c1) permanecer o mesmo, não tornar-se outro ou diferente
2) esperar por, estar à espera de alguém

3307 μερι ζω merizo
de 3313; v
1) dividir
TDNT TDNT corresponde à obra de Gerhard Kittel, Theological Dictionary
of the New Testament. Ao lado da sigla TDNT, o primeiro número (ex.:
1:232) remete ao volume e ao verbete a ser consultado na coleção de 8
volumes da obra de Kittel; o segundo número remete ao verbete da obra
condensada em um único volume por G. W. Bromiley.

1a) separar em partes, cortar em pedaços
1a1) dividir em partes, i.e. ser separado em facções
1b) distribuir
1b1) uma coisa entre pessoas
1b2) dar, conceder

3308 μεριμν α merimna
de 3307 (pela idéia de distração); TDNT - 4:589,584; n f
1) cuidado, ansiedade

3309 μεριμν αω merimnao
de 3308; TDNT - 4:589,584; v
1) estar ansioso
1a) estar preocupado com cuidados
2) cuidar de, estar alerta com (algo)
2a) procurar promover os interesses de alguém
2b) cuidar ou providenciar para

3310 μερις meris
de 3313; n f
1) parte, como distinta do todo
2) parte designada, porção, quota

3311 με ρισμος merismos
de 3307; n m
1) divisão, repartição
1a) distribuição (de vários tipos)
2) separação
2a) ao ponto de rachar ou dividir totalmente

3312 μερι στης meristes
de 3307; n m
1) repartidor
1a) de um herança

3313 μερος meros
de um absoleto, mas uma forma mais primária de meiromai (obter uma seção ou
divisão); TDNT - 4:594,585; n n
1) parte
1a) parte devida ou designada a alguém
1b) sorte, destino
2) uma das partes constituintes de um todo
2a) em parte, até certo grau, em certa medida, até certo ponto, com respeito a uma parte,
severamente, individualmente
2b) algum particular, com referência a isto, a este respeito

3314 μεσημ βρια mesembria
de 3319 e 2250; n f
1) com respeito ao tempo: meio dia
2) com respeito à localidade
2a) o sul

3315 μεσιτ ευω mesiteuo

de 3316; TDNT - 4:598,585; v
1) agir como mediador entre partes litigantes ou pactuadas
1a) alcançar algo pela interposição entre duas partes
1b) mediar
2) agir como um fiador ou garante
2a) empenhar-se, dar certeza

3316 μεσιτ ης mesites
de 3319; TDNT - 4:598,585; n m
1) alguém que fica entre dois, seja a fim de estabelecer ou restaurar a paz e amizade, ou para
firmar um pacto, ou para ratificar um acordo
2) um mediador de comunicação, arbitrador

3317 μεσονυ κτι ον mesonuktion
neutro do composto de 3319 e 3571; n n
1) meia noite

3318 Μεσοπο ταμι α Mesopotamia
de 3319 e 4215; n pr loc
Mesopotâmia = “entre dois rios”
1) O país entre dois rios, o Tigre e o Eufrates

3319 μεσος mesos
de 3326; adj
1) meio
2) centro
3) no meio de, entre

3320 μεσοτ οιχον mesotoichon
de 3319 e 5109; TDNT - 4:625,589; n n
1) muro de separação

3321 μεσουρ αν ημα mesouranema
de um suposto composto de 3319 e 3772; n n
1) meio do céu
2) ponto mais alto dos céus, que o sol ocupa ao meio dia; onde o que é feito pode ser visto e
ouvido por todos

3322 μεσοω mesoo
de 3319; v
1) estar no meio, estar no meio do caminho

3323 Μεσσι ας Messias
de origem hebraica 4899 משח, ver 5547 Cristo; TDNT - 9:493, 1322; n m
Messias = “ungido”
1) forma grega de “Messiah”
2) um nome de Cristo

3324 μεστ ος mestos
de derivação incerta; adj
1) cheio

1a) com referência a pessoas, cujas mentes estão como se preenchidas com pensamentos e
emoções, sejam boas ou ruins

3325 μεστ οω mestoo
de 3324; v
1) encher, estar cheio

3326 με τα meta
preposição primária (com freqüencia usada adverbialmente); TDNT - 7:766,1102; prep
1) com, depois, atrás

3327 με ταβαι νω metabaino
de 3326 e a raiz de 939; TDNT - 1:523,90; v
1) passar de um lugar para outro, remover, partir

3328 με ταβαλλ ω metaballo
de 3326 e 906; v
1) girar, volver
2) virar-se, ou transformar-se
3) mudar de opinião

3329 με ταγω metago
de 3326 e 718; v
1) transferir, guiar
2) dirigir

3330 με ταδιδωμι metadidomi
de 3326 e 1325; v
1) dar, compartilhar

3331 με ταθε σις metathesis
de 3346; TDNT - 8:161,1176; n f
1) transferir: de um lugar para outro
2) trocar
2a) de coisas instituídas ou estabelecidas

3332 με ται ρω metairo
de 3326 e 142; v
1) erguer e remover de um lugar para outro, transferir
2) ir embora, partir

3333 με τακα λε ω metakaleo
de 3326 e 2564; TDNT - 3:496,394; v
1) chamar de um lugar para o outro, por em movimento
2) convocar a si mesmo

3334 με τακι νεω metakineo
de 3326 e 2795; TDNT - 3:720,435; v
1) mover de um lugar, mudar-se

3335 με ταλαμβανω metalambano
de 3326 e 2983; TDNT - 4:10,495; v
1) ser ou tornar-se sócio ou companheiro
2) participar de, tomar [alguma] refeição

3) de algo, conseguir, encontrar (um todo)

3336 με ταληψις metalepsis
de 3335; TDNT - 4:10,495; n f
1) ato de tomar, participação

3337 με ταλλα σσω metallasso
de 3326 e 236; TDNT - 1:259,40; v
1) trocar, mudar

3338 με ταμε λομ αι metamellomai
de 3326 e a voz média de 3199; TDNT - 4:626,589; v
1) estar posteriormente preocupado com alguém ou algo
1a) estar arrependido, arrepender-se
Sinônimos ver verbete 5862

3339 με ταμ ορφ οω metamorphoo
de 3326 e 3445; TDNT - 4:755,607; v
1) mudar de forma, transformar, transfigurar
1a) a aparência de Cristo foi mudada e resplandecia com brilho divino sobre o monte da
transfiguração
Sinônimos ver verbete 5863

3340 με τανο εω metanoeo
de 3326 e 3539; TDNT - 4:975,636; v
1) mudar a mente, i.e., arrepender-se
2) mudar a mente para melhor, emendar de coração e com pesar os pecados passados
Sinônimos ver verbete 5862

3341 με τανοι α metanoia
de 3340; TDNT - 4:975,636; n f
1) como acontece a alguém que se arrepende, mudança de mente (de um propósito que se
tinha ou de algo que se fez)

3342 με ταξυ metaxu
de 3326 e uma forma de 4862; v
1) entre
1a) entretanto, entrementes
2) depois, posteriormente

3343 με ταπεμ πω metapempo
de 3326 e 3992; v
1) enviar atrás de outro
2) mandar chamar, mandar trazer
3) enviar-se, fazer-se enviar

3344 με ταστ ρεφω metastrepho
de 3326 e 4762; TDNT - 7:729,1093; v
1) mudar, virar, dar volta

3345 με τασχημ ατιζ ω metaschematizo
de 3326 e um derivado de 4976; TDNT - 7:957,1129; v
1) mudar a figura de, transformar

Sinônimos ver verbete 5863

3346 με τατιθημι metatithemi
de 3326 e 5087; TDNT - 8:161,1176; v
1) transpor (duas coisas, uma que é colocada no lugar de outra)
1a) transferir
1b) mudar
1c) transferir-se ou deixar-se transferir
1c1) atravessar ou transpor
1c2) abandonar ou desistir de um pessoa ou coisa em favor de outra

3347 με ταπει τα metepeita
de 3326 e 1899; adv
1) posteriormente, depois que

3348 μετ εχω metecho
de 3326 e 2192; TDNT - 2:830,286; v
1) ser ou tornar-se participante
2) compartilhar

3349 μετ εω ριζω meteorizo
de um composto de 3326 e uma forma concomitante de 142 ou talvez antes 109 (cf
“meteoro”); TDNT - 4:630,*; v
1) elevar às alturas
1a) navegar um navio [no mar] sobre águas profundas
1b) erguer fortificações
2) metáf.
2a) elevar a alma, erguer seu espírito
2a1) encorajar com esperança
2a2) inflar com orgulho
2a3) ser exaltado
2a4) levar alguém aos ares, ser inflado com orgulho
2b) de metáfora originada dos navios que são agitados de cá para lá no mar pelos ventos e
ondas
2b1) fazer alguém oscilar ou flutuar na mente
2b2) agitar ou molestar com cuidados
2b3) tornar ansioso

3350 με τοι κε σι α metoikesia
de um derivado de um composto de 3326 e 3624; n f
1) remoção de uma residência para outra, esp. uma mudança forçada

3351 με τοι κιζ ω metoikizo
do mesmo que 3350; v
1) transferir colonos
2) causar a mudança para outra terra

3352 με τοχη metoche
de 3348; TDNT - 2:830,286; n f
1) participação, comunhão, confraternidade

3353 με τοχος metochos
de 3348; TDNT - 2:830,286; adj

1) associação, comunhão
2) companheiro (num trabalho, ofício, dignidade)

3354 μετ ρεω metreo
de 3358; TDNT - 4:632,590; v
1) medir
1a) qualquer espaço ou distância com uma cana ou régua de medidor
1b) metáf. julgar de acordo com uma regra ou norma, estimar
2) medir, dar em doses a, i.e., dar sob medida

3355 μετ ρη της metretes
de 3354; n m
1) medidor, nome de um utensílio conhecido com ânfora, que é uma espécie de medida
usada para líquidos, contendo cerca de 40 l

3356 μετ ριο πα θε ω metriopatheo
de um composto da raiz de 3357 e 3806; TDNT - 5:938,798; v
1) ser afetado moderadamente ou em medida adequada
2) preservar a moderação nos sentimentos, esp. raiva ou aflição
2a) de alguém que não está excessivamente pertubado pelos erros, faltas, pecados de outros,
mas que os suporta moderadamente

3357 μετ ριως metrios
de um derivado de 3358; adv
1) em boa medida
2) moderadamente, extraordinariamente

3358 μετ ρο ν metron
palavra aparentemente primária; TDNT - 4:632,590; n n
1) medida, instrumento para medir
1a) vasilha para receber e determinar a quantidade das coisas, sejam elas secas ou líquidas
1b) vara graduada para medida, bastão de medida
1c) proverbialmente, a regra ou norma de julgamento
2) extensão determinada, porção medida de, medida ou limite
2a) a medida requerida, obrigação, ajuste, proporção

3359 μετ ωπ ον metopon
de 3326 e ops (face); TDNT - 4:635,591; n n
1) o espaço entre os olhos, testa, fronte

3360 με χρι mechri ou μεχρις mechris
de 3372; partícula
1) tanto quanto, até

3361 μη me
partícula de negação qualificada (enquanto que 3756 expressa um negação absoluta);
partícula
1) não, que... (não)

3362 εαν μη ean me
de 1437 e 3361; partícula conjuntiva
1) se não, a menos que, quem quer que ... não

3363 ινα μη hina me

de 2443 e 3361; partícula conjuntiva
1) a fim de que não, que ... não

3364 ου μη ou me
de 3756 e 3361; partícula
1) nunca, certamente que não, de modo nenhum, de forma alguma

3365 μη δαμω ς medamos
de um composto de 3361 e amos (alguém); adv
1) de modo nenhum

3366 μη δε mede
de 3361 e 1161; partícula
1) e não, mas não, nem, não

3367 μη δεις

medeis incluindo o feminino irregular μηδεμια

medemia, e o neutro μηδεν meden
de 3361 e 1520; adj
1) ninguém, nenhum, nada

3368 μη δε ποτ ε medepote
de 3366 e 4218; adv
1) nunca

3369 μη δε πω medepo
de 3366 e 4452; adv
1) ainda não

3370 Μηδ ος Medos
de origem estrangeira cf 4074; n pr m
Meda = “terra média”
1) meda, nativo ou habitante da Média, região bem conhecida da Ásia da qual a principal
cidade era Ecbatana

3371 μη κε τι meketi
de 3361 e 2089; adv
1) não mais; já não; a partir de agora, não mais

3372 μη κο ς mekos
provavelmente semelhante a 3173; n n
1) comprimento

3373 μη κυ νω mekuno
de 3372; v
1) tornar longo, encompridar
2) na Bíblia, duas vezes de plantas: fazer crescer, aumentar

3374 μη λωτ η melote
de melon (ovelha); TDNT - 4:637,591; n f
1) pele de ovelha
2) veste externa ou manto. A maioria dos mantos eram feitos de peles

3375 μη ν men
forma mais intensa de 3303; partícula

1) em verdade, certamente, verdadeiramente

3376 μη ν men
palavra primária; TDNT - 4:638,591; n m
1) mês
2) o tempo da lua nova, lua nova (no primeiro dia de cada mês, quando a lua nova aparecia,
havia uma celebração entre os hebreus)

3377 με νυω menuo
provavelmente da mesma raiz que 3145 e 3415 (i.e., mao, esforçar-se); v
1) descobrir ou tornar conhecido algo secreto
1a) num sentido forense, informar, relatar
2) declarar, contar, tornar conhecido
3) indicar, intimar
3a) de um mestre

3378 μη ου κ me ouk
de 3361 e 3756; partícula
1) não, não mais

3379 μη πο τε mepote ou μη π οτε me pote
de 3361 e 4218; conj
1) que ... não, a menos que, se talvez, quer sim, quer não, de nenhuma forma, talvez

3380 με πω mepo
de 3361 e 4452; adv
1) ainda não

3381 μη πως mepos ou μη πως me pos
de 3361 e 4458; conj
1) a menos que, que de algum modo, que talvez

3382 μη ρο ς meros
talvez, palavra primária; n m
1) coxa

3383 μητε mete
de 3361 e 5037; conj
1) e não, nem ... nem, assim não

3384 μητε ρ meter
aparentemente, palavra primária; TDNT - 4:642,592; n f
1) mãe
2) metáf. fonte de algo, pátria

3385 μητι meti ou μη τι
de 3361 e o neutro de 5100; partícula
1) se, de qualquer modo, talvez

3386 μητι γε metige
de 3385 e 1065; partícula
1) nada dizer de, não mencionar
1a) muito menos
1b) muito mais, muito antes

3387 μητις metis ou μη τ ις me tis
de 3361 e 5100; pron
1) não permito que alguém
2) não tenho alguém

3388 μητρα metra
de 3384; n f
1) ventre, útero

3389 μητραλ ωα ς metraloas ou μητρο λωα ς metroloas
de 3384 e a raiz de 257; n m
1) matricida, que assassina a própria mãe

3390 μητροπ ολ ις metropolis
de 3384 e 4172; n f
1) metrópole, capital

3391 μι α mia
feminino irregular de 1520; adj
1) apenas um, alguém

3392 μι αι νω miaino
talvez verbo primário; TDNT - 4:644,593; v
1) tingir com outra cor, colorir
2) manchar, poluir, sujar, contaminar, ficar sujo
2a) manchar com pecados
Sinônimos ver verbete 5864 e 5910

3393 μι ασμα miasma
de 3392 (“miasma”); TDNT - 4:646,593; n n
1) aquilo que destrói a pureza de, contaminação
2) metáf., vícios, a sujeira que contamina alguém através de sua relação com os ímpios ou
pessoas descrentes

3394 μι ασμος miasmos
de 3392; TDNT - 4:647,593; n m
1) o ato de sujar, impureza, poluição

3395 μι γμα migma
de 3396; n n
1) aquilo que foi produzido por composição, mistura

3396 μι γνυμι mignumi
palavra raiz; v
1) misturar, mesclar
Sinônimos ver verbete 5858

3397 μι κρ ον mikron
singular masculino ou neutro de 3398 (como substantivo); adj
1) pequeno, pouco
1a) de tamanho: de estatura, de comprimento
1b) de espaço
1c) de idade: menor por nascimento, mais novo

1d) de tempo: curto, breve, um curto espaço de tempo, sem demora!
1e) de quantidade: i.e., número, soma
1f) de posição ou influência
Quando traduzido “um curto espaço de tempo”, o grego enfatiza a brevidade do período
de tempo, “sem demora”. Esta frase é freqüentemente usada no NT a respeito da volta
de Cristo.

3398

μικ ρος

mikros

incluindo

o

comparativo

μικροτ ερος

mikroteros

aparentemente, palavra primária; TDNT - 4:648,593; adj
1) pequeno, pouco
1a) de tamanho: daí, de estatura, de comprimento
1b) de espaço
1c) de idade: menor por nascimento, mais moço
1d) de tempo: curto, breve, curto espaço de tempo, sem demora!
1e) de quantidade: i.e., número, soma
1f) de posição ou influência

3399 Μιλ ητος Miletos
de origem incerta; n pr loc
Mileto = “a mais pura e fina lã branca”
1) cidade marítima, agora a aproximadamente 16 km da costa de Cária ou Iônia, próxima à
foz do rio Meandro, e a 55 Km de Éfeso. Era a mãe de aproximadamente oitenta
colônias e o lugar de nascimento de Tales, Anaximander, e outros homens famosos.

3400 μιλ ιο ν milion
de origem latina; n n
1) milha; entre os romanos, distância de mil passos ou oito estádios, cerca de 1,5 Km

3401 μιμε ομαι mimeomai
voz média de mimos (“mímica”); TDNT - 4:659,594; v
1) imitar: alguém

3402 μιμ ητης mimetes
de 3401; TDNT - 4:659,594; n m
1) imitador

3403 μιμν ησκ ω mimnesko
forma prolongada de 3415 (do qual algo dos tempos são emprestados); v
1) fazer lembrar
1a) recordar, voltar à mente, lembrar-se de, lembrar
1b) ser trazido à mente, ser lembrado, ter na lembrança
1c) lembrar algo
1d) estar atento a

3404 μισ εω miseo
da palavra primária misos (ódio); TDNT - 4:683,597; v
1) odiar, detestar, perseguir com ódio
2) ser odiado, detestado

3405 μισ θα πο δο σι α misthapodosia
de 3406; TDNT - 4:695,599; n f

1) pagamento de salário devido, recompensa

3406 μισ θα πο δο της misthapodotes
de 3409 e 591; TDNT - 4:695,599; n m
1) alguém que paga salário, recompensador

3407 μισ θιο ς misthios
de 3408; TDNT - 4:695,599; adj
1) empregado por salário, assalariado

3408 μισ θος misthos
aparentemente, palavra primária; TDNT - 4:695,599; n m
1) valor pago pelo trabalho
1a) salário, pagamento
2) recompensa: usado do fruto natural do trabalho árduo e esforçado
2a) em ambos os sentidos, recompensas e punições
2b) das recompensas que Deus dá, ou dará, pelas boas obras e esforços
2c) de punições

3409 μισ τοω misthoo
de 3408; TDNT - 4:695,599; v
1) contratar
2) empregar

3410 μισ θωμ α misthoma
de 3409; n n
1) preço pelo qual algo é contratado ou alugado
1a) de uma prostituta
2) aquilo que é contratado ou alugado por um preço, como uma casa, residência, alojamento

3411 μισθ ωτ ος misthotos
de 3409; TDNT - 4:695,599; adj
1) empregado, mercenário

3412 Μιτυ λην η Mitulene
para mutilene (abundante em marisco); n pr loc
Mitilene = “mutilado”
1) principal cidade marítima da ilha de Lesbos, no Mar Ageu

3413 Μιχαη λ Michael
de origem hebraica 4317  ;מיכאלn pr m
Miguel = “que é semelhante a Deus”
1) o primeiro dos príncipes ou arcanjos que supõe-se ser o anjo guardião dos israelitas

3414 μν α mna
de origem latina; n f
1) No AT, um peso de 300 siclos equivalia aproximadamente a uma libra ou 300 shekels
(um “mna”)
2) No NT, peso e unidade monetária equivalente a 100 dracmas ou 100 denários, um talento
equivalia a 100 libras, uma libra equivalia a 300 gr

3415 μν αομ αι mnaomai

voz média de derivado de 3306 ou talvez da raiz de 3145 (da idéia de fixação na mente
ou de posse mental); v
1) fazer lembrar
1a) relembrar ou voltar à mente, fazer-se lembrar de, lembrar
1b) ser trazido à memória, ser lembrado, ter em mente
1c) lembrar algo
1d) estar atento a

3416 Μνα σω ν Mnason
de origem incerta; n pr m
Mnasom = “lembrança”
1) cristão de Chipre, um nome grego comum

3417 μν εια mneia
de 3415 ou 3403; TDNT - 4:678,596; n f
1) lembrança, memória, menção

3418 μν ημα mnema
de 3415; TDNT - 4:679,596; n n
1) monumento ou memorial para perpetuar a memória de alguém ou de alguma coisa
2) monumento sepulcral
3) sepúlcro ou tumba

3419 μν ημειο ν mnemeion
de 3420; TDNT - 4:680,596; n n
1) objeto visível para preservar ou recordar a memória de alguém ou algo
1a) memorial, monumento, especificamente, um monumento sepulcral
2) sepúlcro, tumba

3420 μν ημη mneme
de 3403; TDNT - 4:679,596; n f
1) memória, lembrança
2) menção: lembrar algo, chamar à lembrança

3421 μν ημο νευ ω mnemoneuo
de um derivado de 3420; TDNT - 4:682,596; v
1) estar atento a, lembrar, trazer à mente
1a) pensar em e sentir por alguém ou algo
1b) manter na memória, guardar na mente
2) fazer menção de

3422 μν ημοσ υνο ν mnemosunon
de 3421; n n
1) memorial (aquilo pelo qual a memória de alguém ou algo é preservada), lembrança

3423 μν ηστ ευω mnesteuo
de um derivado de 3415; v
1) cortejar e pedir-la em casamento
2) ser prometida em casamento, estar noivo

3424 μογιλ αλ ος mogilalos
de 3425 e 2980; adj
1) falar com dificuldade

3425 μογις mogis
da palavra primária mogos (trabalho árduo); TDNT - 4:735,606; adv
1) dificilmente, com dificuldade

3426 μοδ ιος modios
de origem latina; n m
1) medida seca de aproximadamente 9 litros

3427 μοι moi
a forma mais simples de 1698; pron
1) Eu, me, meu, minha

3428 μοι χαλ ις moichalis
forma prolongada do feminino de 3432; TDNT - 4:729,605; n f
1) mulher infiel
2) como a aliança íntima de Deus com o povo de Israel era comparada a um casamento,
aquele que caia em idolatria era como se cometesse adultério ou prostituição
2a) fig. equiv. a ser infiel a Deus, sujo, apóstata

3429 μοι χαω moichao
de 3432; TDNT - 4:729,605; v
1) ter relação ilícita com a mulher do outro, cometer adutério com

3430 μοι χεα moicheia
de 3431; TDNT - 4:729,605; n f
1) adultério

3431 μοι χευω moicheuo
de 3432; TDNT - 4:729,605; v
1) cometer adultério
1a) ser um adúltero
1b) cometer adultério com, ter relação ilícita com a mulher de outro
1c) da mulher: permitir adultério, ser devassa
1d) Uma expressão idiomática hebraica, a palavra é usada daqueles que, pela solicitação de
uma mulher, são levados à idolatria, i.e., a comer de coisas sacrificadas a ídolos

3432 μοι χος moichos
talvez, palavra primária; TDNT - 4:729,605; n m
1) adúltero
2) metáf. alguém que é infiel a Deus, descrente

3433 μολ ις molis
provavelmente da var. para 3425; TDNT - 4:735,606; adv
1) com dificuldade, penosamente
2) não facilmente, i.e., apenas, muito raramente

3434 Μολ οχ Moloch
de origem hebraica 4432  ;מלךn pr m
Moleque = “rei”
1) nome do ídolo dos Amonitas, para o qual vítimas humanas, particularmente pequenas
crianças, eram oferecidas em sacrifício. Sua imagem era um figura oca de bronze, com a
cabeça de um boi, e braços humanos estendidos. Era aquecido por um fogo interno até

tornar-se incandescente, e as criancinhas eram colocadas em seus braços para serem
queimadas vagorosamente; enquanto isto, para evitar os pais de ouvirem os gritos
agonizantes, os sacerdotes batiam tambores

3435 μολ υνω moluno
provavelmente de 3189; TDNT - 4:736,606; v
1) poluir, manchar, contaminar, sujar
1a) usado no NT para aqueles que não se mantiveram puros da corrupção do pecado, mas se
contaminaram pela fornicação e adultério
Sinônimos ver verbete 5864 e 5910

3436 μολ υσμ ος molusmos
de 3435; TDNT - 4:737,606; n m
1) contaminação, ato pelo qual algo é feito impuro

3437 μομφη momphe
de 3201; TDNT - 4:571,573; n f
1) censura
2) ter um queixa contra alguém

3438 μονη mone
de 3306; TDNT - 4:579,581; n f
1) lugar, morada, habitação, residência
2) fazer habitação
3) metáf. do Deus Espírito Santo que habita nos crentes

3439 μονογεν ης monogenes
de 3441 e 1096; TDNT - 4:737,606; adj
1) único do seu tipo, exclusivo
1a) usado para os filhos ou filhas únicos (visto em relação a seus pais)
1b) usado de Cristo, denota o único filho nascido de Deus

3440 μονον monon
de 3441; adv n
1) único, sozinho, apenas

3441 μονος monos
provavelmente de 3306; adj
1) sozinho (sem companhia), desamparado, destituído de ajuda, sozinho, único, somente

3442 μονοφ θαλ μος monophthalmos
de 3441 e 3788; adj
1) privado de um olho, tendo um olho

3443 μονοω monoo
de 3441; v
1) tornar-se solteiro ou solitário
2) partir sozinho, desamparado

3444 μορφη morphe
talvez da raiz de 3313 (da idéia de ajustamento das partes); TDNT - 4:742,607; n f
1) a forma pela qual uma pessoa ou coisa é percebida pela visão
2) aparência externa

Sinônimos ver verbete 5865 e 5933

3445 μορφο ω morphoo
do mesmo que 3444; TDNT - 4:752,607; v
1) formar

3446 μορφω σις morphosis
de 3445; TDNT - 4:754,607; n f
1) formação, configuração
2) forma
2a) a forma simples, semelhança
2b) a forma própria de algo ou que expressa verdadeiramente o fato, a forma real

3447 μοσχ οπ οι εω moschopoieo
de 3448 e 4160; v
1) fazer (uma imagem de) um bezerro

3448 μοσχ ος moschos
provavelmente a forma reforçada para oschos (broto); TDNT - 4:760,610; n m
1) broto tenro
1a) rebento, de uma planta ou árvore
2) descendência
2a) de homens: menino ou uma menina, esp. se novo e delicado
2b) de animais: filhote
3) bezerro, novilho, vitelo

3449 μοχθος mochthos
da raiz de 3425; n m
1) trabalho árduo e difícil, labuta, labor, fadiga
Sinônimos ver verbete 5860 e 5936

3450 μου mou
genitivo de 1473, a forma mais simples de 1700; pron
1) Eu, me, meu, minha, de mim

3451 μουσι κο ς mousikos
de Mousa (Musa); subst
1) devoto a e experimentado nas artes dedicadas a poesia
2) aperfeiçoado nas artes liberais
3) especificamente, experimentado na música
4) que executa instrumentos musicais

3452 μυ ελ ος muelos
talvez palavra raiz; n m
1) medula

3453 μυ εω mueo
da raiz de 3466; TDNT - 4:828,615; v
1) iniciar aos mistérios
2) ensinar completamente, instruir
2a) acostumar alguém com algo
2b) conceder a alguém um conhecimento íntimo com algo

3454 μυ θος muthos

talvez do mesmo que 3453 (da idéia de instrução); TDNT - 4:762,610; n m
1) discurso, palavra, dito
2) narrativa, estória
2a) narrativa verdadeira
2b) ficção, fábula
2b1) invenção, falsidade

3455 μυ κα ομ αι mukaomai
de um suposto derivado de muzo (“mugir”); v
1) mugir, berrar, propriamente de gado bovino
2) rugir, de um leão

3456 μυ κτ ηριζ ω mukterizo
de um derivado da raiz de 3455 (significa focinho, de onde um som grave, como um
mugido, procede); TDNT - 4:796,614; v
1) voltar para cima o nariz ou zombar de
2) escarnecer, caçoar

3457 μυ λικ ος mulikos
de 3458; adj
1) relativo a um moinho
2) feito de pedra de moinho

3458 μυ λος mulos
em última instância, provavelmente da raiz de 3433 (da idéia de dureza); n m
1) pedra de moinho
1a) um grande moinho que consiste de duas pedras, uma pedra superior e uma inferior
1b) a pedra “inferior” era estacionária, mas a superior era movimentada por um burro
2) moinho, barulho feito por um moinho

3459 μυ λον mulon
de 3458; n m
1) lugar onde um moinho corre
2) casa de moinho

3460 Μυρ α Mura
de derivação incerta; n pr loc
Mira = “mirra: suco do mirto”
1) cidade importante da Lícia, na costa sudoeste da Ásia Menor, no rio Andriaco, 4 Km da
foz

3461 μυ ρια ς murias
de 3463; n f
1) dez mil
2) multidão incontável, número ilimitado
3) hostes inumeráveis

3462 μυ ριζω murizo
de 3464; TDNT - 4:800,615; v
1) ungir

3463 μυ ριοι murioi

plural de uma palavra aparentemente primária (que propriamente significa
‘muitíssimo’); adj
1) inumerável, incontável
2) dez mil

3464 μυ ρο ν muron
provavelmente de origem estrangeira [cf 4753, 4666]; TDNT - 4:800,615; n n
1) ungüento

3465 Μυσι α Musia
de origem incerta; n pr loc
Mísia = “terra das árvores de praia”
1) província da Ásia Menor às margens do Mar Ageu, entre Lídia e Popontis; nela estavam
as cidades de Pérgamo, Troâde, e Assos

3466 μυ στη ριο ν musterion
de um derivado de muo (fechar a boca); TDNT - 4:802,615; n n
1) algo escondido, secreto, mistério
1a) geralmente mistérios, segredos religiosos, confiado somente ao instruído e não a meros
mortais
1b) algo escondido ou secreto, não óbvio ao entendimento
1c) propósito ou conselho oculto
1c1) vontade secreta
1c1a) dos homens
1c1b) de Deus: os conselhos secretos com os quais Deus lida com os justos, ocultos aos
descrentes e perversos, mas manifestos aos crentes
2) nos escritos rabínicos, denota o sentido oculto ou místico
2a) de um dito do AT
2b) de uma imagem ou forma vista numa visão
2c) de um sonho

3467 μυω πα ζω muopazo
de um composto da raiz de 3466 e ops (face, de 3700); v
1) ver vagamente, ver somente o que está perto

3468 μω λωψ molops
de molos (“trabalho árduo”, provavelmente semelhante a raiz de 3433) e provavelmente
ops (face, de 3700); TDNT - 4:829,619; n m
1) contusão, vergão, ferida da qual escorre sangue

3469 μωμ αομ αι momaomai
de 3470; v
1) envergonhar, achar falta em, escarnecer

3470 μωμ ος momos
talvez de 3201; TDNT - 4:829,619; n m
1) marca, mancha, desgraça
1a) censura
1b) insulto
1b1) de pessoas que são uma desgraça para a sociedade

3471 μω ρα ινω moraino
de 3474; TDNT - 4:832,620; v

1) ser tolo, agir tolamente
2a) fazer tolo
2a1) provar que uma pessoa é tola ou algo é tolice
2b) tornar insípido e sem sabor
2b1) do sal que perdeu sua força e sabor

3472 μω ρια moria
de 3474; TDNT - 4:832,620; n f
1) loucura, tolice

3473 μω ρο λογια morologia
de um composto de 3474 e 3004; TDNT - 4:832,620; n f
1) conversa tola
Sinônimos ver verbete 5881

3474 μω ρος moros
provavelmente da raiz de 3466; TDNT - 4:832,620; adj
1) tolo
2) ímpio, incrédulo

3475 Μωσ ευς Moseus ou Μωσης Moses ou Μωυσ ης Mouses
de origem hebraica 4872  ;משהTDNT - 4:848,622; n pr m
Moisés = “o que foi tirado”
1) legislador do povo judaico e num certo sentido o fundador da religião judaica. Ele
escreveu os primeiros cinco livros da Bíblia, comumente mencionados como os livros
de Moisés.

3476 Ναασσω ν Naasson
de origem hebraica 5177  ;נחשוןn pr m
Nasom = “encantador”
1) antepassado de Cristo

3477 Ναγγαι Naggai
provavelmente de origem hebraica, cf 5052  ;נגיn pr m
Nagai = “iluminado”
1) antepassado de Cristo

3478 Ναζ αρε θ Nazareth ou Ναζα ρε τ Nazaret ou Ναζα ρα
de derivação incerta; n pr loc
Nazaré = “o que é guardado”
1) residência habitual e cidade natal de Cristo

3479 Ναζ αρη νος Nazarenos
de 3478; TDNT - 4:874,625; adj
1) habitante de Nazaré

3480 Ναζ ωρ αι ος Nazoraios
de 3478; TDNT - 4:874,625; n pr m
Nazareu ou Nazareno = “o que é separado”
1) habitante de Nazaré
2) título dado a Jesus no NT

3) nome dado aos cristãos pelos judeus, At 24.5

3481 Ναθ αν Nathan
de origem hebraica 5416  ;נתןn pr m
Natã = “um doador”
1) um dos quatro filhos de Davi que foi gerado por Bateseba

3482 Ναθ ανα ηλ Nathanael
de origem hebraica 5417  ;נתנאלn pr m
Natanael = “dado por Deus”
1) íntimo discípulo de Jesus Cristo. Pensa-se comumente ser ele a mesma pessoa que
Bartolomeu

3483 ναι nai
partícula primária de forte afirmação; partícula
1) sim, de verdade, seguramente, verdadeiramente, certamente

3484 Ναι ν Nain
provavelmente de origem hebraica, cf 4999  ;נעיםn pr loc
Naim = “formosura”
1) vila na Galiléia localizado na base norte do Pequeno Hermom

3485 ναο ς naos
da palavra primária naio (habitar); TDNT - 4:880,625; n m
1) usada do templo de Jerusalém, mas somente do edifício sagrado (santuário) em si
mesmo, consistindo do Santo Lugar e do Santo dos Santos (no grego clássico é usada
para o santuário ou cubículo do templo onde a imagem de ouro era colocada, e que não
deve ser confundido com todo o complexo de edifícios)
2) qualquer templo ou santuário pagão
3) metáf. o templo espiritual que consiste dos santos de todos os tempos reunidos por e em
Cristo

3486 Ναουμ Naoum
de origem hebraica 5151  ;נחוםn pr m
Naum = “consolação”
1) filho de Esli e pai de Amós, na genealogia de Cristo

3487 ναρδο ς nardos
de origem estrangeira cf 5373; n f
1) nardo, a ponta ou o cacho de uma planta perfumada do leste da Índia que pertence ao
gênero Valeriana, que produz um sumo de odor delicioso que os antigos usavam (seja
puro ou misturado) na preparação de um precioso ungüento
2) óleo de nardo ou ungüento

3488 Ναρκ ισ σος Narkissos
flor do mesmo nome, de narke (estupefação, como um “narcótico”); n pr m
Narciso = “estupidez”
1) habitante de Roma mencionado por Paulo em Rm 16.11

3489 ναυ αγ εω nauageo
de um composto de 3491 e 71; TDNT - 4:891,627; v

1) sofrer naufrágio

3490 ναυ κλ ηρ ος naukleros
de 3491 e 2819 (“clerk”); n m
1) dono do navio, capitão
1a) alguém que aluga seu navio, ou um parte dele, para fins de transporte

3491 ναυ ς naus
de nao ou neo (flutuar); n f
1) navio, embarcação de considerável tamanho

3492 ναυ της nautes
de 3491; n m
1) marinheiro

3493 Ναχ ωρ Nachor
de origem hebraica 5152  ;נחורn pr m
Naor = “que bufa”
1) nome de duas pessoas da família de Abraão, um antepassado de Cristo

3494 νεα νι ας neanias
de um derivado de 3501; n m
1) jovem

3495 νεα νισ κο ς neaniskos
do mesmo que 3494; n m
1) jovem, moço
1a) usado para um jovem atendente ou servo

3496 Νεα πολ ις Neapolis
de 3501 e 4172; n pr loc
Neápolis = “cidade nova”
1) cidade marítima da Macedônia, no golfo de Sirimom, que tinha um porto e que foi
colonizada pelos caldeus

3497 Ναιμ αν Neeman
de origem hebraica 5283  ;נעמןn pr m
Naamã, o sírio = “deleite”
1) comandante do exército da Síria

3498 νεκ ρο ς nekros
aparentemente de uma palavra primária nekus (cadáver); TDNT - 4:892,627; adj
1) propriamente
1a) aquele que deu o seu último suspiro, sem vida
1b) falecido, morto, alguém de quem a alma esta no céu ou inferno
1c) destituído de vida, sem vida, inanimado
2) metáf.
2a) espiritualmente morto
2a1) destituído de vida que reconhece e é devotada a Deus, porque entreguou-se a
transgressões e pecados
2a2) inativo com respeito as feitos justos
2b) destituído de força ou poder, inativo, inoperante

3499 νεκ ρο ω nekroo
de 3498; TDNT - 4:894,627; v
1) mortificar, entregar à morte, assassinar
2) cansar-se
2a) de um velho impotente
3) privar de poder, destruir a força de

3500 νεκ ρω σις nekrosis
de 3499; TDNT - 4:895,627; n f
1) abandonar à morte, matança
2) ser deixado à morte
3) estado de morte, lentidão total, esterilidade
3a) dos membros e orgãos do corpo

3501 νεο ς neos incluindo o comparativo νεω τε ρος neoteros
palavra primária; TDNT - 4:896,628; adj
1) nascido recentemente, jovem, juvenil
2) novo
Sinônimos ver verbete 5852 e 5935

3502 νεο σσ ος neossos
de 3501; n m
1) (criatura) jovem, filhote de ave

3503 νεο της neotes
de 3501; n f
1) jovem, idade juvenil

3504 νεο φυτ ος neophutos
de 3501 e um derivado de 5453; adj
1) recentemente plantada
1a) recém convertido, neófito (alguém que tenha recentemente se tornado um Cristão)

3505 Νερων Neron
de origem latina; n pr m
Nero = “bravo”
1) famoso, mas cruel imperador em Roma de 54 a 68 d.C.

3506 νευω neuo
aparentemente, palavra raiz; v
1) fazer um sinal
2) explicar por um sinal (de algo que alguém deseja que seja feito)

3507 νεφε λη nephele
de 3509; TDNT - 4:902,628; n f
1) nuvem
1a) usado da nuvem que conduziu os Israelitas no deserto
Sinônimos ver verbete 5866

3508 Νεφ θαλ ειμ Nephthaleim
d.C. depois de Cristo

de origem hebraica 5321  ;נפתליn pr m
Naftali = “luta”
1) sexto filho de Jacó, o segundo nascido de Bilá, escrava de Raquel. Sua posteridade
formou a tribo de Naftali.

3509 νεφο ς nephos
aparentemente, palavra raiz; TDNT - 4:902,628; n n
1) nuvem, grande e densa multidão, aglomeração de pessoas
1a) usado para denotar uma grande e informe porção de vapor obscurecendo os céus, oposta
a massas definidas e singulares de vapor com alguma forma ou figura
1b) uma nuvem no céu
Sinônimos ver verbete 5866

3510 νεφρ ος nephros
de afinidade incerta; TDNT - 4:911,630; n m
1) rim
2) rins, quadril
2a) usado dos pensamentos íntimos, sentimentos, e propósitos da alma

3511 νεωκ ορ ος neokoros
de uma forma de 3485 e koreo (varrer); n m
1) alguém que varre e limpa um templo
2) alguém que tem ofício num templo, para mantê-lo e adorná-lo, um sacristão
3) adorador de uma divindade
3a) a palavra aparece em moedas ainda existentes. Era um título honorário [guardador ou
mordomo do templo] de certas cidades, esp. na Ásia Menor, ou onde adoração especial
à divindade ou a algum regente humano divinizado foi estabelecido; usado em Éfeso

3512 νεωτ ερικ ος neoterikos
do comparativo de 3501; adj
1) peculiar a um idade, de jovem, juvenil, mais jovem
1a) mais jovem (que agora)
1b) jovem, juvenil
1c) mais moço (por nascimento)
1d) atendente, servo, inferioridade de classe

3513 νη ne
provavelmente uma forma intensiva de 3483; partícula
1) por
1a) usado nas afirmações de juramentos

3514 νηθ ω netho
de neo; v
1) fiar

3515 νηπ ια ζω nepiazo
de 3516; TDNT - 4:912,631; v
1) ser um bebê (infante)

3516 νηπ ιος nepios
de uma partícula arcaica ne- (implicando em negação) e 2031; TDNT - 4:912,631; adj
1) infante, criancinha

2) menor, não de idade
3) metáf. infantil, imaturo, inexperiente

3517 Νηρ ευς Nereus
aparentemente de um derivado da raiz de 3491 (que significa “molhado”); n pr m
Nereu = “lâmpada”
1) cristão de Roma saudado por Paulo

3518 Νηρ ι Neri
de origem hebraica 5374  ;נריn pr m
Neri = “O SENHOR é a minha lâmpada”
1) avô de Zorobabel

3519 νησι ον nesion
diminutivo de 3520; n n
1) pequena ilha

3520 νησ ος nesos
provavelmente da raiz de 3491; n f
1) ilha

3521 νηστ εια nesteia
de 3522; TDNT - 4:924,632; n f
1) jejum, abstinência
1a) voluntária, como exercício religioso
1a1) de jejum particular
1a2) o jejum público prescrito pela lei mosaica e observado anualmente no grande dia da
expiação, no décimo dia do mês de Tisri (o mês Tisri compreende uma parte de
Setembro e Outubro no nosso calendário); o jejum portanto, ocorria no outono quando
navegar era geralmente perigoso por causa das tempestades
1b) abstinência provocada por necessidade ou pobreza

3522 νηστ ευω nesteuo
de 3523; TDNT - 4:924,632; v
1) abster-se de comida e bebida como exercício religioso: inteiramente, se o jejum é de
apenas um dia, ou por costume e opção alimentar, se por vários dias

3523 νηστι ς nestis
da insep. partícula negativa ne- (não) e 2068; TDNT - 4:924,632; n f
1) jejum, não ter comido

3524 νηφα λε ος nephaleos ou νη φαλ ιος nephalios
de 3525; TDNT - 4:939,633; adj
1) sóbrio, controlado
1a) abster-se de vinho, seja totalmente ou pelo menos do seu uso imoderado
1b) de coisas livres do vinho, como recipientes, oferendas

3525 νηφω nepho
de afinidade incerta; TDNT - 4:936,633; v
1) ser sóbrio, estar calmo e sereno de espírito
2) ser moderado, controlado, circunspecto

3526 Νιγερ Niger

de origem latina; n pr m
Níger = “preto”
1) sobrenome do profeta Simeão

3527 Νικ αν ωρ Nikanor
provavelmente de 3528; n pr m
Nicanor = “conquistador”
1) um dos sete diáconos da igreja de Jerusalém

3528 νικ αω nikao
de 3529; TDNT - 4:942,634; v
1) conquistar
1a) levar à vitória, sair vitorioso
1a1) de Cristo, vitorioso sobre seus inimigos
1a2) de cristãos, que permanecem firmes na sua fé até a morte diante do poder de seus
inimigos, tentações e perseguições
1a3) quando alguém é processado pela lei, vencer o caso, manter a causa de alguém

3529 νικ η nike
aparentemente, palavra primária; TDNT - 4:942,634; n f
1) vitória

3530 Νικ οδ ημος Nikodemos
de 3534 e 1218; n pr m
Nicodemos = “conquistador”
1) membro do Sinédrio que tomou o partido de Jesus

3531 Νικ ολ αιτ ης Nikolaites
de 3532; n pr m
Nicolaítas = “destruição do povo”
1) seita mencionada em Ap 2.6,15, acusada de manter o erro de Balaão, tornando-se um
pedra de tropeço na igreja de Deus por obstruir a liberdade de comer coisas sacrificadas
aos ídolos bem como por cometer fornicação.

3532 Νικ ολ αο ς Nikolaos
de 3534 e 2994; n pr m
Nicolau = “conquistador do povo”
1) prosélito de Antioquia e um dos sete diáconos da igreja de Jerusalém

3533 Νικ οπ ολ ις Nikopolis
de 3534 e 4172; n pr loc
Nicópolis = “cidade da vitória”
1) Havia muitas cidades com este nome — na Armênia, Ponto, Cilícia, Épiro, Trácia — que
foram construídas ou tiveram o seu nome mudado por algum conquistador para
comemorar a vitória. Nicópolis em Tt 3.12 parece referir-se à cidade que foi construída
por Augusto em memória da batalha de Áctio num promontório de Épiro. A cidade na
subscrição de Tito parece referir-se a Nicópolis Traciana, fundada por Trajano junto ao
rio Nestos, uma vez que ele a chamou de cidade da Macedônia.

3534 νικ ος nikos
de 3529; TDNT - 4:942,634; n n

1) vitória
2) conquistar completamente

3535 Νινευι Nineui
de origem hebraica 5210  ;נינוהn pr loc
Níneve = “descendência de tranqüilidade: descendência de tolerância”
1) capital do antigo reino da Assíria

3536 Νινευιτ ης Nineuites
de 3535; n pr m
1) Ninevita, morador de Nínive

3537 νιπτ ηρ nipter
de 3538; n m
1) recipiente para lavar as mãos e os pés, bacia

3538 νιπτ ω nipto
limpar (especialmente as mãos ou os pés ou o rosto); TDNT - 4:946,635; v
1) lavar
2) lavar-se

3539 νοε ω noeo
de 3563; TDNT - 4:948,636; v
1) perceber com a mente, entender, ter entendimento
2) pensar sobre, prestar atenção, ponderar, considerar

3540 νοημ α noema
de 3539; TDNT - 4:960,636; n n
1) percepção mental, pensamento
2) propósito vil
3) aquilo que pensa, mente, pensamentos ou propósitos

3541 νοθ ος nothos
de afinidade incerta; adj
1) ilegítimo, bastardo
2) alguém nascido, não de um casamento lícito, mas de uma concubina ou escrava feminina

3542 νομη nome
do mesmo que 3551; n f
1) pastagem, forragem, alimento
1a) fig. estará totalmente suprido de todo o necessário para a verdadeira vida
2) crescimento, aumento
2a) de males que se espalham como uma gangrena
2b) de úlceras
2c) de uma conflagração

3543 νομιζω nomizo
de 3551; v
1) manter pelo costume ou uso, ter como um costume ou uso, seguir um costume ou uso
1a) é costume, é a tradição recebida
2) considerar, pensar, supor
Sinônimos ver verbete 5837

3544 νομικ ος nomikos
de 3551; TDNT - 4:1088,646; adj
1) que pertence à lei, alguém instruído na lei
2) no NT, intérprete e mestre da lei mosaica

3545 νομιμως nomimos
advérbio de um derivado de 3551; TDNT - 4:1088,646; n m
1) legalmente, de acordo com a lei, propriamente

3546 νομισμ α nomisma
de 3543; n n
1) algo recebido e sancionado pelo uso da lei
2) dinheiro, moeda (corrente), unidade monetária legal

3547 νομο διδ ασκα λος nomodidaskalos
de 3551 e 1320; TDNT - 2:159,161; n m
1) mestre e intérprete da lei: entre os judeus
1a) daqueles que entre os cristãos foram quase como defensores e intérpretes da lei mosaica

3548 νομο θε σια nomothesia
de 3550; TDNT - 4:1089,646; n f
1) lei sancionada, legislação

3549 νομο θετ εω nomotheteo
de 3550; TDNT - 4:1090,646; v
1) decretar leis
1a) as leis são decretadas ou prescritas por alguém; ser legislado por, suprir com leis
2) sancionar por lei, decretar

3550 νομο θετ ης nomothetes
de 3551 e derivado de 5087; TDNT - 4:1089,646; n m
1) legislador

3551 νομος nomos
da palavra primária nemo (parcelar, especialmente comida ou pasto para animais);
TDNT - 4:1022,646; n m
1) qualquer coisa estabelecida, qualquer coisa recebida pelo uso, costume, lei, comando
1a) de qualquer lei
1a1) uma lei ou regra que produz um estado aprovado por Deus
1a1a) pela observância do que é aprovado por Deus
1a2) um preceito ou injunção
1a3) a regra de ação prescrita pela razão
1b) da lei mosaica, e referindo-se, de acordo ao contexto, ao volume da lei ou ao seu
conteúdo
1c) a religião cristã: a lei que exige fé, a instrução moral dada por Cristo, esp. o preceito a
respeito do amor
1d) o nome da parte mais importante (o Pentateuco), é usado para a coleção completa dos
livros sagrados do AT
Sinônimos ver verbete 5918

3552 νοσ εω noseo
de 3554; TDNT - 4:1091,655; v

1) estar doente
2) metáf. de qualquer indisposição da mente
2a) ter tanto interesse em alguma coisa a ponto de torná-la uma obsessão ou enfermidade,
ter uma inclinação mórbida por

3553 νοσ ημα nosema
de 3552; TDNT - 4:1091,655; n n
1) doença, enfermidade

3554 νοσ ος nosos
de afinidade incerta; TDNT - 4:1091,655; n f
1) doença, enfermidade

3555 νοσ σια nossia
de 3502; n f
1) ninho de pássaros
2) ninhada de pássaros

3556 νοσ σιο ν nossion
dimin. de 3502; n n
1) ninhada de pássaros

3557 νοσφι ζομ αι nosphizomai
voz média de nosphi (separadamente ou clandestinamente); v
1) pôr de lado, separar, dividir
2) pôr de lado ou separar para si mesmo
3) furtar, desviar, retirar secretamente e apoderar-se para uso próprio

3558 νοτ ος notos
de afinidade incerta; n m
1) vento sul
2) sul, a região sul

3559 νου θε σια nouthesia
de 3563 e um derivado de 5087; TDNT - 4:1019,636; n f
1) admoestação, exortação

3560 νου θετ εω noutheteo
do mesmo que 3559; TDNT - 4:1019,636; v
1) admoestar, advertir, exortar

3561 νουμ ηνια noumenia ou νεομ ηνια neomenia
de um composto de 3501 e 3376 (como substantivo por implicação de 2250); TDNT 4:638,*; n f
1) lua nova
1a) da festa judaica da lua nova

3562 νου νεχ ως nounechos
de um comparativo do caso acusativo de 3563 e 2192; TDNT - 2:816,*; adv
1) sabiamente, discretamente, prudentemente

3563 νους nous
provavelmente da raiz de 1097; TDNT - 4:951,636; n m

1) mente, incluindo igualmente as faculdades de perceber e entender bem como a habilidade
de sentir, julgar, determinar
1a) faculdades mentais, entendimento
1b) razão no sentido mais estreito, como a capacidade para verdade espiritual, os poderes
superiores da alma, a faculdade de perceber as coisas divinas, de reconhecer a bondade
e de odiar o mal
1c) o poder de ponderar e julgar sobriamente, calmamente e imparcialmente
2) um modo particular de pensar e julgar, i.e, pensamentos, sentimentos, propósitos, desejos
Sinônimos ver verbete 5917

3564 Νυμφα ς Numphas
provavelmente contraído para um composto de 3565 e 1435; n pr m
Ninfa = “noivo”
1) cristão rico e zeloso em Laodicéia

3565 νυμφη numphe
de uma palavra primária, mas arcaica do verbo nupto (cobrir com um véu como uma
noiva, cf latim “nupto,” casar); TDNT - 4:1099,657; n f
1) noiva
2) mulher casada recentemente, jovem esposa
3) jovem mulher
4) nora

3566 νυμφιος numphios
de 3565; TDNT - 4:1099,657; n m
1) noivo

3567 νυμφω ν numphon
de 3565; n m
1) câmara nupcial
1a) dos amigos do noivo, que tinham o dever de providenciar e cuidar de tudo que
pertencesse à câmara nupcial, i.e., tudo o que fosse necessário para a celebração
adequada das núpcias
1b) a sala na qual as cerimônias de casamento eram festejadas

3568 νυν nun
partícula primária de tempo presente; TDNT - 4:1106,658; adv
1) neste tempo, o presente, agora
Sinônimos ver verbete 5815

3569 ταν υν tanun ou τα νυν ta nun
do plural neutro de 3588 e 3568; adv
1) agora, o presente

3570 νυνι nuni
uma forma prolongada de 3568 para ênfase; adv
1) agora, neste exato momento

3571 νυξ nux
palavra primária; TDNT - 4:1123,661; n f
1) noite
2) metáf. o tempo quando o trabalho cessa

2a) o tempo de morte
2b) o tempo para ações de pecado e vergonha
2c) o tempo de estupidez moral e escuridão
2d) o tempo quando o aborrecido e também o bêbado entrega-se ao sono

3572 νυσσ ω nusso
aparentemente, palavra primária; v
1) furar
2) penetrar, trespassar
2a) freqüentemente de ferimentos severos e até mortais

3573 νυστ αζ ω nustazo
de um suposto derivado de 3506; v
1) cair no sono, dormir
1a) estar dominado ou aprimido pelo sono
1b) adormecer
2) ser negligente, descuidado
2a) de algo, i.e., demorar-se, tardar

3574 νυχθημ ερον nuchthemeron
de 3571 e 2250; n n
1) uma noite e um dia, o espaço de vinte e quatro horas

3575 Νωε Noe
de origem hebraica 5146  ;נחn pr m
Noé = “descanço”
1) o décimo na descendência de Adão, o segundo pai da família humana

3576 νωθ ρος nothros
de um derivado de 3541; TDNT - 4:1126,661; adj
1) lento, moroso, preguiçoso, indolente, lânguido
Sinônimos ver verbete 5814

3577 νωτ ος notos
de afinidade incerta; n m
1) costas

3578 ξενια xenia
de 3581; TDNT - 5:1,661; n f
1) hospitalidade, recepção hospitaleira
2) lugar de residência temporária, alojamentos

3579 ξενιζ ω xenizo
de 3581; TDNT - 5:1,661; v
1) receber como convidado, entreter hospitaleiramente
1a) ser recebido hospitaleiramente
1b) permanecer como um convidado, alojar
1c) ser alojado
2) surpreender ou causar espanto pela estranheza e novidade de algo
2b) achar estranho, ficar chocado

3580 ξενο δο χεω xenodocheo
de um composto de 3581 e 1209; TDNT - 5:1,661; v

1) receber e entreter hospitaleiramente, ser hospitaleiro

3581 ξενο ς xenos
aparentemente, palavra primária; TDNT - 5:1,661; adj
1) estrangeiro, estranho
1a) alienígena (de uma pessoa ou um coisa)
1b) sem o conhecimento de, sem uma parte em
1c) novo, desconhecido de
2) alguém que recebe e distrae outro hospitaleiramente
2a) com quem permanece ou se aloja, um hospedeiro

3582 ξεστ ης xestes
como se de xeo (propriamente, alisar, por implicação [de fricção] ferver ou aquecer); n
m
1) sextário
1a) uma vasilha para medir líquidos, com capacidade para cerca de meio litro
2) cântaro de barro ou jarro no qual água ou vinho são despejados, com capacidade para um
sextário ou não

3583 ξηρα ινω xeraino
de 3584; v
1) fazer seco, secar, murchar
2) tornar seco, ser seco, estar murcho
2a) de plantas
2b) do amadurecimento de safras
2c) de fluidos
2d) dos membros do corpo
3) definhar, consumir-se, i.e., uma mão murcha

3584 ξηρο ς xeros
da raiz de 3582 (da idéia de secar); adj
1) seco
1a) dos membros do corpo privados de seu sumo natural, retraído, definhado, murcho
1b) da terra em distinção da água

3585 ξυλινο ς xulinos
de 3586; adj
1) de madeira, feito de madeira

3586 ξυλον xulon
de outra forma da raiz de 3582; TDNT - 5:37,665; n n
1) madeira
1a) aquilo que é feito de madeira
1a1) como um viga pela qual alguém é suspendido, uma forca, uma cruz
1a2) cepo ou madeira com buracos nos quais os pés, mãos, pescoço de prisioneiros eram
inseridos e presos com correias
1a3) grilhão, ou corrente para os pés
1a4) porrete, vara, bastão
2) uma árvore

3587 ξυρα ω xurao
de um derivado do mesmo que 3586 (que significa uma navalha); v
1) tosar, fazer a barba

2) barbear-se

3588 ο ho que inclue o feminino η he, e o neutro το to
em todos as suas inflexões, o artigo definido; artigo
1) este, aquela, estes, etc.
Exceto “o” ou “a”, apenas casos especiais são levados em consideração.

3589 ογδο ηκοντ α ogdoekonta
de 3590; n indecl
1) oitenta

3590 ογδο ος ogdoos
de 3638; adj
1) oitavo

3591 ογκος ogkos
provavelmente do mesmo que 43; TDNT - 5:41,666; n m
1) tudo o que é proeminente, protuberância, tamanho, massa
1a) daí carga, peso, estorvo
Sinônimos ver verbete 5819

3592 οδ ε hode que inclue o feminino ηδε hede e o neutro τοδε
tode

de 3588 e 1161; pron
1) este aqui, estas coisas, como segue, assim

3593 οδε υω hodeuo
de 3598; v
1) viajar, excursionar

3594 οδη γε ω hodegeo
de 3595; TDNT - 5:97,666; v
1) ser um guia, seguir os passos de alguém, guiar
2) ser um guia ou um professor
2a) dar orientação a

3595 οδη γος hodegos
de 3598 e 2233; TDNT - 5:97,666; n m
1) que conduz pelo caminho, guia
2) professor do ignorante e inexperiente

3596 οδο ιπ ορ εω hodoiporeo
de um composto de 3598 e 4198; v
1) viajar, excursionar

3597 οδο ιπ ορι α hodoiporia
do mesmo que 3596; n f
1) viagem, excursão

3598 οδο ς hodos
aparentemente, palavra raiz; TDNT - 5:42,666; n f
1) propriamente
1a) caminho

1a1) caminho transitado, estrada
1b) caminho dos viajantes, excursão, ato de viajar
2) metáf.
2a) curso de conduta
2b) forma (i.e. modo) de pensar, sentir, decidir

3599 οδο υς odous
talvez da raiz de 2068; n m
1) dente

3600 οδυνα ω odunao
de 3601; TDNT - 5:115,*; v
1) causar dor intensa
2) estar em agonia, estar atormentado
3) atormentar ou afligir a si mesmo

3601 οδυνη odune
de 1416; TDNT - 5:115,673; n f
1) aflição, dor, tristeza que consume

3602 οδυρμος odurmos
de um derivado da raiz de 1416; TDNT - 5:116,673; n m
1) lamúria, lamentação, pranto
Sinônimos ver verbete 5804

3603 ο ε στ ι ho esti
do neutro de 3739 e a terceira pessoa presente singular ind. de 1510; v
1) que é, isto é

3604 Οζιας Ozias
de origem hebraica 5818  ;עזיהn pr m
Uzias = “força do SENHOR”
1) filho de Amazias, rei de Judá de 810 a 758 a. C.

3605 οζω ozo
palavra raiz (numa forma fortalecida); v
1) soltar um odor (seja bom ou mau), cheirar, emitir um cheiro
1a) de um cadáver em decomposição

3606 οθε ν hothen
de 3739 com o enclítico diretivo de fonte; adv
1) do qual, de onde
1a) do lugar do qual
1b) da fonte da qual algo é conhecido, do qual, por meio do qual
1c) da causa pelo qual, por qual razão, por esse motivo, por qual causa

3607 οθονη othone
de afinidade incerta; n f
1) linho (i.e., linho fino branco para vestes femininas)
2) tecidos de linho (lençol ou vela)

3608 οθονι ον othonion
de um suposto derivado de 3607; n n

1) pedaço de linho, pequeno tecido de linho
2) tiras de tecido de linho para enfaixar o morto

3609 οικ ει ος oikeios
de 3624; TDNT - 5:134,674; adj
1) que pertence a uma casa ou família, doméstico, íntimo
1a) que pertence ao lar, relacionado pelo sangue, parente
1b) que pertence a família de Deus
1c) que pertence, devoto a, adeptos de algo

3610 οικ ετ ης oiketes
de 3611; n m
1) alguém que mora na mesma casa que outro, dito de todo aquele que está sob a autoridade
de um e do mesmo chefe de família
1a) servo, doméstico
Sinônimos ver verbete 5928

3611 οι κε ω oikeo
de 3624; TDNT - 5:135,674; v
1) habitar em

3612 οικ ημα oikema
de 3611; n n
1) lugar de morada, habitação
2) eufemisticamente, prisão

3613 οικ ητη ριο ν oiketerion
de um suposto derivado de 3611 (equivalente a 3612); TDNT - 5:155,674; n n
1) lugar de morada, habitação
1a) do corpo como local de morada para o espírito

3614 οικ ια oikia
de 3624; TDNT - 5:131,674; n f
1) casa
1a) edifício habitado, moradia
1b) habitantes de uma casa, família
1c) propriedade, riqueza, bens
Sinônimos ver verbete 5867

3615 οικ ια κο ς oikiakos
de 3614; n m
1) alguém que pertence à casa
2) alguém sob o controle do chefe de uma casa, seja um filho ou um servo

3616 οικ οδ εσπο τε ω oikodespoteo
de 3617; TDNT - 2:49,145; v
1) ser o chefe (ou cabeça) de uma casa
2) governar um lar, administrar os afazeres familiares

3617 οικ οδ εσπο τη ς oikodespotes
de 3624 e 1203; TDNT - 2:49,145; n m
1) o dono da casa, chefe da família

3618 οικ οδ ομε ω oikodomeo também οικοδομ ος oikodomos At
4.11
do mesmo que 3619; TDNT - 5:136,674; v
1) construir uma casa, erigir uma construção
1a) edificar (a partir da fundação)
1b) restaurar pela construção, reconstruir, reparar
2) metáf.
2a) fundar, estabelecer
2b) promover crescimento em sabedoria cristã, afeição, graça, virtude, santidade, bemaventurança
2c) cresçer em sabedoria e piedade

3619 οικ οδ ομη oikodome
feminino (abstrato) de um composto de 3624 e a raiz de 1430; TDNT - 5:144,674; n f
1) (o ato de) construir, construção
2) metáf. o processo de edificação, edificação
2a) ato de alguém que promove o crescimento de outro em sabedoria cristã, piedade,
felicidade, santidade
3) edificação (i.e., o que foi construído, edifício)

3620 οικ οδ ομια oikodomia
do mesmo que 3619; n f
1) (o ato de) edificar, (o ato de) erigir

3621 οικ ονομ εω oikonomeo
de 3623; v
1) ser um administrador
2) administrar os afazeres de um lar
3) administrar, ministrar, ordenar, regular

3622 οικ ονομι α oikonomia
de 3623; TDNT - 5:151,674; n f
1) administração de um lar ou afazeres do lar
1a) especificamente, a administração, direção, gerência, da propriedade de outro
1b) o ofício de um diretor ou gerente, administração
1c) administração, dispensação

3623 οικ ονομ ος oikonomos
de 3624 e a raiz de 3551; TDNT - 5:149,674; n m
1) o administrador do lar ou dos afazeres do lar
1a) esp. um administrador, gerente, superintendente (seja nascido livre ou, como era
geralmente o caso, um liberto ou um escravo) para quem o chefe da casa ou proprietário
tinha confiado a administração dos seus afazeres, o cuidado das receitas e despesas, e o
dever de repartir a porção própria para cada servo e até mesmo para as crianças
pequenas
1b) o administrador de um fazenda ou propriedade territorial, um supervisor
1c) o superintendente das finanças da cidade, o tesoureiro da cidade ( ou do tesoureiro ou
questor de reis)
2) metáf. os apóstolos e outros mestres, bispos e supervisores cristãos

3624 οικ ος oikos
de afinidade incerta; TDNT - 5:119,674; n m

1) casa
1a) casa habitada, lar
1b) uma construção qualquer
1b1) de um palácio
1b2) a casa de Deus, o tabérnaculo
1c) qualquer lugar de habitação
1c1) do corpo humano como habitação de demônios que o possuem
1c2) de tendas, cabanas, e mais tarde, dos ninhos, estábulos, tocas de animais
1c3) o lugar onde alguém fixou sua residência, habitação estabelecida de alguém, domicílio
2) ocupantes de uma casa, todas as pessoas que formam uma família, um lar
2a) família de Deus, da Igreja Cristã, da igreja do Antigo e do Novo Testamento
3) linhagem, família, descendentes de alguém
Sinônimos ver verbete 5867 e 5944

3625 οικ ουμ ενη oikoumene
particípio feminino presente passivo de 3611 (como substantivo, pela implicação de
1093); TDNT - 5:157,674; n f
1) a terra habitada
1a) porção da terra habitada pelos gregos, em distinção às terras dos bárbaros
1b) império romano, todos os súditos do império
1c) totalidade da terra habitada, mundo
1d) habitantes da terra, humanidade
2) universo, mundo

3626 οικ ου ρο ς oikouros
de 3624 ouros (um guarda, estar “vigilante”); adj
1) que cuida da casa, que trabalha em casa
1a) o vigia da casa
1b) que mantém a casa e cuida dos afazeres do lar
1c) doméstico

3627 οι κτ ειρω oikteiro também (em tempos determinados) prolongado
οικτ ερεω oiktereo

de oiktos (piedade); TDNT - 5:159,*; v
1) ter piedade, ter compaixão

3628 οικ τιρμ ος oiktirmos
de 3627; TDNT - 5:159,680; n m
1) compaixão, piedade, misericórdia
1a) entranhas nas quais a compaixão reside, um coração de compaixão
1b) emoções, desejos, manifestações de piedade
Sinônimos ver verbete 5842 e 5913

3629 οικ τιρμ ων oiktirmon
de 3627; TDNT - 5:159,680; adj
1) misericordioso

3630 οινοπ οτ ης oinopotes
de 3631 e um derivado do substituto de 4095; n m
1) bebedor de vinho, dado ao vinho, bêbado

3631 οινος oinos

palavra primária (ou talvez de origem hebraica 3196); TDNT - 5:162,680; n m
1) vinho
2) metáf. vinho abrasador da ira de Deus

3632 οινοφ λυγι α oinophlugia
de 3631 e uma forma da raiz de 5397; n f
1) embriaguez
Sinônimos ver verbete 5937

3633 οιομ αι oiomai ou (mais curto) οιμαι oimai
voz média, aparentemente de 3634; v
1) supor, pensar
Sinônimos ver verbete 5837

3634 οιο ς hoios
provavelmente semelhante a 3588, 3739, e 3745; pron
1) de tal tipo, de tal modo, tal como

3635 οκνεω okneo
de oknos (hesitação); v
1) sentir relutante, ser lento
2) demorar, hesitar

3636 οκνερο ς okneros
de 3635; TDNT - 5:166,681; adj
1) lento, indolente, para trás

3637 οκταημε ρο ς oktaemeros
de 3638 e 2250; adj
1) oito dias de idade
2) passado o oitavo dia

3638 οκτω okto
numeral primário; n indecl
1) oito

3639 ολε θρ ος olethros
de uma palavra primária ollumi (destruir, forma prolongada); TDNT - 5:168,681; n m
1) ruína, destruição, morte
1a) para a destruição da carne, dito de males externos e problemas pelos quais as
concupiscências da carne são subjugadas e destruídas

3640 ολιγοπ ιστ ος oligopistos
de 3641 e 4102; TDNT - 6:174,849; n f
1) de pequena fé, que confia pouco

3641 ολιγος oligos
de afinidade incerta; TDNT - 5:171,682; adj
1) pouco, pequeno, limitado
1a) de número: multidão, quantidade, ou tamanho
1b) de tempo: curto
1c) de grau ou intensidade: leve, desprezível

3642 ολιγοψυ χος oligopsuchos

de 3641 e 6590; TDNT - 9:665,1342; adj
1) acovardado, desalentado

3643 ολιγω ρεω oligoreo
de um composto de 3641 e ora (“cuidado”); v
1) não importar-se com, não considerar com seriedade, fazer pouco caso

3644 ολοθ ρε υτης olothreutes
de 3645; TDNT - 5:169,681; n m
1) destruidor

3645 ολοτ ρευω olothreuo
de 3639; TDNT - 5:167,*; v
1) destruir

3646 ολοκ αυτωμ α holokautoma
de um derivado de um composto de 3650 e um derivado de 2545; n n
1) oferta totalmente queimada
1a) a vítima inteira é queimada (não somente uma parte, como outras vítimas)

3647 ολοκ ληρι α holokleria
de 3648; TDNT - 3:767,442; n f
1) de uma condição ideal do corpo, na qual todos seus membros estão saudáveis e prontos
para o uso
1a) boa saúde

3648 ολοκ ληρο ς holokleros
de 3650 e 2819; TDNT - 3:766,442; adj
1) completo em todas as suas partes, em nenhuma parte deficiente ou enfermo, inteiro,
íntegro
1a) de um corpo sem mancha ou defeito, seja de um sacerdote ou de uma vítima
1b) livre de pecado, sem culpa
1c) completo em todos os aspectos, consumado

3649 ολολ υζω ololuzo
verbo primário reduplicado; TDNT - 5:173,682; v
1) gritar, gemer, lamentar-se
1a) de um choro alto, seja de alegria ou de aflição

3650 ολος holos
palavra primária; TDNT - 5:174,682; adj
1) tudo, inteiro, completamente

3651 ολοτ ελ ης holoteles
de 3650 e 5056; TDNT - 5:175,682; adj
1) perfeito, completo em todos os aspectos

3652 Ολυμπ ας Olumpas
provavelmente uma contração de Olumpiodoros (Concedido pelo Olimpo, i.e., que
descende do céu); n pr m
Olimpas = “celeste”
1) cristã de Roma

3653 ολυν θο ς olunthos

de derivação incerta; TDNT - 7:751,1100; n m
1) figo verde que cresce durante o inverno, e não chega à maturidade, mas cai na primavera

3654 ολως holos
de 3650; adv
1) inteiramente, completamente

3655 ομβρος ombros
de afinidade incerta; n m
1) chuva, temporal
1a) violenta tempestade, acompanhada por muito vento, trovão e relâmpago

3656 ομιλε ω homileo
de 3658; v
1) estar em companhia de
2) associar-se com
3) ficar com
4) conversar com, conversar a respeito de: com alguém

3657 ομιλ ια homilia
de 3658; n f
1) companhia, relação, comunhão

3658 ομιλ ος homilos
da raiz de 3674 e um derivado do substituto de 138 (que significa multidão); n m
1) multidão de homens reunidos, ajuntamento, tropel

3659 ομμα omma
de 3700; n n
1) olho

3660 ομνυω omnuo
forma prolongada de uma palavra primária, mas arcaica ομω omo, para a qual outra
forma prolongada (ομοω omoo) é usado em determinados tempos; TDNT - 5:176,683;
v
1) jurar
2) afirmar, prometer, ameaçar, com um juramento
3) num juramento, mencionar uma pessoa ou coisa como testemunha, invocar, jurar por

3661 ομο θυμα δο ν homothumadon
de um composto da raiz de 3674 e 2372; TDNT - 5:185,684; adv
1) com uma mente, de comum acordo, com uma paixão
Singular palavra grega. Usada 10 de suas 12 ocorrências no livro de Atos. Ajuda-nos a
entender a singularidade da comunidade cristã. Homothumadon é um composto de duas
palavras que significam “impedir” e “em uníssomo”. A imagem é quase musical; um
conjunto de notas é tocado e, mesmo que diferentes, as notas harmonizam em grau e
tom. Como os instrumentos de uma grande orquestra sob a direção de um maestro,
assim o Santo Espírito harmoniza as vidas dos membros da igreja de Cristo.

3662 ομοι αζ ω homoiazo
de 3664; v
1) ser como

3663 ομοι οπ αθ ης homoiopathes

de 3664 e o substituto de 3958; TDNT - 5:938,798; adj
1) sofrendo o mesmo que outro, de sentimentos ou afeições semelhantes

3664 ομοι ος homoios
da raiz de 3674; TDNT - 5:186,684; adj
1) como, similar, semelhante, parecido
1a) como: i.e., semelhante
1b) como: i.e., correspondente a algo

3665 ομοι οτης homoiotes
de 3664; TDNT - 5:189,684; n f
1) semelhança

3666 ομοι οω homoioo
de 3664; TDNT - 5:188,684; v
1) ser feito como
2) assemelhar, comparar
2a) ilustrar por comparação

3667 ομοιωμ α homoioma
de 3666; TDNT - 5:191,684; n n
1) aquilo que foi feito à semelhança de algo
1a) figura, imagem, semelhança, representação
1b) semelhança, i.e., similitude, que está próximo à igualdade ou identidade

3668 ομοιω ς homoios
de 3664; adv
1) do mesmo modo, igualmente

3669 ομοιω σις homoiosis
de 3666; TDNT - 5:190,684; n f
1) feito como, feito semelhante a
2) semelhança: à semelhança de Deus

3670 ομο λογε ω homologeo
de um composto da raiz de 3674 e 3056; TDNT - 5:199,687; v
1) dizer a mesma coisa que outro, i.e., concordar com, consentir
2) conceder
2a) não rejeitar, prometer
2b) não negar
2b1) confessar
2b2) declarar
2b3) confessar, i.e., admitir ou declarar-se culpado de uma acusação
3) professar
3a) declarar abertamente, falar livremente
3b) professar a si mesmo o adorador de alguém
4) louvar, celebrar

3671 ομο λογι α homologia
do mesmo que 3670; TDNT - 5:199,687; n f
1) declaração
1a) subjetivamente: o que professamos ser nosso
1b) objectivamente: declaração [confissão] i.e., o que alguém declara [confessa]

3672 ομο λογου νεμως homologoumenos
do particípio presente passivo de 3670; TDNT - 5:199,687; adv
1) pelo consentimento de todos, reconhecidamente, sem controvérsia

3673 ομοτ εχν ος homotechnos
da raiz de 3674 e 5078; adj
1) o que pratica o mesmo ofício ou arte, do mesmo ofício

3674 ομου homou
caso genitivo de homos (o mesmo, semelhante a 260) como adv; adv
1) junto: de pessoas reunidas
Sinônimos ver verbete 5807

3675 ομοφ ρω ν homophron
da raiz de 3674 e 5424; adj
1) de uma mesma mente, concordante

3676 ομως homos
da raiz de 3674; adv
1) todavia, ainda

3677 οναρ onar
de derivação incerta; TDNT - 5:220,690; n n
1) sonho

3678 οναριο ν onarion
de um suposto derivado de 3688; TDNT - 5:283,700; n n
1) jumentinho

3679 ονειδ ιζω oneidizo
de 3681; TDNT - 5:239,693; v
1) repreender, reprovar, maltratar
1a) de reprovação merecida
1b) de reprovação não merecida, maltratar
1c) censurar, jogar na cara (favores recebidos), insultar

3680 ονειδ ισμος oneidismos
de 3679; TDNT - 5:241,693; n m
1) repreensão, opróbrio
1a) tal como Cristo sofreu, pela causa de Deus, de seus inimigos

3681 ονειδ ος oneidos
provavelmente semelhante à raiz de 3686; TDNT - 5:238,693; n n
1) repreensão
2) vergonha

3682 Ονη σιμος Onesimos
de 3685; n pr m
Onésimo = “proveitoso ou útil”
1) escravo cristão cujo dono era Filemom

3683 Ονη σιφο ρος Onesiphoros
de um derivado de 3685 e 5411; n pr m

Onesíforo = “que traz proveito”
1) o nome de um certo cristão em 2Tm 1.16-18; 4.19

3684 ονι κο ς onikos
de 3688; adj
1) de ou para um jumento, movido por um jumento
1a) estas bestas eram freqüentemente empregadas para mover pedras de moinho

3685 ονι νημι oninemi
uma forma prolongada, aparentemente de um verbo primário (onomai, passar por cima),
para a qual outra forma prolongada (onao) é usada como um substituo em alguns
tempos [a menos que realmente seja idêntica a raiz de 3686 da idéia de notoriedade]; v
1) ser útil, aproveitar, ajudar
2) receber proveito ou vantagem, ser ajudado [ou ter alegria]

3686 ονο μα onoma
de um suposto derivado da raiz de 1097 (cf 3685); TDNT - 5:242,694; n n
1) nome: univ. de nomes próprios
2) o nome é usado para tudo que o nome abrange, todos os pensamentos ou sentimentos do
que é despertado na mente pelo mencionar, ouvir, lembrar, o nome, i.e., pela posição,
autoridade, interesses, satisfação, comando, excelência, ações, etc., de alguém
3) pessoas reconhecidas pelo nome
4) a causa ou razão mencionada: por esta causa, porque sofre como um cristão, por esta
razão

3687 ονο μα ζω onomazo
de 3686; TDNT - 5:282,694; v
1) nomear
1a) nomear, proferir, fazer menção do nome
1b) nomear
1b1) dar o nome a alguém
1b2) ser nomeado
1b2a) levar o nome de uma pessoa ou coisa
1c) proferir o nome de uma pessoa ou coisa

3688 ονο ς onos
aparentemente, palavra raiz; TDNT - 5:283,700; n m/f
1) jumento

3689 οντ ως ontos
dos casos oblíquos de 5607; adv
1) verdadeiramente, em realidade, de fato, como oposto para o que é pretendido, fictício,
falso, conjetural
2) aquilo que é verdadeiro etc., aquilo que é de fato

3690 οξος oxos
de 3691; TDNT - 5:288,701; n n
1) vinagre
1a) a mistura de vinho azedo ou vinagre e água que os soldados romanos estavam
acostumados a beber

3691 οξυς oxus
provavelmente semelhante a raiz de 188 ["acid"]; adj

1) afiado
2) rápido, veloz

3692 οπη ope
provavelmente de 3700; n f
1) pelo qual alguém pode ver, abertura, fenda
1a) de uma janela
1b) de fissuras na terra
1c) de cavernas nas rochas ou montanhas, buracos

3693 οπι στε ν opisthen
de opis (consideração, de 3700) com enclítico de fonte; TDNT - 5:289,702; adj
1) detrás, nas costas, atrás, após

3694 οπι σω opiso
do mesmo que 3693 com enclítico de direção; TDNT - 5:289,702; adv
1) atrás, depois, após, posteriormente
1a) de lugar: coisas que estão atrás
1b) de tempo: depois

3695 οπλ ιζ ω hoplizo
de 3696; TDNT - 5:294,702; v
1) armar, equipar-se com armas
2) prover
3) equipar a si mesmo com algo (como com armas)
4) metáf. ter o mesmo pensamento

3696 οπλον hoplon
provavelmente da palavra primária hepo (estar ocupado com); TDNT - 5:292,702; n n
1) qualquer ferramenta ou implemento para preparar algo
1a) armas usadas em guerra, armamento
2) um instrumento

3697 οποι ος hopoios
de 3739 e 4169; pron
1) de que classe ou qualidade, de que modo

3698 οποτ ε hopote
de 3739 e 4218; partícula
1) quando

3699 οπου hopou
de 3739 e 4225;
1) onde, enquanto que

3700 οπτ αν ομα ι optanomai ou οπτ ομαι optomai
(voz média) forma prolongada da palavra primária (voz média) οπτομαι optomai, que
é usada em seu lugar em determinados tempos, e ambas como substitutas de 3708;
TDNT - 5:315,706; v
1) olhar para, ver
2) permitir-se ser visto, aparecer

3701 οπτ ασια optasia
de um suposto derivado de 3700; TDNT - 5:372,706; n f

1) o ato de fazer-se notado, de tornar-se visível
2) vista, visão, aparição que manifesta-se a alguém adormecido ou acordado

3702 οπτ ος optos
de um verbo arcaico semelhante a hepso (“macerar”); adj
1) cozido, assado

3703 οπω ρα opora
aparentemente da raiz de 3796 e 5610; n f
1) estação que sucede o verão, do nascer do Sírio ao de Arcturo, i.e., do verão tardio ao
princípio do outono, os dias mais quentes do ano
2) frutas maduras (de árvores)

3704 οπω ς hopos
de 3739 e 4459; partícula
1) como, para que

3705 ορα μα horama
de 3708; TDNT - 5:371,706; n n
1) aquele que é visto, espetáculo
2) visão divinamente concedida durante um êxtase ou durante um sono, visão

3706 ορα σις horasis
de 3708; TDNT - 5:370,706; n f
1) o ato de ver
1a) o sentido da visão, os olhos
2) aparência, forma visível
3) visão
3a) aparição divinamente concedida durante um êxtase ou sonho

3707 ορατος horatos
de 3708; TDNT - 5:368,706; adj
1) visível, aberto a visão

3708 ορα ω horao
propriamente, fitar [cf 3700]; TDNT - 5:315,706; v
1) ver com os olhos
2) ver com a mente, perceber, conhecer
3) ver, i.e., tornar-se conhecido pela experiência, experimentar
4) ver, olhar para
4a) dar atênção a, tomar cuidado
4b) cuidar de, dar atênção a
5) Eu fui visto, mostrei-me, tornei-me visível
Sinônimos ver verbete 5822

3709 οργη orge
de 3713; TDNT - 5:382,716; n f
1) raiva, disposição natural, mau humor, caráter
2) movimento ou agitação da alma, impulso, desejo, qualquer emoção violenta, mas esp.
raiva
3) raiva, ira, indignação
4) raiva exibida em punição, por isso usado também para punição
4a) de punições impostas pelos magistrados

3710 οργι ζω orgizo
de 3709; TDNT - 5:382,*; v
1) provocar, incitar a ira
2) ser provocado a ira, estar zangado, estar enfurecido

3711 οργιλ ος orgilos
de 3709; TDNT - 5:382,716; adj
1) inclinado à ira, irascível

3712 οργυ ια orguia
de 3713; n f
1) braça, a distância, cruzando a linha do tórax, da ponta de um dos dedos médios até o
outro quando os braços estão esticados, aproximadamente 2 m

3713 ορε γομ αι oregomai
voz média de uma forma aparentemente prolongada de uma palavra arcaica primária [cf
3735]; TDNT - 5:447,727; v
1) esticar-se a fim de tocar ou agarrar algo, alcançar ou desejar algo
2) entregar-se ao amor ao dinheiro

3714 ορε ινος oreinos
de 3735; adj
1) montanhoso, cheio de montes
2) região montanhosa, área montanhosa

3715 ορε ξις orexis
de 3713; TDNT - 5:447,727; n f
1) desejo, ânsia, anelo
2) desejo impulsivo, luxúria, apetite
2a) usado tanto no bom como no mau sentido; dos desejos naturais, legais, e próprios (do
apetite para comida), bem como dos desejos corruptos e ilícitos
Sinônimos ver verbete 5906

3716 ορθοπ οδ εω orthopodeo
de um composto de 3717 e 4228; TDNT - 5:451,727; v
1) caminhar numa trajetória reta
2) metáf. agir corretamente

3717 ορθος orthos
provavelmente da raiz de 3735; TDNT - 5:449,727; adj
1) reto, ereto
1a) justo
1b) reto, não torto

3718 ορθοτ ομεω orthotomeo
de um composto de 3717 e a raiz de 5114; TDNT - 8:111,1169; v
1) cortar reto, atalhar caminho
1a) prosseguir por caminhos planos, manter um curso reto, equiv. fazer o correto
2) tornar plano e liso, manejar corretamente, ensinar a verdade diretamente e corretamente

3719 ορθριζω orthrizo
de 3722; v

1) levantar-se cedo de manhã

3720 ορθρι νος orthrinos
de 3722; adj
1) cedo

3721 ορθριος orthrios
de 3722; adj
1) cedo
2) levantar-se na primeira alvorada ou muito cedo de manhã

3722 ορθρος orthros
do mesmo que 3735; n m
1) aurora, alvorada
2) na alvorada da manhã, na aurora, cedo de manhã

3723 ορθως orthos
de 3717; adv
1) corretamente

3724 ορι ζω horizo
de 3725; TDNT - 5:452,728; v
1) definir, determinar
1a) marcar as fronteiras ou limites (de algum lugar ou coisa)
1b) determinar, designar
1b1) aquilo que foi determinado, de acordo com um decreto
1b2) ordenar, determinar, designar

3725 ορι ον horion
de um derivado de uma palavra aparentemente primária horos (fronteira ou limite); n n
1) fronteiras
1a) para uma região, distrito, terra, território

3726 ορκιζ ω horkizo
de 3727; TDNT - 5:462,729; v
1) forçar a tomar um juramento, administrar um juramento a
2) adjurar (implorar solenemente)

3727 ορκο ς horkos
de herkos (cerca, talvez semelhante a 3725); TDNT - 5:457,729; n m
1) aquilo que foi prometido com um juramento

3728 ορκωμ οσι α horkomosia
de um composto de 3727 e um derivado de 3660; TDNT - 5:463,729; n f
1) afirmação feita sob juramento, tomada de juramento, juramento

3729 ορμα ω hormao
de 3730; TDNT - 5:467,730; v
1) colocar em movimento rápido, incitar, apressar
2) arrojar para frente impetuosamente, impelir

3730 ορμη horme
de afinidade incerta; TDNT - 5:467,730; n f
1) movimento violento, impulso

2) movimento hostíl, ataque, assalto
Sinônimos ver verbete 5906

3731 ορμημ α hormema
de 3730; TDNT - 5:467,730; n n
1) ímpeto, impulso
2) aquilo que é impelido ou acelerado pelo impulso

3732 ορν εο ν orneon
de um suposto derivado de 3733; n n
1) pássaro

3733 ορν ις ornis
provavelmente de uma forma prolongada da raiz de 3735; n m
1) pássaro
2) galo, galinha

3734 ορο θε σι α horothesia
de um composto da raiz de 3725 e um derivado de 5087; n f
1) ato de colocar fronteiras, ato de estabelecer limites
2) limite definido, fronteiras

3735 ορο ς oros
provavelmente de uma palavra arcaica oro (levantar ou “erigir”, talvez semelhante a
142, cf 3733); TDNT - 5:475,732; n n
1) montanha

3736 ορυ σσω orusso
aparentemente, palavra raiz; v
1) cavar

3737 ορφ αν ος orphanos
de afinidade incerta; TDNT - 5:487,734; adj
1) privado (de pai, dos pais)
1a) daqueles privados de mestre, guia, tutor
1b) órfão

3738 ορχεομ αι orcheomai
voz média de orchos (barulho ou som); v
1) dançar

3739 ος hos incluindo feminino η he, e neutro ο ho
provavelmente, palavra primária (ou talvez uma forma do artigo 3588); pron
1) quem, que, o qual

3740 οσα κις hosakis
advérbio multiplo de 3739; adv
1) sempre que, tão freqüentemente quanto

3741 οσι ος hosios
de afinidade incerta; TDNT - 5:489,734; adj
1) purificado de pecado, livre de iniqüidade, observando religiosamente cada obrigação
moral, santo, puro, piedoso
Sinônimos ver verbete 5878

3742 οσι οτης hosiotes
de 3741; TDNT - 5:493,734; n f
1) piedade dirigida a Deus, fidelidade em observar as obrigações de piedade, santidade

3743 οσιω ς hosios
de 3741; TDNT - 5:489,734; adv
1) piedosamente, de modo santo

3744 οσμη osme
de 3605; TDNT - 5:493,735; n f
1) fragrância, odor

3745 οσο ς hosos
pela reduplicação de 3739; pron
1) tão grande quanto, tão longe quanto, quanto, quantos, quem quer que

3746 οσπ ερ hosper
de 3739 e 4007; pron
1) quem quer que

3747 οστ εο ν osteon ou contraído οστ ουν ostoun
de afinidade incerta; n n
1) osso

3748 οστις hostis incluindo o feminino ητις hetis e o neutro ο,τι
ho,ti

de 3739 e 5100; pron
1) quem quer que, qualquer que, quem

3749 οστ ρακι νος ostrakinos
de ostrakon [“ostra”] (cerâmica, i.e., terracota); adj
1) feito de terra, barro
1a) com a sugestão implícita de fragilidade

3750 οσφ ρηις osphresis
de um derivado de 3605; n f
1) sentido de olfato

3751 οσφυς osphus
de afinidade incerta; TDNT - 5:496,736; n f
1) quadril (lombo)
1a) cingir, cercar, os lombos
2) lombo, (dois) quadris
2a) o lugar onde os hebreus achavam que o poder generativo residia (sêmen)

3752 οταν hotan
de 3753 e 302; partícula
1) quando, sempre que, contanto que, tão logo que

3753 οτε hote
de 3739 e 5037; partícula
1) quando, sempre que, enquanto, contanto que

3754 οτι hoti

neutro de 3748 como conjunção; demonst. aquele (algumas vezes redundante); conj
1) que, porque, desde que

3755 οτου hotou
para o caso genitivo de 3748 (como advérbio); pron
1) enquanto, até

3756 ου ou também (diante de vogal) ουκ ouk e (diante de uma aspirada)
ουχ ouch

palavra primária, negativo absoluto [cf 3361] advérbio; partícula
1) não; se usa em perguntas diretas que esperam uma resposta afirmativa

3757 ου hou
caso genitivo de 3739 como advérbio; pron
1) onde

3758 ουα oua
exclamação primária de surpresa; interj
1) ah! ah, ah! interjeição de admiração e espanto

3759 ουα ι ouai
exclamação primária de tristeza; interj
1) exclamação de pesar, tristeza, preocupação como: ai de mim! meu Deus!

3760 ουδ αμως oudamos
do (feminino) de 3762; adv
1) de jeito nenhum, de forma alguma

3761 ουδ ε oude
de 3756 e 1161; conj
1) e não, nem, também não, nem mesmo

3762 ου δεις oudeis incluindo feminino ουδεμια oudemia e neutro
ουδεν ouden

de 3761 e 1520; pron
1) ninguém, nada

3763 ουδ επ οτε oudepote
de 3761 e 4218; adv
1) nunca

3764 ουδ επ ω oudepo
de 3761 e 4452; adv
1) ainda não, já não mais

3765 ουκ ετι ouketi também (separadamente) ουκ ε τι ouk eti
de 3756 e 2089; adv
1) não mais, nem mais, já não mais

3766 ουκ ου ν oukoun
de 3756 e 3767; adv
1) não por esta razão

3767 ουν oun

aparentemente, palavra raiz; partícula
1) então, por esta razão, conseqüentemente, conformemente, sendo assim

3768 ουπ ω oupo ou ου πω
de 3756 e 4452; adv
1) ainda não

3769 ουρ α oura
aparentemente, palavra raiz; n f
1) cauda

3770 ουρ αν ιος ouranios
de 3772; TDNT - 5:536,736; adj
1) celestial
1a) que reside no céu
1b) que vem do céu

3771 ουρ αν οθ εν ouranothen
de 3772 e o enclítico de origem; TDNT - 5:542,736; adv
1) do céu

3772 ουρ αν ος ouranos
talvez do mesmo que 3735 (da idéia de elevação); céu; TDNT - 5:497,736; n m
1) espaço arqueado do firmamento com todas as coisas nele visíveis
1a) universo, mundo
1b) atmosfera ou firmamento, região onde estão as nuvens e se formam as tempestades, e
onde o trovão e relâmpago são produzidos
1c) os céus siderais ou estrelados
2) região acima dos céus siderais, a sede da ordem das coisas eternas e consumadamente
perfeitas, onde Deus e outras criaturas celestes habitam

3773 Ουρβανος Ourbanos
de origem latina, urbanus; n pr m
Urbano = “da cidade; urbano”
1) certo cristão mencionado em Rm 16.9

3774 Ουρι ας Ourias
de origem hebraica 223  ;אוריTDNT - 3:1,*; n pr m
Urias = “luz do SENHOR”
1) marido de Bate-Seba, um dos homens fortes de Davi

3775 ους ous
aparentemente, palavra primária; TDNT - 5:543,744; n n
1) ouvido
2) metáf. faculdade de perceber com a mente, faculdade de entender e conhecer

3776 ουσι α ousia
do feminino de 5607; n f
1) o que alguém tem, i.e., propriedade, posses, imóveis

3777 ουτ ε oute
de 3756 e 5037; adv
1) nem, e não

3778 ου τος houtos incluindo masculino plural nominativo ου τοι
houtoi , feminino singular nominativo αυτη haute e feminino plural
nominativo αυτ αι hautai
do artigo 3588 e 846; pron
1) este, estes, etc.

3779 ουτω houto ou (diante de vogal) ου τως houtos
de 3778; adv
1) deste modo, assim, desta maneira

3780 ουχι ouchi
intensivo de 3756; partícula
1) não, de nenhum modo, de forma alguma

3781 οφει λετ ης opheiletes
de 3784; TDNT - 5:565,746; n m
1) alguém que deve a outro, devedor
1a) alguém atado por alguma obrigação, obrigado por algum dever
1b) alguém que ainda não indenizou quem ele prejudicou
1b1) alguém que está em dívida com Deus ou contra quem Deus pode ordenar punição
como algo devido, i.e., um pecador

3782 οφει λη opheile
de 3784; TDNT - 5:564,746; n f
1) aquilo que é devido
2) dívida
3) metáf. obrigações: especificamente de dever conjugal

3783 οφει λημ α opheilema
do (substituto de) 3784; TDNT - 5:565,746; n n
1) aquilo que é devido
1a) aquilo que é justa ou legalmente devido, dívida
2) metáf. ofença, pecado

3784 οφ ειλ ω opheilo ou (em tempos determinados) sua forma
prolongada οφει λεω opheileo
provavelmente da raiz de 3786 (da idéia de incremento); TDNT - 5:559,746; v
1) dever
1a) dever dinheiro, estar em débito com
1a1) aquilo que é devido, dívida
2) metáf. a boa vontade devida
Sinônimos ver verbete 5940

3785 οφε λον ophelon
primeira pessoa no singular de um tempo passado de 3784; partícula
1) Oxalá! Tomara!, onde alguém deseja que algo que não aconteceu tivesse acontecido ou
que algo que provavelmente não será feito tivesse sido feito

3786 οφε λος ophelos
de ophello (amontoar, i.e., acumular ou beneficiar); n n
1) vantagem, proveito

3787 οφθαλ μοδο υλε ια ophthalmodouleia
de 3788 e 1397; TDNT - 2:280,182; n f
1) serviço realizado [apenas] sob os olhos do mestre
1a) pois o olhar do mestre geralmente estimula maior diligência
1b) sua ausência, por outro lado, permite lentidão

3788 οφτ αλμο ς ophthalmos
de 3700; TDNT - 5:375,706; n m
1) olho
2) metáf. olhos da mente, faculdade de conhecer

3789 οφις ophis
provavelmente de 3700 (da idéia de acuidade de visão); TDNT - 5:566,748; n m
1) cobra, serpente
2) entre os antigos, a serpente era um emblema de astúcia e sabedoria. A serpente que
enganou Eva era considerada pelos judeus como o Diabo.

3790 οφρυ ς ophrus
talvez de 3700 (da idéia de proteção ou proximidade ao orgão de visão); n f
1) sobrancelha
2) qualquer prominência ou projeção

3791 οχλε ω ochleo
de 3793; v
1) incitar a plebe contra alguém
2) pertubar, revolver
3) aborrecer, molestar
4) estar em confusão, num tumulto
5) estar vexado, molesto, atormentado: pelos demônios

3792 οχλοπ οι εω ochlopoieo
de 3793 e 4160; v
1) juntar uma multidão, reunir o povo

3793 οχλος ochlos
de um derivado de 2192 (que significa veículo); TDNT - 5:582,750; n m
1) multidão
1a) ajuntamento informal de pessoas
1a1) multidão de pessoas que se reuniram em algum lugar
1a2) tropel
1b) multidão
1b1) povo comum, como oposto aos governadores e pessoas de importância
1b2) com desprezo: a multidão ignorante, o populacho
1c) multidão
1c1) multidões, parece denotar grupo de pessoas reunidas sem ordem
Sinônimos ver verbete 5927

3794 οχυ ρωμ α ochuroma
de um derivado remoto de 2192 (que significa fortificar, pela idéia de manter fora de
perigo); TDNT - 5:590,752; n n
1) castelo, fortaleza, lugar seguro, firmeza
2) qualquer coisa em que alguém confia

2a) dos argumentos e raciocínios pelo qual um disputador esforça-se para fortificar sua
opinião e defender-la contra seu oponente

3795 οψα ρι ον opsarion
de um suposto derivado da raiz de 3702; n n
1) peixe

3796 οψε opse
do mesmo que 3694 (pela idéia de relutância); (adverbialmente) perto do fim do dia; v
1) depois de um longo tempo, mais tarde, tardio
1a) perto do fim do dia, i.e., ao anoitecer
1b) tendo o sábado recém terminado, depois do sábado
1b1) na alvorada do primeiro dia da semana

3797 οψιμος opsimos
de 3796; adj
1) tardio, mais tarde
1a) do tempo de abaixamento das águas do Nilo
1b) as chuvas tardias ou primaveris, que caem principalmente nos meses de Março e Abril
justo antes da colheita

3798 οψιος opsios
de 3796; adj
1) tardio
2) vespertino
2a) entre três e seis horas da tarde
2b) das seis horas da tarde até o começo da noite

3799 οψις opsis
de 3700; n f
1) visão, vista
2) face, semblante
3) aparência externa, expressão, aspecto

3800 οψω νιο ν opsonion
de um suposto derivado do mesmo que 3795; TDNT - 5:591,752; n n
1) pagamento de um soldado, mesada
1a) aquela parte do auxílio ao soldado dado no lugar do pagamento [i.e., rações] e o
dinheiro com o qual ele é pago
2) metáf. salários: salário do pecado

3801 ο ων και ο ην και ο ερχομε νος ho on kai ho en kai ho
erchomenos
frase que combina 3588 com o particío presente e imperfeito de 1510 e o particípio
presente de 2064 por meio de 2532; frase
1) Aquele que é, era, e que há de vir

3802 παγι δευ ω pagideuo
de 3803; TDNT - 5:595,752; v
1) apanhar numa armadilha, armar cilada
1a) de pássaros
2) metáf. da tentativa de extrair de alguém alguma observação que pode ser transformada
em uma acusação contra ele

3803 παγι ς pagis
de 4078; TDNT - 5:593,752; n f
1) laço, armadilha, cilada
1a) de laços nos quais pássaros são enredados e capturados
1a1) encerra a idéia de algo inesperado, repentino, porque pássaros e animais são capturados
de surpresa
1b) laço, i.e., qualquer coisa que traz perigo, perda, destruição
1b1) de um perigo mortal repentino e inesperado
1b2) das tentações e seduções de pecado
1b3) tentações para o pecado pela qual o mal mantém alguém preso
1b4) armadilhas do amor

3804 παθεμ α pathema
de um suposto derivado de 3806; TDNT - 5:930,798; n n
1) aquilo que alguém sofre ou sofreu
1a) externamente, sofrimento, infortúnio, calamidade, mal, aflição
1a1) dos sofrimentos de Cristo
1a2) também as aflições que cristãos devem suportar pela mesma causa que Cristo
pacientemente sofreu
1b) de um estado interno, aflição, paixão
2) ato de suportar, sofrer, aturar

3805 παθη τος pathetos
do mesmo que 3804; TDNT - 5:924,798; adj
1) passível, dotado com a capacidade de sofrer, capaz de sentir
2) sujeito à necessidade de sofrer, destinado a sofrer

3806 παθο ς pathos
do substituto de 3958; TDNT - 5:926,798; n n
1) tudo o que acontece a alguém, quer o que seja triste ou alegre
1a) espec. calamidade, infortúnio, mal, aflição
2) sentimento experimentado pela mente
2a) aflição da mente, emoção, paixão
2b) ato apaixonado
2c) usado pelos gregos num sentido positivo ou negativo
2d) no NT, num sentido mau, paixão depravada, paixões vis
Sinônimos ver verbete 5845 e 5906

3807 παιδα γωγος paidagogos
de 3816 e uma forma reduplicada de 71; TDNT - 5:596,753; n m
1) tutor, i.e., um guardião e guia de meninos. Entre os gregos e os romanos, o nome era
aplicado a escravos dignos de confiança que eram encarregados de supervisionar a vida
e a moralidade dos meninos pertencentes à elite. Aos meninos não era nem mesmo
permitido sair de casa sem a sua companhia até que alcançassem a idade viril.

3808 παιδα ρι ον paidarion
de um suposto derivado de 3816; TDNT - 5:636,759; n n
1) pequeno menino, mocinho
Sinônimos ver verbete 5868 e 5943

3809 παιδει α paideia

de 3811; TDNT - 5:596,753; n f
1) todo o treino e educação infantil (que diz respeito ao cultivo de mente e moralidade, e
emprega para este propósito ora ordens e admoestações, ora repreensão e punição).
Também inclue o treino e cuidado do corpo
2) tudo o que em adultos também cultiva a alma, esp. pela correção de erros e contenção das
paixões.
2a) instrução que aponta para o crescimento em virtude
2b) castigo, punição, (dos males com os quais Deus visita homens para sua correção)

3810 παιδε υτης paideutes
de 3811; TDNT - 5:596,753; n m
1) instrutor, preceptor, mestre
2) punidor

3811 παιδ ευω paideuo
de 3816; TDNT - 5:596,753; v
1) treinar crianças
1a) ser instruído ou ensinado
1b) levar alguém a aprender
2) punir
2a) punir ou castigar com palavras, corrigir
2a1) daqueles que moldam o caráter de outros pela repreensão e admoestação
2b) de Deus
2b1) purificar pela aflição de males e calamidade
2c) punir com pancada, açoitar
2c1) de um pai que pune seu filho
2c2) de um juiz que ordena que alguém seja açoitado

3812 παιδ ιοθ εν paidiothen
da (fonte) de 3813; adv
1) desde a infância, desde criança

3813 παιδ ιον paidion
do dimin. de 3816; TDNT - 5:636,759; n n
1) criancinha, menino pequeno, menina pequena
1a) infantes
1b) crianças, pequeninos
1c) infante
1c1) de uma criança (menino) recentemente nascido
1d) de uma criança mais avançada; de uma criança com mais idade;
1e) metáf. crianças (como crianças) no intelecto
Sinônimos ver verbete 5868 e 5943

3814 παιδ ισκ η paidiske
do diminutivo de 3816; n f
1) jovenzinha, donzela
2) serva, jovem escrava
2a) criada que atendia a porta
Sinônimos ver verbete 5868 e 5943

3815 παιζω paizo
de 3816; TDNT - 5:625,758; v

1) brincar como criança
2) jogar, passar o tempo, brincar
3) proporcionar hilaridade, esp. pelo canto engraçado, dança

3816 παις pais
talvez de 3817; TDNT - 5:636,759; n m/f
1) criança, menino ou menina
1a) infantes, crianças
2) servo, escravo
2a) servente, servo, espec. assistente do rei, ministro
Sinônimos ver verbete 5868 e 5943

3817 παιω paio
verbo primário; dar um golpe (como se por um simples golpe e com menos violência
que 5180); v
1) bater, golpear
2) atormentar (bater ou ferir com um espinho)

3818 πακατι αν η Pakatiane
feminino de um adjetivo de derivação incerta; adj
Frígia = “seco, estéril”
1) no quarto século depois de Cristo, Frígia estava dividida em Frígia Salutaris e Frígia
Pacatiana; Laodicéia era uma cidade na última

3819 παλα ι palai
provavelmente outra forma para 3825 (da idéia de retrocessão); TDNT - 5:717,769; adv
1) de tempos antigos, anterior
2) há muito tempo

3820 παλα ιος palaios
de 3819; TDNT - 5:717,769; adj
1) velho, antigo
2) usado, gasto pelo uso, bastante usado, velho
Sinônimos ver verbete 5816 e 5924

3821 παλα ιοτ ης palaiotes
de 3820; TDNT - 5:720,769; n f
1) antigüidade: o estado antigo da vida controlado pela ‘letra’

3822 παλα ιο ω palaioo
de 3820; TDNT - 5:720,769; v
1) tornar antigo ou velho
1a) tornar-se velho, ser desgastado
1b) de coisas gastadas pelo tempo e uso
2) declarar algo como superado e, assim, a ponto de ser abolido

3823 παλη pale
de pallo (vibrar, outra forma para 906); TDNT - 5:721,770; n f
1) luta romana (competição entre dois no qual cada um se esforça para derrubar o outro, e
que é decidido quando o vencedor é capaz de manter seu oponente no chão com seu
braço sobre o seu pescoço)
1a) o termo é transferido para a luta do cristão contra o poder do mal

3824 παλιγγ εν εσια paliggenesia
de 3825 e 1078; TDNT - 1:686,117; n f
1) novo nascimento, reprodução, renovação, recreação, regeneração
1a) por isso renovação, regeneração, produção de uma nova vida consagrada a Deus,
mudança radical de mente para melhor. A palavra é freqüentemente usado para denotar a
restauração de algo ao seu estado primitivo, sua renovação, como a renovação ou
restauração da vida depois da morte
1b) a renovação da terra após o dilúvio
1c) renovação do mundo que terá lugar após sua destruição pelo fogo, como os estóicos
ensinavam
1d) o sinal e gloriosa mudançã de todas as coisas (no céu e na terra) para melhor, aquela
restauração da condição primitiva e perfeita das coisas que existiam antes da queda de
nossos primeiros pais, que os judeus esperavam em conecção ao advento do Messias, e
que os cristãos esperavam em conexão com a volta visível de Jesus do céu.
1e) outros usos
1e1) da restauração de Cícero à sua posição e fortuna na sua volta do exílio
1e2) da restauração da nação judaica após o exílio
1e3) da recuperação do conhecimento pela recordação
Sinônimos ver verbete 5888

3825 παλιν palin
provavelmente do mesmo que 3823 (da idéia de repetição oscilatória); adv
1) de novo, outra vez
1a) renovação ou repetição da ação
1b) outra vez, de novo
2) outra vez, i.e., mais uma vez, em adição
3) por vez, por outro lado

3826 παμ πλ ηθ ει pamplethei
caso dativo (advérbio) de um composto de 3956 e 4128; adv
1) com toda a multidão
2) todos juntos

3827 παμ πο λυς pampolus
de 3956 e 4183; adj
1) muito grande

3828 παμφ υλ ια Pamphulia
de um composto de 3956 e 4443, cada tribo, i.e., heterogêneo (5561 implícito); n pr loc
Panfília = “de cada tribo”
1) província da Ásia Minor, limidado ao leste pela Cilícia, ao oeste pela Lícia e Frígia
Menor, ao norte pela Galácia e Capadócia, e ao sul pelo Mar Mediterrâneo

3829 πανδοχειο ν pandocheion
de um suposto composto de 3956 e um derivado de 1209; n n
1) hospedaria, casa pública para recepção de estranhos

3830 πανδοχευς pandocheus
do mesmo que 3829; n m
1) estalajadeiro, hospedeiro

3831 πανη γυ ρις paneguris

de 3956 e um derivado de 58; TDNT - 5:722,770; n f
1) reunião festiva de todo o povo para celebrar os jogos públicos ou outras solenidades
2) assebléia pública festiva
Sinônimos ver verbete 5897

3832 πανο ικι panoiki
de 3956 e 3624; adv
1) com toda (sua) casa, com toda (sua) família

3833 πανο πλ ια panoplia
de um composto de 3956 e 3696; TDNT - 5:295,702; n f
1) armadura inteira e completa
1a) inclue escudo, espada, lança, capacete, grevas, e peitoral

3834 πανο υρ γι α panourgia
de 3835; TDNT - 5:722,770; n f
1) astúcia, artimanha
2) sabedoria ilusória ou falsa
3) num bom sentido, prudência, habilidade, em empreender e exercer os afazeres

3835 πανο υρ γος panourgos
de 3956 e 2041; TDNT - 5:722,770; adj
1) hábil, destro
1a) num bom sentido, apto para empreender e executar algo, destro, sábio, sagaz, hábil
1b) num mau sentido, astuto, esperto, enganoso, traiçoeiro, fraudulento

3836 παντ αχ οθ εν pantachothen
advérbio (de fonte) de 3837; adv
1) de todos os lados, de todas as direções

3837 παντ αχ ου pantachou
caso genitivo (como advérbio de lugar) de um suposto derivado de 3956; adv
1) em todo lugar

3838 παντε λης panteles
advérbio (de modo) de 3956 e 5056; TDNT - 8:66,1161; adj
1) tudo completo, perfeito
2) completamente, perfeitamente, totalmente

3839 παντη pante
advérbio (de modo) de 3956; adv
1) em todo lugar, inteiramente, sob todos os pontos de vista, de todos os modos

3840 παντ οθε ν pantothen
advérbio (de fonte) de 3956; adv
1) de todos os lados, de todas as direções

3841 παντ οκ ρα τορ pantokrator
de 3956 e 2904; TDNT - 3:914,466; n m
1) aquele que tem o controle sobre todas as coisas
2) governador de tudo
3) todo-poderoso: Deus

3842 παντ οτε pantote

de 3956 e 3753; adv
1) em todos os tempos, sempre, constantemente

3843 παντως pantos
de 3956; adv
1) completamente
1a) de todos os modos, por todos os meios
1b) com certeza, seguramente, certamente
1c) de modo nenhum, de forma alguma

3844 παρα para
palavra raiz; TDNT - 5:727,771; prep
1) de, em, por, ao lado de, perto

3845 παραβα ινω parabaino
de 3844 e a raiz de 939; TDNT - 5:736,772; v
1) ir para o lado de
2) passar a frente ou por sobre sem tocar em algo
3) ultrapassar, negligenciar, violar, transgredir
4) passar tanto a ponto de desviar-se de
4a) partir, sair, ser dissuadido de
5) alguém que abandona sua verdade

3846 παραβα λλ ω paraballo
de 3844 e 906; v
1) lançar diante, arremessar (como forragem para cavalos)
2) colocar alguma coisa ao lado de outra para comparação, comparar, assemelhar
3) colocar-se, recorrer a um lugar ou a uma pessoa

3847 παραβα σι ς parabasis
de 3845; TDNT - 5:739,772; n f
1) reprimenda
2) metáf. desconsideração, violação
2a) da lei mosaica
2b) quebra de uma lei definida, promulgada, ratificada
2c) criar transgressões, i.e., para que pecados possam tomar caráter de transgressão e desta
forma intensificar a consciência do pecado e despertar o desejo pela redenção
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3848 παραβα της parabates
de 3845; TDNT - 5:740,772; n m
1) transgressor
2) infrator da lei

3849 παραβ ια ζομ αι parabiazomai
de 3844 e a voz média de 971; v
1) empregar força contrária à natureza e ao direito
2) compelir pelo uso da força
3) constranger alguém por mendigar ou suplicar

3850 παραβολ η parabole
de 3846; TDNT - 5:744,773; n f

1) ato de colocar algo ao lado de outro, justaposição, como de navios em batalha
2) metáf.
2a) comparação de algo com outro, semelhança, similitude
2b) um exemplo pelo qual uma doutrina ou preceito é ilustrado
2c) uma narrativa, fictícia, mas apropriada às leis e usos da vida humana, pela qual os
deveres dos homens ou as coisas de Deus, particularmente a natureza e história do reino
de Deus são figurativamente retratados
2d) parábola: estória terrena com o sentido celeste
3) dito expressivo e instrutivo, envolvendo alguma semelhança ou comparação e tendo
força preceptiva ou repreensiva
3a) aforismo, máxima
4) provérbio
5) ato pelo qual alguém expõe a si mesmo ou suas posses ao perigo, aventura, risco

3851 παραβου λευ ομαι parabouleuomai
de 3844 e a voz média de 1011; v
1) consultar erroneamente

3852 παρα γγε λια paraggelia
de 3853; TDNT - 5:761,776; n f
1) notificação, proclamação ou anúncio de uma mensagem a
2) ordem, comando

3853 παρα γελ λω paraggello
de 3844 e a raiz de 32; TDNT - 5:761,776; v
1) transmitir uma mensagem de um para outro, declarar, anunciar
2) comandar, ordenar, incumbir
Sinônimos ver verbete 5844

3854 παρα γινομαι paraginomai
de 3844 e 1096; v
1) estar presente, aproximar-se, abordar
2) surgir, aparecer publicamente

3855 παρα γω parago
de 3844 e 71; TDNT - 1:129,20; v
1) passar por
1a) guiar após, conduzir por
1b) desviar, corromper
1b1) levar
1c) conduzir a
1c1) conduzir a diante, levar para frente
2) passar por, passar
2a) partir, ir embora
3) metáf. disaparecer

3856 παρα δε ιγμ ατι ζω paradeigmatizo
de 3844 e 1165; TDNT - 2:32,141; v
1) mostrar com exemplo público, fazer um exemplo de
1a) num sentido negativo
1a1) mostrar como exemplo de infâmia
1a2) expor a desgraça pública

3857 παρα δε ισο ς paradeisos
de origem oriental cf 6508; TDNT - 5:765,777; n m
1) entre os persas, um grande cercado ou reserva, região de caça, parque, sombreado e bem
irrigado, no qual os animais silvestres eram mantidos para a caça; era fechado por
muros e guarnecido com torres para os caçadores
2) jardim, parque de recreação
2a) bosque, parque
3) parte do Hades que os judeus tardios pensavam ser a habitação das almas dos piedosos
até a ressurreição: alguns entendiam ser este o paraíso celeste
4) as regiões superiores dos céus. De acordo com os pais da igreja primitiva, o paraíso no
qual nossos primeiros pais habitaram antes da queda ainda existe, não sobre a terra ou
nos céus, mas acima e além do mundo
5) céu, paraíso

3858 παρα δε χομ αι paradechomai
de 3844 e 1209; v
1) receber, levantar, erguer-se
2) admitir, i.e., não rejeitar, aceitar, receber
2a) de um filho: reconhecer como legítimo

3859 παρα διατρι βη paradiatribe
de um composto de 3844 e 1304; n f
1) ocupação inútil, negócio vazio, mau emprego

3860 παρα διδωμι paradidomi
de 3844 e 1325; TDNT - 2:169,166; v
1) entregar nas mãos (de outro)
2) tranferir para a (própria) esfera de poder ou uso
2a) entregar a alguém algo para guardar, usar, cuidar, lidar
2b) entregar alguém à custódia, para ser julgado, condenado, punido, açoitado, atormentado,
entregue à morte
2c) entregar por traição
2c1) fazer com que alguém seja levado por traição
2c2) entregar alguém para ser ensinado, moldado
3) confiar, recomendar
4) proferir verbalmente
4a) comandos, ritos
4b) proferir pela narração, relatar
5) permitir
5a) quando produza fruto, isto é, quando sua maturidade permitir
5b) entregar-se, apresentar-se

3861 παρα δο ξος paradoxos
de 3844 e 1391 (no sentido de aparente); TDNT - 2:255,178; adj
1) inesperado, incomum, incrível, admirável

3862 παρα δο σις paradosis
de 3860; TDNT - 2:172,166; n f
1) entrega, dádiva
1a) ato de entregar
1b) rendição de cidades

2) dádiva que é entrege pela palavra falada ou escrita, i.e., tradição pela instrução, narrativa,
preceito, etc.
2a) objetivamente, aquilo que é proferido, a substância de um ensino
2b) do corpo de preceitos, esp. rituais, que na opinião dos judeus tardios foram oralmente
proferidos por Moisés e oralmente transmitidos em íntegra sucessão para gerações
subseqüentes. Esses preceitos, que tanto ilustravam como expandiam a lei escrita,
deviam ser obedecidos com igual reverência

3863 παρα ζη λοω parazeloo
de 3844 e 2206; TDNT - 2:881,297; v
1) provocar a
1a) provocar ciúme ou rivalidade
1b) provocar a ira

3864 παρα θαλ ασσιος parathalassios
de 3844 e 2281; adj
1) ao lado do mar, perto do mar

3865 παρα θε ωρ εω paratheoreo
de 3844 e 2334; v
1) examinar coisas colocadas uma ao lado de outra, comparar
2) omitir, negligenciar

3866 παρα θη κη paratheke
de 3908; TDNT - 8:162,1176; n f
1) depósito; algo valioso confiado ao cuidado de alguém
1a) usado do conhecimento correto e da pura doutrina do evangelho, manter firme e
fielmente, e transmitir conscienciosamente para outros

3867 παρα ινεω paraineo
de 3844 e 134; v
1) exortar, admoestar

3868 παρα ιτε ομα ι paraiteomai
de 3844 e a voz média de 154; TDNT - 1:195,30; v
1) pedir, suplicar para estar próximo de alguém
1a) obter pela súplica
1b) pedir de, pedir para, suplicar
2) impedir pela súplica ou procurar impedir, deprecar
2a) implorar que ... não
2b) recusar, declinar
2c) afastar-se, evitar
2d) impedir desprazer pela súplica
2d1) pedir perdão, rogar indulgência, excusar
2d2) de alguém desculpando-se por não aceitar um convite para uma festa de casamento

3869 παρα καθ ιζ ω parakathizo
de 3844 e 2523; v
1) fazer sentar ao lado de
2) colocar ao lado, perto
3) sentar junto a

3870 παρα καλ εω parakaleo

de 3844 e 2564; TDNT - 5:773,778; v
1) chamar para o (meu) lado, chamar, convocar
2) dirigir-se a, falar a, (recorrer a, apelar para), o que pode ser feito por meio de exortação,
solicitação, conforto, instrução, etc.
2a) admoestar, exortar
2b) rogar, solicitar, pedir
2b1) esforçar-se por satisfazer de forma humilde e sem orgulho
2c) consolar, encorajar e fortalecer pela consolação, confortar
2c1) receber consolação, ser confortado
2d) encorajar, fortalecer
2e) exortando, confortando e encorajando
2f) instruir, ensinar

3871 παρα καλ υπ τω parakalupto
de 3844 e 2572; v
1) encobrir, ocultar, esconder

3872 παρα καταθη κη parakatatheke ou πα ραθηκη
de um composto de 3844 e 2698; TDNT - 8:162,1176; n f
1) depósito, algo valioso confiado ao cuidado de alguém
1a) usado do conhecimento correto e da pura doutrina do evangelho, manter firme e
fielmente, e transmitir conscienciosamente para outros

3873 παρα κειμ αι parakeimai
de 3844 e 2749; TDNT - 3:656,425; v
1) ficar ao lado, estar próximo
2) estar presente, à mão

3874 παρα κλησις paraklesis
de 3870; TDNT - 5:773,778; n f
1) convocação, aproximação, (esp. para ajuda)
2) importação, súplica, solicitação
3) exortação, admoestação, encorajamento
4) consolação, conforto, solaz; aquilo que proporciona conforto e descanso
4a) portanto, da salvação messiânica (assim os rabinos denominavam o Messias, o
consolador, o confortador)
5) discurso persuasivo, palestra estimulante
5a) instrutivo, repreensivo, conciliatório, discurso exortativo poderoso

3875 παρα κλητος parakletos
palavra raiz; TDNT - 5:800,782; n m
1) chamado, convocado a estar do lado de alguém, esp. convocado a ajudar alguém
1a) alguém que pleitea a causa de outro diante de um juiz, intercessor, conselheiro de
defesa, assistente legal, advogado
1b) pessoa que pleitea a causa de outro com alguém, intercessor
1b1) de Cristo em sua exaltação à mão direita de Deus, súplica a Deus, o Pai, pelo perdão
de nossos pecados
1c) no sentido mais amplo, ajudador, amparador, assistente, alguém que presta socorro
1c1) do Santo Espírito, destinado a tomar o lugar de Cristo com os apóstolos (depois de sua
ascensão ao Pai), a conduzi-los a um conhecimento mais profundo da verdade
evangélica, a dar-lhes a força divina necessária para capacitá-los a sofrer tentações e
perseguições como representantes do reino divino

3876 παρα κοη parakoe
de 3878; TDNT - 1:223,34; n f
1) indisposição para ouvir
2) desobediência
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3877 παρα κολ ουθ εω parakoloutheo
de 3844 e 190; TDNT - 1:215,33; v
1) seguir após
1a) assim seguir alguém de modo a estar sempre do seu lado
1b) seguir de perto, acompanhar
2) metáf.
2a) estar sempre presente, acompanhar alguém a qualquer parte que ele vá
2b) seguir algo com a mente de tal forma a chegar a compreendê-la
2b1) entender, (cf dar seguimento a uma matéria, acompanhar o seu curso)
2b2) examinar totalmente, investigar
2c) seguir confiadamente, i.e, uma regra ou norma; conformar-se a

3878 παρα κου ω parakouo
de 3844 e 191; TDNT - 1:223,34; v
1) ouvir por casualidade
1a) de propósito ou por descuido ou inoportunamente
2) não estar disposto a ouvir
2a) negligenciar no ouvir, não prestar atênção a
2b) recusar-se a ouvir, não prestar consideração a, desobedecer

3879 παρα κυπ τω parakupto
de 3844 e 2955; TDNT - 5:814,784; v
1) inclinar-se a algo a fim de olhar para ele
2) olhar com a cabeça reclinada para frente
3) examinar com o corpo curvado
4) inclinar-se e examinar
5) metáf. examinar cuidadosamente, inspecionar com curiosidade
5a) de alguém que seria informado sobre algo

3880 παρα λα μβνω paralambano
de 3844 e 2983; TDNT - 4:11,495; v
1) tomar a, levar consigo, associá-lo consigo
1a) um associado, companheiro
1b) metáf.
1b1) aceitar ou reconhecer que alguém é tal como ele professa ser
1b2) não rejeitar, não recusar obediência
2) receber algo transmitido
2a) ofício a ser cumprido ou desempenhádo
2b) receber com a mente
2b1) por transmissão oral: dos autores de quem a tradição procede
2b2) pela narração a outros, pela instrução de mestres (usado para discípulos)

3881 παρα λε γομ αι paralegomai
de 3844 e a voz média de 3004 (no seu sentido original); v
1) navegar, costear

2) trabalhar, passar por

3882 παρα λιος paralios
de 3844 e 251; adj
1) pelo mar, marítimo, a costa do mar

3883 παρα λλ αγη parallage
de um composto de 3844 e 236; n f
1) variação, mudança

3884 παρα λογι ζομ αι paralogizomai
de 3844 e 3049; v
1) considerar errado, contar mal
2) iludir com opinião falsa
2a) enganar com falso raciocínio
3) enganar, iludir, lograr

3885 παρα λυτι κο ς paralutikos
de um derivado de 3886; adj
1) paralítico
1a) que sofre de atrofia dos nervos da face
1b) inválido, débil nos membros (braço, perna, etc.)

3886 παρα λυω paraluo
de 3844 e 3089; v
1) desprender de um lado ou do lado
2) desprender ou apartar coisas colocadas lado a lado
3) desatar, dissolver
4) enfraquecer, debilitar
5) sofrer de atrofia dos nervos, enervado, fraqueza nos membros (braço, perna, etc.)
6) joelhos vacilantes, enfraquecidos, debilitados

3887 παρα μεν ω parameno
de 3844 e 3306; TDNT - 4:577,581; v
1) permanecer ao lado, continuar sempre perto
2) sobreviver, permanecer vivo

3888 παρα μυθ εομ αι paramutheomai
de 3844 e a voz média de um derivado de 3454; TDNT - 5:816,784; v
1) falar a, dirigir-se a alguém, seja por meio de admoestação e incentivo, ou para acalmar e
consolar
1a) encorajar, consolar

3889 παρα μυθι α paramuthia
de 3888; TDNT - 5:816,784; n f
1) qualquer discurso, seja feito com o propósito de persuadir, ou de despertar e estimular, ou
de acalmar e consolar
1a) consolação, conforto

3890 παρα μυθι ον paramuthion
de 3889; TDNT - 5:816,784; n n
1) discurso persuasivo

3891 παρα νομ εω paranomeo

de um composto de 3844 e 3551; TDNT - 4:1091,646; v
1) agir de forma contrária à lei, quebrar a lei

3892 παρα νομ ια paranomia
do mesmo que 3891; TDNT - 4:1090,646; n f
1) quebra da lei, transgressão, iniqüidade
Sinônimos ver verbete 5879

3893 παρα πικ ρα ινω parapikraino
de 3844 e 4087; TDNT - 6:125,839; v
1) provocar, exasperar
2) incitar à indignação

3894 παρα πικ ρα σμος parapikrasmos
de 3893; TDNT - 6:125,839; n m
1) provocação

3895 παρα πιπτ ω parapipto
de 3844 e 4098; TDNT - 6:170,846; v
1) cair ao lado de uma pessoa ou coisa
2) passar ao lado
2a) desviar do caminho certo, virar para o lado, desencaminhar
2b) errar
2c) cair (da fé verdadeira): da adoração ao SENHOR

3896 παρα πλε ω parapleo
de 3844 e 4126; v
1) costear, navegar

3897 παρα πλησιο ν paraplesion
de um composto de 3844 e a raiz de 4139 (como advérbio); adj
1) próximo a, quase

3898 παρα πλησιως paraplesios
do mesmo que 3897; adv
1) similar, de modo semelhante, do mesmo modo

3899 παρα πορ ευ ομαι paraporeuomai
de 3844 e 4198; v
1) seguir ao lado, passar, passar por

3900 παρα πτωμα paraptoma
de 3895; TDNT - 6:170,846; n n
1) cair ao lado ou próximo a algo
2) deslize ou desvio da verdade e justiça
2a) pecado, delito
Sinônimos ver verbete 51

3901 παρα ρρ υε ω pararrhueo
de 3844 e o substituto de 4482; v
1) deslizar por: a fim de que não sejamos levados; passar por
1a) para que não aconteça que a salvação, que as coisas ouvidas nos mostram como obter,
escorregue das nossas mãos

1b) algo que escapa
1c) escorrega da minha mente

3902 παρα σημ ος parasemos
de 3844 e a raíz de 4591; adj
1) marcado falsamente, falso, falsificado: como uma moeda
2) marcado ao lado ou na margem
2a) palavras tão notáveis, que o leitor de um livro destaca na margem
3) notável, destacado, distinto, digno de nota
3a) de pessoas, em sentido negativo: notório
4) marcado com um sinal: navio marcado com a imagem ou figura de Dioscuri (Castor e
Pollux)

3903 παρα σκ ευ αζ ω paraskeuazo
de 3844 e um derivado de 4632; v
1) estar pronto, preparar-se
2) ter se preparado, estar preparado ou pronto

3904 παρα σκ ευ η paraskeue
com se de 3903; TDNT - 7:1,989; n f
1) ato de estar pronto, preparação, equipamento
2) aquilo que é preparado, equipamento
3) no NT, num sentido judaico, o dia da preparação
3a) o dia no qual os judeus faziam a preparação necessária para celebrar um sábado ou uma
festa

3905 παρα τε ινω parateino
de 3844 e teino (esticar); v
1) extender ao lado, espalhar longitudinalmente, extender
2) prolongar

3906 παρα τη ρε ω paratereo
de 3844 e 5083; TDNT - 8:146,1174; v
1) parar-se ao lado de e observar, assistir diligentemente, observar cuidadosamente
1a) assistir, observar com os olhos
1a) de pressentimentos, ver o que se vai fazer
1b) num sentido negativo, observar insidiosamente
1c) vigiar-se
1b) observar, manter-se escrupulosamente
1b1) não negligenciar nenhum requisito da observância religiosa de

3907 παρα τη ρη σις parateresis
de 3906; TDNT - 8:148,1174; n f
1) observação

3908 παρα τι θημι paratithemi
de 3844 e 5087; TDNT - 8:162,1176; v
1) colocar ao lado ou próximo ou diante
1a) comida, i.e., comida colocada sobre uma mesa
1b) colocar-se diante de (alguém) em ensino
1c) partir (de si mesmo), explicar
2) colocar (de si mesmo ou para si mesmo) nas mãos de outro
2a) depositar

2b) confiar, entregar aos cuidados de alguém

3909 παρα τυ γχ αν ω paratugchano
de 3844 e 5177; v
1) estar perto por casualidade, acontecer de estar presente, encontrar por acaso

3910 παρα υτι κα parautika
de 3844 e um derivado de 846; adv
1) momentaneamente, temporariamente

3911 παραφ ερω paraphero
de 3844 e 5342 (incluindo suas formas substitutas); v
1) levar a, trazer a, colocar diante
2) desviar do curso ou caminho reto, desencaminhar
3) carregar, conduzir
3a) fazer passar por, remover

3912 παρα φρ ονεω paraphroneo
de 3844 e 5426; v
1) estar fora de si mesmo, vazio de entendimento, insano; perder o juízo

3913 παρα φρ ονια paraphronia
de 3912; n f
1) loucura, insanidade

3914 παρα χειμα ζω paracheimazo
de 3844 e 5492; v
1) invernar, passar o inverno, com alguém em algum lugar

3915 παρα χειμα σι α paracheimasia
de 3914; n f
1) invernada, passar o inverno

3916 παρα χρ ημα parachrema
de 3844 e 5536 (no seu sentido original); adv
1) imediatamente, em seguida, instantaneamente

3917 παρδ αλ ις pardalis
de pardos (pantera); n f
1) pardo, pantera, leopardo
2) animal africano e asiático muito feroz, que tem uma pele de cor amarelo-tostada marcada
com grandes pintas pretas

3918 παρε ιμι pareimi
de 3844 e 1510 (que inclue suas várias formas); TDNT - 5:858,791; v
1) estar perto, estar à mão, ter chegado, estar presente
2) estar pronto, em estoque, às ordens

3919 παρε ισα γω pareisago
de 3844 e 1521; TDNT - 5:824,786; v
1) introduzir com astúcia ou trazer secretamente

3920 παρε ισα κτος pareisaktos
de 3919; TDNT - 5:824,786; adj

1) introduzido secreta ou clandestinamente
2) alguém que entrou furtivamente

3921 παρε ισδ υνω pareisduno
de 3844 e um composto de 1519 e 1416; v
1) entrar secretamente, intrometer-se secretamente
2) entrar furtivamente

3922 παρε ισε ρχομαι pareiserchomai
de 3844 e 1525; TDNT - 2:682,257; v
1) entrar secretamente ou por ação secreta, ou mover-se lentamente ou entrar furtivamente
2) infiltrar-se

3923 παρε ισφε ρω pareisphero
de 3844 e 1533; v
1) colaborar além da medida
2) contribuir com o seu melhor para algo

3924 παρε κτ ος parektos
de 3844 e 1622; adv
1) exceto, com a exceção de (algo)
2) ao lado de, em adição a, além

3925 παρεμβολ η parembole
de um composto de 3844 e 1685; n f
1) acampamento
1a) o acampamento de Israel no deserto
1a1) usado para a cidade de Jerusalém, na medida em que era para os israelitas o que
outrora o acampamento tinha sido no deserto
1a2) da congregação sagrada ou assembléia de Israel, como tinha sido outrora reunida nos
acampamentos no deserto
1b) as barracas dos soldados romanos, que em Jerusalém estavam na fortaleza Antonia
2) um exército em linha de batalha

3926 παρε νο χλεω parenochleo
de 3844 e 1776; v
1) aborrecer, molestar, causar aborrecimento a respeito de

3927 παρε πι δημος parepidemos
de 3844 e a raiz de 1927; TDNT - 2:64,49; adj
1) alguém que vem de um país entrangeiro para uma cidade ou região para residir lá junto
aos nativos
2) pessoa estranha, refugiado
3) que reside por pouco tempo no estrangeiro, forasteiro
4) no NT, metáf. com referência ao céu como pátria, alguém que reside por pouco tempo na
terra

3928 παρε ρχομα ι parerchomai
de 3844 e 2064; TDNT - 2:681,257; v
1) ir por, passar por
1a) de pessoas indo adiante
1a1) passar por
1b) do tempo

1b1) um ato que continua por um tempo
1c) metáf.
1c1) morrer, perecer
1c2) passar por (transpor), isto é, negligenciar, omitir, (transgredir)
1c3) ser conduzido por, ser levado por, ser afastado
2) chegar a, adiantar-se, chegar

3929 παρε σις paresis
de 2935; TDNT - 1:509,88; n f
1) ato de passar por alto, de deixar passar, de negligenciar, de desconsiderar

3930 παρε χω parecho
de 3844 e 2192; v
1) estender a mão, oferecer
2) mostrar, fornecer, suprir
3) ser os autores de, ou fazer alguém ter
3a) dar, trazer, fazer a alguém algo favorável ou desfavorável, ocasionar
4) oferecer, mostrar ou apresentar-se
5) exibir ou mostrar-se
5a) doar ou proporcionar dos próprios recursos ou pelo próprio esforço

3931 παρη γορ ια paregoria
de um composto de 3844 e um derivado de 58 (que significa arengar uma assembléia); n
f
1) discurso, ato de chamar atenção
1a) exortação
1b) conforto, consolo, alívio, mitigação, consolação

3932 παρθενια parthenia
de 3933; n f
1) virgindade

3933 παρθενο ς parthenos
de origem desconhecida; TDNT - 5:826,786; n f
1) virgem
1a) virgem núbil, com idade de casar
1b) mulher que nunca teve relação sexual com um homem
1c) filha núbil de alguém
2) homem que se absteve de toda sujeira e prostituição presente na idolatria, e assim
manteve sua castidade
2a) alguém que nunca teve relação com mulheres

3934 παρθος Parthos
provavelmente de origem estrangeira; n pr m
partos = “um penhor”
1) habitante de Pártia, um distrito da Ásia, limitado ao norte por Hircania, ao leste por
Ariana, ao sul pela Carmania Deserta, ao oeste pela Média

3935 παρι ημι pariemi
de 3844 e hiemi (enviar); TDNT - 1:509,88; v
1) deixar passar
1a) passar por, negligenciar

1b) desconsidetar, omitir
2) relaxar, soltar, deixar ir
3) relaxado, esgotado, enfraquecido, exausto

3936 παρι στημι paristemi ou prolongada πα ριστ ανω paristano
de 3844 e 2476; TDNT - 5:837,788; v
1) colocar ao lado ou próximo a
1a) deixar à mão
1a1) apresentar
1a2) ofertar
1a3) providenciar
1a4) colocar uma pessoa ou algo à disposição de alguém
1a5) apresentar uma pessoa para outra ver e questionar
1a6) apresentar ou mostrar
1a7) levar a, aproximar
1a8) metáf., i.e, trazer ao próprio círculo de amizade ou íntimidade
1b) apresentar (mostrar) por argumento, provar
2) permanecer, permanecer perto ou junto, estar à mão, estar presente
2a) estar cerca
2a1) estar ao lado de, espectador
2b) aparecer
2c) estar à mão, estar pronto
2d) estar ao lado para ajudar, socorrer
2e) estar presente
2e1) ter vindo
2e2) de tempo

3937 παρμε να ς Parmenas
provavelmente da contração de Parmênides (um derivado de um composto de 3844 e
3306); n pr m
Pármenas = “permanência”
1) um dos sete diáconos da igreja de Jerusalém

3938 παρο δο ς parodos
de 3844 e 3598; n f
1) ato de passar por ou passagem
2) de pasagem

3939 παρο ικ εω paroikeo
de 3844 e 3611; TDNT - 5:841,788; v
1) habitar ao lado ou na vizinhança de alguém, viver próximo
2) no NT, estar ou habitar num lugar com um estranho, residir por pouco tempo
Sinônimos ver verbete 5854

3940 παρο ικ ια paroikia
de 3941; TDNT - 5:841,788; n f
1) morar próximo ou com alguém
2) estadia por pouco tempo, habitar num terra estranha
3) metáf. a vida do ser humano aqui na terra é semelhante a uma residência temporária

3941 παρο ικ ος paroikos
de 3844 e 3624; TDNT - 5:841,788; adj

1) contíguo, vizinho
2) no NT, estranho, forasteiro, alguém que vive num lugar sem direito de cidadania
3) metáf.
3a) sem cidadania no reino de Deus
3b) alguém que vive na terra como um estranho, que reside na terra temporariamente
3c) de Cristãos cuja casa está no céu

3942 παρο ιμια paroimia
de um composto de 3844 e talvez um derivado de 3633; TDNT - 5:854,790; n f
1) dito fora do curso usual ou que se desvia da forma usual de falar
1a) dito corrente ou muito usado, provérbio
2) qualquer dito enigmático que representa uma verdade didática
2a) esp. um dito simbólico ou figurativo
2b) fala ou discurso no qual algo é ilustrado pelo uso de símiles e comparações
2c) alegoria
2c1) metáfora estendida e elaborada

3943 παρο ινος paroinos
de 3844 e 3631; adj
1) dado ao vinho, bêbado

3944 παρο ιχομα ι paroichomai
de 3844 e oichomai (partir); v
1) ir por, passar por

3945 παρομ οι αζω paromoiazo
de 3946; TDNT - 5:199,684; v
1) ser como
2) não ser diferente

3946 παρομ οι ος paromoios
de 3844 e 3664; TDNT - 5:198,684; adj
1) como

3947 παρο ξυν ω paroxuno
de 3844 e um derivado de 3691; TDNT - 5:857,791; v
1) tornar afiado, amolar
1a) estimular, acelerar, urgir
1b) irritar, provocar, incitar à ira
1b1) desprezar, refutar
1b2) provocar, tornar irado
1b3) exasperar, queimar de raiva

3948 παρο ξυσμ ος paroxusmos
de 3947 (“paroxysm”); TDNT - 5:857,791; n m
1) incitação, incitamento
2) irritação

3949 παρο ργι ζω parorgizo
de 3844 e 3710; TDNT - 5:382,716; v
1) incitar à ira, provocar, exasperar, zangar

3950 παρο ργι σμος parorgismos

de 3949; TDNT - 5:382,716; n m
1) indignação, ira, exasperação

3951 παρο τρυ νω parotruno
de 3844 e otruno (esporear); v
1) incitar, estimular

3952 παρο υσι α parousia
do particípio presente de 3918; TDNT - 5:858,791; n f
1) presença
2) vinda, chegada, advento
2a) a volta futura e visível de Jesus do céu, a ressurreição dos mortos, o julgamento final, e
o estabelecimento formal e glorioso do reino de Deus

3953 παρο ψις paropsis
de 3844 e a raiz de 3795; n f
1) prato que acompanha a comida principal, um prato de iguarias ou comida selecionada,
apropriado não tanto para saciar como para agradar o apetite
1a) acompanhamento especial à comida principal
2) o prato em si mesmo, no qual as guloseimas eram servidas

3954 παρρ ησι α parrhesia
de 3956 e um derivado de 4483; TDNT - 5:871,794; n f
1) liberdade em falar, franqueza na fala
1a) abertamente, francamente, i.e, sem segredo
1b) sem abigüidade ou circunlocução
1c) sem o uso de figuras e comparações
2) confiança aberta e destemida, coragem entusiástica, audácia, segurança
3) comportamento pelo qual alguém se faz conspícuo ou assegura publicidade

3955 παρρ ησι αζ ομα ι parrhesiazomai
voz média de 3954; TDNT - 5:871,794; v
1) usar a liberdade de falar, falar com franqueza
1a) falar livremente
2) tornar-se confiante, ter ousadia, mostrar segurança, assumir um comportamento corajoso

3956 πας pas
que inclue todas as formas de declinação; TDNT - 5:886,795; adj
1) individualmente
1a) cada, todo, algum, tudo, o todo, qualquer um, todas as coisas, qualquer coisa
2) coletivamente
2a) algo de todos os tipos
... “todos o seguiam” Todos seguiam a Cristo? “Então, saíam a ter com ele Jerusalém e
toda a Judéia”. Foi toda a Judéia ou toda a Jerusalém batizada no Jordão? “Filhinhos,
vós sois de Deus”. “O mundo inteiro jaz no Maligno”. O mundo inteiro aqui significa
todos? As palavras “mundo” e “todo” são usadas em vários sentidos na Escritura, e
raramente a palavra “todos” significa todas as pessoas, tomadas individualmente. As
palavras são geralmente usadas para significar que Cristo redimiu alguns de todas as
classes — alguns judeus, alguns gentis, alguns ricos, alguns pobres, e não restringiu sua
redenção a judeus ou gentios ... (C.H. Spurgeon de um sermão sobre a Redenção
Particular)

3957 πασχα pascha

de origem aramaica, cf 6453  ;פסחTDNT - 5:896,797; n n
1) sacrifício pascal (que era comum ser oferecido por causa da libertação do povo do Egito)
2) cordeiro pascal, i.e., o cordeiro que os israelitas tinham o costume de matar e comer no
décimo quarto dia do mês de Nisã (o primeiro mês do ano para eles) em memória do dia
no qual seus pais, preparando-se para sair do Egito, foram ordenados por Deus a matar e
comer um cordeiro, e aspergir as ombreiras de suas portas com o seu sangue, para que o
anjo destruidor, vendo o sangue, passasse por sobre as suas moradas; Cristo crucificado
é comparado ao cordeiro pascal imolado
3) ceia pascal
4) festa pascal, festa da Páscoa, que se estende do décimo quarto ao vigésimo dia do mês
Nisã

3958 πα σχ ω pascho que inclue as formas παθω patho e πενθω
pentho, usado somente em determinados tempos
aparentemente uma palavra raiz; TDNT - 5:904,798; v
1) ser afetado, ter sido afetado, sentir, ter uma experiência sensível, passar por
1a) num bom sentido, estar bem, em boa situação
1b) num mau sentido, sofrer lamentavelmente, estar em situação ruim
1b1) de um pessoa doente

3959 παταρα Patara
provavelmente de origem estrangeira; n pr loc
Patara = “espalhado, blasfêmia”
1) cidade maritima de Licia, famosa por seu oráculo de Apolo

3960 πατασσω patasso
provavelmente prolongação de 3817; TDNT - 5:939,804; v
1) bater suavemente: como uma parte ou um membro do corpo
2) cortar, golpear: com a espada, afligir, visitar com males, etc., como com uma doença
mortal
3) golpear, ferir, matar, assassinar

3961 πατεω pateo
provavelmente de um derivado de 3817 (que significa um “caminho”); TDNT 5:940,804; v
1) pisar
1a) pisotear, esmagar com os pés
1b) avançar ao colocar o pé sobre, pisar em: encontrar-se ou ser surpreendido pelos maiores
perigos das maquinações e perseguições com as quais Satanás de bom grado se opõe à
pregação do evangelho
1c) pisar, calcar, i.e., tratar com insulto e desdém: profanar a cidade santa pela devastação e
ultraje

3962 πατη ρ pater
aparentemente, palavra raiz; TDNT - 5:945,805; n m
1) gerador ou antepassado masculino
1a) antepassado mais próximo: pai da natureza corporal, pais naturais, tanto pai quanto mãe
1b) antepassado mais remoto, fundador de uma família ou tribo, progenitor de um povo,
patriarca: assim Abraão é chamado, Jacó e Davi
1b1) pais, i.e., ancestrais, patriarcas, fundadores de uma nação
1c) alguém avançado em anos, o mais velho

2) metáf.
2a) o originador e transmissor de algo
2a1) os autores de uma família ou sociedade de pessoas animadas pelo mesmo espírito do
fundador
2a2) alguém que tem infundido seu próprio espírito nos outros, que atua e governa suas
mentes
2b) alguém que está numa posição de pai e que cuida do outro de um modo paternal
2c) um título de honra
2c1) mestres, como aqueles a quem os alunos seguem o conhecimento e treinamento que
eles receberam
2c2) membros do Sinédrio, cuja prerrogativa era pela virtude da sabedoria e experiência na
qual se sobressaíam; cuidar dos interesses dos outros
3) Deus é chamado o Pai
3a) das estrelas, luminares celeste, porque ele é seu criador, que as mantém e governa
3b) de todos os seres inteligentes e racionais, sejam anjos ou homens, porque ele é seu
criador, guardião e protetor
3b1) de seres espirituais de todos os homens
3c) de cristãos, como aqueles que através de Cristo tem sido exaltados a uma relação íntima
e especialmente familiar com Deus, e que não mais o temem como a um juiz severo de
pecadores, mas o respeitam como seu reconciliado e amado Pai
3d) o Pai de Jesus Cristo, aquele a quem Deus uniu a si mesmo com os laços mais estreitos
de amor e intimidade, fez conhecer seus propósitos, designou para explicar e propagar
entre os homens o plano da salvação, e com quem também compartilhou sua própria
natureza divina
3d1) por Jesus Cristo mesmo
3d2) pelos apóstolos

3963 πατμος Patmos
de derivação incerta; n pr loc
Patmos = “meu destruidor”
1) ilha escarpada e improdutiva no Mar Ageu

3964 πατραλ ωα ς patraloas ou πα τρο λωα ς patroloas
de 3962 e o mesmo que a parte posterior de 3389; n m
1) parricida

3965 πατρι α patria
um derivado de 3962; TDNT - 5:1015,805; n f
1) linhagem que retrocede a algum progenitor, ascendência
2) nação ou tribo
2a) grupo de famílias, todos aqueles que num determinado povo apresenta uma origem
comum
2b) os israelites que distribuídos em doze tribos, descenderam dos doze filhos de Jacó, estes
estavam divididos em famílias que estavam divididos em casas
3) família, no sentido mais amplo, nação, povo
Sinônimos ver verbete 5944

3966 πατρι αρχης patriarches
de 3965 e 757; n m
1) patriarca, fundador de um tribo, progenitor
1a) dos doze filhos de Jacó, fundadores das tribos de Israel

1b) de Abraão, Isaque e Jacó

3967 πατρι κο ς patrikos
de 3962; TDNT - 5:1021,805; adj
1) paternal, ancestral, transmitido ou recebido dos próprios pais
Sinônimos ver verbete 5869

3968 πατρις patris
de 3902; n f
1) país de origem de alguém
1a) pátria de alguém, país de alguém, habitação ou lar fixo
1b) lugar de origem de alguém, i.e., uma cidade

3969 πατροβα ς Patrobas
talvez rústico para Patrobios (composto de 3962 e 979); n pr m
Pátrobas = “paternal”
1) certo cristão em Roma

3970 πατροπ αραδ οτ ος patroparadotos
de 3962 e um derivado de 3860 (no sentido de transmitir ou legar); adj
1) transmitido pelos pais ou antepassados

3971 πατροως patroos
de 3962; TDNT - 5:1014,*; adj
1) que passa de pai para filho ou de antepassado para sua posteridade como era por direito
ou herança
2) recebido dos pais
Sinônimos ver verbete 5869

3972 παυλ ος Paulos
de origem latina; n pr m
Paulo = “pequeno ou menor”
1) Paulo era o mais famoso dos apóstolos e escreveu boa parte do NT, as 14 epístolas
paulinas
2) Paulo era representante ou procônsul de Chipre. É conhecido como homem prudente
tanto na administração dos afazeres quanto como governador

3973 παυω pauo
verbo raiz (“pausa”); v
1) fazer cessar ou desistir
2) restringir algo ou pessoa de algo
3) cessar, desistir
4) obter livramento do pecado
4a) não mais se deixar levar por seus incitamentos e seduções

3974 παφος Paphos
de derivação incerta; n pr loc
Pafos = “fervente ou quente”
1) cidade marítima e portuária no extremo oeste de Chipre. Era a residência de um
procônsul romano. “Pafos Antiga” foi notável pela adoração a e santuário de Vênus
(Afrodite) e ficava a cerca de 10 km ao sudeste da mesma.

3975 παχυν ω pachuno

de um derivado de 4078 (que significa espesso); TDNT - 5:1022,816; v
1) tornar espesso, tornar gordo, engordar
2) metáf. tornar estúpido (entregar-se à estupidez ou fazer a alma insensível)

3976 πεδ η pede
em última instância, de 4228; n f
1) grilhão, corrente para os pés

3977 πεδ ινος pedinos
de um derivado de 4228 (que significa o chão); adj
1) horizontal, plano

3978 πεζ ευ ω pezeuo
do mesmo que 3979; v
1) viajar a pé (não à cavalo ou de carruagem), ou (se oposto a ir pelo mar) por terra

3979 πεζ η peze
caso dativo feminino de um derivado de 4228 (as adv); adv
1) a pé (como oposto a viajar por qualquer meio de transporte)
2) por terra (como oposto a ir pelo mar)

3980 πει θα ρχεω peitharcheo
de um composto de 3982 e 757; TDNT - 6:9,818; v
1) obedecer a (um governador ou superior)

3981 πει θος peithos ou πειθο peitho
de 3982; TDNT - 6:8,818; adj
1) persuasivo

3982 πει θω peitho
verbo primário; TDNT - 6:1,818; v
1) persuadir
1a) persuadir, i.e. induzir alguém pelas palavras a crer
1b) fazer amigos de, ganhar o favor de alguém, obter a boa vontade de alguém, ou tentar
vencer alguém, esforçar-se por agradar alguém
1c) tranquilizar
1d) persuadir a, i.e., mover ou induzir alguém, por meio de persuasão, para fazer algo
2) ser persuadido
2a) ser persuadido, deixar-se persuadir; ser induzido a crer: ter fé (em algo)
2a1) acreditar
2a2) ser persuadido de algo relativo a uma pessoa
2b) escutar, obedecer, submeter-se a, sujeitar-se a
3) confiar, ter confiança, estar confiante

3983 πει να ω peinao
do mesmo que 3993 (da idéia de trabalho árduo; “definhar”); TDNT - 6:12,820; v
1) ter fome, estar faminto
1a) passar necessidade
1b) estar paupérrimo
2) metáf. desejar ardentemente, buscar com desejo impetuoso

3984 πει ρα peira
da raiz de 4008 (da idéia de perfurar); TDNT - 6:23,822; n f

1) tentativa, experiência, intento
2) tentar algo, experimentar algo ou alguém
3) provar algo
4) experiementar, aprender a conhecer pela experiência

3985 πει ρα ζω peirazo
de 3984; TDNT - 6:23,822; v
1) tentar para ver se algo pode ser feito
1a) tentar, esforçar-se
2) tentar, fazer uma experiência com, teste: com o propósito de apurar sua quantidade, ou o
que ele pensa, ou como ele se comportará
2a) num bom sentido
2b) num mau sentido, testar alguém maliciosamente; pôr à prova seus sentimentos ou
julgamentos com astúcia
2c) tentar ou testar a fé de alguém, virtude, caráter, pela incitação ao pecado
2c1) instigar ao pecado, tentar
1c1a) das tentações do diabo
2d) o uso do AT
2d1) de Deus: infligir males sobre alguém a fim de provar seu caráter e a firmeza de sua fé
2d2) os homens tentam a Deus quando mostram desconfiança, como se quisessem testar se
ele realmente é confiável
2d3) pela conduta ímpia ou má, testar a justiça e a paciência de Deus e desafiá-lo, como se
tivesse que dar prova de sua perfeição.

3986 πει ρα σμος peirasmos
de 3985; TDNT - 6:23,822; n m
1) experimento, tentativa, teste, prova
1a) tentação, prova: a tentação gerada nos gálatas pela condição física do apóstolo, já que a
mesma serviu para testar o amor dos gálatas por Paulo (Gl 4.14)
1b) tentação da fidelidade do homem, integridade, virtude, constância
1b1) sedução ao pecado, tentação, seja originada pelos desejos ou pelas circunstâncias
externas
1b2) tentação interna ao pecado
1b2a) da tentação pela qual o diabo procurou desviar Jesus, o Messias, de sua divina
jornada
1b3) da condição das coisas, ou um estado mental, pelo qual somos seduzidos ao pecado, ou
a um desvio da fé e santidade
1b4) adversidade, aflição, aborrecimento: enviado por Deus e servindo para testar ou provar
o caráter, a fé, ou a santidade de alguém
1c) Deus sendo tentado (i.é., julgado) pelos homens
1c1) rebelião contra Deus, pela qual seu poder e justiça são colocados à prova e desafiados a
serem demonstrados

3987 πει ρα ω peirao
de 3984; TDNT - 6:23,822; v
1) fazer um julgamento de, tentar
1a) ensinado através da tentação, experimentado
2) testar, tentar alguém, colocá-lo à prova
2a) sua mente, sentimentos, temperamento
2b) em particular, tentar induzir alguém a cometer algum crime (esp. carnal)
2c) tentado a pecar

3988 πει σμο νη peismone
de um suposto derivado de 3982; TDNT - 6:9,818; n f
1) persuasão
2) persuasão traiçoeira ou enganosa

3989 πελ αγος pelagos
de afinidade incerta; n n
1) mar
2) alto mar, profundeza (onde os navios navegam)
Sinônimos ver verbete 5931

3990 πελ εκ ιζ ω pelekizo
de um derivado de 4141 (que significa um machado); v
1) cortar com um machado, cortar a cabeça

3991 πεμ πτ ος pemptos
de 4002; adj
1) quinto

3992 πεμ πω pempo
aparentemente, palavra raiz; TDNT - 1:398,67; v
1) enviar
1a) ordenar que algo seja levado a alguém
1b) enviar (empurrar ou inserir) algo para outro
Sinônimos ver verbete 5813

3993 πεν ης penes
da palavra primária peno (trabalhar duramente pela subsistência diária); TDNT 6:37,824; adj
1) pobre
Sinônimos ver verbete 5870

3994 πεν θε ρα penthera
de 3995; n f
1) sogra

3995 πεν θε ρο ς pentheros
de afinidade incerta; n m
1) sogro

3996 πεν θε ω pentheo
de 3997; TDNT - 6:40,825; v
1) prantear
2) prantear por, lamentar alguém
Sinônimos ver verbete 5932

3997 πεν θο ς penthos
enfático do substituto de 3958; TDNT - 6:40,825; n n
1) lamentação

3998 πεν ιχρος penichros
prolongação da raiz de 3993; TDNT - 6:40,824; adj

1) pobre, necessitado

3999 πεν τακις pentakis
advérbio multiplicativo de 4002; adv
1) cinco vezes

4000 πεν τακι σχιλ ιοι pentakischilioi
de 3999 e 5507; adj
1) quinhentos

4001 πεν τακο σι οι pentakosioi
de 4002 e 1540; adj
1) quinhentos

4002 πεν τε pente
número primário; n indecl
1) cinco

4003 πεν τε κα ιδε κατος pentekaidekatos
de 4002 e 2532 e 1182; adj
1) décimo quinto

4004 πεν τη κο ντ α pentekonta
multiplicativo de 4002; adj
1) cinqüenta

4005 πεν τη κο στη pentekoste
feminino da ord. de 4004; TDNT - 6:44,826; n f
Pentecoste = “qüinquangésimo dia”
1) segunda das três grandes festas judaicas, celebradas anualmente em Jerusalém, a sétima
semana após a Páscoa, como grato reconhecimento pela colheita concluída

4006 πεπ οιθ ησις pepoithesis
do perfeito do substituto de 3982; TDNT - 6:7,818; n f
1) verdade, confiança, segurança

4007 περ per
da raiz de 4008; partícula
1) de qualquer modo, muito, completamente, de fato

4008 περα ν peran
aparentemente caso acusativo de um derivado absoleto de peiro (“furar”); adv
1) através, do outro lado

4009 περα ς peras
do mesmo que 4008; n n
1) extremidade, limite, fim
TDNT TDNT corresponde à obra de Gerhard Kittel, Theological Dictionary
of the New Testament. Ao lado da sigla TDNT, o primeiro número (ex.:
1:232) remete ao volume e ao verbete a ser consultado na coleção de 8
volumes da obra de Kittel; o segundo número remete ao verbete da obra
condensada em um único volume por G. W. Bromiley.

1a) de uma porção de espaço
1a1) limite
1a2) fronteira
1a3) os confins da terra
1a4) as terras mais remotas
1b) de algo que se estende por um período de tempo (término)

4010 περγαμο ς Pergamos
de 4444; n pr loc
Pérgamo = “altura ou elevação”
1) cidade da Mísia Menor, na Ásia Menor, a sede da dinastia de Atalos e Eumenes, famosos
por seu templo de Aesculápio e a invenção e manufatura de pergaminho. O rio Selinus
corre através dela e o Cetius passa por ela. Era a cidade natal do médico Galen, e tinha
uma grande biblioteca real. Tinha uma igreja cristã.

4011 περγη Perge
provavelmente do mesmo que 4010; n pr loc
Perge = “terrestre”
1) cidade da Panfília, junto ao rio Cestius, e distante 10 km de sua foz. Famosa na
antigüidade pela adoração de Artemis (Diana)

4012 περι peri
da raiz de 4008; TDNT - 6:53,827; prep
1) a respeito de, concernente a, por causa de, no interesse de, em torno de, junto a

4013 περι αγ ω periago
de 4012 e 71; v
1) conduzir através de, levar alguém consigo
2) recorrer, percorrer

4014 περι αιρ εω periaireo
de 4012 e 138 (que inclue seu substituto); v
1) tirar aquilo que circunda ou envelopa algo
2) metáf. tirar completamente ou inteiramente
2a) a culpa de pecado, expiar perfeitamente

4015 περι αστ ραπ τω periastrapto
de 4012 e 797; v
1) brilhar ao redor, iluminar

4016 περιβαλλ ω periballo
de 4012 e 906; v
1) lançar ao redor, colocar em volta
1a) circundar uma cidade com um aterro (paliçada)
1b) de vestimentas, vestir alguém
1b1) colocar algo em alguém
1b2) vestir alguém com algo
1c) vestir ou vestir-se

4017 περιβ λεπω periblepo
de 4012 e 991; v
1) olhar ao redor

2) olhar em torno de si mesmo
3) olhar ao redor de alguém (i.e., olhar para si mesmo de acordo com o que está à mão)

4018 περιβολαι ον peribolaion
de um suposto derivado de 4016; n n
1) uma cobertura lançado ao redor, invólucro
1a) manto
1b) véu

4019 περιδ εω perideo
de 4012 e 1210; v
1) envolver, atar

4020 περι εργαζ ομ αι periergazomai
de 4012 e 2038; v
1) ocupar-se com futilidades, trivialidades, coisas desnecessárias, assuntos inúteis
1a) usado aparentemente de uma pessoa intrometidamente inquisitiva a respeito dos
afazeres dos outros

4021 περι εργος periergos
de 4012 e 2041; adj
1) ocupado com ninharias, mas negligente com respeito a assuntos importantes
1a) esp. ocupado com os afazeres dos outros, pessoa metida
1b) de coisas: impertinente e supérfluo
1b1) de artes mágicas

4022 περι ερχομα ι perierchomai
de 4012 e 2064 (que inclue seu substituto); TDNT - 2:682,257; v
1) andar para lá e para cá
1a) andarilhos
1b) viajantes
1c) navegadores (fazendo um circuito)

4023 περι εχω periecho
de 4012 e 2192; v
1) circundar, abarcar
1a) conter: do assunto ou conteúdo de um escrito
1b) tomar posse de, opoderar-se

4024 περιζ ωννυμι perizonnumi
de 4012 e 2224; TDNT - 5:302,702; v
1) prender as vestes com uma cinta ou cinto
2) cingir-se
3) metáf. cinturão da verdade
3a) equipar-se com o conhecimento da verdade

4025 περι θε σις perithesis
de 4060; n f
1) ato de colocar ao redor
2) adorno que consiste de ornamentos dourados que se costuma colocar ao redor da cabeça
ou do corpo

4026 περιι στημι periistemi

de 4012 e 2476; v
1) colocar ao redor de si mesmo
2) permanecer ao redor
2a) mover-se para o lado com o propósito de evitar, esquivar-se
2b) evitar, afastar-se com determinação

4027 περι κα θα ρμ α perikatharma
de um composto de 4012 e 2508; TDNT - 3:430,381; n n
1) refugo
2) metáf.
2a) as pessoas mais abjetas e desprezíveis
2b) o preço da expiação ou redenção, pois os gregos aplicavam o termo “katharmata” às
vítimas sacrificadas como expiação pelo povo, e até mesmo a criminosos mantidos às
custas públicas, para que, no afloramento de uma pestilência ou de outra calamidade,
eles pudessem ser oferecidos como sacrifícios para realizar a expiação pelo estado

4028 περι κα λυπτω perikalupto
de 4012 e 2572; v
1) cobrir tudo, encobrir, ocultar

4029 περι κειμ αι perikeimai
de 4012 e 2749; TDNT - 3:656,425; v
1) estar colocado ao redor
2) ser circundado com, ter rodeado alguém

4030 περι κεφ αλ αι α perikephalaia
de um composto de 4012 e 2776; TDNT - 5:314,702; n f
1) capacete
2) metáf.
2a) proteção da alma que consiste na (esperança de) salvação

4031 περι κρ ατης perikrates
de 4012 e 2904; adj
1) ter poder sobre algo

4032 περι κρ υπτ ω perikrupto
de 4012 e 2928; v
1) ocultar por todos os lados ou inteiramente, esconder, excluir

4033 περι κυ κλ οω perikukloo
de 4012 e 2944; v
1) cercar, circundar
1a) de uma cidade (sitiada)

4034 περιλ αμπ ω perilampo
de 4012 e 2989; TDNT - 4:16,497; v
1) brilhar em redor

4035 περιλ ειπ ω perileipo
de 4012 e 3007; TDNT - 4:194,*; v
1) deixar
2) permanecer sobre, sobreviver

4036 περιλ υπ ος perilupos

de 4012 e 3077; TDNT - 4:323,540; adj
1) muito triste, excessivamente pesaroso
2) dominado com pesar a ponto de a tristeza causar a própria morte

4037 περιμε νω perimeno
de 4012 e 3306; TDNT - 4:578,581; v
1) esperar por

4038 περι ξ perix
de 4012; adv
1) ao redor: as cidades vizinhas

4039 περι οικ εω perioikeo
de 4012 e 3611; v
1) habitar ao redor de, ser vizinho de alguém

4040 περι οικ ος perioikos
de 4012 e 3624; adj
1) que habita nos arredores, vizinho

4041 περι ουσι ος periousios
do particípio feminino de um composto de 4012 e 1510; TDNT - 6:57,828; adj
1) aquilo que é próprio de alguém, que pertence a alguém
1a) um povo escolhido por Deus de entre outras nações para sua exclusiva propriedade

4042 περι οχη perioche
de 4023; n f
1) cerco, circuferência, circuito
2) aquilo que é contido
2a) conteúdo de qualquer escrito

4043 περι πα τεω peripateo
de 4012 e 3961; TDNT - 5:940,804; v
1) caminhar
1a) fazer o próprio caminho, progredir; fazer bom uso das oportunidades
1b) viver
1b1) regular a própria vida
1b2) conduzir a si mesmo, comportar-se
1b3) conduzir-se pela vida

4044 περι πει ρω peripeiro
de 4012 e a raiz de 4008; v
1) transpassar, atravessar
2) metáf. torturar a própria alma com tristezas

4045 περι πιπ τω peripipto
de 4012 e 4098; TDNT - 6:173,846; v
1) cair de modo a ser envolvido

4046 περι ποι εομ αι peripoieomai
voz média de 4012 e 4160; v
1) fazer permanecer sobre
2) reservar, deixar ou manter a salvo, guardar

3) fazer permanecer para si mesmo
4) preservar para si mesmo
5) obter para si mesmo, comprar, adquirir

4047 περι ποι ησις peripoiesis
de 4046; n f
1) preservação
2) possessão, propriedade própria
3) aquisição

4048 περι ρρη γν υμι perirrhegnumi
de 4012 e 4486; v
1) romper por todos os lados, romper-se
2) arrancar de todos os lados, desgarrar

4049 περισ πα ω perispao
de 4012 e 4685; v
1) separar, afastar, distrair
2) metáf.
2a) entrar num estado de estresse mental, estar distraído
2b) estar superocupado, bastante atarefado, a respeito de algo

4050 περισ σει α perisseia
de 4052; TDNT - 6:63,828; n f
1) abundância, com superabundância, mais do que o necessário
2) superioridade, preferência, preeminência
3) lucro, proveito
4) resíduo, resíduos: corrupção que permanece num cristão, proveniente de seu estado
anterior à conversão Usado pelos gregos para descrever o excesso de cera em seus
ouvidos.

4051 περισ σευμ α perisseuma
de 4052; TDNT - 6:63,828; n n
1) abundância, na qual alguém se delicia
1a) daquilo que preenche o coração
2) aquilo que sobra, resíduo, restos

4052 περισ σευ ω perisseuo
de 4053; TDNT - 6:58,828; v
1) exceder um número fixo previsto, ter a mais e acima de um certo número ou medida
1a) ter em excesso, sobrar
1b) existir ou estar à mão em abundância
1b1) ter muito (em abundância)
1b2) algo que vem em abundância, ou que transborda, algo que cae no campo de alguém em
grande medida
1b3) contribuir para, despejar abundantemente para algo
1c) abundar, transbordar
1c1) ser abundantemente suprido com, ter em abundância, abundar em (algo), estar em
afluência
1c2) ser preeminente, exceder
1c3) exceder mais que, superar
2) fazer abundar

2a) fornecer ricamente a alguém de modo que ele tenha em abundância
2b) tornar abundante ou excelente
“Abundância” é usado de uma flor florescendo de um botão até abrir completamente.

4053 περισ σος perissos
de 4012 (no sentido de além); TDNT - 6:61,828; adj
1) que excede algum número ou medida ou posição ou necessidade
1a) sobre e acima, mais do que é necessário, super adicionado
1a1) que excede, abundantemente, supremamente
1a2) algo a mais, mais, muito mais que tudo, mais claramente
1b) superior, extraordinário, excelente, incomum
1b1) preeminência, superioridade, vantagem, mais eminente, mais extraordinário, mais
excelente

4054 περισ σοτ ερων perissoteron
neutro de 4055 (como advérbio); comparativo
1) que excede algum número ou medida ou posição ou necessidade
1a) sobre e acima, mais do que é necessário, super adicionado
1a1) que excede, abundantemente, supremamente
1a2) algo a mais, mais, muito mais que tudo, mais claramente
1b) superior, extraordinário, excelente, incomum
1b1) preeminência, superioridade, vantagem, mais eminente, mais extraordinário, mais
excelente

4055 περισ σοτ ερος perissoteros
de 4053; comparativo
1) que excede algum número ou medida ou posição ou necessidade
1a) sobre e acima, mais do que é necessário, super adicionado
1a1) que excede, abundantemente, supremamente
1a2) algo a mais, mais, muito mais que tudo, mais claramente
1b) superior, extraordinário, excelente, incomum
1b1) preeminência, superioridade, vantagem, mais eminente, mais extraordinário, mais
excelente

4056 περισ σοτ ερως perissoteros
de 4055; adv
1) mais abundantemente
2) mais num grau maior
3) mais determinadamente, mais excessivamente
4) especialmente, acima dos outros

4057 περισ σως perissos
de 4053; adv
1) além da medida, extraordinário
2) grandemente, excessivamente

4058 περισ τε ρα peristera
de derivação incerta; TDNT - 6:63,830; n f
1) pomba

4059 περιτ εμνω peritemno
de 4012 e a raiz de 5114; TDNT - 6:72,831; v

1) cortar ao redor
2) circuncidar
2a) cortar o prepúcio (usado daquele bem conhecido rito pelo qual não apenas os filhos
masculinos dos israelitas, ao oitavo dia após o nascimento, mas subseqüentemente
também “prosélitos da justiça” eram consagrados ao Senhor e acrescentados ao número
de seu povo)
2b) fazer-se cirncuncidar, apresentar-se para ser circuncidado, receber a circuncisão
2c) como pelo rito da circuncisão um homem era separado do mundo impuro e dedicado a
Deus, a palavra passa a denotar a extinção de luxúria e a remoção de pecados

4060 περιτι θημι peritithemi
de 4012 e 5087; v
1) colocar ao redor, pôr sobre
2) vestir uma roupa
3) colocar ou atar algo ao redor de outra
4) apresentar, conceder, conferir algo a alguém

4061 περιτ ομη peritome
de 4059; TDNT - 6:72,831; n f
1) circunciso
1a) ato ou rito de circuncisão, “os da circuncisão” é um termo usado para referir-se aos
judeus
1a1) de cristãos congregados de entre os judeus
1a2) estado de circuncisão
1b) metáf.
1b1) de cristãos separados da multidão impura e verdadeiramente consagrados a Deus
1b2) extinção de paixões e a remoção de impureza espiritual

4062 περιτ ρεπ ω peritrepo
de 4012 e a raiz de 5157; v
1) virar, dar volta
2) transferir ou mudar (em forma e natureza)
2a) um pessoa ou coisa para algum estado
2b) tornar alguém louco, fora de si

4063 περιτ ρεχω peritrecho
de 4012 e 5143 (incluindo seu substituto); v
1) correr em volta, recorrer

4064 περιφ ερω periphero
de 4012 e 5342; v
1) carregar em volta, levar algúem a qualquer lugar
2) carregar aqui e ali
3) ser dirigido
3a) em dúvida e hesitação, ser conduzido ora para esta, ora para aquela opinião

4065 περιφ ρο νεω periphroneo
de 4012 e 5426; TDNT - 3:663,421; v
1) considerar ou examinar por todos os lados, i.e., cuidadosamente, completamente
2) colocar-se em pensamento além (exaltar-se em pensamento acima de) uma pessoa ou
algo
3) desprezar, depreciar

4066 περι χωρ ος perichoros
de 4012 e 5561; adj
1) o que se encontra próximo a, o que é vizinho de
1a) a região próxima de
1b) a região do Jordão

4067 περιψ ημα peripsema
de um comparativo de 4012 e psao (esfregar); TDNT - 6:84,*; n n
1) o que é esfregado
2) sujeira tirada com esfregão
3) ação de limpar, raspar
Os atenienses, a fim de evitar calamidades públicas, anualmente jogavam um criminoso
no mar como uma oferta a Posseidon; por isso, o termo passou a ser usado para uma
oferta expiatória, um resgate, por nosso filho, i.e., em comparação com a salvação da
vida do nosso filho que isto seja para nós algo depreciativo e sem valor. É usado de um
homem que em benefício da religião passa por provas horrendas pela salvação de
outros.

4068 περπ ερευ ομα ι perpereuomai
voz média de perperos (fanfarrão, talvez pela reduplicação da raiz de 4008); TDNT 6:93,833; v
1) gabar-se
2) exibição própria, empregando floreios retóricos para enaltecer-se excessivamente

4069 περσι ς Persis
mulher persa; n pr f
Pérside = “uma mulher persa”
1) cristã de Roma

4070 περυ σι perusi
de 4009; adv
1) último ano
2) ano passado
2a) há um ano atrás

4071 πετ ει νον peteinon
de um derivado de 4072; n n
1) que voa, alado
2) animal que voa ou tem asas, pássaros
2a) as aves do céu, i.e., voando no céu (ar)

4072 πετ ομα ι petomai ou prolongação πε ταομαι petaomai ou
contraído πτ αο μαι ptaomai
voz média de um verbo primário; v
1) voar

4073 πετ ρα petra
do mesmo que 4074; TDNT - 6:95,834; n f
1) rocha, penhasco ou cordilheira de pedra
1a) rocha projetada, penhasco, solo rochoso
1b) rocha, grande pedra

1c) metáf. homem como uma rocha, por razão de sua firmeza e força de espírito

4074 πετ ρος Petros
aparentemente, palavra primária; TDNT - 6:100,835; n pr m
Pedro = “uma rocha ou uma pedra”
1) um dos doze discípulos de Jesus

4075 πετ ρωδ ης petrodes
de 4073 e 1491; adj
1) rochoso, pedregoso
1a) de um solo cheio de rochas

4076 πηγαν ον peganon
de 4078; n n
1) arruda
2) arbusto de aproximadamente 60 cm de altura, de valor medicinal

4077 πηγη pege
provavelmente de 4078 (da idéia de brotar verticalmente); TDNT - 6:112,837; n f
1) fonte, manancial
2) poço alimentado por um manancial

4078 πηγν υμι pegnumi
forma prolongada de um verbo primário (que na sua forma mais simples ocorre apenas
como substituto em determinados tempos); v
1) tornar firme, fixar
2) erigir, construir

4079 πηδ αλ ιο ν pedalion
de um (suposto) derivado de pedon (a pá de um remo, do mesmo que 3976); n n
1) leme de navio

4080 πηλ ικ ος pelikos
forma quantitativa (feminino) da raiz de 4225; pron
1) quão grande, quão largo
1a) numa referência material (que denota magnitude geométrica distinta da aritmética)
1b) num sentido ético: quão distinto

4081 πηλος pelos
talvez palavra primária; TDNT - 6:118,838; n m
1) barro, usado pelo oleiro
2) lama (barro molhado)

4082 πηρ α pera
de afinidade incerta; TDNT - 6:119,838; n f
1) bolsa
2) saco feito de couro, no qual viajantes e pastores carregavam suas provisões

4083 πηχ υς pechus
de afinidade incerta; n m
1) cúbito
2) medida de comprimento igual à distância da junta do cotovelo à ponta do dedo médio
(i.e., aproximadamente 0,5 m. No entanto, seu comprimento preciso varia e é disputado)

4084 πια ζω piazo
provavelmente outra forma de 971; v
1) manter seguro
2) pegar, capturar
2a) de peixes
3) apreender
3a) de um homem, a fim de aprisioná-lo

4085 πιε ζω piezo
outra forma para 4084; v
1) imprensar, prensar junto

4086 πιθ αν ολ ογι α pithanologia
de um composto de um derivado de 3982 e 3056; n f
1) discurso adaptado para persuadir, discurso no qual os argumentos prováveis são
fornecidos
2) num mal sentido, persuasão da fala, discurso ilusório que leva outros ao erro

4087 πικ ρα ινω pikraino
de 4089; TDNT - 6:122,839; v
1) tornar amargo
1a) produzir um gosto amargo no estômago
2) amargar; exasperar
2a) tornar-se furioso, indignado
2b) estar amargurado, irritado
2c) visitar com amargura, sofrer (tratar amargamente)

4088 πικ ρι α pikria
de 4089; TDNT - 6:122,839; n f
1) tristeza amarga
1a) extrema maldade
1b) raiz amarga, e que produz um fruto amargo
1c) metáf. amargura, ódio

4089 πικ ρο ς pikros
talvez de 4078 (da idéia de perfurar); TDNT - 6:122,839; adj
1) amargo
2) metáf. duro, fatal

4090 πικ ρω ς pikros
de 4089; adv
1) amargamente
2) metáf. com dor aguda

4091 πιλ ατος Pilatos
de origem latina; n pr m
Pilatos = “armado com uma lança”
1) sexto procurador romano de Judá e Samaria que ordenou que Cristo fosse crucificado

4092 πιμπ ρημι pimpremi
forma reduplicada e prolongada de uma palavra primária πρεω preo; (que ocorre
apenas como um substituto em tempos determinados); v

1) soprar, queimar
2) fazer inchar, tornar-se tímido
3) inchar, tornar-se inchado
3a) das partes do corpo

4093 πινακι διο ν pinakidion
diminutivo de 4094; n n
1) pequeno tablete
2) tablete escrito

4094 πιναξ pinax
aparentemente uma forma de 4109; n f
1) tábua, tablete
2) vasilha, prato, tigela

4095 πινω pino
forma prolongada de πιω pio; que (junto como outra forma ποω poo) ocorre apenas
como um substituto em determinados tempos; TDNT - 6:135,840; v
1) beber
2) figurativamente, receber na alma o que serve para refrescar, fortalecer e nutrir para a vida
eterna

4096 πιο της piotes
de pion (gordo, talvez semelhante ao substituto de 4095 pela idéia de plenitude); n f
1) gordura

4097 πιπ ρα σκ ω piprasko
forma reduplicada e prolongada de πραω prao, (que ocorre apenas como um substituto
de tempos determinados), contraído de περαω perao (atravessar, da raiz de 4008);
TDNT - 6:160,846; v
1) vender
1a) de preço, alguém para ser escravo
1b) do senhor para quem alguém é vendido como escravo
2) metáf.
2a) vendido ao pecado, inteiramente dominado pelo amor ao pecado
2b) de alguém pago para submeter-se inteiramente à vontade de outro

4098 πιπ τω pipto
forma reduplicada e contraída de πετω peto, (que ocorre apenas como um substituto
em tempos determinados), provavelmente semelhante a 4072 pela idéia de desmontar de
um cavalo; TDNT - 6:161,846; v
1) descender de um lugar mais alto para um mais baixo
1a) cair (de algum lugar ou sobre)
1a1) ser empurrado
1b) metáf. ser submetido a julgamento, ser declarado culpado
2) descender de uma posição ereta para uma posição prostrada
2a) cair
2a1) estar prostrado, cair prostrado
2a2) daqueles dominados pelo terror ou espanto ou sofrimento ou sob o ataque de um mal
espírito ou que se deparam com morte repentina
2a3) desmembramento de um cadáver pela decomposição
2a4) prostrar-se

2a5) usado de suplicantes e pessoas rendendo homenagens ou adoração a alguém
2a6) decair, cair de, i.e., perecer ou estar perdido
2a7) decair, cair em ruína: de construção, paredes etc.
2b) perder um estado de prosperidade, vir abaixo
2b1) cair de um estado de retidão
2b2) perecer, i.e, chegar ao fim, desaparecer, cessar
2b2a) de virtudes
2b3) perder a autoridade, não ter mais força
2b3a) de ditos, preceitos, etc.
2b4) ser destituído de poder pela morte
2b5) falhar em participar em, perder a porção em

4099 πισι δια Pisidia
provavelmente de origem estrangeira; n pr loc
Pisídia = “sombrio”
1) região da Ásia Menor cercada pela Panfília, e pelo Mar da Panfília, Frígia, e Licaônia

4100 πιστ ευω pisteuo
de 4102; TDNT - 6:174,849; v
1) pensar que é verdade, estar persuadido de, acreditar, depositar confiança em
1a) de algo que se crê
1a1) acreditar, ter confiança
1b) numa relação moral ou religiosa
1b1) usado no NT para convicção e verdade para a qual um homem é impelido por uma
certa prerrogativa interna e superior e lei da alma
1b2) confiar em Jesus ou Deus como capaz de ajudar, seja para obter ou para fazer algo: fé
salvadora
1bc) mero conhecimento de algum fato ou evento: fé intelectual
2) confiar algo a alguém, i.e., sua fidelidade
2a) ser incumbido com algo

4101 πιστι κο ς pistikos
de 4102; adj
1) que pertence à fé
1a) ter o poder de persuadir, hábil em produzir convicção
1b) fiel, leal, aquilo em que se pode confiar

4102 πιστι ς pistis
de 3982; TDNT - 6:174,849; n f
1) convicção da verdade de algo, fé; no NT, de uma convicção ou crença que diz respeito ao
relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas, geralmente com a idéia
inclusa de confiança e fervor santo nascido da fé e unido com ela
1a) relativo a Deus
1a1) a convicção de que Deus existe e é o criador e governador de todas as coisas, o
provedor e doador da salvação eterna em Cristo
1b) relativo a Cristo
1b1) convicção ou fé forte e benvinda de que Jesus é o Messias, através do qual nós
obtemos a salvação eterna no reino de Deus
1c) a fé religiosa dos cristãos
1d) fé com a idéia predominante de confiança (ou confidência) seja em Deus ou em Cristo,
surgindo da fé no mesmo

2) fidelidade, lealdade
2a) o caráter de alguém em quem se pode confiar

4103 πιστ ος pistos
de 3982; TDNT - 6:174,849; adj
1) verdadeiro, fiel
1a) de pessoas que mostram-se fiéis na transação de negócios, na execução de comandos, ou
no desempenho de obrigações oficiais
1b) algúem que manteve a fé com a qual se comprometeu, digno de confiança
1c) aquilo que em que se pode confiar
2) persuadido facilmente
2a) que crê, que confia
2b) no NT, alguém que confia nas promessas de Deus
2b1) alguém que está convencido de que Jesus ressuscitou dos mortos
2b2) alguém que se convenceu de que Jesus é o Messias e autor da salvação

4104 πιστ οω pistoo
de 4103; TDNT - 6:174,849; v
1) tornar fiel, digno de confiança
1a) tornar firme, estabelecer
2) ser firmemente persuadido de
2a) ter a garantia de

4105 πλα να ω planao
de 4106; TDNT - 6:228,857; v
1) fazer algo ou alguém se desviar, desviar do caminho reto
1a) perder-se, vagar, perambular
2) metáf.
2a) desencaminhar da verdade, conduzir ao erro, enganar
2b) ser induzido ao erro
2c) ser desviado do caminho de virtude, perder-se, pecar
2d) desviar-se ou afastar-se da verdade
2d1) de heréticos
2e) ser conduzido ao erro e pecado

4106 πλα νη plane
de 4108 (como abstrato); TDNT - 6:228,857; n f
1) desvio, ato de vaguear por
1a) alguém desviado do caminho direito, perambular para cá e para lá
2) metáf.
2a) desvio mental
2a1) erro, opinião errada em relação à moral ou à religião
2b) erro que se mostra em ação, modo errado de agir
2c) erro, aquilo que induz ao erro, engano ou fraude

4107 πλα νητης planetes ou πλαν ης planes
de 4108; TDNT - 6:228,857; n m
1) errante: estrelas errantes

4108 πλα νο ς planos
de afinidade incerta; TDNT - 6:228,857; adj
1) errante, itinerante

2) que leva alguém a pensar ou agir erroneamente, que conduz ao erro
2a) vagabundo, “mendigo”, impostor
2b) corrupto, enganador

4109 πλα ξ plax
de 4111; n f
1) algo de superfície chata, tabuleta larga, plano, surpefície horizontal (como do mar)

4110 πλ ασμ α plasma
de 4111; TDNT - 6:254,862; n n
1) o que foi moldado ou formado, como de cera
2) algo formado por um oleiro, vaso de barro

4111 πλ ασσω plasso
palavra raiz; TDNT - 6:254,862; v
1) formar, moldar (algo de barro, argila, cera, etc.)
1a) usado por um oleiro

4112 πλ αστος plastos
de 4111; TDNT - 6:262,862; adj
1) moldado, formado, como de barro, cera, ou pedra
2) inventado, simulado

4113 πλ ατει α plateia
de 4116; n f
1) caminho largo, rua

4114 πλ ατος platos
de 4116; n n
1) largura
1a) sugerindo grande extensão

4115 πλ ατυνω platuno
de 4116; v
1) tornar amplo, alargar
2) ser generoso de coração, i.e., receber ou abraçar alguém com amor

4116 πλ ατυς platus
de 4111; adj
1) amplo

4117 πλ εγ μα plegma
de 4120; n n
1) que é tecido, trançado, franzido, ou torcido
2) teia, prega, trança
2a) de uma rede
2b) de uma cesta, no qual o infante Moisés era deitado
2c) cabelo trançado

4118 πλ ει στ ος pleistos
superlativo irregular de 4183; adj
1) a maioria
2) a maior parte

4119 πλ ει ων pleion neutro πλει ον pleion ou πλ εο ν pleon
comparativo de 4183; adj
1) maior em quantidade
1a) a maior parte, muito mais
2) maior em qualidade, superior, mais excelente

4120 πλε κω pleko
palavra raiz; v
1) entrançar, torçer, tecer

4121 πλε ονα ζω pleonazo
de 4119; TDNT - 6:263,864; v
1) superabundar
1a) de coisas
1a1) existir em abundância
1a2) crescer
1a3) ser aumentado
2) fazer crescer: alguém em algo

4122 πλε ονεκτ εω pleonekteo
de 4123; TDNT - 6:266,864; v
1) ter mais, ou parte ou porção maior
1a) ser superior, exceder, superar, ter uma vantagem sobre
2) ganhar ou levar vantagem sobre os outros, superar

4123 πλε ονεκτ ης pleonektes
de 4119 e 2192; TDNT - 6:266,864; n m
1) alguém ansioso para ter mais, esp. o que pertence aos outros
2) ávido por ganância, cobiçoso

4124 πλε ονεξι α pleonexia
de 4123; TDNT - 6:266,864; n f
1) desejo ávido de ter mais, cobiça, avareza

4125 πλε υρ α pleura
de afinidade incerta; n f
1) o lado do corpo

4126 πλε ω pleo outra forma para πλ ευω pleuo plyoo’-o
o que é usado como uma alternativa em certos tempos, provavelmente um forma de
4150 (da idéia de mergulhar na água); v
1) velejar, navegar, viajar de navio

4127 πληγη plege
de 4141; n f
1) golpe, pancada, ferida
2) calamidade pública, aflição dura, praga

4128 πληθο ς plethos
de 4130; TDNT - 6:274,866; n n
1) multidão
1a) grande número, de homens ou coisas
1b) o número inteiro, multidão inteira, assembléia

1b1) multidão de pessoas

4129 πληθυ νω plethuno
de outra forma de 4128; TDNT - 6:279,866; v
1) aumentar, multiplicar
1a) ser aumentado, (ser multiplicado) multiplicar
2) ser aumentado, multiplicar

4130 πληθω pletho
forma prolongada de uma palavra primária πλεω pleo (que aparece somente como uma
alternativa em certos tempos e na forma reduplicada πιμπλημι pimplemi); TDNT 6:128,*; v
1) preencher
2) ser completado, ser preenchido

4131 πληκτης plektes
de 4141; n m
1) brigão, pronto para um golpe
2) pugnaz, contencioso, pessoa briguenta

4132 πλημμυρα plemmura
forma prolongada de 4130; n f
1) enchente, seja do mar ou do rio

4133 πλην plen
de 4119; adv
1) além disso, além de, mas, todavia
2) salvo, exceto, somente

4134 πληρη ς pleres
de 4130; TDNT - 6:283,867; adj
1) cheio, i.e., preenchido, completo (em oposição a vazio)
1a) de recipientes ocos ou feitos para serem preenchidos
1b) de uma surperfície, completamente coberta
1c) da alma, totalmente permeada com
2) inteiro, i.e., completo
2a) que não tem falta de nada, perfeito

4135 πληρο φο ρεω plerophoreo
de 4134 e 5409; TDNT - 6:309,867; v
1) encher, preencher
1a) fazer com que algo seja percebido como cheio, pleno, completo
1a1) levar a cabo o ministério em toda parte
1b) levar até o fim, executar
1b1) coisas que tem sido realizadas
1c) preencher alguém com um pensamento, convicção, ou inclinação
1c1) levar alguém a ter certeza, persuadir, convencer alguém
1c2) ser persuadido, completamente convencido ou seguro
1c3) tornar inclinado ou favorável a

4136 πληρο φο ρια plerophoria
de 4135; TDNT - 6:310,867; n f
1) completa segurança, plena confiança

4137 πληρο ω pleroo
de 4134; TDNT - 6:286,867; v
1) tornar cheio, completar,i.e., preencher até o máximo
1a) fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente
1a1) Tenho em abundância, estou plenamente abastecido
2) tornar pleno, i.e., completar
2a) preencher até o topo: assim que nada faltará para completar a medida, preencher até
borda
2b) consumar: um número
2b1) fazer completo em cada particular, tornar perfeito
2b2) levar até o fim, realizar, levar a cabo, (algum empreendimento)
2c) efetuar, trazer à realização, realizar
2c1) relativo a deveres: realizar, executar
2c2) de ditos, promessas, profecias, fazer passar, ratificar, realizar
2c3) cumprir, i.e., fazer a vontade de Deus (tal como conhecida na lei) ser obedecida como
deve ser, e as promessas de Deus (dadas pelos profetas) receber o cumprimento

4138 πληρωμ α pleroma
de 4137; TDNT - 6:298,867; n n
1) aquilo que é (tem sido) preenchido
1a) um navio, na medida em que está cheio (i.e. tripulado) com marinheiros, remadores, e
soldados
1b) no NT, o corpo dos crentes, que está cheio da presença, poder, ação, riquezas de Deus e
de Cristo
2) aquilo que enche ou com o qual algo é preenchido
2a) aquelas coisas com as quais um navio está cheio, bens e mercadorias, marinheiros,
remadores, soldados
2b) consumação ou plenitude do tempo
3) plenitude, abundância
4) cumprimento, realização

4139 πλησι ον plesion
neutro de um derivado de pelas (próximo); TDNT - 6:311,872; adv
1) vizinho
1a) amigo
1b) qualquer outra pessoa, onde duas estão envolvidas, o outro (teu companheiro, teu
vizinho), de acordo com os judeus, qualquer membro da nação e comunidade hebraica
1c) de acordo com Cristo, qualquer outra pessoa, não importa de que nação ou religião, com
quem se vive ou com quem se encontra

4140 πλησμο νη plesmone
de um suposto derivado de 4130; TDNT - 6:131,840; n f
1) plenitude, fartura, para a satisfação da carne, saciar os desejos da carne
1a) indulgência da carne

4141 πλησσ ω plesso
aparentemente outra forma de 4111 (da idéia de aplanamento); v
1) golpear, ferir

4142 πλοι αριο ν ploiarion
de um suposto derivado de 4143; n n

1) pequeno barco, bote

4143 πλοι ον ploion
de 4126; n n
1) um navio

4144 πλοο ς ploos
de 4126; n m
1) viagem

4145 πλου σιος plousios
de 4149; TDNT - 6:318,873; adj
1) rico, abundante em recursos materiais
2) metáf. abundante, abundantemente suprido
2a) abundante (rico) nas virtudes cristãs e posses eternas

4146 πλου σιως plousios
de 4145; adv
1) abundantemente, ricamente

4147 πλουτ εω plouteo
de 4148; TDNT - 6:318,873; v
1) ser rico, ter abundância
1a) de possessões materiais
2) metáf. ser ricamente suprido
2a) ser afluente de recursos de modo que pode dar as bênçãos da salvação a todos

4148 πλουτ ιζω ploutizo
de 4149; TDNT - 6:318,873; v
1) tornar-se rico, enriquecer
1a) de riquezas espirituais
2) estar ricamente suprido

4149 πλου τος ploutos
da raiz de 4130; TDNT - 6:318,873; n m
1) riquezas, fortuna
1a) abundância de possessões materiais
1b) abundância, plenitude
1c) bem, i.e., aquilo com o qual alguém é enriquecido

4150 πλυνω pluno
forma prolongada do obsoleto pluo (to “fluir”); v
1) lavar: com referência a vestimenta
1a) usado figurativamente daqueles que pela fé se apropriam dos resultados da expiação de
Cristo de tal forma que são considerados puros e sem pecado por Deus

4151 πνευμα pneuma
de 4154; TDNT - 6:332,876; n n
1) terceira pessoa da trindade, o Santo Espírito, co-igual, coeterno com o Pai e o Filho
1a) algumas vezes mencionado de um modo que enfatiza sua personalidade e caráter (o
Santo Espírito)
1b) algumas vezes mencionado de um modo que enfatiza seu trabalho e poder (o Espírito da
Verdade)

1c) nunca mencionado como um força despersonalizada
2) o espírito, i.e., o princípio vital pelo qual o corpo é animado
2a) espírito racional, o poder pelo qual o ser humano sente, pensa, decide
2b) alma
3) um espírito, i.e., simples essência, destituída de tudo ou de pelo menos todo elemento
material, e possuído do poder de conhecimento, desejo, decisão e ação
3a) espírito que dá vida
3b) alma humana que partiu do corpo
3c) um espírito superior ao homem, contudo inferior a Deus, i.e., um anjo
3c1) usado de demônios, ou maus espíritos, que pensava-se habitavam em corpos humanos
3c2) a natureza espiritual de Cristo, superior ao maior dos anjos e igual a Deus, a natureza
divina de Cristo
4) a disposição ou influência que preenche e governa a alma de alguém
4a) a fonte eficiente de todo poder, afeição, emoção, desejo, etc.
5) um movimento de ar (um sopro suave)
5a) do vento; daí, o vento em si mesmo
5b) respiração pelo nariz ou pela boca
Sinônimos ver verbete 5923

4152 πνευμα τικ ος pneumatikos
de 4151; TDNT - 6:332,876; adj
1) relacionado ao espírito humano, ou alma racional, como a parte do homem que é
semelhante a Deus e serve como seu instrumento ou orgão
1a) aquilo que possue a natureza da alma racional
2) que pertence ao espírito, ou um ser superior ao ser humano, contudo inferior a Deus
3) que pertence ao Espírito Divino
3a) de Deus, o Espírito Santo
3b) alguém que está cheio e é governado pelo Espírito de Deus
4) relativo ao vento ou à respiração; ventoso, exposto ao vento, que sopra

4153 πνευμα τικ ως pneumatikos
de 4152; adv
1) espiritualmente: i.e., pela ajuda do Santo Epírito

4154 πνεω pneo
palavra raiz; TDNT - 6:452,876; v
1) respirar, soprar
1a) do vento

4155 πνι γω pnigo
fortalecido de 4154; TDNT - 6:455,895; v
1) sufocar, estrangular
1a) de espinhos que sufocam a semente no campo e impedem o seu crescimento
2) torcer o pescoço, estrangular

4156 πνι κτ ος pniktos
de 4155; TDNT - 6:455,895; adj
1) sufocado, estrangulado
1a) o que é estrangulado, i.e., animal destituído de vida sem o derramamento de sangue
1b) de cozinha: “abafado” como um termo culinário

4157 πνο η pnoe

de 4154; TDNT - 6:453,876; n f
1) sopro, sopro de vida
2) vento
Sinônimos ver verbete 5923

4158 ποδ ηρ ης poderes
de 4228 e outro elemento de afinidade incerta; adj
1) que alcança os pés
2) veste que alcança os tornozelos, que chega até os pés
Sinônimos ver verbete 5934

4159 ποθ εν pothen
da raiz de 4213 com advérbio enclítico de origem; adv
1) de lugar: de onde, de que condição
2) de origem ou fonte: de que autor ou doador
3) de causa: como é isto?, como pode ser?

4160 ποι εω poieo
aparentemente forma prolongada de uma palavra primária arcaica; TDNT - 6:458,895; v
1) fazer
1a) com os nomes de coisas feitas, produzir, construir, formar, modelar, etc.
1b) ser os autores de, a causa
1c) tornar pronto, preparar
1d) produzir, dar, brotar
1e) adquirir, prover algo para si mesmo
1f) fazer algo a partir de alguma coisa
1g) (fazer, i.e.) considerar alguém alguma coisa
1g1) (fazer, i.e.) constituir ou designar alguém alguma coisa, designar ou ordenar alguém
que
1g2) (fazer, i.e.) declarar alguém alguma coisa
1h) tornar alguém manifesto, conduzi-lo
1i) levar alguém a fazer algo
1i1) fazer alguém
1j) ser o autor de algo (causar, realizar)
2) fazer
2a) agir corretamente, fazer bem
2a1) efetuar, executar
2b) fazer algo a alguém
2b1) fazer a alguém
2c) com designação de tempo: passar, gastar
2d) celebrar, observar
2d1) tornar pronto, e assim, ao mesmo tempo, instituir, a celebração da páscoa
2e) cumprir: um promessa
Sinônimos ver verbete 5871 e 5911

4161 ποι ημα poiema
de 4160; TDNT - 6:458,895; n n
1) aquilo que foi feito
2) uma obra
2a) das obras de Deus como criador

4162 ποι ησι ς poiesis
de 4160; TDNT - 6:458,895; n f
1) feito
2) realização ou desempenho
2a) em seu feito, i.e., na obediência que dedica à lei

4163 ποι ητης poietes
de 4160; TDNT - 6:458,895; n m
1) criador, produtor, autor
2) executor, realizador
2a) alguém que obedece ou cumpre a lei
3) poeta

4164 ποι κι λος poikilos
de derivação incerta; TDNT - 6:484,901; adj
1) várias cores, multicor
2) de vários tipos

4165 ποιμ αι νω poimaino
de 4166; TDNT - 6:485,901; v
1) apascentar, cuidar do rebanho, tomar conta das ovelhas
1a) reger, governar
1a1) de regentes
1a2) prover pasto para alimentação
1a3) nutrir
1a4) cuidar do corpo de alguém, servir o corpo
1a5) suprir o necessário para as necessidades da alma
Sinônimos ver verbete 5824

4166 ποιμ ην poimen
de afinidade incerta; TDNT - 6:485,901; n m
1) vaqueiro, esp. pastor
1a) na parábola, aquele a cujo cuidado e controle outros se submeteram e cujos preceitos
eles seguem
2) metáf.
2a) oficial que preside, gerente, diretor, de qualquer assembléia: descreve a Cristo, o Cabeça
da igreja
2a1) dos supervisores das assembléias cristãs
2a2) de reis e príncipes
As tarefas do pastor no oriente próximo eram:
- ficar atentos aos inimigos que tentavam atacar o rebanho
- defender o rebanho dos agressores
- curar a ovelha ferida e doente
- achar e salvar a ovelha perdida ou presa em armadilha
- amar o rebanho, compartilhando sua vida e desta forma ganhando a sua confiança
Durante a II Guerra Mundial, um pastor era um piloto que guiava outro piloto, cujo
avião estava parcialmente danificado, de volta à base ou porta-aviões, voando lado a
lado para manter contato visual.

4167 ποιμ νη poimne

contração de 4165; TDNT - 6:499,901; n f
1) rebanho (esp.) de ovelhas
1a) do rebanho de Cristo, i.e., o conjunto daqueles que seguem a Jesus como seu guia e
protetor

4168 ποιμ νιο ν poimnion
neutro de um suposto derivado de 4167; TDNT - 6:499,901; n n
1) rebanho (esp.) de ovelha
2) grupo de discípulos de Cristo
3) grupos de cristãos (igrejas) presididas por presbíteros

4169 ποι ος poios
da raiz de 4226 e 3634; pron
1) de que tipo ou natureza

4170 πολ εμε ω polemeo
de 4171; TDNT - 6:502,904; v
1) guerrear, conduzir uma guerra
2) lutar

4171 πολ εμο ς polemos
de pelomai (alvoroçar-se); TDNT - 6:502,904; n m
1) guerra
2) luta, batalha
3) disputa, contenda, rixa
Sinônimos ver verbete 5938

4172 πολ ις polis
provavelmente do mesmo que 4171, ou talvez de 4183; TDNT - 6:516,906; n f
1) cidade
1a) cidade nativa de alguém, cidade na qual alguém vive
1b) a Jerusalém celestial
1b1) a habitação dos benaventurados no céu
1b2) da capital visível no reino celestial, que descerá à terra depois da renovação do mundo
pelo fogo
1c) habitantes de uma cidade

4173 πολ ιτ αρχης politarches
de 4172 e 757; n m
1) regente de uma cidade ou dos cidadãos

4174 πολ ιτε ια politeia
de 4177 (“polity”); TDNT - 6:516,906; n f
1) a administração de afazeres civil
2) estado ou comunidade
3) cidadania, os direitos de um cidadão

4175 πολ ιτε υμα politeuma
de 4176; TDNT - 6:516,906; n n
1) administração de afazeres civis ou de uma comunidade
2) constituição de uma comunidade, forma de governo e as leis pelas quais é administrada
3) estado, comunidade

3a) a comunidade dos cidadãos

4176 πολ ιτε υομ αι politeuomai
voz média de um derivado de 4177; TDNT - 6:516,906; v
1) ser um cidadão
2) administrar afazeres civis, dirigir o estado
3) fazer ou formar um cidadão
3a) ser um cidadão
3b) agir como um cidadão
3b1) valer-se de ou reconhecer as leis
3b2) conduzir-se, de acordo com o prometido, por alguma lei da vida

4177 πολ ιτ ης polites
de 4172; TDNT - 6:516,906; n m
1) cidadão
1a) habitante de qualquer cidade ou país
1b) associação em base à cidadania
1b1) concidadão, conterrâneo

4178 πολ λα κις pollakis
advérbio multiplicativo de 4183; adv
1) freqüentemente

4179 πολ λα πλα σιω ν pollaplasion
de 4183 e provavelmente um derivado de 4120; adv
1) multíplice, muito, mais

4180 πολ υλ ογι α polulogia
de um composto de 4183 e 3056; TDNT - 6:545,911; n f
1) muito falar

4181 πολ υμε ρως polumeros
de um composto de 4183 e 3313; adv
1) em muitas porções, muitas vezes e de muitas maneiras

4182 πολ υπ οι κι λος polupoikilos
de 4183 e 4164; TDNT - 6:485,901; adj
1) muito variegado, marcado com uma grande variedade de cores
1a1) de roupa ou de uma pintura
2) muito variado, multíplice

4183 πολ υς polus
que inclue as formas do substituto pollos; TDNT - 6:536,*; adj
1) numeroso, muito, grande

4184 πολ υσ πλ αγ χη ος polusplagchnos
de 4183 e 4698 (figurativamente); TDNT - 7:548,1067; adj
1) cheio de pena, compassivo, muito bondoso, misericordioso

4185 πολ υτε λης poluteles
de 4183 e 5056; adj
1) precioso
1a) que requer grande desembolso, muito dispendioso
1b) excelente, de valor insuperável

4186 πολ υτιμος polutimos
de 4183 e 5092; adj
1) muito valioso, de grande preço

4187 πολ υτ ροπ ως polutropos
de um composto de 4183 e 5158; adv
1) de muitos modos

4188 πομ α poma
do substituto de 4095; TDNT - 6:145,840; n n
1) bebida

4189 πονη ρι α poneria
de 4190; TDNT - 6:562,912; n f
1) depravação, iniqüidade, corrupção
2) malícia
3) propósito e desejos maus
Sinônimos ver verbete 5855

4190 πονη ρο ς poneros
de um derivado de 4192; TDNT - 6:546,912; adj
1) cheio de labores, aborrecimentos, fadigas
1a) pressionado e atormentado pelos labores
1b) que traz trabalho árduo, aborrecimentos, perigos: de um tempo cheio de perigo à
fidelidade e à fé cristã; que causa dor e problema
2) mau, de natureza ou condição má
2a) num sentido físico: doença ou cegueira
2b) num sentido ético: mau, ruim, iníquo
Sinônimos ver verbete 5908
A palavra é usada no caso nominativo em Mt 6.13. Isto geralmente denota um título no
grego. Conseqüentemente Cristo está dizendo, “livra-nos do mal”, e está provavelmente
se referindo a Satanás.

4191 πονη ρο τε ρος poneroteros
comparativo de 4190; adj
1) mais perverso que

4192 πονο ς ponos
da raíz de 3993; n m
1) problema grande, desejo intenso
2) dor
Sinônimos ver verbete 5860 e 5936

4193 ποντι κο ς Pontikos
de 4195; adj
1) que pertence ao Ponto, nascido no Ponto

4194 ποντι ος Pontios
de origem latina; n pr m
Pôncio [Pilatos] = “do mar”
1) sexto procurador romano de Judá. Foi ele quem crucificou a Cristo

4195 ποντ ος Pontos
de origem latina; n pr loc
Ponto = “o mar”
1) região ao leste da Ásia Menor, limitada pelo Mar Euxino, Armênia, Capadócia, Galácia, e
Paflagônia

4196 ποπλ ιος Poplios
de origem latina; n pr m
Públio = “popular”
1) principal magistrado da ilha de Malta

4197 πορ ει α poreia
de 4198; substantivo feminino
1) jornada
2) algo em andamento, isto é, propósito, busca, empreendimento

4198 πορ ευ ομα ι poreuomai
voz média de um derivado do mesmo que 3984; TDNT - 6:566,915; v
1) conduzir, transportar, transferir
1a) persistir na jornada iniciada, continuar a própria jornada
1b) partir desta vida
1c) seguir alguém, isto é, tornar-se seu adepto
1c1) achar o caminho ou ordenar a própria vida
Sinônimos ver verbete 5818

4199 πορθε ω portheo
prolongação de pertho (saquear); v
1) destruir, derrubar

4200 πορ ισμ ος porismos
de um derivado de poros (um caminho, i.e., meio); n m
1) aquisição, ganho
2) fonte de riqueza

4201 πορ κιος Porkios
de origem latina, ver 5347; n pr m
Pórcio [Festo] = “porco”
1) sucessor de Félix como procurador da Judéia

4202 πορ νεια porneia
de 4203; TDNT - 6:579,918; n f
1) relação sexual ilícita
1a) adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais etc.
1b) relação sexual com parentes próximos; Lv 18
1c) relação sexual com um homem ou mulher divorciada; Mc 10.11-12
2) metáf. adoração de ídolos
2a) da impureza que se origina na idolatria, na qual se incorria ao comer sacrifícios
oferecidos aos ídolos

4203 προνευω porneuo
de 4204; TDNT - 6:579,918; v

1) prostituir o próprio corpo para a concupiscência de outro
2) estregar-se à relação sexual ilícita
2a) cometer fornicação
3) metáf. ser dado à idolatria, adorar ídolos
3a) deixar-se arrastar por outro à idolatria

4204 προνη porne
de 4205; TDNT - 6:579,918; n f
1) mulher que vende o seu corpo para uso sexual
1a) prostituta, meretriz, alguém que se entrega à impureza para garantia do ganho
1b) qualquer mulher que se entrega à relação sexual ilícita, seja para ganho ou por luxúria
2) metáf. idólatra
2a) de “Babilônia”, i.e., Roma, a principal sede da idolatria

4205 πορ νο ς pornos
de pernemi (vender, semelhante a raiz de 4097); TDNT - 6:579,918; n m
1) homem que prostitui seu corpo à luxúria de outro por pagamento
2) prostituto
3) homem que se entrega à relação sexual ilícita, fornicador

4206 πορ ρω porrho
de 4253; adv
1) distante, à distância, um caminho muito mais longe

4207 πορ ρω θε ν porrhothen
de 4206 com enclítico adverbial de fonte; adv
1) de longe, à distância

4208 πορ ρω τη ρω porrhotero
comparativo de 4206; adv
1) mais longe

4209 πορ φυ ρα porphura
de origem latina; n f
1) peixe púrpuro, espécie de marisco ou mexilhão
2) tecido colorido com tintura púrpura, veste feita de tecido púrpuro

4210 προ φυ ρους porphurous
de 4209; adj
1) púrpura, tingido de púrpura, feito de tecido púrpuro

4211 πο ρφ υρ οπ ωλ ις porphuropolis
de um composto de 4209 e 4453; n f
1) vendedora de púrpura ou de tecido tingido em púrpura

4212 ποσ ακι ς posakis
multiplicativo de 4214; adv
1) quão freqüente

4213 ποσ ις posis
do substituto de 4095; TDNT - 6:145,841; n f
1) bebida, ato de beber

4214 ποσ ος posos

de uma forma arcaica pos (quem, o que) e 3739; pron
1) quão grande
2) quanto
3) quantos

4215 ποτ αμ ος potamos
provavelmente de um derivado do substituto de 4095 (cf 4224); TDNT - 6:595,921; n m
1) córrego, rio
2) corrente
3) inundações

4216 ποτ αμ οφο ρη τος potamophoretos
de 4215 e um derivado de 5409; TDNT - 6:607,921; adj
1) levado por um rio (i.e., arrastado, afogado nas águas)

4217 ποτ απο ς potapos
aparentemente de 4219 e a raiz de 4226; adj
1) de que país, nação ou tribo
2) de que tipo ou qualidade (de que maneira)
2a) de pessoas
2b) de coisas

4218 ποτ ε pote
da raiz de 4225 e 5037; partícula
1) uma vez, i.e., outrora, anteriormente, em algum momento

4219 ποτ ε pote
da raiz de 4226 e 5037; adv
1) quando?, em que tempo?

4220 ποτ ερον poteron
neutro de um comparativo da raiz de 4226; conj
1) qual de dois

4221 ποτ ηρ ιο ν poterion
de um derivado do substituto de 4095; TDNT - 6:148,841; n n
1) copo, cálice
2) metáf. porção ou experiência de alguém, seja prazenteira ou adversa.
Designações divinas, sejam favoráveis ou desfavoráveis. Comparável a um cálice que
Deus apresenta a alguém para beber: tanto de prosperidade, como de adversidade

4222 ποτ ιζω potizo
de um derivado do substituto de 4095; TDNT - 6:159,841; v
1) dar para beber, fornecer bebida
2) molhar, irrigar (plantas, campos, etc.)
3) metáf. imbuir, saturar a mente de alguém

4223 ποτ ιο λοι Potioloi
de origem latina; n pr loc
Putéoli = “fendas sulfurosas”
1) cidade da Campania, na Itália, situada na Baía de Nápoles

4224 ποτ ος potos ou πο τον poton

do substituto de 4095; TDNT - 6:145,841; n m
1) ato de beber, ato de farrear
Sinônimos ver verbete 5937

4225 που pou
caso genitivo de um pronome indefinido pos (algum) de outra forma arcaica (cf 4214);
adv
1) onde? em que lugar?

4226 που pou
caso genitivo de um pronome interrogativo pos (o que) de outra forma arcaica (talvez
do mesmo que 4225 usado com o ato de levantar indagação); adv
1) algum lugar
2) aproximadamente, quase
3) com numerais: mais ou menos, cerca de

4227 που δη ς Poudes
de origem latina; n pr m
Prudente = “modesto”
1) amigo cristão de Timóteo em Roma, que pode ter sido um dos setenta discípulos

4228 που ς pous
palavra primária; TDNT - 6:624,925; n m
1) pé, pata
1a) freqüentemente, no oriente, coloca-se o pé sobre o derrotado
1b) dos discípulos ouvindo a instrução de seu mestre, diz-se que estão aos seus pés

4229 πραγ μα pragma
de 4238; TDNT - 6:638,927; n n
1) aquilo que foi feito, obra, fato consumado
2) o que é feito ou está sendo realizado
2a) espec. negócio, transação comercial
3) assunto, questão, afazer
3a) espec. num sentido forense, questão de lei, caso, processo
4) aquilo que é ou existe, coisa

4230 πραγ μα τεια pragmateia
de 4231; TDNT - 6:640,927; n f
1) proseguimento de qualquer afazer, assunto
1a) negócio, ocupação

4231 πραγ μα τευ ομαι pragmateuomai
de 4229; TDNT - 6:641,927; v
1) estar ocupado com algo
2) exercer um negócio
3) exercer negócio de banqueiro ou comerciante

4232 πραιτω ριο ν praitorion
de origem latina; n n
1) “quartel-general” num campo romano, tenda do comandante supremo
2) palácio no qual o governador ou procurador de uma província residia. Os romanos
estavam acostumados a apropriar-se dos palácios já existentes e anteriormente habitados

pelos reis ou príncipes; em Jerusalém, apropriaram-se do magnífico palácio que
Herodes, o grande, havia construído para si, e que os procuradores romanos parecem ter
ocupado sempre que vinham da Cesaréia a Jerusalém para tratar de negócios públicos
3) acampamento dos soldados pretorianos estabelecido por Tibério

4233 πρακ τω ρ praktor
de um derivado de 4238; TDNT - 6:642,927; n m
1) alguém que faz algo, executor
2) alguém que faz o trabalho de infligir punição ou tomar vingança
2a) vingador de assassinato
2b) exator de um multa monetária
2c) oficial de justiça de ordem mais baixa, cuja ocupação é infligir punição

4234 πραξις praxis
de 4238; TDNT - 6:642,927; n f
1) ato, modo de agir, negociação, transação
1a) os atos dos apóstolos
1b) num mau sentido, obras más, crime, feitos perversos (nossa prática, i.e., artifício)
2) algo que precisa ser feito, negócio

4235 πραο ς praos ver πραυς
uma forma de 4239, usado em determinadas partes; adj
1) gentil, suave, meigo

4236 πραο της praotes ver πραυτης
de 4235; n f
1) gentileza, bondade, humildade
Sinônimos ver verbete 5898 e 5899

4237 πρα σι α prasia
talvez de prason (alho-porro, e um pedaço de cebola); n f
1) lote de terra, canteiro de jardim
2) idioma hebraico, i.e., reclinavam-se em fileiras ou divisões, de modo que várias fileiras
eram formadas, como se fossem grupos separados

4238 πρα σσ ω prasso
palavra raiz; TDNT - 6:632,927; v
1) exercitar, praticar, estar ocupado com, exercer
1a) empreender, fazer
2) executar, realizar
2a) comprometer-se, perpetrar
3) administrar assuntos públicos, efetuar os negócios públicos
3a) cobrar tributos, impostos, débitos
4) agir
Sinônimos ver verbete 5871 e 5911

4239 πραυς praus
aparentemente, palavra primária, ver 4235; TDNT - 6:645,929; adj
1) gentileza, bondade de espírito, humildade Humildade para Deus é aquela disposição de
espírito com a qual aceitamos sua forma de lidar conosco como a melhor, sem, no
entanto, disputar ou resistir. No AT, os humildes são aqueles que confiam inteiramente
em Deus, mais do que em suas próprias forças, para defendê-los contra toda injustiça.

Assim, a atitude humildade para com os ímpios implica em saber que Deus está
permitindo as injúrias que infligem, que Ele os está usando para purificar seus eleitos, e
que livrará Seus eleitos a Seu tempo. (Is 41.17; Lc 18.1-8) Bondade ou humildade são
opostos à arrogância e egoísmo e originam-se na confiança na bondade de Deus e no
Seu controle sobre a situação. A pessoa bondosa não está centrada no seu ego. Isto é
obra do Espírito Santo, não da vontade humana. (Gl 5.23)

4240 πραυτ ης prautes
de 4239; TDNT - 6:645,929; n f
1) gentileza, bondade de espírito, humildade

4241 πρε πω prepo
aparentemente, palavra raiz; v
1) sobressair, ser manifesto, ser eminente
2) ser apropriado, conveniente

4242 πρεσβεια presbeia
de 4243; n f
1) idade, dignidade, direito do primogênito
2) serviço normalmente confiado aos anciãos, espec. o ofício de embaixador, embaixada

4243 πρεσβευω presbeuo
da raiz de 4245; TDNT - 6:681,931; v
1) ser mais velho, anterior por nascimento ou pela idade
2) ser um embaixador, agir como embaixador

4244 πρεσβυτε ριο ν presbuterion
de um suposto derivado de 4245; TDNT - 6:651,931; n n
1) corpo dos anciãos, presbítero, senado, concílio
1a) dos líderes judeus
1b) dos líderes de um grupo (assembléia) de cristãos

4245 πρεσβυτε ρος presbuteros
comparativo de presbus (de idade avançada); TDNT - 6:651,931; adj
1) ancião, de idade,
1a) líder de dois povos
1b) avançado na vida, ancião, sênior
1b1) antepassado
2) designativo de posto ou ofício
2a) entre os judeus
2a1) membros do grande concílio ou sinédrio (porque no tempos antigos os líderes do povo,
juízes, etc., eram selecionados dentre os anciãos)
2a2) daqueles que em diferentes cidades gerenciavam os negócios públicos e administravam
a justiça
2b) entre os cristãos, aqueles que presidiam as assembléias (ou igrejas). O NT usa o termo
bispo, ancião e presbítero de modo permutável
2c) os vinte e quatro membros do Sinédrio ou corte celestial assentados em tronos ao redor
do trono de Deus

4246 πρεσβυτης presbutes
do mesmo que 4245; TDNT - 6:683,931; n m
1) homem velho, idoso
2) embaixador

4247 πρεσβυτις presbutis
de 4246; n f
1) mulher idosa

4248 πρη νη ς prenes
de 4253; adj
1) de-ponta-cabeça, prostrado

4249 πρι ζω prizo
forma fortalecida de uma palavra primária (serrar); v
1) serrar, cortar em dois com uma serra
Ser “serrado em pedaços”: condenação exercida entre os hebreus, que de acordo com a
tradição foi imposta ao profeta Isaías

4250 πρι ν prin
de 4253; adv
1) antes, outrora, antigamente

4251 πρι σκ α Priska
de origem latina, ver 4252; n pr f
Priscila = “antigo”
1) uma cristã, esposa de Áquila

4252 πρι σκ ιλλ α Priscilla
diminutivo de 4251; n pr f
Priscila = “antigo”
1) uma cristã, esposa de Áquila

4253 προ pro
preposição primária; TDNT - 6:683,935; prep
1) antes

4254 προ αγω proago
de 4253 e 71; TDNT - 1:130,20; v
1) apresentar, trazer para fora
1a) alguém de um lugar no qual estava escondido à visão, como de uma prisão
1b) num sentido forense, levar alguém à julgamento
2) ir adiante
2a) que precede, anterior no tempo, prévio
2b) proceder, prosseguir
2b1) num mau sentido, ir além do que é correto, ou próprio

4255 προ αιρ εομ αι proaireomai
de 4253 e 138; v
1) apresentar, trazer para fora daquilo que é seu
2) fazer para si mesmo, escolher por si mesmo antes de outro, preferir
3) propor-se

4256 προ αιτια ομα ι proaitiaomai
de 4253 e um derivativo de 156; v
1) fazer uma acusação antecipadamente (i.e., a partir do que foi dito previamente)

4257 προ ακου ω proakouo

de 4253 e 191; v
1) ouvir de antemão
1a) o que espera pela salvação antes de sua realização

4258 προ αμ αρτανω proamartano
de 4253 e 264; v
1) pecar anteriormente
1a) daqueles que antes de receber o batismo eram culpados dos vícios especialmente
comuns entre os gentios

4259 προ αυλ ιον proaulion
de um suposto composto de 4253 e 833; n n
1) átrio, pórtico

4260 προβα ινω probaino
de 4253 e a raiz de 939; v
1) ir adiante, continuar

4261 προβα λλ ω proballo
de 4253 e 906; v
1) lançar
1a) de árvores, brotar, sair folhas
1b) germinar
1c) fazer seguir adiante, ser empurrado para frente, fazer progredir

4262 προβα τι κο ς probatikos
de 4263; adj
1) relativo a ovelhas
2) portão das ovelhas

4263

πρ οβατον

probaton

também

diminutivo

προβα τιο ν

probation

provavelmente de um suposto derivado de 4260; TDNT - 6:689,936; n n
1) qualquer quadrúpede, animal domesticado acostumado a pastar, gado pequeno (op. gado
grande, cavalos, etc.), mais comumente uma ovelha ou uma cabra
1a) ovelha, este é sempre o sentido no NT

4264 προβ ιβαζ ω probibazo
de 4253 e uma forma reduplicada de 971; v
1) fazer ir adiante, inclinar-se à frente, levar adiante, arrastar-se
2) metáf. incitar, instigar, estimular, incentivar, empregar
2a) induzir pela persuasão

4265 προβ λε πω problepo
de 4253 e 991; v
1) prever
2) prover

4266 προγινομα ι proginomai
de 4253 e 1096; v
1) surgir ou vir antes, acontecer antes
1a) de pecados cometidos previamente

4267 προγινοσ κω proginosko

de 4253 e 1097; TDNT - 1:715,119; v
1) ter conhecimento de antemão
2) prever
2a) daqueles que Deus elegeu para a salvação
3) predestinar

4268 προγνω σις prognosis
de 4267; TDNT - 1:715,119; n f
1) preconhecimento
2) presciência, prognóstico

4269 προγονος progonos
de 4266; adj
1) nascido anteriormente, o mais velho
1a) de antepassados
1b) de uma mãe
1c) de avós
1d) dos ancestrais (se ainda estão vivos)

4270 προγρα φω prographo
de 4253 e 1125; TDNT - 1:770,128; v
1) escrever antes (de tempo)
1a) de anunciar ou designar de antemão (nas escrituras do AT)
2) descrever ou retratar abertamente
2a) escrever diante dos olhos de todos que podem ler
2b) descrever, retratar, pintar, diante dos olhos

4271 προ δη λος prodelos
de 4253 e 1212; adj
1) abertamente evidente, conhecido por todos, manifesto

4272 προ διδωμι prodidomi
de 4253 e 1325; v
1) dar adiantadamente, dar primeiro
2) trair

4273 προ δο της prodotes
de 4272 (no sentido de entregar adiante nas mãos de outro [do inimigo]; n m
1) traidor, sedutor

4274 προ δρομ ος prodromos
do substituto de 4390; TDNT - 8:235,1189; adj
1) precurssor
1a) esp. de alguém que é enviado antes para fazer observações ou agir como espião,
observador, soldado munido de armas leves
1b) alguém que vem primeiro até um lugar onde outros o seguirão

4275 προ ει δω proeido
de 4253 e 1492, ver proorao 4308; TDNT - 5:381,*; v
1) prever

4276 προ ελ πιζω proelpizo
de 4253 e 1679; TDNT - 2:534,229; v

1) esperar de antemão

4277 προ επ ω proepo
de 4253 e 2036; v
1) dizer de antemão
1a) dizer o que precede, falar sobre
1b) dizer de antemão, i.e,. antes, anteriormente
1c) dizer de antemão, i.e., antes do evento: profecias

4278 προ εν -α ρχομ αι proenarchomai
de 4253 e 1728; v
1) começar (antes)

4279 προ επ -α γγε λλ ω proepaggellomai
voz média de 4253 e 1861; TDNT - 2:586,240; v
1) anunciar antes
2) prometer antes

4280 προ ερε ω proereo
de 4253 e 2046, usado como substituto de 4277; v
1) dizer antes
1a) dizer o que precede, falar sobre
1b) dizer antes, i.e., antes, anteriormente
1c) dizer de antemão, i.e., antes do evento: profecia

4281 προ ερχομαι proerchomai
de 4253 e 2064 (que inclue seu substituto); v
1) ir adiante, continuar
2) adiantar-se
2a) vir antes, preceder
2b) vir antes, na frente de outro

4282 προ ετ οιμ αζω proetoimazo
de 4253 e 2090; TDNT - 2:704,266; v
1) preparar antes, aprontar-se de antemão

4283 προ ευ αγγ ελ ιζ ομαι proeuaggelizomai
voz média de 4253 e 2097; TDNT - 2:737,267; v
1) anunciar ou prometer boas notícias de antemão

4284 προ εχ ομα ι proechomai
voz média de 4253 e 2192; TDNT - 6:692,937; v
1) ter antes ou na frente de outro, ter preeminência sobre outro, exceler, sobrepujar
2) sobrepujar em excelências que podem ser passados para o crédito de alguém

4285 προ ηγε ομα ι proegeomai
de 4253 e 2233; TDNT - 2:908,303; v
1) ir adiante e mostrar o caminho, ir a frente e conduzir, ir à frente como um líder

4286 προ θεσι ς prothesis
de 4388; TDNT - 8:164,1176; n f
1) apresentação de algo, colocá-lo à vista, o pão sagrado

1a) doze pães de trigo, correspondentes ao número das tribos de Israel. Eram oferecidos a
Deus cada sábado e separados em duas fileiras, deixados por sete dias sobre uma mesa
colocada no santuário ou na parte frontal do tabernáculo, e mais tarde no templo
2) propósito

4287 προ θεσμι ος prothesmios
de 4253 e um derivado de 5087; adj
1) colocado de antemão, apontado ou determinado anteriormente, arranjado de antemão

4288 προ θυμι α prothumia
de 4289; TDNT - 6:697,937; n f
1) zelo, vida, entusiasmo
2) inclinação, disposição de mente

4289 προ θυμ ος prothumos
de 4253 e 2372; TDNT - 6:694,937; adj
1) prontidão, voluntariedade

4290 προ θυμ ως prothumos
de 4289; adv
1) prontamente, de boa vontade

4291 προ ισ θημι proistemi
de 4253 e 2476; TDNT - 6:700,*; v
1) estar à frente
1a) colocar sobre
1b) estar sobre, superintender, presidir sobre
1c) ser um protetor ou guardião
1c1) dar ajuda
1d) cuidar, dar atenção a
1d1) professar ocupações honestas

4292 προ καλ εο μαι prokaleomai
voz média de 4253 e 2564; TDNT - 3:496,*; v
1) trazer à tona, extrair
2) extrair para si mesmo
2a) esp. desafiar a um combate ou disputa com alguém
3) provocar, irritar

4293 προ κατ-α γγε λλ ω prokataggello
de 4253 e 2605; TDNT - 1:70,10; v
1) anunciar de antemão (que algo será)
1a) de profecias
2) preanunciar no sentido de prometer

4294 προ κατ-α ρτι ζω prokatartizo
de 4253 e 2675; v
1) preparar de antemão

4295 προ κειμ αι prokeimai
de 4253 e 2749; TDNT - 3:656,425; v
1) encontrar-se ou ser colocado diante de (alguém ou algo) ou em frente de
2) colocar-se diante de

2a) ser colocado diante dos olhos, estar à vista
2a1) encontrar-se diante
2b) ser designado, destinado
2c) estar lá, estar presente, estar à mão

4296 προ κηρ υσ σω prokerusso
de 4253 e 2784; TDNT - 3:717,430; v
1) anunciar ou proclamar, ser de antemão arauto
2) anunciar de antemão (do próprio arauto)

4297 προ κοπ η prokope
de 4298; TDNT - 6:703,939
1) progresso, avanço

4298 προ κοπ τω prokopto
de 4253 e 2875; TDNT - 6:703,939; v
1) ultrapassar
1a) estirar pelo martelar (como um ferreiro forja metais)
1b) metáf. promover, favorecer, ajudar
2) ir adiante, avançar, prosseguir
2a) de tempo: a noite, já tarde
2b) metáf. crescer, fazer progresso

4299 προ κριμ α prokrima
de um composto de 4253 e 2919; TDNT - 3:953,469; n n
1) opinião formada antes que os fatos sejam conhecidos
2) prejulgamento, preconceito

4300 προ κυρ οω prokuroo
de 4253 e 2964; TDNT - 3:1100,494; v
1) sancionar, ratificar, ou estabelecer de antemão

4301 προ λα μβαν ω prolambano
de 4253 e 2983; TDNT - 4:14,495; v
1) tomar antes
2) antecipar, prevenir
3) tomar alguém por prevenção (i.e., antes que possa fugir ou ocultar seu crime)
3a) surpreender, descobrir

4302 προ λε γω prolego
de 4253 e 3004; v
1) dizer de antemão, predizer

4303 προ μα ρτυ ρομ αι promarturomai
de 4253 e 3143; TDNT - 4:510,564; v
1) predizer
2) testemunhar de antemão
2a) fazer conhecido, predizer

4304 προ μελ ετ αω promeletao
de 4253 e 3191; v
1) meditar de antemão

4305 προ με ριμνα ω promerimnao

de 4253 e 3309; TDNT - 4:589,584; v
1) estar ansioso de antemão

4306 προνοε ω pronoeo
de 4253 e 3539; TDNT - 4:1009,636; v
1) perceber de antemão, prever
2) prover, pensar de antemão
2a) prover para alguém
2b) ter consideração por, cuidar por algo

4307 προνοι α pronoia
de 4306; TDNT - 4:1011,636; n f
1) previsão, cuidado providencial
2) fazer provisão para algo

4308 προ ορ αω proorao
de 4253 e 3708; TDNT - 5:381,706; v
1) ver previamente (seja com respeito a lugar ou tempo)
2) manter diante dos olhos
3) metáf. ter alguém em mente sempre

4309 προ ορ ιζ ω proorizo
de 4253 e 3724; TDNT - 5:456,728; v
1) predeterminar, decidir de antemão
2) no NT do decreto de Deus desde a eternidade
3) preordenar, designar de antemão

4310 προ πασχω propascho
de 4253 e 3958; TDNT - 5:924,798; v
1) sofrer previamente

4311 πρ οπεμ πω propempo
de 4253 e 3992; v
1) enviar antes
2) enviar adiante, conduzir ao caminho, acompanhar ou escoltar
3) promover alguém, prover com os requisitos de uma viagem

4312 προ πετ ης propetes
de um composto de 4253 e 4098; adj
1) que cai adiante, de ponta-cabeça, enclinado, precipitadamente
2) precipitado, apressado, despreocupado

4313 προ πορ ευ ομαι proporeuomai
de 4253 e 4198; v
1) enviar antecipadamente, fazer preceder
2) ir adiante de alguém
2a) de um líder
2b) de um mensageiro ou um arauto

4314 προ ς pros
forma fortalecida de 4253; TDNT - 6:720,942; prep
1) em benefício de
2) em, perto, por

3) para, em direção a, com, com respeito a

4315 προ σαβ βα τον prosabbaton
de 4253 e 4521; n n
1) o dia antes do sábado

4316 προ σα γορε υω prosagoreuo
de 4314 e um derivado de 58 (significa arengar); v
1) falar a, dirigir-se a, abordar, salutar
2) esp. dirigir-se ou abordar por um nome, chamar pelo nome
3) dar um nome em público, intitular

4317 προ σα γω prosago
de 4314 e 71; TDNT - 1:131,20; v
1) conduzir, trazer
1a) abrir um caminho de acesso, de alguém para Deus
1a1) tornar alguém aceitável a Deus
1b) num sentido forense, convocar (ao julgamento ou punição)
2) chegar perto de, abordar
2a) a terra que um marinheiro vê se aproximando dele

4318 προ σα γωγη prosagoge
de 4317 (cf 72); TDNT - 1:133,20; n f
1) ato de levar a, um movimento para
2) acesso, aproximação
2a) a Deus, i.e., aquele relacionamento com Deus pelo qual nos tornamos aceitáveis a ele e
recebemos a certeza de que ele nos olha com favor

4319 προ σα ιτ εω prosaiteo
de 4314 e 154; v
1) pedir por mais
2) aproximar-se de alguém com súplicas
3) pedir esmola

4320 προ σα ναβα ινω prosanabaino
de 4314 e 305; v
1) subir mais alto
2) mover-se para mais alto

4321 προ σα να λισκ ω prosanalisko
de 4314 e 355; v
1) gastar além de (i.e., em médicos)

4322 προ σα να -π ληρο ω prosanapleroo
de 4314 e 378; v
1) preencher ao adicionar a

4323 προ σα να -τι θημι prosanatithemi
de 4314 e 394; TDNT - 1:353,57; v
1) pôr a mais
2) impor-se
2a) comprometer-se
2b) colocar-se nas mãos de outro ao ir até ele,

2c) confiar ou recorrer a outro com o propósito de consultá-lo
2d) consultar, aconselhar
2e) aumentar o estoque de alguém
3) comunicar, impartir

4324 προ σα πειλ εω prosapeileo
de 4314 e 546; v
1) aumentar as ameaças, ameaçar mais ainda

4325 προ σδ απ ανα ω prosdapanao
de 4314 e 1159; v
1) gastar mais

4326 προ σδ εομ αι prosdeomai
de 4314 e 1189; TDNT - 2:41,143; v
1) querer mais, necessitar de mais

4327 προ σδ εχ ομαι prosdechomai
de 4314 e 1209; TDNT - 2:57,146; v
1) receber para si mesmo, admitir, dar acesso a si mesmo
1a) admitir alguém, receber alguém em relação e companheirismo
1b) receber alguém (vindo de algum lugar)
1c) aceitar (não rejeitar) algo oferecido
2) esperar: o cumprimento das promessas

4328 προ σδ οκ αω prosdokao
de 4314 e dokeuo (assitir); TDNT - 6:725,943; v
1) esperar (seja em pensamento, esperança, ou medo)
2) procurar por, esperar por

4329 προ σδ οκ ια prosdokia
de 4328; TDNT - 6:725,943; n f
1) expectativa (seja positiva ou negativa)

4330 προ σε αω proseao
de 4314 e 1439; v
1) permitir alguém aproximar-se ou chegar

4331 προ σε γγι ζω proseggizo
de 4314 e 1448; TDNT - 2:330,194; v
1) aproximar-se

4332 προ σε δρευ ω prosedreuo
de um composto de 4314 e a raiz de 1476; v
1) servir
2) assistir assiduamente
3) estar atento, não sair do lado de alguém

4333 προ σε ργαζομ αι prosergazomai
de 4314 e 2038; v
1) trabalhar mais
2) pelo trabalho ou comércio, produzir ou ganhar mais

4334 προ σε ρχομα ι proserchomai

de 4314 e 2064 (inclue seu substituto); TDNT - 2:683,257; v
1) vir a, aproximar-se
2) chegar perto de
3) concordar com

4335 προ σε υχη proseuche
de 4336; TDNT - 2:807,279; n f
1) oração dirigida a Deus
2) lugar separado ou apropriado para oração
2a) sinagoga
2b) lugar ao ar livre onde os judeus costumavam orar, fora das cidades, nos lugares onde
não tinham sinagoga
2b1) tais lugares estavam situados às margens de um rio ou no litoral de um mar, onde havia
um suprimento de água para lavar as mãos antes da oração
Sinônimos ver verbete 5828 e 5883

4336 προ σε υχομα ι proseuchomai
de 4314 e 2172; TDNT - 2:807,279; v
1) oferecer orações, orar

4337 προ σε χω prosecho
de 4314 e 2192; v
1) levar a, trazer para perto
1a) trazer um navio à terra, e simplesmente atracar, aportar
2) mudar a mente para, tentar ser solícito
2a) a uma pessoa ou algo: cuidar, prover para
3) assistir a si mesmo, i.e., dar atênção a si mesmo
3a) dar atênção a, ter cuidado
4) aplicar-se a, concentrar-se em, segurar ou apegar-se a uma pessoa ou uma coisa
4a) ser dado ou dedicado a
4b) devotar pensamento e esforço a

4338 προ ση λοω proseloo
de 4314 e um derivado de 2247; v
1) prender com pregos a, cravar a

4339 προ ση λυτ ος proselutos
do substituto de 4334; TDNT - 6:727,943; adj
1) recém-chegado
1a) estranho, forasteiro
2) prosélito
2a) alguém que veio de uma religião pagã para o judaísmo
Os rabinos distinguiam duas classes de prosélitos, prosélitos de retidão, que recebiam a
circuncisão e se comprometiam em guardar toda a lei mosaica e cumprir todas
exigências do judaísmo, e os prosélitos da entrada, que habitavam entre os judeus, e
mesmo incircuncisos observavam algumas leis específicas, esp. os sete preceitos de
Noé, i.e., contra os sete pecados capitais, idolatria, blasfêmia contra Deus, homicídio,
lascívia, roubo ou saque, rebelião contra governantes, e o uso de “carne com sangue”.

4340 προ σκα ιρ ος proskairos
de 4314 e 2540; TDNT - 3:463,389; adj
1) por uma estação

2) que dura apenas por um pouco
3) temporário

4341 προ σκα λε ομα ι proskaleomai
voz média de 4314 e 2564; TDNT - 3:500,*; v
1) convocar
2) chamar para si
3) ordenar a vir
4) metáf.
4a) diz-se que Deus chama para si os gentios, que eram estrangeiros para ele, ao convidálos, pela pregação do evangelho para a comunhão com ele mesmo no reino do Messias
4b) diz-se que Cristo e o Santo Espírito chamam para si pregadores do evangelho, a quem
decidiram confiar a tarefa que se relaciona com a expansão do evangelho

4342 προ σκα ρτ ερεω proskartereo
de 4314 e 2594; TDNT - 3:618,417; v
1) aderir a alguém, ser seu partidário, ser dedicado ou fiel a alguém
2) ser constantemente atento a, dar constante cuidado a algo
3) continuar todo o tempo num lugar
4) perseverar e não desfalecer
5) mostrar-se corajoso para
6) estar em constante prontidão para alguém, servir constantemente

4343 προ σκα ρτ ερησι ς proskarteresis
de 4342; TDNT - 3:619,417; n f
1) perseverança

4344 προ σκεφ αλ αι ον proskephalaion
neutro de um suposto composto de 4314 e 2776; n n
1) travesseiro, almofada

4345 προ σκλ ηρ οω proskleroo
de 4314 e 2820; TDNT - 3:765,442; v
1) acrescentar ou designar por sorteio, lotear

4346 προ σκλ ισις prosklisis
de um composto de 4314 e 2827; n f
1) inclinação ou propensão de mente
2) junção ao partido de alguém
3) parcialidade

4347 προ σκο λλ αω proskollao
de 4314 e 2853; TDNT - 3:823,452; v
1) grudar
2) juntar-se rente, aderir, colar

4348 προ σκομμ α proskomma
de 4350; TDNT - 6:745,946; n n
1) pedra de tropeço
1a) obstáculo no caminho. Se alguém bate seu pé contra ele, tropeça e cai
1b) aquilo sobre o qual a alma tropeça, i.e., pelo qual se peca

4349 προ σκο πη proskope

de 4350; TDNT - 6:745,946; n f
1) ocasião de tropeço
2) fazer algo que faz outros tropeçarem
2a) i.e., conduzir ao erro ou pecado

4350 προ σκο πτ ω proskopto
de 4314 e 2875; TDNT - 6:745,946; v
1) bater contra
1a) daqueles que batem contra uma pedra ou outro obstáculo no caminho, tropeçar
1b) bater o pé contra uma pedra
1b1) i.e., deparar-se com algum perigo;
1c) impelir, bater contra
1d) se levado a tropeçar em algo
1d1) i.e., metáf. ser induzido a pecar

4351 προ σκυ λιω proskulio
de 4314 e 2947; v
1) rolar

4352 προ σκυ νεω proskuneo
de 4314 e um provável derivado de 2965 (significando beijar, como um cachorro que
lambe a mão de seu mestre); TDNT - 6:758,948; v
1) beijar a mão de alguém, em sinal de reverência
2) entre os orientais, esp. persas, cair de joelhos e tocar o chão com a testa como uma
expressão de profunda reverência
3) no NT, pelo ajoelhar-se ou prostrar-se, prestar homenagem ou reverência a alguém, seja
para expressar respeito ou para suplicar
3a) usado para reverência a pessoas e seres de posição superior
3a1) aos sumo sacerdotes judeus
3a2) a Deus
3a3) a Cristo
3a4) a seres celestes
3a5) a demônios

4353 προ σκυ νη της proskunetes
de 4352; TDNT - 6:766,948; n m
1) adorador

4354 προ σλ αλ εω proslaleo
de 4314 e 2980; v
1) falar a

4355 προ σλ αμβανω proslambano
de 4314 e 2983; TDNT - 4:15,495; v
1) levar a, pegar a mais, tomar para si mesmo
1a) tomar como companheiro
1b) tomar pela mão a fim de pôr de lado
1c) tomar ou receber em casa, com a idéia paralela de bondade
1d) receber, i.e., conceder acesso ao coração
1d1) acolher em amizade e relação
1e) tomar para si mesmo, tomar: i.e., comida

4356 προ σλ ηψις proslepsis ou προσλ ημψις proslempsis

de 4355; TDNT - 4:15,495; n f
1) aceitação: no reino de Deus

4357 προ σμε νω prosmeno
de 4314 e 3306; TDNT - 4:579,581; v
1) permanecer com, continuar com
2) manter-se firme a: a graça de Deus recebida pelo Evangelho
3) ficar, esperar

4358 προ σο ρμιζ ω prosormizo
de 4314 e um derivado do mesmo que 3730 (significa amarrar [ancorar] ou acalmar); v
1) trazer um navio ao ancouradouro
2) trazer a estação para a beira da praia
3) atracar, vir a ancorar

4359 προ σο φει λω prosopheilo
de 4314 e 3784; v
1) dever demais

4360 προ σοχθιζω prosochthizo
de 4314 e uma forma de ochtheo (estar aborrecido com algo que incomoda); v
1) estar irado ou descontente com
2) repugnar
3) cuspir fora
4) estar desgostado com

4361 προ σπ ει νο ς prospeinos
de 4314 e o mesmo que 3983; adj
1) faminto

4362 προ σπ ηγν υμι prospegnumi
de 4314 e 4078; v
1) crucificar, fixar, cravar

4363 προ σπ ιπ τω prospipto
de 4314 e 4098; v
1) cair perante, cair, prostrar-se diante, em reverência ou súplica: aos pés de alguém
2) precipitar sobre, bater contra
2a) de ventos que batem contra uma casa

4364 προ σπ οι εομ αι prospoieomai
voz média de 4314 e 4160; v
1) tomar ou reivindicar algo para si
2) adaptar-se, ou antes almejar para si algo
2a) pretender

4365 προ σπ ορ ευ ομα ι prosporeuomai
de 4314 e 4198; v
1) acercar-se, aproximar-se

4366 προ σρ ηγ νυμι prosregnumi
de 4314 e 4486; v
1) irromper contra, romper pelo colidir contra

4367 προ στ ασσω prostasso
de 4314 e 5021; TDNT - 8:37,1156; v
1) designar ou atribuir, limitar a
2) mandar, ordenar, prescrever, comandar
2a) apontar, definir

4368 προ στ ατις prostatis
de um derivado de 4291; n f
1) mulher colocada sobre outras
2) guardiã feminina, protetora, patrocinadora, que cuida dos afazeres de outros e os socorre
com seus recursos

4369 προ στι θημι prostithemi
de 4314 e 5087; TDNT - 8:167,1176; v
1) colocar
2) adicionar
2a) i.e., juntar a, juntar-se a uma companhia, o número de seguidores ou companheiros de
alguém
2a1) juntou-se a seus pais, i.e., morreu

4370 προ στ ρεχω prostrecho
de 4314 e 5143 (incluindo seu substituto); v
1) correr para

4371 προ σφ αγ ιο ν prosphagion
de um suposto derivado de um composto de 4314 e 5315; n n
1) qualquer coisa comida com pão
1a) diz-se do peixe cozido ou grelhado

4372 προ σφ ατος prosphatos
de 4253 e um derivado de 4969; TDNT - 6:766,950; adj
1) recentemente abatido, recém morto
2) feito recentemente, novo

4373 προ σφ ατως prosphatos
de 4372; TDNT - 6:766,950; adv
1) ultimamente, recentemente

4374 προ σφ ερω prosphero
de 4314 e 5342 (que inclue seu substituto); TDNT - 9:65,1252; v
1) levar a, conduzir a
1a) alguém que pode curar uma pessoa ou estar pronto a mostrá-la alguma gentileza, alguém
que pode julgar uma pessoa
1b) trazer um presente ou algo, alcançar ou pegar algo para alguém
1c) juntar
2) ser impelido em direção a alguém, atacar, assaltar
2a) conduzir-se em direção a alguém, tratar ou lidar com alguém

4375 προ σφι λης prosphiles
de um suposto composto de 4314 e 5368; adj
1) aceitável, agradável

4376 προ σφ ορ α prosphora

de 4374; TDNT - 9:68,1252; n f
1) ato de ofertar, de trazer a
2) aquilo que é oferecido, presente, dom. No NT, sacrifício, seja de sangue ou não: oferta
pelo pecado, oferta expiatória

4377 προ σφ ωνεω prosphoneo
de 4314 e 5455; v
1) convocar; dirigir-se a, chamando
2) chamar alguém para si mesmo, intimar

4378 προ σχ υσις proschusis
de um comparativo de 4314 e χεω cheo (despejar); n f
1) ato de derramar ou aspergir sobre, infusão

4379 προ σψ αυω prospsauo
de 4314 e psauo (tocar); v
1) tocar

4380 προ σω πο ληπτ εω prosopolepteo
de 4381; TDNT - 6:779,950; v
1) respeitar a pessoa (i.e., a condição externa do gênero humano)
2) ter respeito às pessoas, discriminar

4381 προ σω πο ληπτ ης prosopoleptes
de 4383 e 2983; TDNT - 6:779,950; n m
1) alguém que aceita os outros
2) alguém que discrimina

4382 προ σω πο ληψια prosopolepsia
de 4381; TDNT - 6:779,950; n f
1) consideração pelas pessoas
2) parcialidade
2a) falta de alguém que, quando chamado a dar julgamento, leva em consideração as
circunstâncias externas do gênero humano e não os seus méritos intrínsecos, e assim dá
preferência, como o mais valioso, àlguém que é rico, nascido nobre, ou poderoso, a
outros que não têm estas qualidades

4383 προ σω πον prosopon
de 4314 e ops (rosto, de 3700); TDNT - 6:768,950; n n
1) face
1a) a fronte da cabeça humana
1b) semblante, expressão
1b1) o rosto, na medida em que é o orgão de visão, e (pelos seus vários movimentos e
variações) o índex dos pensamentos e sentimentos íntimos
1c) aparência que alguém apresenta pela sua riqueza ou propriedade, sua posição ou baixa
condição
1c1) circunstâncias e condições externas
1c2) usado nas expressões que denotam ter consideração pela pessoa em julgamento e no
tratamento às pessoas
2) aparência externa de coisas inanimadas

4384 προ τασσ ω protasso
de 4253 e 5021; v

1) estabelecer antes
2) designar antes, definir de antemão

4385 προ τε ινω proteino
de 4253 e teino (estender); v
1) estender, esticar
1a) “quando tiverem estendido alguém usando tiras de couro”, i.e., receber os golpes das
tiras (depois de ser amarrado a um viga ou um pilar)

4386 προ τε ρον proteron
neutro de 4387 como advérbio (com ou sem o art.); adj
1) antes, prévio
1a) de tempo, anterior

4387 προ τε ρο ς proteros
comparativo de 4253; adj
1) anterior, antecedente
1a) de tempo, prévio, primeiro

4388 προ τιθ ημα ι protithemai
voz média de 4253 e 5087; TDNT - 8:164,1176; v
1) colocar diante, mostrar
1a) apresentar para ser olhado, expor para ver
1b) expor à visão pública
1b1) dos corpos dos mortos
1b2) deixar estendido em posição
2) colocar diante de alguém, propor-se a
2a) propor-se, determinar

4389 προ τρεπ ομαι protrepomai
voz média de 4253 e a raiz de 5157; v
1) persuadir, exortar, encorajar

4390 προ τρεχω protrecho
de 4253 e 5143 (que inclue seu substituto); v
1) correr adiante, correr mais que outrem

4391 προ υπ αρχω prouparcho
de 4253 e 5225; v
1) estar anteriormente, existir previamente

4392 πορ φα σις prophasis
de um composto de 4253 e 5316; n f
1) pretexto (razão alegada, causa pretendida)
2) show (querer mostrar algo que não é), aparência
2a) dar a impressão de que eles fariam algo
2b) em pretensão, ostensivamente

4393 προ φε ρω prophero
de 4253 e 5342; v
1) produzir

4394 προ φη τει α propheteia
de 4396 (“profecia”); TDNT - 6:781,952; n f

1) profecia
1a) discurso que emana da inspiração divina e que declara os propósitos de Deus, seja pela
reprovação ou admoestação do iníquo, ou para o conforto do aflito, ou para revelar
coisas escondidas; esp. pelo prenunciar do eventos futuros
1b) Usado no NT da expressão dos profetas do AT
1b1) da predição de eventos relacionados com o reino de Cristo e seu iminente triunfo, junto
com as consolações e admoestações que pertence a ela, o espírito de profecia, a mente
divina, origem da faculdade profética
1b2) do dom e discurso dos professores cristãos chamados profetas
1b3) os dons e expressão destes profetas, esp. das predições das obras que instaurarão o
reino de Cristo

4395 προ φη τευ ω propheteuo
de 4396; TDNT - 6:781,952; v
1) profetizar, ser um profeta, proclamar por inspirações divinas, predizer
1a) profetizar
1b) com a idéia de prever eventos futuro que pertencem esp. ao reino de Deus
1c) proclamar, declarar, algo que pode apenas ser conhecido por revelação divina
1d) irromper sob impulso repentino em discurso ou louvor sublime dos conselhos divinos
1d1) sob tal impulso, ensinar, refutar, reprovar, admoestar, confortar outros
1e) agir como um profeta, cumprir o ofício profético

4396 προ φη της prophetes
de um composto de 4253 e 5346; TDNT - 6:781,952; n m
1) nos escritos gregos, intérprete de oráculos ou de outras coisas ocultas
2) alguém que, movido pelo Espírito de Deus e, por isso, seu instrumento ou porta-voz,
solenemente declara aos homens o que recebeu por inspiração, especialmente aquilo que
concerne a eventos futuros, e em particular tudo o que se relaciona com a causa e reino
de Deus e a salvação humana
2a) os profetas do AT, tendo predito o reino, obras e morte, de Jesus, o Messias.
2b) de João, o Batista, o arauto de Jesus, o Messias
2c) do profeta ilustre que os judeus esperavam antes da vinda do Messias
2d) o Messias
2e) de homens cheios do Espírito de Deus, que pela sua autoridade e comando em palavras
de relevância defendem a causa de Deus e estimulam a salvação dos homens
2f) dos profetas que apareceram nos tempos apostólicos entre cristãos
2f1) estão associados com os apóstolos
2f2) discerniram e fizeram o melhor pela causa cristã e previram determinados eventos
futuros. (At 11.27)
2f3) nas assembléias religiosas dos cristãos, foram movidos pelo Santo Espírito para falar,
tendo capacidade e autoridade para instruir, confortar, encorajar, repreender, sentenciar
e motivar seus ouvintes
3) poeta (porque acreditava-se que os poetas cantavam sob inspiração divina)
3a) de Epimênides (Tt 1.12)

4397 προ φη τικ ος prophetikos
de 4396; TDNT - 6:781,952; adj
1) que procede de um profeta
2) profético

4398 προ φη τις prophetis
de 4396; TDNT - 6:781,952; n f

1) profetisa
2) mulher a quem eventos futuros ou coisas ocultas de outros eram as vezes revelados, seja
por inspiração ou por sonhos e visões
3) mulher que profere ou interpreta oráculos

4399 προ φθανω prophthano
de 4253 e 5348; TDNT - 9:88,1258; v
1) vir antes, antecipar

4400 προχειρ ιζ ομ αι procheirizomai
voz média de 4253 e um derivado de 5495; TDNT - 6:862,*; v
1) colocar na mão, passar às mãos
2) tomar das próprias mãos
3) colocar diante de si mesmo, prostrar-se, determinar
4) escolher, designar
4a) para o uso de alguém
4b) para a salvação de alguém

4401 προχειρ οτ ονεω procheirotoneo
de 4253 e 5500; v
1) escolhar ou designar de antemão

4402 προχορ ος Prochoros
de 4253 e 5525; n pr m
Prócoro = “líder do coro”
1) um dos sete diáconos escolhidos pela igreja de Jerusalém

4403 πρυμ να prumna
de prumnus (posterior); n f
1) popa ou a parte traseira do navio

4404 πρω ι proi
de 4253; adv
1) de manhã, cedo
2) a quarta vigília da noite, das 3 horas da manhã até as 6 horas aproximadamente

4405 πρω ια proia
feminino de um derivado de 4404 como substantivo; adj
1) cedo, pertencente à manhã, no romper do dia

4406 πρω ιμος proimos
de 4404; adj
1) cedo
1a) da chuva temporã que cai a partir de Outubro

4407 πρω ινος proinos
de 4404; adj
1) pertencente à manhã

4408 πρω ρα prora
feminino de um suposto derivado de 4253 como substantivo; adj
1) proa ou a parte dianteira de um navio

4409 πρω τευ ω proteuo

de 4413; TDNT - 6:881,965; v
1) ser o primeiro, manter o primeiro lugar

4410 πρω τοκα θε δρια protokathedria
de 4413 e 2515; TDNT - 6:870,965; n f
1) sentar no primeiro banco, o primeiro ou principal assento

4411 πρ ωτ οκ λισ ια protoklisia
de 4413 e 2828; TDNT - 6:870,965; n f
1) primeiro lugar reclinado, lugar principal à mesa
2) a importância hierárquica dos vários lugares à mesa variavam entre os persas, gregos, e
romanos; não se pode ter saber com certeza que arrumação os judeus tinham no tempo
de Cristo

4412 πρω τον proton
neutro de 4413 como advérbio (com ou sem 3588); TDNT - 6:868,965; adv
1) primeiro em tempo ou lugar
1a) em qualquer sucessão de coisas ou pessoas
2) primeiro em posição
2a) influência, honra
2b) chefe
2c) principal
3) primeiro, no primeiro

4413 πρω τος protos
superlativo contraído de 4253; TDNT - 6:865,965; adj
1) primeiro no tempo ou lugar
1a) em alguma sucessão de coisas ou pessoas
2) primeiro na posição
2a) influência, honra
2b) chefe
2c) principal
3) primeiro, no primeiro

4414 πρω τοστ ατης protostates
de 4413 e 2476; n m
1) um que se encontra na liderança
1a) líder, chefe, campeão

4415 πρω τοτ οκ ια prototokia
de 4416; TDNT - 6:871,965; n n
1) direiro ou vantagens do primogênito

4416 πρω τοτ οκ ος prototokos
de 4413 e o substituto de 5088; TDNT - 6:871,965; adj
1) primogênito
1a) de um ser humano ou animal
1b) de Cristo, o primogênito de toda a criação

4417 πταιω ptaio
uma forma de 4098; TDNT - 6:883,968; v
1) fazer alguém tropeçar ou cair
2) tropeçar

2a) errar, fazer um erro, pecar
2b) cair em miseria, tornar-se desprezível

4418 πτε ρν α pterna
de derivação incerta; n f
1) calcanhar (do pé)
2) erguer o calcanhar contra alguém
2a) prejudicar alguém por malandragem (imagem emprestada de “alguém que chuta” ou de
um lutador derrubando seu adversário)

4419 πτε ρυ γι ον pterugion
de um suposto derivado de 4420; n n
1) asa, pequena asa
2) qualquer extremidade pontuda
2a) das barbatanas de peixes
2b) da parte de uma veste pendurada na forma de uma asa
2c) do topo do templo em Jerusalém

4420 πτε ρυ ξ pterux
de um derivado de 4072 (que significa uma pena); n f
1) asa: de pássaros

4421 πτη νος ptenon
contração para 4071; adj
1) provido de asas
2) alado, que voa
2a) de pássaros

4422 πτοεω ptoeo
provavelmente semelhante ao substituto de 4098 (da idéia de fazer cair) ou para 4072
(daquilo que provoca fuga); v
1) terrificar
2) ficar atemorizado de
Sinônimos ver verbete 5841

4423 πτοησ ις ptoesis
de 4422; n f
1) medo, terror

4424 πτολεμ αις Ptolemais
de Ptolemaios (Ptolomeu, de onde o nome se origina); n pr loc
Ptolemaida ou Aca = “guerreiro”
1) cidade marítima da Fenícia, que recebeu seu nome, aparentemente, de Ptolemeu Latirus,
que a capturou em 103 a.C., e a reconstruiu mais belamente

4425 πτυ ον ptuon
de 4429; n n
1) pá de joeiramento

4426 πτυ ρω pturo
de um suposto derivado de 4429 (e deste modo semelhante a 4422); v
a.C. antes de Cristo

1) amedrontar, assustar

4427 πτυ σμα ptusma
de 4429; n n
1) saliva

4428 πτυ σσω ptusso
provavelmente semelhante a petannumi (espalhar, e desta forma aparentemente
associado a 4072 pela idéia de expansão, e a 4429 pela idéia de “fazer plano, achatar”,
cf 3961); v
1) dobrar, enrolar

4429 πτυω ptuo
palavra raiz (cf 4428); v
1) cuspir

4430 πτωμ α ptoma
do substituto de 4098; TDNT - 6:166,846; n n
1) queda, caída
1a) metáf. falha, defeito, calamidade
1b) erro, apostasia
2) aquilo que caiu
2a) corpo caído de alguém morto ou assassinado, cadáver, defunto, carcaça

4431 πτω σις ptosis
do substituto de 4098; TDNT - 6:167,846; n f
1) queda, caída

4432 πτω χει α ptocheia
de 4433; TDNT - 6:885,969; n f
1) pobreza, miséria
2) no NT, indigência
2a) condição de alguém destituído de riquezas e abundância

4433 πτω χευω ptocheuo
de 4434; TDNT - 6:885,969; v
1) ser um mendigo, mendigar, ser pobre

4434 πτω χος ptochos
de πτωσσω ptosso (rastejar, semelhante a 4422 e o substituto de 4098); TDNT 6:885,969; adj
1) reduzido à pobreza, mendicância; que pede esmola
2) destituído de riqueza, influência, posição, honra
2a) humilde, aflito, destituído de virtudes cristãs e riquezas eternas
2b) desamparado, impotente para realizar um objetivo
2c) pobre, indigente
3) necessitado em todos os sentidos
3a) com respeito ao seu espírito
3a1) destituído da riqueza do aprendizado e da cultura intelectual que as escolas
proporcionam (pessoas desta classe mais prontamente se entregam ao ensino de Cristo e
mostram-se prontos para apropriar-se do tesouro celeste)
Sinônimos ver verbete 5870

4435 πυγ μη pugme
da palavra primária pux (punho com arma); TDNT - 6:915,973; n f
1) punho, mão cerrada
2) acima do cotovelo

4436 πυθ ων Puthon
de Putho (nome da região onde Delfos, sede do famoso oráculo, estava localizado);
TDNT - 6:917,*; n m
1) na mitologia grega, nome da serpente ou dragão Pitiã que habitava na região de Pito,
junto ao Parnasso em Focis. Diz-se ter ela guardado o oráculo de Delfos. Foi eliminada
por Apolo
2) espírito de adivinhação

4437 πυκ νο ς puknos
do mesmo que 4635; adj
1) grosso, denso, compacto
1a) em referência a tempo
1a1) freqüentemente, recorrente
1b) vigorosamente, diligentemente
1c) muitas vezes, mais freqüentemente, freqüente

4438 πυκ τε υω pukteuo
de um derivado do mesmo que 4435; TDNT - 6:915,973; v
1) ser um boxeador, boxear

4439 πυλ η pule
aparentemente, palavra primária; TDNT - 6:921,974; n f
1) portão, porta
1a) do tipo mais largo
1a1) no muro da cidade
1a2) num palácio
1a3) numa cidadezinha
1a4) no templo
1a5) numa prisão
2) as portas do inferno (semelhante a uma enorme prisão)
3) metáf. o acesso ou entrada num estado

4440 πυλ ων pulon
de 4439; TDNT - 6:921,974; n m
1) grande porta ou portão: de um palácio
2) parte frontal de um casa, pela qual se entra através do portão, pórtico

4441 πυν θα νομ αι punthanomai
voz média prolongada de uma palavra primária putho (que ocorre apenas como um
substituto em determinados tempos); v
1) inquirir, pedir
2) averiguar, pela pesquisa

4442 πυρ pur
palavra raiz; TDNT - 6:928,975; n n
1) fogo

4443 πυρ α pura

de 4442; n f
1) fogo, amontoado de material combustível queimando

4444 πυρ γος purgos
aparentemente da palavra primária (“burgo”); TDNT - 6:953,980; n m
1) torre
2) estrutura fortificada, de considerável altura, para repelir um ataque hostil ou para
possibilitar a um vigia ver em todas as direções

4445 πυρ εσσω puresso
de 4443; TDNT - 6:956,981; v
1) estar doente com febre

4446 πυρ ετ ος puretos
de 4445; TDNT - 6:956,981; n m
1) calor ardente
2) febre

4447 πυρ ινος purinos
de 4443; TDNT - 6:951,975; adj
1) cor-de-fogo
2) brilhante como fogo

4448 πυρ οω puroo
de 4442; TDNT - 6:948,975; v
1) queimar com fogo, colocar fogo, pôr fogo
1a) estar no fogo, queimar
1a1) ser inflamado, indignado
1b) fazer incandescer
1b1) repleto de fogo, inflamável, incendiado
1b1a) de dardos, carregados com substâncias inflamáveis e colocados no fogo
1b2) fundido pelo fogo e purgado de escórias

4449 πυρ ρα ζω purrhazo
de 4450; v
1) ficar incandescente, tornar-se vermelho, estar vermelho

4450 πυρ ρο ς purrhos
de 4442; TDNT - 6:952,975; adj
1) ter a cor de fogo, vermelho

4451 πυρ ωσις purosis
de 4448; TDNT - 6:950,975; n f
1) combustão
1a) acombustão pela qual metais são aquecidos e reduzidos
1b) de uma figura tirada do fogo refinador
1b1) calamidades ou sofrimentos que testam o caráter

4452 πω -po
outra forma da raiz de 4458; partícula
1) ainda, até
2) usado somente em compostos com palavras 3369, 3380, 3764, 3768, 4455

4453 πωλ εω poleo

provavelmente de pelomai (estar ocupado, comerciar); v
1) negociar por troca, vender
2) vendedores

4454 πωλ ος polos
aparentemente, palavra primária; TDNT - 6:959,981; n m
1) potro, filhote de um cavalo
2) criatura nova
2a) burrinho
2b) potro de um burro

4455 πωπ οτ ε popote
de 4452 e 4218; adv
1) sempre, em qualquer momento

4456 πωρ οω poroo
aparentemente de poros (tipo de pedra); TDNT - 5:1025,816; v
1) recobrir com uma pele espessa, endurecer ao recobrir com um calo
2) metáf.
2a) tornar o coração endurecido
2b) fazer-se duro, calejado, tornar-se insensível, perder a capacidade de entender

4457 πωρ ωσις porosis
de 4456; TDNT - 5:1025,816; n f
1) o que se cobre com um calo
2) bloqueio na capacidade de discernimento mental, percepção obstruída
3) de um estado de mente insensível
3a) de obstinação, obduração

4458 πως -pos
advérbio da raiz de 4225, partícula enclítica do que é indefinido quanto ao modo;
partícula
1) de algum modo, talvez

4459 πως pos
advérbio da raiz de 4226, partícula interrogativa de modo; partícula
1) como, de que maneira

4460 Ρααβ Rhaab
de origem hebraica 7343  ;רחבn pr f
Raabe = “vastidão”
1) prostituta de Jericó

4461 ραββ ι rhabbi
de origem hebraica 7227  רביcom sufixo pronominal; TDNT - 6:961,982; n m
1) meu grande mestre, meu ilustre senhor
2) Rabi, título usado pelos judeus para dirigir-se a seus mestres (e também honrá-los,
mesmo quando não se dirigem a eles)

4462 ραββο νι rhabboni ou ραβ βου νι rhabbouni
de origem aramaica רבני, ver 4461; TDNT - 6:962,982; n m
1) mestre, chefe, príncipe

2) Raboni é um título de honra que Maria usou para se dirigir a Jesus

4463 ραβδιζω rhabdizo
de 4464; TDNT - 6:970,982; v
1) bater com varas

4464 ραβδ ος rhabdos
da raiz de4474; TDNT - 6:966,982; n f
1) bastão, bordão, vara, ramo
2) vara com a qual alguém é golpeado
3) bastão
3a) como aquele usado numa viagem, ou para apoiar-se, ou pelos pastores
3b) quando aplicado a reis
3b1) com vara de ferro, indicando um governo severo e rigoroso
3b2) cetro real

4465 ραβδ ου χος rhabdouchos
de 4464 e 2192; TDNT - 6:971,982; n m
1) alguém que carrega varas, i.e. feixes
2) lictor, oficial público que carrega os feixes ou varas e outros emblemas do ofício diante
de um magistrado

4466 Ραγαυ Rhagau
de origem hebraica 7466  ;רעוn pr m
Ragaú = “associa-te: alimenta-te”
1) antepassado de Cristo

4467 ραδ ιο υρ γη μα rhadiourgema
de um comparativo de rhaidios (fácil, i.e., desconsiderado) e 2041; TDNT - 6:972,983;
nn
1) comportamento desonesto, patifaria, velhacaria

4468 ραδ ιο υρ γι α rhadiourgia
do mesmo que 4467; TDNT - 6:972,983; n f
1) ato leviano, feito sem pensar
2) leviandade ou facilidade em pensar ou agir
2a) amor pela vida efeminada e pouco ativa
3) inescrúpulo, astúcia, prejuízo

4469 ρακα rhaka
de origem aramaica, cf 7386  ;ריקTDNT - 6:973,983; n
1) vazio, i.e., sem sentido, pessoa que tem cabeça vazia, cabeça-oca
2) termo de repreensão usado entre os judeus no tempo de Cristo

4470 ρακο ς rhakos
de 4486; n n
1) um pedaço rasgado de
2) um pedaço de tecido
3) tecido

4471 Ραμα Rhama
de origem hebraica 7414  ;רמהn pr loc

Ramá = “morro”
1) cidade da tribo de Benjamim, situada a aproximadamente 8 km ao norte de Jerusalém na
estrada para Betel

4472 ραν τιζω rhantizo
de um derivado de rhaino (aspergir); TDNT - 6:976,984; v
1) aspergir
2) limpar pela aspersão, com o objetivo de purificar

4473 ραν τισμο ς rhantismos
de 4472; TDNT - 6:976,984; n m
1) aspersão (purificação)
1a) sangue da aspersão
1a1) i.e., ungido pela aspersão (servindo para purificar)

4474 ραπιζ ω rhapizo
de um derivado da palavra primária rhepo (deixar cair, “batida”); v
1) bater com uma vara ou bordão
2) bater no rosto com a palma da mão, esbofetear a orelha

4475 ραπισμ α rhapisma
de 4474; n n
1) golpe com vara ou bordão ou açoite
2) golpe com a palma da mão, tapa no rosto, esbofetear

4476 ραφι ς rhaphis
da palavra primária rhapto (costurar; talvez mais semelhante a raiz de 4474 da idéia de
perfurar); n f
1) agulha

4477 Ρααβ Rhachab
do mesmo que 4460  ;רחבTDNT - 3:1,311; n pr f
Raabe = “largo”
1) prostituta de Jericó

4478 Ραχ ηλ Rhachel
de origem hebraica 7354  ;רחלn pr f
Raquel = “ovelha ou carneiro”
1) esposa de Jacó

4479 Ρεβε κκ α Rhebekka
de origem hebraica 7259  ;רבקהn pr f
Rebeca = “quem arma uma armadilha”
1) esposa de Isaque

4480 ρεδ α rheda
de origem latina; n f
1) carruagem, um tipo de veículo que tem quatro rodas

4481 Ρεμφαν Rhemphan
pela transliteração incorreta de uma palavra de origem hebraica 3594  ;רמפןn pr m

Renfã = “enrugado (sem vida)”
1) nome de um ídolo adorado secretamente pelos Israelitas no deserto

4482 ρεω rheo
verbo primário; v
1) fluir

4483 ρεω rheo
para certos tempos do qual uma forma prolongada ερεω ereo, é usada, como
alternativa para 2036, talvez semelhante (ou ident.) a 4482 (pela idéia de emanar); v
1) emanar, emitir

4484 Ρηγ ιο ν Rhegion
de origem latina; n pr loc
Régio = “brecha”
1) cidade italiana situada na costa brutiana, na entrada sul do Estreito de Messina

4485 ρηγ μα rhegma
de 4486; n n
1) aquilo que foi quebrado ou rachado
1a) fratura, brecha, fenda
1b) roupas rasgadas
1c) cair, arruinar

4486 ρηγ νυμι rhegnumi ou ρησσω rhesso
ambas formas prolongadas de rheko (que aparece somente em determinadas formas, e
é em si mesmo provavelmente um forma fortalecida de agnumi [ver em 2608]); v
1) rasgar, romper ou estourar, rebentar, quebrar
1a) partir em pedaços
1b) irromper
1b1) em alegria, de infantes ou pessoas mudas começando a falar
1c) contorcer, convulsionar
1c1) de demônio causando convulsões em um possesso
1c2) precipitar-se, lançar ao chão (ocorrência comum nos casos de possessão e epilepsia)
Sinônimos ver verbete 5850

4487 ρημα rhema
de 4483; TDNT - 4:69,505; n n
1) aquilo que é ou foi proferido por viva voz, algo falado, palavra
1a) qualquer som produzido pela voz e que tem sentido definido
1b) fala, discurso
1b1) o que alguém falou
1c) uma série de palavras reunidas em uma sentença (uma declaração da mente de alguém
feita em palavras)
1c1) expressão vocal
1c2) qualquer dito em forma de mensagem, narrativa
1c2a) de acordo com alguma ocorrência
2) assunto do discurso, objeto sobre o qual se fala
2a) na medida em que é um assunto de narração
2b) na medida em que é um assunto de comando
2c) assunto em disputa, caso em lei

4488 Ρεσα Rhesa

provavelmente de origem hebraica, aparentemente for 7509  ;רישאn pr m
Resa = “cabeça”
1) filho de Zorobabel na genealogia de Cristo

4489 ρητωρ rhetor
de 4483; n m
1) o que fala, orador
1a) de um orador forense ou advogado

4490 ρητως rhetos
de um derivado de 4483; adv
1) expressamente, em palavras expressas

4491 ριζ α rhiza
aparentemente, palavra primária; TDNT - 6:985,985; n f
1) raiz
2) aquilo que como raiz brota de uma raiz, broto, rebento
3) metáf. descendência, progênie

4492 ριζ οω rhizoo
de 4491; TDNT - 6:990,985; v
1) fazer surgir raiz, fortalecer com raízes, tornar firme, fixar, estabelecer, fazer uma pessoa
ou uma coisa ser totalmente fundamentada

4493 ριπ η rhipe
de 4496; n f
1) lance, batida, pulsação
2) instante do tempo

4494 ριπι ζω rhipizo
de um derivado de 4496 (que significa um abano ou fole); v
1) levantar uma brisa, colocar o ar em movimento, seja para acender um fogo ou refrescarse
1a) soprar o fogo
1b) abanar, i.e., esfriar com um abano
2) balançar, agitar
2a) do vento
2b) de pessoas cuja a mente oscila na incerteza entre a esperança e o temor, entre fazer ou
não fazer algo

4495 ριπτ εω rhipteo
de um derivado de 4496; TDNT - 6:991,*; v
1) lançar, atirar
2) derrubar
3) atirar adiante ou diante
4) depositar (com a sugestão de pressa e falta de atenção)
5) lançar ao chão, prostrar

4496 ριπτ ω rhipto
verbo primário (talvez mais propriamente semelhante a raiz de 4474, pela idéia de
movimento repentino); TDNT - 6:991,987; v
1) lançar, atirar

2) derrubar
3) atirar adiante ou diante
4) depositar (com a sugestão de pressa e falta de atenção)
5) lançar ao chão, prostrar

4497 Ροβο αμ Rhoboam
de origem hebraica 7346  ;רחבעםn pr m
Roboão = “que multiplica o povo”
1) filho de Salomão através de uma princesa amonita, Naamá

4498 Ροδ η Rhode
provavelmente de rhode (rosa); n pr f
Rode = “rosa”
1) nome de uma certa serva

4499 Ροδ ος Rhodos
provavelmente de rhodon (rosa); n pr loc
Rodes = “róseo”
1) bem conhecida ilha das Cíclades, oposta à Cária e Lícia, com a cidade de Rodes como
capital

4500 ροι ζηδ ον rhoizedon
de um derivado de rhoizos (zumbido); adv
1) com um alto barulho

4501 ρομφα ια rhomphaia
provavelmente de origem estrangeira; TDNT - 6:993,987; n f
1) grande espada
2) propriamente uma longa lança traciana, também um tipo de espada longa que se
costumava usar no ombro direito

4502 Ρουβ ην Rhouben
de origem hebraica 7205  ;ראובןn pr m
Rúben = “olhe! um filho”
1) primogênito de Jacó, filho de Lia

4503 Ρου θ Rhouth
de origem hebraica 7327  ;רותTDNT - 3:1,311; n pr f
Rute = “amiga”
1) antepassado de Davi e de Cristo

4504 Ρουφ ος Rhouphos
de origem latina; n pr m
Rufos = “vermelho”
1) nome de um certo Cristão

4505 ρυμη rhume
prolongação de 4506 em seu sentido original; n f
1) balanço, agitação, força, trilho, de um corpo em movimento
2) trecho do caminho em um cidade encerrada por construções em ambos os lados
3) rua, travessa

4506 ρουμ αι rhoumai
voz média de um verbo arcaico, semelhante a 4482 (pela idéia de uma corrente, cf
4511); TDNT - 6:998,988; v
1) resgatar, libertar
2) libertador

4507 ρυπ αρια rhuparia
de 4508; n f
1) impureza, sujeira
2) mancha, desonra

4508 ρυπ αρος rhuparos
de 4509; adj
1) estar sujo, tornar-se imundo
2) metáf. ser manchado com iniqüidade

4509 ρυπ ος rhupos
de afinidade incerta; n m
1) sujeira, impureza

4510 ρυπ οω rhupoo ou ρυπαι νω
de 4509; v
1) tornar sujo, manchar, poluir
2) ser imundo (moralmente)

4511 ρυ σις rhusis
de 4506 no sentido de seu congênere 4482; n f
1) fluxo

4512 ρυτις rhutis
de 4506; n f
1) ruga

4513 Ρωμαι κο ς Rhomaikos
de 4514; adj
latino = “da força de Roma”
1) língua falada pelos romanos

4514 Ρωμαι ος Rhomaios
de 4516; adj
1) residente da cidade de Roma, cidadão romano

4515 Ρωμαισ τι Rhomaisti
de um suposto derivado de 4516; adv
Latim = “da força de Roma”
1) língua falada pelos romanos

4516 Ρωμη Rhome
da raiz de 4517; n pr loc
Roma = “força”
1) famosa capital do mundo antigo

4517 ρωννυμι rhonnumi

prolongação de rhoomai (arremessar, provavelmente semelhante a 4506); v
1) tornar forte, fortalecer
2) ser forte, ter sucesso, prosperar
3) forma habitual de encerrar uma carta, despedida

4518 σαβαχθ ανι sabachthani
do aramaico ou 7662  עזבתניcom sufixo pronominal; transliteração aramaica
1) (por que) me abandonaste?

4519 σαβαωθ sabaoth
de origem hebraica 6635  צבאותno plural feminino; n indecl
1) Senhor de “Sabaote”
1a) Senhor dos exércitos de Israel, já que aqueles que estão sob a liderança e proteção do
SENHOR mantém sua causa por meio da guerra

4520 σαββα τι σμος sabbatismos
de um derivado de 4521; TDNT - 7:34,989; n m
1) observância do sábado
2) pleno e abençoado descanso do trabalho pesado e dos problemas desta vida esperado na
era vindoura pelos verdadeiros adoradores de Deus e pelos cristãos sinceros

4521 σαββα τον sabbaton
de origem hebraica 7676  ;שבתTDNT - 7:1,989; n n
1) sétimo dia de cada semana. Era uma festa sagrada, na qual os Israelitas deviam abster-se
de todo trabalho
1a) instituição do sábado, a lei para santificar todo o sétimo dia da semana
1b) sábado, dia de sábado
2) sete dias, uma semana

4522 σαγη νη sagene
de um derivado de satto (equipar) que significa móveis, especialmente uma albarda (que
no leste era meramente um saco de fio reticulado); n f
1) grande rede de pesca, rede varredeira
Sinônimos ver verbete 5808

4523 σαδ δο υκ αι ος Saddoukaios
provavelmente de 4524; TDNT - 7:35,992; n m
Saduceus = “justo”
1) partido religioso judeu da época de Cristo, que negava que a lei oral fosse revelação de
Deus aos israelitas, e que cria que somente a lei escrita era obrigatória para a nação
como autoridade divina. Negava as seguintes doutrinas:
1a) ressurreição do corpo
1b) imortalidade da alma
1c) existência de espíritos e anjos
1d) predestinação divina (afirmavam o livre arbítrio)

4524 σαδ ωκ Sadok
de origem hebraica 6659  ;צדוקn pr m
Zadoque = “justo”
1) descendente de Zorobabel na genealogia de Cristo

4525 σαι νω saino
semelhante a 4579; TDNT - 7:54,994; v
1) sacudir a calda
1a) de cachorros
2) metáf.
2a) estimular, bajular
2b) mover (a mente de alguém)
2b1) agradavelmente
2b2) agitar, pertubar, preocupar

4526 σακκ ος sakkos
de origem hebraica 8242  ;שקTDNT - 7:56,995; n m
1) saco
1a) receptáculo para reter ou carregar várias coisas, como dinheiro, comida, etc.
1b) pano de saco, tecido rústico feito especialmente de pêlo de animais
1c) vestimenta feita de tal material, e pendurada numa pessoa como um saco, que era
costumeiramente usada (ou colocada sobre a túnica ao invés da capa ou manto) pelos
lamentadores, penitentes, suplicantes e também pelos que como os profetas hebraicos,
levavam uma vida austera

4527 σαλ α Sala
de origem hebraica 7974  ;שלחn pr m
Salá = “broto”
1) filho de Cainã, neto de Arfaxade, e pai de Éber

4528 σαλ αθ ιη λ Salathiel
de origem hebraica 7597  ;שלתיאלn pr m
Sealtiel = “Supliquei a Deus”
1) filho de Jeconias na genealogia de Cristo

4529 σαλ αμις Salamis
provavelmente de 4535 (do movimento da onda no litoral); n pr loc
Salamina = “sal”
1) cidade principal na costa leste da ilha de Chipre

4530 σαλ ειμ Saleim
provavelmente do mesmo que 4531; n pr loc
Salim = “paz”
1) cidade bem conhecida, 11 Km ao sul de Citópolis

4531 σαλ ευ ω saleuo
de 4535; TDNT - 7:65,996; v
1) movimento produzido pelos ventos, tempestades, ondas, etc.
1a) agitar ou sacudir
1b) causar agitação
1c) agitar completamente, de uma medida preenchida pelo sacudir de seu conteúdo
2) derrubar, virar
2a) lançar abaixo do estado (seguro e feliz) de alguém
2b) mover, agitar a mente, pertubar alguém

4532 σαλ εμ Salem
de origem hebraica 8004  ;שלםn pr loc
Salém = “paz”
1) lugar onde Melquizedeque era rei. Também considerado como o nome antigo de
Jerusalém

4533 σαλ μων Salmon
de origem hebraica 8012  ;שלמוןn pr m
Salmão = “vestuário: roupa”
1) pai de Boaz na genealogia de Cristo

4534 σαλ ωμη Salmone
talvez de origem similar a 4529; n pr loc
Salmone = “vestido”
1) promontório íngreme no extremo leste da ilha de Creta

4535 σαλ ως salos
provavelmente da raiz de 4525; TDNT - 7:65,996; n m
1) agitação ou vaga do mar

4536 σαλ πιγξ salpigx
talvez de 4535 (da idéia de garganteio ou reverberação); TDNT - 7:71,997; n f
1) trombeta

4537 σαλ πιζω salpizo
de 4536; TDNT - 7:71,997; v
1) soar uma trombeta

4538 σαλ πιστ ης salpistes
de 4537; TDNT - 7:71,997; n m
1) quem toca trombeta

4539 σαλ ωμη Salome
provavelmente de origem hebraica, feminino de 7965  ;שלמיתn pr f
Salomé = “paz”
1) esposa de Zebedeu e mãe dos apóstolos Tiago Maior e João

4540 σαμ αρεια Samareia
de origem hebraica 8111  ;שמרוןTDNT - 7:88,999; n pr loc
Samaria = “proteção”
1) território da Palestina, que tinha Samaria com sua capital

4541 σαμ αρειτης Samareites
de 4540; TDNT - 7:88,999; n pr m
1) samaritano,
1a) habitante da cidade de Samaria
1b) habitante da região de Samaria

4542 σαμ αρειτις Samareitis
feminino de 4541; TDNT - 7:88,999; n pr f

1) mulher samaritana

4543 σαμ οθρ ακη Samothrake
de 4544 e Thraike (Trácia); n pr loc
Samotrácia = “sinal de pedras de ardósia”
1) ilha no Mar Ageu, cerca de 60 Km da costa da Trácia, na foz do rio Hebros

4544 σαμ ος Samos
de afinidade incerta; n pr loc
Samos = “declive arenoso”
1) ilha não distante daquela parte da Ásia Menor onde Jônia se encontra com Cária

4545 σαμ ουη λ Samouel
de origem hebraica 8050  ;שמואלn pr m
Samuel = “seu nome é de Deus”
1) filho de Elcana e Ana, último dos juízes, profeta distinto, e fundador da ordem profética.
Deu aos judeus seus primeiros reis, Saul, Davi

4546 σαμψ ων Sampson
de origem hebraica 8123  ;שמשוןn pr m
Sansão = “como o sol”
1) juíz famoso de Israel, renomado pela sua força física

4547 σαν δα λιον sandalion
de um derivado de sandalon (“sandália”; de origem incerta); TDNT - 5:310,702; n n
1) sandália, sola feita de madeira ou couro, cobrindo a parte inferior do pé e preso com tiras
de couro

4548 σαν ις sanis
de afinidade incerta; n f
1) tábua, placa

4549 σαο υλ Saoul
de origem hebraica 7586 שאול, cf 4569; n pr m
Saul = “desejado”
1) nome judaico do apóstolo Paulo
2) filho de Quis e primeiro rei de Israel

4550 σαπ ρο ς sapros
de 4595; TDNT - 7:94,1000; adj
1) apodrecido, podre
2) corrompido por alguém e não mais próprio para o uso, gasto
3) de qualidade pobre, ruim, impróprio para o uso, sem valor

4551 σαπ φιρ α Sappheire
de 4552; n pr f
Safira = “safira”
1) esposa de Ananias

4552 σαπ φιρ ος sappheiros
de origem hebraica 5601  ;ספירn f

1) safira, pedra preciosa

4553 σαργανη sargane
aparentemente de origem hebraica 8276; n f
1) cabo trançado, tira
2) cesto, cesta feita de cordas, cesto grande

4554 σαρδε ις Sardeis
plural de derivação incerta; n pr loc
Sardes = “vermelhos”
1) cidade luxuosa na Ásia Menor, capital da Lídia

4555 σαρδινο ς sardinos
do mesmo que 4556; adj
1) sárdio, pedra preciosa da qual existem dois tipos, o primeiro é chamado de cornalina (por
causa da cor-de-carne) e o segundo, sárdio

4556 σαρδιος sardios
propriamente, um adjectivo de uma raíz incerta; adj
1) sárdio, pedra preciosa da qual existem dois tipos, o primeiro é chamado de cornalina (por
causa da cor-de-carne) e o segundo, sárdio

4557 σαρδο νυ ξ sardonux
da raiz de 4556 e onux (unha, por isso pedra “ônix”); n m
1) sardônio, pedra preciosa marcada pelas cores vermelha da cornalina (sárdio) e branca do
ônix

4558 σαρεπ τα Sarepta
de origem hebraica 6886  ;צרפתהn pr loc
Sarepta = “fusão”
1) nome grego para Zarefate, cidade fenícia entre Tiro e Sidom, mais próxima a Sidom

4559 σαρκικ ος sarkikos
de 4561; TDNT - 7:98,1000; adj
1) corpóreo, carnal
1a) que tem a natureza da carne, i.e., sob o controle dos apetites animais
1a1) governado pela mera natureza humana, não pelo Espírito de Deus
1a2) que tem sua sede na natureza animal ou despertado pela natureza animal
1a3) humana: com a idéia implícita de depravação
1b) que pertence à carne
1b1) ao corpo: relativo ao nascimento, linhagem, etc
Sinônimos ver verbete 5912

4560 σαρκινος sarkinos
de 4561; TDNT - 7:98,1000; adj
1) carnal, que consiste de carne, composta de carne
2) que pertence ao corpo (como material terreno e perecível)
3) completamente entregue à carne, enraizado na carne
Sinônimos ver verbete 5912

4561 σαρξ sarx
provavelmente da mesma raiz de 4563; TDNT - 7:98,1000; n f

1) carne (substância terna do corpo vivo, que cobre os ossos e é permeada com sangue)
tanto de seres humanos como de animais
2) corpo
2a) corpo de uma pessoa
2b) usado da origem natural ou física, geração ou afinidade
2b1) nascido por geração natural
2c) natureza sensual do homem, “a natureza animal”
2c1) sem nenhuma sugestão de depravação
2c2) natureza animal com desejo ardente que incita a pecar
2c3) natureza física das pessoas, sujeita ao sofrimento
3) criatura viva (por possuir um corpo de carne), seja ser humano ou animal
4) a carne, denotando simplesmente a natureza humana, a natureza terrena dos seres
humanos separada da influência divina, e por esta razão inclinada ao pecado e oposta a
Deus

4562 σαρου χ Sarouch σερο υχ Serouch
de origem hebraica 8286  ;שרוגn pr m
Serugue = “entrelaçado”
1) filho de Ragaú na genealogia de Cristo

4563 σαροω saroo
de um derivado de sairo (remover, semelhante a 4951); v
1) varrer, limpar através do ato de varrer

4564 σαρρα Sarrha
de origem hebraica 8283  ;שרהn pr f
Sara = “princesa”
1) esposa de Abraão

4565 σαρων Saron
de origem hebraica 8289  ;שרוןn pr loc
Sarom = “plano ou planície”
1) região plana que se estende da Cesaréia da Palestina até Jope, cercada de bons pastos e
famosa pela sua fertilidade

4566 σαταν Satan
de origem hebraica 7854 שטן, cf 4567; TDNT - 7:151,*; n pr m
1) adversário (alguém que se opõe a outro em propósito ou ação), nome dado
1a) ao príncipe dos espíritos maus, o adversário inveterado de Deus e Cristo
1a1) incita à apostasia de Deus e ao pecado
1a2) engana os homens pela sua astúcia
1a3) diz-se que os adoradores de ídolos estão sob seu controle
1a4) pelos seus demônios, é capaz de possuir pessoas e infligi-las com enfermidades
1a5) é derrotado com a ajuda de Deus
1a6) na volta de Cristo do céu, ele será preso com cadeias por mil anos, mas quando os mil
anos terminarem, ele andará sobre a terra ainda com mais poder, mas logo após será
entregue à condenação eterna
1b) pessoa semelhante a Satanás

4567 σαταν ας Satanas

de origem aramaica e relacionado a 4566 (com o afixo definido); TDNT - 7:151,1007; n
pr m
1) adversário (alguém que se opõe a outro em propósito ou ação), nome dado
1a) ao príncipe dos espíritos maus, o adversário inveterado de Deus e Cristo
1a1) incita à apostasia de Deus e ao pecado
1a2) engana os homens pela sua astúcia
1a3) diz-se que os adoradores de ídolos estão sob seu controle
1a4) pelos seus demônios, é capaz de possuir pessoas e infligi-las com enfermidades
1a5) é derrotado com a ajuda de Deus
1a6) na volta de Cristo do céu, ele será preso com cadeias por mil anos, mas quando os mil
anos terminarem, ele andará sobre a terra ainda com mais poder, mas logo após será
entregue à condenação eterna
1b) pessoa semelhante a Satanás

4568 σατον saton
de origem hebraica 5429; n n
1) um tipo de medida seca, 3 galões (14 litros)

4569 σαυ λος Saulos
de origem hebraica, o mesmo que 4549; n pr m
Saul = “desejado”
1) nome judaico do apóstolo Paulo

4570 σβεννυμι sbennumi
forma prolongada de um verbo aparentemente primário; TDNT - 7:165,1009; v
1) extinguir, apagar
1a) de fogo ou coisas no fogo
1a1) ser apagado, apagar
1b) metáf. sufocar, suprimir, abafar
1b1) da influência divina

4571 σε se
caso acusativo singular de 4771; pron
1) tu

4572 σεα υτ ου seautou
caso genitivo de 4571 e 846; pron
1) te, ti mesmo

4573 σεβα ζομ αι sebazomai
voz média de um derivado de 4576; TDNT - 7:172,1010; v
1) temer, ter medo
2) honrar religiosamente, adorar

4574 σεβα σμ α sebasma
de 4573; TDNT - 7:173,1010; n n
1) qualquer coisa que é honrada por motivo religioso, objeto de adoração
1a) de templos, altares, estátuas, imagens idolátricas

4575 σεβα στος sebastos
de 4573; TDNT - 7:174,1010; adj
1) digno de reverência, venerável

2) título dos imperadores romanos
2a) Augusto, i.e., tomando seu nome do imperador
2b) título de honra que costumava ser dado a determinadas legiões, ou coortes, ou
batalhões, “de valor”

4576 σεβομ αι sebomai
voz média de um verbo aparentemente primário; TDNT - 7:169,1010; v
1) reverenciar, adorar

4577 σειρ α seira
provavelmente de 4951 através de seu congênere (prender, semelhante a 138); n f
1) arame, corda
2) cadeia

4578 σεισμ ος seismos
de 4579; TDNT - 7:196,1014; n m
1) agitação, comoção
2) tempestade
3) terremoto

4579 σειω seio
aparentemente, verbo primário; TDNT - 7:196,1014; v
1) bater, agitar, fazer tremer
1a) de homens, prostrar-se em tremor, tremer de medo
1b) metáf. agitar a mente

4580 σεκ ου νδος Sekoundos
de origem latina; n pr m
Secundo = “afortunado”
1) cristão tessalônico

4581 σελ ευκ ει α Seleukeia
de Seleukos (Seleucus, rei sírio); n pr loc
Selêucia = “brilho branco”
1) cidade da Síria, próxima à foz do Orontes, cerca de 25 Km de Antioquia

4582 σελ ην η selene
de selas (brilho, provavelmente semelhante ao substituto de 138, pela idéia de
atratividade) ; n f
1) lua

4583 σελ ηνι αζ ομα ι seleniazomai
voz média ou passiva de um suposto derivado de 4582; v
1) ser maníaco ou lunático
2) ser epiléptico
2a) dizia-se que a epilepsia tendia a voltar ou aumentar com a lua crescente. Este sentido é
duvidoso, visto que os gregos nada conheciam de epilepsia.

4584 σεμει Semei
de origem hebraica 8096  ;שמעיn pr m
Semei = “os que escutam: minha notícia”
1) pai de Matatias na genealogia de Cristo

4585 σεμιδ αλ ις semidalis
provavelmente de origem estrangeira; n f
1) a mais fina farinha de trigo

4586 σεμνο ς semnos
de 4576; TDNT - 7:191,1010; adj
1) augusto, venerável, reverendo
2) ser venerado pelo caráter, honorável
2a) de pessoas
2b) de obras
Sinônimos ver verbete 5878

4587 σεμνο της semnotes
de 4586; TDNT - 7:191,1010; n f
1) característica de algo ou pessoa que dá o direito à reverência e respeito, dignidade,
majestade, santidade
2) honra, pureza

4588 σεργιο ς Sergios
de origem latina; n pr m
Sérgio = “nascido da terra: nascido um prodígio”
1) cognominado Paulo, deputado ou procônsul de Chipre. Convertido ao cristianismo por
Paulo

4589 σηθ Seth
de origem hebraica 8352  ;שתn pr m
Sete = “compensação”
1) terceiro filho de Adão e pai de Enos

4590 σημ Sem
de origem hebraica 8035  ;שםn pr m
Sem = “nome”
1) filho mais velho de Noé

4591 σημα ινω semaino
de sema (marca, de derivação incerta); TDNT - 7:262,1015; v
1) dar um sinal, significar, indicar
2) tornar conhecido

4592 σημει ον semeion
de um suposto derivado da raiz de 4591; TDNT - 7:200,1015; n n
1) sinal, marca, símbolo
1a) aquilo pelo qual uma pessoa ou algo é distinto de outros e é conhecido
1b) sinal, prodígio, portento, i.e., uma ocorrência incomum, que transcende o curso normal
da natureza
1b1) de sinais que prognosticam eventos notáveis prestes a acontecer
1b2) de milagres e prodígios pelos quais Deus confirma as pessoas enviadas por ele, ou
pelos quais homens provam que a causa que eles estão pleiteando é de Deus

4593 σεμει οω semeioo
de 4592; TDNT - 7:265,1015; v

1) marcar, anotar, distinguir pela marca
2) marcar ou anotar para si mesmo

4594 σημε ρο ν semeron
neutro (como advérbio) de um suposto composto do art. 3588 e 2250, no (i.e., neste) dia
(ou na noite de hoje ou na que recém terminou); TDNT - 7:269,1024; adv
1) este (mesmo) dia
2) o que aconteceu hoje

4595 σηπ ω sepo
aparentemente, verbo primário; TDNT - 7:94,1000; v
1) tornar corrupto, destruir
2) tornar-se corrupto, corrompido, apodrecido

4596 σηρ ικ ος serikos
de Ser (tribo indiana de quem a seda era procurada, por isso o nome de bicho-de-seda);
adj
1) feito de seda
2) seda, i.e., tecido, vestimentas de seda

4597 σης ses
aparentemente de origem hebraica 5580; TDNT - 7:275,1025; n n
1) traça, traça de tecidos

4598 σητοβρω τος setobrotos
de 4597 e derivado de 977; TDNT - 7:275,1025; adj
1) comido por traça

4599 σθε νοω sthenoo
de sthenos (vigor do corpo, provavelmente semelhante a raiz de 2476); v
1) tornar forte, fortaler
1a) da alma de alguém

4600 σια γω ν siagon
de derivação incerta; n f
1) maxila, osso maxilar

4601 σια γω sigao
de 4602; v
1) manter silêncio, guardar silêncio
2) ser mantido em silêncio, guardar em segredo
Sinônimos ver verbete 5847

4602 σιγη sige
aproximado de sizo (“sss”, i.e., psiu! ou silêncio!); n f
1) silêncio

4603 σιδη ρε ος sidereos
de 4604; adj
1) feito de ferro

4604 σιδη ρος sideros
de derivação incerta; n m
1) ferro

4605 σιδω ν Sidon
de origem hebraica 6721  ;צידוןn pr loc
Sidom = “caça”
1) cidade antiga e rica da Fenícia, na costa leste do Mar Mediterrâneo, a menos de 30 Km
ao norte de Tiro

4606 σιδω νιος Sidonios
de 4605; adj
1) habitante de Sidom, sidônio

4607 σικ αριος sikarios
de origem latina; TDNT - 7:278,1026; n m
1) assassino
1a) alguém que leva uma adaga ou espada curta sob suas vestes, de tal forma que possa
matar secreta e traiçoeiramente qualquer pessoa
1b) degolador
Sinônimos ver verbete 5811 e 5889

4608 σικ ερα sikera
de origem hebraica 7941; n n
1) bebida forte, drinque intoxicante, diferente de vinho; era um produto artificial, feito de
uma mistura de ingredientes doces, derivados de grãos ou legumes, ou do suco de frutas
(tâmara), ou de uma decocção do mel

4609 σιλα ς Silas
contração para 4610; n pr m
Silas = “arborizado”
1) cidadão romano, companheiro do apóstolo Paulo em várias de suas viagens missionárias

4610 σιλ ου αν ος Silouanos
de origem latina, ver 4609; n pr m
Silas = “arborizado”
1) cidadão romano, companheiro do apóstolo Paulo em várias de suas viagens missionárias

4611 σι λωαμ Siloam
de origem hebraica 7975  ;שלחn pr loc
Siloé = “enviado”
1) Tanque de Siloé, uma fonte de água em Jerusalém, também chamado Siloé em Is 8.6
2) Torre de Siloé: deve ter sido uma torre próxima ou sobre o Tanque de Siloé, que caiu,
matando 18 homens. Provavelmente eles estavam se purificando. (Gill)

4612 σιμικ ινθι ον simikinthion
de origem latina; n n
1) avental estreito, ou capa de linho, que trabalhadores e servos estavam acostumados a usar

4613 σιμω ν Simon
de origem hebraica 8095  ;שמעוןn pr m
Pedro = “rocha ou pedra”
1) Pedro era um dos apóstolos
2) Simão, chamado Zelote ou Kanaites

3) Simão, pai de Judas, o traidor de Jesus
4) Simão Mago, o mágico samaritano
5) Simão, o curtidor, At 10
6) Simão, o fariseu, Lc 7.40-44
7) Simão de Cirene, que carregou a cruz de Cristo
8) Simão, o primo de Jesus, o filho de Cleopas
9) Simão, o leproso, assim chamado para distingui-lo dos outros do mesmo nome

4614 σινα Sina
de origem hebraica 5514  ;סיניTDNT - 7:282,1026; n pr loc
Sinai = “espinhoso”
1) uma montanha ou, particularmente, uma região montanhosa na península do Sinai,
famosa por ser o lugar da entrega da lei mosaica

4615 σιναπ ι sinapi
talvez de sinomai (ferir, i.e., aguilhão); TDNT - 7:287,1027; n n
1) mostarda, nome de uma planta que nos países orientais brota de uma minúscula semente
e chega à altura de uma árvore, 3 m ou mais; por isso uma pequena quantidade de algo é
comparada a um grão de mostarda, bem como algo que cresce até um tamanho
extraordinário

4616 σινδω ν sindon
de origem incerta (talvez entrangeira); n f
1) tecido de linho, esp. fino e caro, no qual os cadáveres eram envolvidos
2) algo feito de fino tecido
2a) de uma vestimenta leve e solta, usada à noite sobre o corpo nu

4617 σινι αζ ω siniazo
de sinion (peneira); TDNT - 7:291,1028; v
1) peneirar, sacudir numa peneira
2) fig. pela agitação interna, tentar a fé de alguém até o limite

4618 σιτευ τος siteutos
de um derivado de 4621; adj
1) cevado, gordo

4619 σιτιστ ος sitistos
de um derivado de 4621; adj
1) cevado, gordo

4620 σιτ ομ ετ ριο ν sitometron
de 4621 e 3358; n n
1) uma ‘porção medida de’ semente ou ‘comida’

4621 σιτ ος sitos plural irregular neutro σιτ α sita
de derivação incerta; n m
1) trigo, grão

4622 σιω ν Sion
de origem hebraica 6726  ;ציוןTDNT - 7:292,1028; n pr loc
Sião = “lugar árido”
1) monte sobre o qual a parte mais antiga de Jerusalém foi construída

1a) o mais sudoeste e mais alto dos montes sobre os quais a cidade foi construída
2) freqüentemente usado da cidade inteira de Jerusalém
3) como o templo estava lá localizado, Jerusalém foi chamada de lugar da habitação de
Deus

4623 σιωπ αω siopao
de siope (silêncio, i.e., quietude. Mais propriamente, surdez, i.e., silêncio involutário, ou
inabilidade para falar, diferindo assim de 4602, que é antes um recusa voluntária ou
indisposição para falar, embora os termos sejam freqüentemente usados de forma
sinônima); v
1) estar em silêncio, ficar quieto
1a) usado do silêncio de alguém por ser mudo
2) metáf. de um mar calmo, quieto
Sinônimos ver verbete 5847

4624 σκαν δα λιζ ω skandalizo (“escandalizar”)
de 4625; TDNT - 7:339,1036; v
1) colocar uma pedra de tropeço ou obstáculo no caminho, sobre o qual outro pode tropeçar
e cair, metáf. ofender
1a) seduzir ao pecado
1b) fazer uma pessoa começar a desconfiar e abandonar alguém em quem deveria confiar e
obedeçer
1b1) provocar abandono
1b2) estar ofendido com alguém, i.e., ver no outro o que eu desaprovo e me impede de
reconhecer sua autoridade
1b3) fazer alguém julgar desfavoravelmente ou injustamente a outro
1c) como aquele que tropeça ou cujos os pés ficam presos, se sente irritado
1c1) deixar alguém irritado com algo
1c2) tornar indignado
1c3) estar aborrecido, indignado

4625 σκαν δα λον skandalon (“escândalo”)
provavelmente de um derivado de 2578; TDNT - 7:339,1036; n n
1) a vara móvel ou gancho de uma armadilha, vara de armadilha
1a) armadilha, cilada
1b) qualquer impedimento colocado no caminho e que faz alguém tropeçar ou cair, (pedra
de tropeço, ocasião de tropeço) i.e., pedra que é causa de tropeço
1c) fig. aplicado a Jesus Cristo, cuja pessoa e ministério foi tão contrário às expectativas dos
judeus a respeito do Messias, que o rejeitaram e, pela sua obstinação, fizeram naufragar
a própria salvação
2) qualquer pessoa ou coisa pela qual alguém (torna-se presa) afoga-se no erro ou pecado

4626 σκαπ τω skapto
aparentemente, verbo primário; v
1) cavar

4627 σκαφ η skaphe
palavra primitiva; n f
1) qualquer coisa escavada, vaso oco, canal, bandeja, barril
2) de um barco

4628 σκε λος skelos

aparentemente de skello (secar, da idéia de magreza); n n
1) perna, do quadril aos dedos dos pés

4629 σκε πασμ α skepasma
de um derivado de skepas (corbetura; talvez semelhante a raiz de 4649 da idéia de
perceptível); n n
1) algo que cobre, espec. veste

4630 σκε υα ς Skeuas
aparentemente de origem latina; n pr m
Ceva = “capaz de ler os pensamentos”
1) certo sumo sacerdote que residia em Éfeso

4631 σκε υη skeue
de 4632; n f
1) aparelho, equipamento, ou equipagem
1a) dos utensílios ou cordame de um navio

4632 σκε υο ς skeuos
de afinidade incerta; TDNT - 7:358,1038; n n
1) vaso
2) implemento
2a) no plural
2a1) utensílios caseiros, ferramentas domésticas
2a2) equipamento ou armamento de barcos, usado especialmente de velas e cordas
3) metáf.
3a) homem de qualidade, instrumento escolhido
3b) num mau sentido, alguém que ajuda na realização de uma obra má “vaso” era uma
metáfora grega comum para “corpo”, já que os gregos pensavam das almas como
vivendo temporariamente nos corpos.

4633 σκη νη skene
aparentemente semelhante a 4632 e 4639; TDNT - 7:368,1040; n f
1) tenda, tabernáculo, (feito de ramos verdes, ou peles de animais, ou outros materiais)
2) do bem conhecido templo móvel de Deus, a partir do modelo do qual o templo em
Jerusalém foi construído

4634 σκη νο πη για skenopegia
de 4636 e 4078; TDNT - 7:390,1040; n f
1) construção de um tabernáculo ou tabernáculos
2) festa dos tabernáculos; esta festa era observada pelos judeus anualmente por sete dias,
começando com o décimo quinto dia do mês Tisri (aprox. nosso Outubro), de certa
forma para perpetuar a memória do tempo quando seus antepassados, depois de
deixarem o Egito, habitaram em tendas durante suas caminhadas pelo deserto da Arábia,
e em parte como uma estação de festividade e alegria pelo término da colheita e da
vindima (festa da colheita). Para celebrar a festa, os judeus tinham o costume de
construir tendas dos galhos folhados das árvores, — seja nas coberturas ou nos pátios de
suas habitações, ou nas ruas e praças, e adorná-las com flores e frutas de todos os tipos
— sob as quais, durante o período da festa, eles banqueavam e se entregavam ao
regozijo.

4635 σκη νο πο ιο ς skenopoios
de 4633 e 4160; TDNT - 7:393,1040; adj

1) fazedor de tenda
2) alguém que faz pequenas tendas portáteis, de couro ou tecido de pêlo de bode ou linho,
para o uso de viajantes

4636 σκη νο ς skenos
de 4633; TDNT - 7:381,1040; n n
1) tabernáculo, tenda
2) metáf. do corpo humano, no qual a alma habita como se fosse uma tenda, e que é
derrubada na morte

4637 σκη νο ω skenoo
de 4636; TDNT - 7:385,1040; v
1) fixar o tabernáculo, ter o tabernáculo, permanecer (ou viver) num tabernáculo (ou tenda),
2) residir

4638 σκη νωμ α skenoma
de 4637; TDNT - 7:383,1040; n n
1) tenda, tabernáculo
1a) do templo como habitação de Deus
1b) do tabernáculo da aliança
1c) metáf. do corpo humano como a residência da alma

4639 σκι α skia
aparentemente, palavra primária; TDNT - 7:394,1044; n f
1) sombra
1a) sombra causada pela intercepção da luz
1b) imagem projetada por um objeto e representando a forma daquele objeto
1c) rascunho, esboço, sombreamento

4640 σκι ρτ αω skirtao
semelhante a skairo (saltar); TDNT - 7:401,1046; v
1) saltar

4641 σκλ ηρ οκα ρδ ια sklerokardia
de um composto de 4642 e 2588; TDNT - 3:613,415; n f
1) dureza do coração

4642 σκλ ηρ ος skleros
da raiz de 4628; TDNT - 5:1028,816; adj
1) duro, difícil, bruto, rígido
1a) de pessoas: metáf. difícil, inflexível, severo
1b) de coisas: violento, bruto, ofensivo, intolerável
Sinônimos ver verbete 5925

4643 σκλ ηρ οτ ης sklerotes
de 4642; TDNT - 5:1028,816; n f
1) dureza
2) obstinação, teimosia

4644 σκλ ηρ οτ ρα χη λος sklerotrachelos
de 4642 e 5137; TDNT - 5:1029,816; adj
1) teimoso
2) obstinado, inflexível, cabeçudo

4645 σκλ ηρ υνω skleruno
de 4642; TDNT - 5:1030,816; v
1) tornar duro, endurecer
2) metáf.
2a) tornar obstinado, teimoso
2b) ser endurecido
2c) tornar-se obstinado ou teimoso

4646 σκο λιος skolios
da raiz de 4628; TDNT - 7:403,1046; adj
1) deformado, curvo
2) metáf.
2a) perverso, mau
2b) injusto, grosseiro, rebelde

4647 σκο λοψ skolops
talvez da raiz de 4628 e 3700; TDNT - 7:409,1047; n m
1) pedaço pontiagudo de madeira, estaca, paliçada
2) estaca afiada, farpa

4648 σκο πεω skopeo
de 4649; TDNT - 7:414,1047; v
1) olhar, observar, contemplar
2) marcar
3) fixar os olhos em alguém, dirigir a atenção para alguém
4) olhar para, prestar atênção em si mesmo
Sinônimos ver verbete 5822

4649 σκο πος skopos (“escopo”)
de skeptomai (espreitar a cerca de [“cético”], talvez semelhante a 4626 da idéia de
encobrimento, cf 4629); TDNT - 7:413,1047; n m
1) observador, guarda, sentinela
2) sinal distante para o qual se olha, alvo ou fim que alguém tem em vista

4650 σκο ρπιζ ω skorpizo
aparentemente do mesmo que 4651 (da idéia de penetrar); TDNT - 7:418,1048; v
1) espalhar
1a) daqueles que, afugentados, aterrorizados ou induzidos por outros impulsos, fogem em
todas as direções
1b) jogar fora (o que os outros devem recolher para si mesmos), ou de alguém que dispensa
bênçãos liberalmente

4651 σκο ρπι ος skorpios
provavelmente da forma arcaica skerpo (talvez reforçado pela raiz de 4649 e
significando cravar); n m
1) escorpião, nome de um pequeno animal, de certa forma semelhante a lagosta, que se
esconde em locais quentes, esp. em paredes de pedra; tem um ferrão venenoso em sua
calda

4652 σκο τε ινος skoteinos
de 4655; TDNT - 7:423,1049; adj
1) repleto de escuridão, coberto com penumbra

4653 σκο τι α skotia
de 4655; TDNT - 7:423,1049; n f
1) escuridão
2) escuridão causada pela ausência de luz
3) metáf. usado da ignorância das coisas divinas, e sua associada perversidade, e a miséria
resultante no inferno

4654 σκο τιζ ω skotizo
de 4655; TDNT - 7:423,1049; v
1) cobrir com escuridão, escurecer
2) ser coberto com trevas, ser escurecido
2a) dos corpos celestiais quando privados de luz
2b) metáf.
2b1) dos olhos
2b2) do entendimento
2b3) da mente

4655 σκο τος skotos
da raiz de 4639; TDNT - 7:423,1049; n n
1) escuridão
1a) da escuridão da noite
1b) da visão obliterada ou cegueira
2) metáf.
2a) da ignorância a respeito das coisas divinas e dos deveres humanos, e da impiedade e
imoralidade que a acompanha, junto às suas misérias conseqüentes no inferno
2b) pessoas nas quais a escuridão se torna uma realidade que as governa
Sinônimos ver verbete 5926

4656 σκο τοω skotoo
de 4655; TDNT - 7:423,1049; v
1) escurecer, cobrir com escuridão
2) metáf. obscurecer ou cegar a mente

4657 σκυβαλ ον skubalon
neutro de um suposto derivado de 1519 e 2965 e 906; TDNT - 7:445,1052; n n
1) qualquer resto, como o excremento de animais, escória, lixo, sujeira
1a) de coisas sem valor e detestáveis

4658 σκυ θη ς Skuthes
provavelmente de origem estrangeira; TDNT - 7:447,1053; n pr m
citas = “rude ou bruto”
1) cita, habitante de Cita ou, hoje, Rússia
1a) os citas eram considerados pelas nações mais civilizadas da antigüidade como os mais
selvagens dos bárbaros

4659 σκυ θρ ωπ ος skuthropos
de skuthros (chateado) e um derivado de 3700; TDNT - 7:450,1053; adj
1) de uma expressão facial triste e ressentida

4660 σκυ λλ ω skullo
aparentemente, verbo primário; v

1) tirar a pele, esfolar
2) despedaçar, deformar
2a) irritar, aborrecer, pertubar
2b) causar problemas para si mesmo, aborrecer-se

4661 σκυ λον skulon
de 4660; n n
1) pele tirada (de um animal), couro
2) instrumentos de luta e coisas valiosas tiradas de um inimigo, despojos

4662 σκω ληκοβ ρωτ ος skolekobrotos
de 4663 e um derivado de 977; TDNT - 7:456,1054; adj
1) comido por vermes

4663 σκω ληξ skolex
de derivação incerta; TDNT - 7:452,1054; n m
1) verme, espec. aquele tipo que depreda cadáveres

4664 σμ αραγδινος smaragdinos
de 4665; adj
1) de esmeralda, feito de esmeralda

4665 σμ αραγδος smaragdos
de derivação incerta; n f
1) pedra preciosa transparente notada especialmente por sua cor verde claro

4666 σμ υρν α smurna
aparentemente reforçado de 3464; TDNT - 7:457,1055; n f
1) mirra, goma amarga e perfume caro que exsuda de uma determinada árvore ou arbusto na
Arábia e Etiópia, ou que é obtida pela incisão feita na casca: como um antiséptico, era
usado para embalsamar

4667 σμ υρν α Smurna
o mesmo que 4666; n pr loc
Esmirna = “mirra”
1) cidade jônica da Ásia Menor, no Mar Ageu, 65 Km ao norte de Éfeso

4668 σμ υρν αι ος Smurnaios
de 4667; adj
1) de ou que pertence a Esmirna, habitante de Esmirna

4669 σμ υρνι ζω smurnizo
de 4667; TDNT - 7:458,1055; v
1) ser como a mirra
2) misturar e, assim, dar o sabor de mirra
2a) vinho com mirra: i.e., vinho aromatizado com mirra. Os antigos costumavam infudir
mirra no vinho para dar-lhe uma fragância e sabor mais agradável

4670 σοδ ομα Sodoma
plural de origem hebraica 5467  ;סדוםn pr loc
Sodoma = “incêndio”
1) cidade destruída pelo Senhor com chuva de fogo e enxofre
2) metáf. Jerusalém Ap 11.8

4671 σοι soi
caso dativo de 4771; pron
1) a ou para ti

4672 σολ ομ ων Solomon
de origem hebraica 8010  ;שלמהTDNT - 7:459,1055; n pr m
Salomão = “pacífico”
1) filho de Davi, o mais sábio e mais rico rei que já viveu

4673 σορ ος soros
provavelmente semelhante a raíz de 4987; n f
1) urna ou recipiente para guardar os ossos dos mortos
2) cama funeral ou esquife no qual os judeus carregavam seus mortos para o enterro

4674 σος sos
de 4771; pron
1) teu

4675 σου sou
caso genitivo de 4771; pron
1) teu

4676 σου δα ριο ν soudarion
de origem latina; n n
1) lenço
2) tecido para secar o suor do rosto e para limpar o nariz e também usado para enfaixar a
cabeça de um cadáver

4677 σου σα ννα Sousanna
de origem hebraica 7799  שושנהfeminino; n pr f
Susana = “lírio”
1) uma das mulheres que serviam a Cristo

4678 σοφι α sophia
de 4680; TDNT - 7:465,1056; n f
1) sabedoria, inteligência ampla e completa; usado do conhecimento sobre diversos assuntos
1a) a sabedoria que pertence aos homens
1a1) espec. conhecimento variado de coisas humanas e divinas, adquirido pela sutileza e
experiência, e sumarizado em máximas e provérbios
1a2) a ciência e o conhecimento
1a3) o ato de interpretar sonhos e de sempre dar os conselhos mais sábios
1a4) inteligência evidenciada em descobrir o sentido de algun número misterioso ou visão
1a5) habilidade na administração dos negócios
1a6) seriedade e prudência adequada na relação com pessoas que não são discípulos de
Cristo, habilidade e discrição em transmitir a verdade cristã
1a7) conhecimento e prática dos requisitos para vida devota e justa
1b) inteligência suprema, assim como a que pertence a Deus
1b1) a Cristo
1b2) sabedoria de Deus que se evidencia no planejamento e execução dos seus planos na
formação e governo do mundo e nas escrituras
Sinônimos ver verbete 5826 e 5894

4679 σοφι ζω sophizo
de 4680; TDNT - 7:527,1056; v
1) tornar sábio, ensinar
2) tornar-se sábio, ter entendimento
2a) inventar, agir como sofista
2b) planejar habilmente ou com perspicácia

4680 σοπ φος sophos
semelhante a saphes (claro); TDNT - 7:465,1056; adj
1) sábio
1a) hábil, experto: de artífices
1b) sábio, hábil nas letras, cultivado, instruído
1b1) de filósofos e oradores gregos
1b2) de teólogos judeus
1b3) de mestres cristãos
1c) que elabora os melhores planos e que usa os melhores meios para a sua execução
Sinônimos ver verbete 5872

4681 σπα νι α Spania
provavelmente de origem estrangeira; n pr loc
Espanha = “escassez”
1) toda a península ao sul dos Pirineus

4682 σπαρασσω sparasso
prolongação de spairo (segurar, aparentemente reforçado de 4685 pela idéia de
contração espasmódica); v
1) convulsionar, chorar

4683 σπαργανο ω sparganoo
de sparganon (faixa, de um derivado da raiz de 4682 que significa amarrar ou envolver
com faixas); v
1) envolver com fraudas
1a) de um infante recém nascido

4684 σπαταλ αω spatalao
de spatale (luxo); v
1) viver com esplendor, levar uma vida voluptuosa, (entregar-se ao prazer)

4685 σπα ω spao
verbo primário; v
1) puxar
2) sacar (a espada)

4686 σπε ιρ α speira
originalmente, de origem latina, mas por último um derivado de 138 no sentido de seu
cognato 1507; n f
1) qualquer coisa enrolada num círculo ou bola, algo enrolado, dobrado junto
2) coorte militar
2a) décima parte da legião
2a1) cerca de 600 homens, i.e., legionários
2a2) se auxiliares, de 500 a 1000

2a3) esquadrão, ou a trigésima parte de uma legião
2b) bando, companhia, destacamento, de soldados

4687 σπε ιρω speiro
provavelmente reforçado de 4685 (da idéia de estender); TDNT - 7:536,1065; v
1) semear, espalhar, disseminar
2) metáf. de dizeres proverbiais

4688 σπε κου λα τωρ spekoulator
de origem latina; n m
1) espião, observador
2) sob os imperadores, um atendente e membro da guarda pessoal, usado como mensageiro,
assistente, e carrasco
3) o nome é usado para um atendente de Herodes Antipas que agiu como carrasco

4689 σπε νδω spendo
aparentemente, verbo primário; TDNT - 7:528,*; v
1) despejar como oferta, fazer libação
2) no NT, ser oferecido como libação
3) fig. usado de alguém cujo sangue é derramado numa morte violenta pela causa de Deus

4690 σπε ρμ α sperma
de 4687; TDNT - 7:536,1065; n n
1) do qual uma planta germina
1a) semente, i.e., grão ou núcleo que contém dentro de si o germe das futuras plantas
1a1) dos grãos ou sementes semeadas
1b) metáf. semente, i.e., resíduo, ou alguns sobreviventes reservados como os embriões da
próxima geração (assim como semente é guardada da colheita para ser semeada)
2) sêmem viril
2a) produto deste sêmen, semente, filhos, descendência, prole
2b) família, tribo, posteridade
2c) qualquer coisa que possui força vital ou poder de gerar vida
2c1) da divina energia do Santo Espírito que opera dentro da alma pela qual somos
regenerados

4691 σπε ρμ ολ ογος spermologos
de 4690 e 3004; adj
1) que colhe semente
1a) de pássaros, esp. do corvo ou gralha que colhe grãos nos campos
2) metáf.
2a) que vadia pelo mercado e apanha um conteúdo que por qualquer motivo cai dos montes
de mercadorias
2b) daí, pobre, miserável, infame, vil, (parasita)
2c) que ganha a vida por lisonjeamento e bufonaria
2d) tagarela sem conteúdo, fofoqueiro
TDNT TDNT corresponde à obra de Gerhard Kittel, Theological Dictionary
of the New Testament. Ao lado da sigla TDNT, o primeiro número (ex.:
1:232) remete ao volume e ao verbete a ser consultado na coleção de 8
volumes da obra de Kittel; o segundo número remete ao verbete da obra
condensada em um único volume por G. W. Bromiley.

4692 σπε υδω speudo
provavelmente reforçado de 4228; v
1) apressar, fazer com pressa
2) desejar ansiosamente

4693 σπη λα ιο ν spelaion
de um suposto derivado de speos (gruta); n n
1) caverna, esconderijo

4694 σπι λα ς spilas
de derivação incerta; n f
1) rocha no mar, cordilheira de pedras no mar, recife
2) metáf. de pessoas que pela sua conduta causam dano moral ou ruína a outros

4695 σπι λοω spiloo
de 4696; v
1) poluir, sujar

4696 σπι λος spilos
de derivação incerta; n m
1) mancha
2) falta, deformidade moral
2a) de pessoas glutonas e ordinárias

4697 σπλ αγχ νιζ ομαι splagchnizomai
voz média de 4698; TDNT - 7:548,1067; v
1) ser movido pelas entranhas; daí, ser movido pela compaixão; ter compaixão (pois se
achava que as entranhas eram a sede do amor e da piedade)

4698 σπλ αγχ νο ν splagchnon
provavelmente fortalecido de splen (“baço”); TDNT - 7:548,1067; n n
1) entranhas, intestinos, (coração, pulmão, fígado, etc.)
1a) entranhas
1b) as entranhas eram consideradas como a sede das paixões mais extremas, tal como o ódio
e o amor; para os hebreus, a sede das afeições mais sensíveis, esp. bondade,
benevolência, compaixão; daí, nosso coração (misericórdia, afetos, etc.)
1c) coração no qual reside misericórdia

4699 σπογγος spoggos
talvez de origem estrangeira; n m
1) esponja

4700 σπο δο ς spodos
de derivação incerta; n m
1) cinzas: vestido em pano de saco como um sinal de tristeza

4701 σπο ρα spora
de 4687; TDNT - 7:536,1065; n f
1) semente

4702 σπο ριμ ος sporimos
de 4703; TDNT - 7:536,1065; adj
1) próprio para semear, semeado

2) campos semeados, plantação em crescimento

4703 σπο ρο ς sporos
de 4687; TDNT - 7:536,1065; n m
1) semeadura
2) semente (usado na semeadura)

4704 σπο υδ αζ ω spoudazo
de 4710; TDNT - 7:559,1069; v
1) apressar-se
2) esforçar-se, empenhar-se, ser diligente

4705 σπο υδ αι ος spoudaios
de 4710; TDNT - 7:559,1069; adj
1) ativo, diligente, zeloso, cuidadoso
2) muito diligente

4706 σπο υδ αι οτε ρο ν spoudaioteron
neutro de 4707 como advérbio; adj
1) mais diligente

4707 σπο υδ αι οτε ρο ς spoudaioteros
comparativo de 4705; adj
1) ativo, diligente, zeloso, cuidadoso
2) muito diligente

4708 σπο υδ αι οτε ρως spoudaioteros
de 4707; adv
1) apressadamente, com pressa
2) diligentemente, cuidadosamente

4709 σπο υδ αιως spoudaios
de 4705; adv
1) apressadamente, com pressa
2) diligentemente
3) cuidadosamente

4710 σπο υδ η spoude
de 4692; TDNT - 7:559,1069; n f
1) afobação, com pressa
2) ansiedade, diligência
2a) ansiedade em executar, promover, ou empenhar-se por algo
2b) fazer com toda diligência, interessar-se com muita seriedade

4711 σπ υρι ς spuris
de 4687 (como um trançado); n f
1) cesta de bambu, (cesta feita de tranças, cesta de lanche, cesto)
Sinônimos ver 5939

4712 σταδιον stadion ou masculino (no plural) στ αδ ιος stadios,
da raiz de 2476 (como fixo); n n
1) espaço ou distância de cerca de 600 pés (185 m)
2) pista de corrida

2a) lugar no qual competições de corrida eram organizados, sendo que aquele que
ultrapassasse o restante e alcança-se o objetivo primeiro, recebia o prêmio. Percursos
como este foram encontrados na maioria das grandes cidades gregas, e eram parecidos
ao do Olimpo, que tinha 600 pés gregos em extensão

4713 σταμν ος stamnos
da raiz de 2476 (como estacionário); n f
1) entre os gregos, jarra feita de barro, na qual se armazenava vinho, mas que também era
usada para outros propósitos
1a) da pequena jarra na qual o maná era guardado, depositado na arca da aliança

4714 στασις stasis
da raiz de 2476; TDNT - 7:568,1070; n f
1) posição, estação, estado
2) insurreição
3) briga, insurreição

4715 στατη ρ stater
da raiz de 2746; n m
1) estáter, moeda
1a) no NT, um estáter de prata equivalia a quatro denários ou duas didracmas, um shekel
judaico

4716 σταυρ ος stauros
da raiz de 2476; TDNT - 7:572,1071; n m
1) cruz
1a) instrumento bem conhecido da mais cruel e ignominiosa punição, copiado pelos gregos
e romanos dos fenícios. À cruz eram cravados entre os romanos, até o tempo de
Constantino, o grande, os criminosos mais terríveis, particularmente os escravos mais
desprezíveis, ladrões, autores e cúmplices de insurreições, e ocasionalmente nas
províncias, por vontade arbitrária de governadores, também homens justos e pacíficos, e
até mesmo cidadãos romanos
1b) crucificação à qual Cristo foi submetido
2) “estaca” reta, esp. uma pontiaguda, usada como tal em grades ou cercas

4717 σταυρ οω stauroo
de 4716; TDNT - 7:581,1071; v
1) fixar, fincar com estacas
2) fortificar com estacas fincadas
3) crucificar
3a) crucificar alguém
3b) metáf. crucificar a carne, destruir totalmente seu poder (a natureza da figura implica que
a destruição está ligada a dor intensa)

4718 σταφ υλ η staphule
provavelmente da raiz de 4735; n f
1) uvas, cacho de uvas

4719 σταχυς stachus
da raiz de 2476; n m
1) espiga de milho ou de grão em desenvolvimento

4720 σταχυς Stachus

o mesmo que 4719; n pr m
Estáquis = “cabeça de grão”
1) homem com um nome grego. Diz-se que foi um dos setenta discípulos e bispo de
Bizâncio (Gill)

4721 στε γη stege
reforçado da palavra primária tegos (“telhado” ou “coberta” de uma construção); n f
1) telhado: de uma casa

4722 στε γω stego
de 4721; TDNT - 7:585,1073; v
1) coberta, telhado, para cobrir
1a) proteger ou abrigar, preservar
2) acobertar com silêncio
2a) manter segredo
2b) esconder, ocultar
2b1) dos erros e faltas de outros
3) através de ocultamento, manter longe algo que ameaça; manter-se firme contra, resistir
contra, aguentar, tolerar, evitar

4723 στει ρος steiros
contração de 4731 (como rígido e não natural); adj
1) duro, rígido
1a) de seres humanos e animais
2) estéril
2a) de mulheres que não concebem

4724 στελ λω stello
provavelmente fortalecido da raiz de 2476; TDNT - 7:588,1074; v
1) por, colocar, colocar em ordem, arranjar
1a) equipar, preparar
1b) preparar-se, equipar para si mesmo
1c) equipar para uso próprio
1c1) arranjando, providenciando para isto, etc.
2) trazer junto, contrair, encurtar, abreviar
2a) diminuir, controlar, fazer parar
2b) cessar de existir
2c) remover a si mesmo, retirar-se, partir
2d) abster-se de relação familiar com alguém

4725 στεμμα stemma
da raiz de 4735; n n
1) grinalda, guirlanda, colocada sobre as vítimas

4726 στεν αγ μος stenagmos
de 4727; TDNT - 7:600,1076; n m
1) gemido, suspiro

4727 στεν αζ ω stenazo
de 4728; TDNT - 7:600,1076; v
1) suspirar, gemer
Sinônimos ver verbete 5804

4728 στεν ος stenos
provavelmente da raiz de 2476; TDNT - 7:604,1077; adj
1) estreito, apertado

4729 στεν οχωρ εω stenochoreo
do mesmo que 4730; TDNT - 7:604,1077; v
1) estar em um lugar estreito
2) encolher, comprimir, apertar, estreitar
2a) ser dolorosamente retringido em espírito

4730 στεν οχωρι α stenochoria
de um composto de 4728 e 5561; TDNT - 7:604,1077; n f
1) estreiteza de lugar, lugar estreito
2) metáf. terrível calamidade, extrema aflição
Sinônimos ver verbete 5907

4731 στε ρε ος stereos
de 2476; TDNT - 7:609,1077; adj
1) forte, firme, imóvel, sólido, duro, rígido
1a) num mau sentido, cruel, rígido, teimoso, difícil
1b) num bom sentido, firme, constante

4732 στε ρε οω stereoo
de 4731; TDNT - 7:609,1077; v
1) tornar sólido, firme, forte; fortalecer
1a) do corpo de alguém

4733 στε ρεωμ α stereoma
de 4732; TDNT - 7:609,1077; n n
1) aquilo que foi feito firme
1a) o firmamento, o arco do céu, que nos tempos antigos se pensava que era sólido
1a1) lugar fortificado
1b) aquilo que fornece uma fundação
1b1) no qual algo descansa firmemente, suporte
1c) firmeza, estabilidade
1c1) metáf. num sentido militar: linha de frente

4734 στεφ αν ας Stephanas
provavelmente forma contraída de stephanotos (coroado, de 4737); n pr m
Estefanas = “coroada”
1) cristã convertida em Corinto

4735 στεφ αν ος stephanos
de uma palavra aparentemente primária stepho (torcer ou enrolar); TDNT - 7:615,1078;
nm
1) coroa
1a) símbolo de realeza ou (em geral) de posição exaltada
1a1) grinalda ou guirlanda que era dada como prêmio aos vencedores nos jogos públicos
1b) metáf. a bem-aventurança eterna que será concedida como prêmio ao genuínos servos
de Deus e de Cristo: a coroa (de flores) que é a recompensa da retidão
1c) aquilo que é ornamento e honra para alguém

Sinônimos ver verbete 5833

4736 στεφ αν ος Stephanos
o mesmo que 4735; n pr m
Estevão = “coroado”
1) um dos setes diáconos em Jerusalém e o primeiro mártir cristão

4737 στεφ αν οω stephanoo
de 4735; TDNT - 7:615,1078; v
1) circundar com uma coroa, coroar: o vencedor numa luta ou competição
2) adornar, honrar

4738 στη θος stethos
de 2476 (que tem uma posição de proeminência); n n
1) peito

4739 στη κω steko
do tempo perfeito de 2476; TDNT - 7:636,1082; v
1) permanecer firme
2) perseverar, persistir
3) manter a posição

4740 στη ρι γμ ος sterigmos
de 4741; TDNT - 7:653,1085; n m
1) condição firme, estabilidade: de mente

4741 στη ριζω sterizo
de um suposto derivado de 2476 (like 4731); TDNT - 7:653,1085; v
1) tornar estável, colocar firmemente, pôr a salvo, fixar
2) fortalecer, tornar firme
3) fazer constante, confirmar

4742 στι γμ α stigma
de uma palavra primária stizo (“fincar”, i.e., furar); TDNT - 7:657,1086; n n
1) sinal perfurado ou marcado “a ferro e fogo” no corpo.
De acordo com o antigo costume oriental, escravos e soldados levavam o nome ou o
sinal de seu mestre ou comandante marcado ou perfurado (cortado) em seus corpos para
indicar a que mestre ou general eles pertenciam. Alguns devotos marcavam a si mesmos
desta forma com o símbolo de seus deuses

4743 στι γμ η stigme
de 4742; n f
1) instante (i.e., momento) do tempo

4744 στιλ βω stilbo
aparentemente, verbo primário; TDNT - 7:665,1087; v
1) brilhar, ser esplêndido
1a) de vestimentas

4745 στοα stoa
provavelmente de 2476; n f
1) pórtico, colunata coberta onde o povo pode permanecer ou caminhar protegido do tempo
e calor do sol

2) pórtico construído por Salomão na parte oriental do templo (que na destruição do templo
pelos babilônicos foi deixado intacto, permanecendo assim até o tempo do rei Agripa, a
quem o cuidado do templo foi confiado pelo imperador Cláudio, e quem por causa de
sua antigüidade não ousou demoli-lo e reconstruí-lo de novo.

4746 στοιβα ς stoibas
da palavra primária steibo (“pisar” ou “sapatear”); n f
1) ramo, rama

4747 στοιχειο ν stoicheion
de um suposto derivado da raiz de 4748; TDNT - 7:670,1087; n n
1) qualquer primeira coisa, do qual os outros que pertencem a uma série ou composto
inteiro se originam, elemento, primeiro principal
1a) as letras do alfabeto como elementos da fala; não, no entanto, os caracteres escritos, mas
os sons falados
1b) os elementos dos quais todos os outros vieram, a causa material do universo
1c) os corpos celestes, seja como componentes dos céus ou porque supunha-se residir neles
(como outros pensavam) os elementos da humanidade, vida e destino do homem
1d) os elementos, rudimentos, princípios fundamentais e primários de uma arte, ciência ou
disciplina
1d1) i.e., da matemática, geometria de Euclides

4748 στοιχεω stoicheo
de um derivado de steicho (alcançar em linha regular); TDNT - 7:666,1087; v
1) andar numa fila como a marcha de um soldado, caminhar em ordem
1a) metáf. caminhar com prosperidade, acabar bem
2) caminhar
2a) conduzir-se, viver

4749 στολη stole
de 4724; TDNT - 7:687,1088; n f
1) equipamento
2) conjunto de roupas, vestes
2a) espec., veste externa e solta, que se prolonga até os pés, própria para homens. Usada
pelos reis, sacerdotes, e pessoas de posição
Sinônimos ver verbete 5934

4750 στομ α stoma
provavelmente reforçado de um suposto derivado da raiz de 5114; TDNT - 7:692,1089;
nn
1) boca, como parte do corpo: de seres humanos, de animais, de peixe, etc.
1a) visto que os pensamentos da alma de alguém encontram expressão verbal pela sua boca,
o “coração” ou “alma” e a boca eram diferenciados
2) fio de uma espada

4751 στομ αχ ος stomachos
de 4750; n m
1) garganta
2) abertura, orifício, esp. do estômago
3) estômago

4752 στ ρα τει α strateia
de 4754; TDNT - 7:701,1091; n f

1) expedição, campanha, serviço militar, guerra
2) metáf. Paulo compara sua luta - as dificuldades que se opõe a ele na execução de seus
deveres apostólicos - com uma guerra

4753 στ ρα τευμ α strateuma
de 4754; TDNT - 7:701,1091; n n
1) exército
2) grupo de soldados
3) guarda-costa, guardas

4754 στ ρα τευ ομα ι strateuomai
voz média da raiz de 4756; TDNT - 7:701,1091; v
1) fazer uma expedição militar, liderar soldados para a guerra ou para a batalha, (diz-se de
um comandante)
2) cumprir a obrigação militar, estar em serviço ativo, ser um soldado
3) lutar

4755 στ ρα τη γος strategos
da raiz de 4756 e 71 ou 2233; TDNT - 7:701,1091; n m
1) comandante de um exército
2) no NT, líder cívico, governador
2a) nome do mais alto magistrado nos municípios ou nas colônias; tinha o poder de
administrar justiça nas causas menos importantes
2b) de magistrados civis
3) capitão do templo, i.e., comandante dos levitas que mantiam guarda no templo e nos seus
arredores

4756 στ ρα τια stratia
de um derivado de stratos (exército. Da raiz de 4766, como acampado); TDNT 7:701,1091; n f
1) exército, bando de soldados
2) no NT, exército do céu
2a) tropas de anjos
2b) corpos celestiais, estrelas do céu (assim chamadas por causa de seus números e suas
ordens)

4757 στ ρα τιωτ ης stratiotes
de um suposto derivado do mesmo que 4756; TDNT - 7:701,1091; n m
1) soldado (comum)
2) metáf. um campeão da causa de Cristo

4758 στ ρα τολογεω stratologeo
de um composto da raiz de 4756 e 3004 (no seu sentido original); TDNT - 7:701,1091;
v
1) reunir (juntar) um exército, alistar soldados
1a) do comandante

4759 στ ρα τοπε δα ρχης stratopedarches
de 4760 e 757; n m
1) comandante de um acampamento e exército, tribuno militar
2) prefeito pretoriano, comandante da coorte pretoriana, capitão da guarda do imperador
romano

Havia dois chefes pretorianos, aos quais se confiava a custódia de prisioneiros enviados
presos ao imperador.

4760 στ ρα τοπε δο ν stratopedon
da raiz de 4756 e o mesmo que 3977; TDNT - 7:701,1091; n n
1) acampamento militar
2) soldados em acampamento, exército

4761 στ ρεβ λοω strebloo
de um derivado de 4762; v
1) trançar, virar
2) torturar, submeter à tortura
3) metáf. perverter, de alguém que corrompe ou distorce a linguagem, dando-lhe um falso
sentido

4762 στ ρεφ ω strepho
reforçado da raiz de 5157; TDNT - 7:714,1093; v
1) virar, girar
2) virar-se (i.e., voltar as costas para alguém
2a) de alguém que não mais se importa com o outro)
2b) metáf. mudar a conduta de, i.e., mudar a mente de alguém

4763 στ ρη νια ω streniao
de um suposto derivado de 4764; v
1) ser devasso, viver luxuosamente

4764 στ ρη νος strenos
semelhante a 4731; n n
1) força excessiva que almeja romper as barreiras, muita força
2) luxo
3) ávido desejo

4765 στ ρο υθι ον strouthion
diminutivo de strouthos (pardal); TDNT - 7:730,1096; n n
1) pequeno pássaro, esp. da espécie do pardal, um pardal

4766 στ ρω ννυμι stronnumi ou mais simples στ ρω ννυω stronnuo
prolongação de uma palavra ainda mais simples στροω stroo (usado unicamente como
uma alternativa em determinados tempos, provavelmente semelhante a 4731 da idéia de
“posicionar”); v
1) espalhar
2) fornecer
3) arrumar com poltronas ou divãs

4767 στυγ ητος stugnetos
de um derivado de uma palavra aparentemente absoleta stugo (odiar); adj
1) odioso, destestável

4768 στυγ να ζω stugnazo
do mesmo que 4767; v
1) estar triste, pesaroso
2) metáf. do céu coberto de nuvens

4769 στυλ ος stulos

de stuo (reforçar, propriamente semelhante a raiz de 2476); TDNT - 7:732,1096; n m
1) pilar
2) coluna
2a) pilares de fogo, i.e., chamas erguendo-se como pilares
3) suporte ou sustentáculo

4770 στωικ ος Stoikos
de 4745; adj
estóicos = “do pórtico”
1) que pertence à filosofia estóica. Zeno de Cítium, pai do estoicismo, ensinou em Atenas

4771 συ su
pronome pessoal da segunda pessoa do singular; pron
1) tu

4772 συγ γε νεια suggeneia
de 4773; TDNT - 7:736,1097; n f
1) parentesco, relacionamento
2) parente, relações de modo coletivo, família

4773 συγ γε νη ς suggenes
de 4862 e 1085; TDNT - 7:736,1097; adj
1) da mesma família, semelhante a, parente de sangue
2) num sentido mais amplo, da mesma nação, compatriota

4774 συγ γν ωμη suggnome
de um composto de 4862 e 1097; TDNT - 1:716,119; n f
1) perdão, indulgência

4775 συγ καθ ημα ι sugkathemai
de 4862 e 2521; v
1) sentar juntos, sentar-se um com o outro

4776 συγ καθ ιζω sugkathizo
de 4862 e 2523; TDNT - 7:787,1102; v
1) fazer sentar com, por junto
2) sentar-se junto a

4777 συγ κακ οπα θε ω sugkakopatheo
de 4862 e 2553; TDNT - 5:936,798; v
1) sofrer momentos difíceis ao lado de alguém

4778 συγ κακ ουχεω sugkakoucheo
de 4862 e 2558; v
1) maltratar juntamente com
2) ser maltratado juntamente com, sofrer junto com, tornar-se parte de uma comunidade de
oprimidos

4779 συγ καλ εω sugkaleo
de 4862 e 2564; TDNT - 3:496,394; v
1) convocar, reunir, ajuntar
2) reunir-se

4780 συγ καλ υπτ ω sugkalupto

de 4862 e 2572; TDNT - 7:743,1098; v
1) cobrir por todos os lados, esconder inteiramente, tapar completamente

4781 συγ καμπ τω sugkampto
de 4862 e 2578; v
1) curvar, dobrar completamente
2) metáf. sujeitar alguém ao erro e dureza de coração, uma figura tirada do ato de arquear as
costas de cativos compelidos a colocar-se sob o jugo

4782 συγ καταβα ινω sugkatabaino
de 4862 e 2597; v
1) descer com
1a) daqueles que descem de um lugar mais alto para um lugar mais baixo como de
Jerusalém para Cesaréia

4783 συγ καταθ εσις sugkatathesis
de 4784; v
1) ato de colocar junto ou depositar em um lugar comum (de votos)
1a) daí, aprovação, assentimento, acordo

4784 συγ κατατι θεμ αι sugkatatithemai
média de 4862 e 2698; v
1) depositar junto com outro
2) depositar o voto na urna (unindo-o com os outros)
3) consentir, votar para, concordar com

4785 συγ καταψ ηφιζω sugkatapsephizo
de 4862 e um composto de 2596 e 5585; TDNT - 9:604,*; v
1) ato de depositar uma cédula na urna (i.e., votar por) para designar um lugar entre outros
para alguém
2) votar contra em conjunto com outros, i.e., condenar em conjunto com outros

4786 συγ κεραν νυμι sugkerannumi
de 4862 e 2767; v
1) misturar, misturar-se
2) unir
2a) fazendo com que diferentes partes sejam organizadas numa estrutura orgânica, como o
corpo
2b) unir uma coisa a outra

4787 συγ κι νεω sugkineo
de 4682 e 2795; v
1) mover junto com outros
2) entrar em comoção, excitar, provocar

4788 συγ κλ ειω sugkleio
de 4862 e 2808; TDNT - 7:744,1098; v
1) trancar junto com, confinar
1a) de um cardume de peixe numa rede
2) fechar por todos os lados, trancar completamente

4789 συγ κλ ηρ ονομ ος sugkleronomos
de 4862 e 2818; TDNT - 3:767 e 7:787,442 e 1102; n m

1) co-herdeiro
2) alguém que, juntamente com outros, obtém uma parte do todo, co-participante

4790 συγ κο ινωνεω sugkoinoneo
de 4862 e 2841; TDNT - 3:797,447; v
1) tornar-se co-participante ou ter participação em alguma coisa

4791 συγ κο ινωνος sugkoinonos
de 4862 e 2844; TDNT - 3:797,447; n m
1) participante com outros em algo, co-participante

4792 συγ κο μιζω sugkomizo
de 4862 e 2865; v
1) carregar ou levar junto com, recolher
1a) recolher a produção, juntar em celeiros
2) carregar em conjunto com outros, ajudar a carregar o morto para ser enterrado ou
queimado
2a) sepultar

4793 συγ κρ ινω sugkrino
de 4862 e 2919; TDNT - 3:953,469; v
1) colocar junto de maneira adequada, compor, combinar, misturar
2) interpretar
3) comparar

4794 συγ κυ πτ ω sugkupto
de 4862 e 2955; v
1) curvar completamente para frente, estar curvado

4795 συγ κυ ρι α sugkuria
de um comparativo de 4862 e kureo (acontecer ou suceder; da raiz de 2962); n f
1) acidente, por acaso

4796 συγ χαιρ ω sugchairo
de 4862 e 5463; TDNT - 9:359,1298; v
1) alegrar-se com, compartilhar da alegria de alguém
2) alegrar-se com, congratular

4797 συγ χεω sugcheo ou συγχυν ω sugchuno
de 4862 e cheo (derramar) ou seu substituto; v
1) despejar, misturar
2) pertubar a mente de alguém, provocar tumulto ou ataque
3) confundir ou desconcertar

4798 συγ χρ αομ αι sugchraomai
de 4862 e 5530; v
1) usar com alguém, usar juntamente com
2) associar-se com, ter relacionamento com

4799 συγ χυσι ς sugchusis
de 4797; n f
1) confusão, perturbação
1a) de pessoa rebelde

4800 συζ αω suzao
de 4862 e 2198; TDNT - 7:787,1102; v
1) viver com alguém
1a) da vida física na terra
1b) viver uma nova vida em união com Cristo, i.e., dedicada a Deus

4801 συζ ευγ νυμι suzeugnumi
de 4862 e a raiz de 2201; v
1) prender a um jugo, escravizar
2) juntar, unir
2a) do laço do matrimônio

4802 συζ ητε ω suzeteo
de 4862 e 2212; TDNT - 7:747,1099; v
1) procurar ou examinar junto
2) no NT, discutir, disputar, questionar

4803 συζ ητησις suzetesis
de 4802; TDNT - 7:748,1099; n f
1) questionamento mútuo, discussão, disputa

4804 συζ ητητη ς suzetetes
de 4802; TDNT - 7:748,1099; n m
1) disputador, i.e., contestante hábil, sofista

4805 συζ υγ ος suzugos
de 4801; TDNT - 7:748,1099; adj
1) ligado
1a) daqueles que estão unidos pelo laço do matrimônio, relacionamento, ofício, trabalho,
estudo, negócio, ou algo semelhante
1b) companheiro, consorte, camarada, colega, parceiro

4806 συζω οπ οι εω suzoopoieo
de 4862 e 2227; TDNT - 7:787,1102; v
1) tornar alguém vivo, com vida
1a) de cristão, com Cristo

4807 συκ αμ ινος sukaminos
de origem hebraica 8256  שקםem imitação de 4809; TDNT - 7:758,1100; n f
1) amoreira preta, que tem a forma e folhagem de amora, mas o fruto assemelha-se ao figo

4808 συκ η suke
de 4810; TDNT - 7:751,1100; n f
1) figueira

4809 συκ ομο ρα ια sukomoraia
de 4810 e moron (amora); TDNT - 7:758,*; n f
1) sicômoro

4810 συκ ον sukon
aparentemente, palavra primária; TDNT - 7:751,1100; n n
1) figo, fruta madura da figueira

4811 συ κο φα ντεω sukophanteo
de um composto de 4810 e um derivado de 5316; TDNT - 7:759,1100; v
1) acusar injustamente, caluniar, atacar por dispositivos maliciosos
2) exigir dinheiro injustamente
2a) extorquir de, defraudar
Em Atenas, “sukofantia” eram aqueles cujo negócio consistia em passar informações
contra alguém que era surpeendido exportando figos da Ática; e como parece que
algumas vezes extorquiam dinheiro daqueles relutantes em serem expostos, o nome
“sukofantes”, de Aristófanes em diante, era um termo geral de opróbrio para designar
um acusante vil e ordinário de amor ao lucro.

4812 συλ αγ ωγεω sulagogeo
da raiz de 4813 e (a forma reduplicado de) 71; v
1) levar a recompensa
1a) levar alguém como cativo (e escravo)
1b) desviar da verdade e sujeitá-lo ao poder de alguém

4813 συλ αω sulao
de um derivado de sullo (despir, provavelmente semelhante a 138, cf 4661); v
1) roubar, despojar

4814 συλλ αλ εω sullaleo
de 4862 e 2980; v
1) conversar com

4815 συλλ αμ βα νω sullambano
de 4862 e 2983; TDNT - 7:759,1101; v
1) agarrar, pegar: alguém como prisioneiro
2) conceber, de uma mulher
2a) metáf. do desejo sexual, a cujos impulsos o ser humano cede
3) agarrar para si
3a) num sentido hostil, tornar (alguém num permanente) prisioneiro
4) apegar-se a alguém, assistir, ajudar, socorrer

4816 συλλ εγ ω sullego
de 4862 e 3004 em seu sentido original; v
1) recolher
2) juntar para levar

4817 συλ λογι ζομ αι sullogizomai
de 4862 e 3049; v
1) dar explicações, avaliar, computar
2) discorrer, pensar

4818 συλλ υπ εω sullupeo
de 4862 e 3076; TDNT - 4:323,*; v
1) entristecer-se profundamente junto com, condoer-se
2) entregar-se

4819 συμ βαι νω sumbaino
de 4862 e a raiz de 939; v
1) caminhar com os pés juntos

2) vir junto com, encontrar-se com alguém
3) de coisas que se espalham ao mesmo tempo, acontecer, ocorrer, suceder

4820 συμ βαλ λω sumballo
de 4862 e 906; v
1) encontrar-se, juntar
1a) conversar
1b) deliberar, aconselhar-se consigo mesmo
1c) reunir-se, encontrar
1c1) encontrar-se, num sentido hostil
1c2) lutar com alguém
1c3) oferecer daquilo que é seu, contribuir, ajudar, auxiliar

4821 συμ βα σιλ ευω sumbasileuo
de 4862 e 936; TDNT - 1:591 e 7:787,1102; v
1) reinar com
2) metáf. possuir suprema honra, liberdade, bem-aventurança, com alguém no reino de Deus

4822 συμ βιβαζω sumbibazo
de 4862 e bibazo (forçar, causativo [pela reduplicação] da raiz de 939); TDNT 7:763,1101; v
1) levar a coalescer, juntar, agregar
1a) unir ou ligar: em afeição
2) unir na própria mente
2a) comparar
2b) reunir, concluir, considerar
3) levar uma pessoa a unir-se comigo numa conclusão, vir ter a mesma opinião, provar,
demonstrar
3a) ensinar, instruir, alguém

4823 συμ βουλ ευω sumbouleuo
de 4862 e 1011; v
1) dar conselho
2) tomar conselho com outros, aconselhar-se com, consultar, deliberar

4824 συμ βουλ ιον sumboulion
de um suposto derivado de 4825; n n
1) conselho, que é dado, tomado, aceito
1a) consulta, deliberacão
2) concílio
2a) assembléia de conselheiros ou pessoas em conselho (os governadores e procuradores de
províncias tinham uma junta de assessores e consultores com os quais eles tomavam
conselho antes fazer julgamento)

4825 συμ βου λος sumboulos
de 4862 e 1012; n m
1) conselheiro, consultor

4826 συμεω ν Sumeon
do mesmo que 4613  ;שמעוןn pr m
Simeão = “ouvinte”
1) segundo filho de Jacó com Lia

2) um dos descendentes de Abraão
3) alguém que tomou o infante Jesus em seus braços no templo
4) mestre da igreja de Antioquia
5) nome original de Pedro, o apóstolo

4827 συμμα τητης summathetes
de um composto de 4862 e 3129; TDNT - 4:460,552; n m
1) condiscípulo

4828 συμμα ρτυρ εω summartureo
de 4862 e 3140; TDNT - 4:508,564; v
1) testemunhar juntamente com, confirmar

4829 συμμε ριζ ομ αι summerizomai
voz média de 4862 e 3307; v
1) dividir ao mesmo tempo, dividir junto
2) determinar uma porção
3) dividir juntamente com (assim que uma parte vem para mim, outra parte vai para ele)

4830 συμμετ οχος summetochos
de 4862 e 3353; TDNT - 2:830,286; adj
1) participando junto com, co-participante
1a) de algo

4831 συμμιμη της summimetes
de um suposto composto de 4862 e 3401; TDNT - 4:659,594; n m
1) imitador de outros

4832 συμμορφ ος summorphos
de 4862 e 3444; TDNT - 7:787,1102; adj
1) tem a mesma forma que outro, similar, conformado a
Sinônimos ver verbete 5873

4833 συμμορφ οω summorphoo ou συμμορ φιζω summorphizo
de 4832; TDNT - 7:787,*; v
1) ser conformado a, receber da mesma forma que

4834 συμπ αθ εω sumpatheo
de 4835; TDNT - 5:935,798; v
1) ter o mesmo sentimento, simpatizar com
2) sentir muito por, ter compaixão de

4835 συμπ αθ ης sumpathes
de 4841; TDNT - 5:935,798; adj
1) sofrimento ou sentimento a semelhança de outro, simpático

4836 συμπ αραγ ινομα ι sumparaginomai
de 4862 e 3854; v
1) reunir-se
2) vir em socorro de alguém

4837 συμπ αρακα λε ω sumparakaleo
de 4862 e 3870; v
1) chamar ou convidar ou exortar ao mesmo tempo ou juntamente

2) fortalecer-se (confortar-se) com outros

4838 συμπ αραλ αμβανω sumparalambano
de 4862 e 3880; v
1) levar junto
2) no NT, levar consigo como um companheiro

4839 συμπ αραμε νω sumparameno
de 4862 e 3887; v
1) permanecer junto com
2) continuar a viver junto

4840 συμπ αρειμι sumpareimi
de 4862 e 3918; v
1) estar presente com

4841 συμπ ασχ ω sumpascho
de 4862 e 3958 (que inclue seu substituto); TDNT - 5:925 e 7:787,798 e 1102; v
1) sofrer ou sentir dor com
2) sofrer males (problemas, perseguições) da mesma forma que outro

4842 συμπ εμπω sumpempo
de 4862 e 3992; v
1) enviar com

4843 συμπ ερι λαμβανω sumperilambano
de 4862 e um composto de 4012 e 2983; v
1) compreender imediatamente
2) abraçar completamente

4844 συμπ ινω sumpino
de 4862 e 4095; v
1) beber com

4845 συμπ ληροω sumpleroo
de 4862 e 4137; TDNT - 6:308,867; v
1) preencher completamente
1a) do porão de um navio
2) completar totalmente, cumprir-se: do tempo

4846 συμπν ιγω sumpnigo
de 4862 e 4155; TDNT - 6:455,895; v
1) sufocar totalmente
1a) metáf. a semente da divina palavra semeada na mente
1b) apertar ou amontoar-se em volta de modo a quase sufocá-lo

4847 συμπ ολ ιτ ης sumpolites
de 4862 e 4177; n m
1) que possue a mesma cidadania com outros, concidadão
1a) de gentios que foram recebidos na comunhão dos santos
1b) do povo consagrado a Deus

4848 συμπ ορ ευομ αι sumporeuomai
de 4862 e 4198; v

1) ir ou viajar junto
2) vir junto, reunir

4849 συμπ οσι ον sumposion
de um derivado do substituto de 4844; n n
1) festa com bebida, entretenimento
1a) da festa em si mesmo, os convidados
1b) barulho de convidados

4850 συμπ ρε σβυτε ρος sumpresbuteros
de 4862 e 4245; TDNT - 6:651,931; n m
1) co-ancião, co-presbítero

4851 συμφε ρω sumphero
de 4862 e 5342 (que inclue seu substituto); TDNT - 9:69,1252; v
1) carregar ou trazer junto
2) levar juntamente com ou ao mesmo tempo
2a) carregar com outros
2b) recolher ou contribuir a fim de ajudar
2c) ajudar, ser produtivo, ser útil

4852 συμφημι sumphemi
de 4862 e 5346; v
1) consentir, confessar

4853 συμφυλ ετης sumphuletes
de 4862 e um derivativo de 5443; n m
1) alguém que é do mesmo povo, compatriota

4854 συμφυτ ος sumphutos
de 4862 e um derivado de 5453; TDNT - 7:786,1102; adj
1) nascido com, da mesma origem
1a) inato, congênito, nascido, implantado pelo nascimento ou pela natureza
2) que cresceu junto, unido com
3) parente

4855 συμφυω sumphuo
de 4862 e 5453; v
1) fazer crescer junto
2) crescer junto, crescer com

4856 συμφω νεω sumphoneo
de 4859; TDNT - 9:304,1287; v
1) concordar
2) concordar com alguém em fazer uma barganha, fazer um acordo, chegar a um acordo,
barganhar

4857 συμφω νησις sumphonesis
de 4856; TDNT - 9:304,1287; n f
1) concordância, acordo

4858 συμφω νι α sumphonia
de 4859; TDNT - 9:304,1287; n f
1) música

4859 συμφω νος sumphonos
de 4862 e 5456; TDNT - 9:304,1287; adj
1) harmonioso, acordado, conciliado
2) algo consentido, pactuado

4860 συμψηφιζ ω sumpsephizo
de 4862 e 5585; TDNT - 9:604,1341; v
1) computar, contar
2) votar com

4861 συμψυ χος sumpsuchos
de 4862 e 5590; adj
1) de uma mente, um em espírito
Esta palavra é formada de duas outras, “sun” (junto com) e “psuchos” (alma, ego,
vida interior, ou sede dos sentimentos, desejos, afeições). Significa “estar unido no
espírito” ou “estar em harmonia” (A&G). Paulo deseja que os filipenses estejam unidos
em suas afeições - um em Cristo em todos os desejos! Usado apenas aqui no NT.
(Wayne Steury)

4862 συν sun
preposição primária que denota união; TDNT - 7:766,1102; prep
1) com

4863 συν αγ ω sunago
de 4862 e 71; v
1) reunir com
1a) retirar, recolher
1a1) de peixes
1a2) de uma rede na qual são pescados
2) juntar, reunir, fazer encontrar-se
2a) juntar-se, unir (aqueles previamente separados)
2b) reunir por meio de convocação
2c) estar reunido, i.e., reunir-se, encontrar-se, unir-se
3) trazer consigo
3a) para dentro de casa, i.e., receber com hospitalidade, entreter

4864 συν αγ ωγη sunagoge
da (forma reduplicada de) 4863; TDNT - 7:798,1108; n f
1) ajuntamento, recolhimento (de frutas)
2) no NT, uma assembléia de homens
3) sinagoga
3a) assembléia de judeus formalmente reunidos para ofertar orações e escutar leituras e
exposições das escrituras; reuniões deste tipo aconteciam todos os sábados e dias de
festa; mais tarde, também no segundo e quinto dia de cada semana; nome transferido
para uma assembléia de cristãos formalmente reunidos para propósitos religiosos
3b) as construções onde aquelas assembléias judaicas solenes eram organizadas. Parece ser
que as sinagogas tiveram sua origem durante o exílio babilônico. Na época de Jesus e
dos apóstolos, cada cidade, não apenas na Palestina, mas também entre os gentios, se
tivesse um considerável número de habitantes judeus, tinha pelo menos uma sinagoga.
A maioria das sinagogas nas grandes cidades tinha diversas, ou mesmo muitas. As
sinagogas eram também usadas para julgamentos e punições.

Sinônimos ver verbete 5897

4865 συν αγ ωνι ζομ αι sunagonizomai
de 4862 e 75; v
1) lutar juntamente com, ajudar alguém numa causa

4866 συν αθ λεω sunathleo
de 4862 e 118; TDNT - 1:167,25; v
1) esforçar-se em conjunto com alguém

4867 συν αθ ροι ζω sunathroizo
de 4862 e athroizo (acumular); v
1) reunir-se com outros
2) reunir
3) estar reunido, i.e., reunir-se

4868 συν αιρ ω sunairo
de 4862 e 142; v
1) levantar (empréstimo) com outro
2) juntar com outros
2a) calcular ou fechar as contas
2b) fazer um ajuste de conta

4869 συν αι χμ αλ ωτ ος sunaichmalotos
de 4862 e 164; TDNT - 1:195,31; n m
1) co-prisioneiro

4870 συν ακ ολ ου τεω sunakoloutheo
de 4862 e 190; TDNT - 1:216,33; v
1) seguir com outros, acompanhar

4871 συν αλ ιζω sunalizo
de 4862 e halizo (congregar-se); v
1) reunir-se, ajuntar
2) estar congregado, encontrar com

4872 συν αν αβα ινω sunanabaino
de 4862 e 305; v
1) subir ao mesmo tempo, vir junto a um lugar mais alto
1a) com alguém

4873 συν αν ακ ειμ αι sunanakeimai
de 4862 e 345; TDNT - 3:654,425; v
1) reclinar-se com, banquetear-se com
1a) de convidados

4874 συν αν αμι γνυμι sunanamignumi
de 4862 e um composto de 303 e 3396; TDNT - 7:852,1113; v
1) misturar-se com
2) relacionar-se com, ser íntimo de

4875 συν αν απ αυ ομα ι sunanapauomai
média de 4862 e 373; v
1) descansar com

2) dormir com, deitar-se com
2a) de marido e esposa
2b) metáf. descansar ou refrescar o próprio espírito com alguém (i.e., dar e obter refrigério
pelo relação mútua)

4876 συν αντ αω sunantao
de 4862 e um derivado de 473; v
1) encontrar-se com
1a) de eventos: acontecer, suceder

4877 συν αντ ησις sunantesis
de 4876; n f
1) encontro com

4878 συν αντι λαμβανομ αι sunantilambanomai
de 4862 e 482; TDNT - 1:375,62; v
1) trabalhar junto com, lutar para obter algo juntamente com, ajudar a obter
2) trabalhar lado a lado com alguém

4879 συν απ αγ ω sunapago
de 4862 e 520; v
1) desviar-se com
2) metáf. ser levado com
2a) de algo, i.e., por algo, assim como experimentar com outros a força daquilo que
arrebata, fascina
2b) render ou submeter-se a coisas baixas, condições, empregos: sem evadir seu poder

4880 συν απ οθ νη σκ ω sunapothnesko
de 4862 e 599; TDNT - 3:7 e 7:786,312 e 1102; v
1) morrer juntos
2) morrer com alguém

4881 συν απ ολ λυμι sunapollumi
de 4862 e 622; v
1) destruir com
2) perecer com (ser assassinado junto com)

4882 συν απ οστ ελ λω sunapostello
de 4862 e 649; v
1) enviar com

4883 συν αρμ ολ ογεω sunarmologeo
de 4862 e um derivado dum composto de719 e 3004 (em seu sentido original de “estar
deitado”); TDNT - 7:855,1114; v
1) unir estreitamente com
2) montar, colocar juntos os diversos componentes
2a) partes de uma construção
2b) os membros do corpo

4884 συν αρπα ζω sunarpazo
de 4862 e 726; v
1) agarrar pela força
2) capturar ou prender (alguém, de modo já que não é mais seu próprio senhor)

3) agarrar pela forçar e levar

4885 συν αυ ξανω sunauxano
de 4862 e 837; v
1) fazer crescer com
2) crescer junto

4886 συν δεσμ ος sundesmos
de 4862 e 1199; TDNT - 7:856,1114; n m
1) aquilo com o que se amarra, atadura, laço
1a) dos ligamentos pelos quais os membros do corpo humano são unidos
2) aquilo que é amarrado junto, pacote

4887 συν δεω sundeo
de 4862 e 1210; v
1) amarrar com, atar com
2) amarrar ou atar de todos os lados
3) amarra juntamente com outro

4888 συν δοξαζω sundoxazo
de 4862 e 1392; TDNT - 2:253 e 7:787,178 e 1102; v
1) aprovar com, concordar
2) glorificar com

4889 συν δου λος sundoulos
de 4862 e 1401; TDNT - 2:261,182; n m
1) co-escravo, alguém que serve o mesmo mestre com outro
1a) associado de um servo (ou escravo)
1b) alguém que com outros serve a um rei
1c) colega de alguém que é servo de Cristo na publicação do evangelho
1d) alguém que com outros reconhece o mesmo Senhor, Jesus, e obedece seus
mandamentos
1e) alguém que com outros está sujeito à mesma autoridade divina na administração
messiânica
1e1) de anjos como conservos dos cristãos

4890 συν δρομη sundrome
do (substituto de) 4936; n f
1) corrida em conjunto, concurso, esp. hostil ou desordenado

4891 συν εγ ειρω sunegeiro
de 4862 e 1453; TDNT - 7:786,1102; v
1) levantar, fazer levantar
2) levantar juntamente da morte para uma nova e abençoada vida dedicada a Deus

4892 συν εδ ριο ν sunedrion
de um suposto derivado de um composto de 4862 e a raiz de 1476; TDNT - 7:860,1115;
nn
1) assembléia (esp. de magistrados, juízes, embaixadores), seja convergido a deliberar ou
julgar
2) qualquer sessão ou assembléia ou povo que delibera ou adjudica
2a) Sinédrio, o grande concílio de Jerusalém, que consiste de setenta e um membros, a
saber, escribas, anciãos, membros proeminentes das famílias dos sumo-sacerdotes, o

presidente da assembléia. As mais importantes causas eram trazidas diante deste
tribunal, uma vez que os governadores romanos da Judéia tinham entregue ao Sinédrio
o poder de julgar tais causas, e de também pronunciar sentença de morte, com a
limitação de que uma sentença capital anunciada pelo Sinédrio não era válida a menos
que fosse confirmada pelo procurador romano.
2b) tribunal ou concílio menor que cada cidade judaica tinha para a decisão de casos menos
importantes.

4893 συν ειδη σις suneidesis
de uma forma prolongada de 4894; TDNT - 7:898,1120; n f
1) consciência de algo
2) alma como diferenciadora entre o que é moralmente bom e mal, impulsando para fazer o
primeiro e evitar o último, glorificando um, condenando o outro
2a) consciência

4894 συν ειδω suneido
de 4862 e 1492; TDNT - 7:898,*; v
1) ver (ter visto) com outros
2) ver (ter visto) na própria mente, consigo mesmo
2a) entender, perceber, compreender,
3) conhecer com
4) conhecer pela própria mente ou por si mesmo, ter consciência de

4895 συν ειμι suneimi
de 4862 e 1510 (que inclue suas várias inflexões); v
1) estar com

4896 συν ειμι suneimi
de 4862 e eimi (ir); v
1) reunir-se

4897 συν εισε ρχομαι suneiserchomai
de 4862 e 1525; v
1) entrar com

4898 συν εκ δημο ς sunekdemos
de 4862 e a raiz de 1553; n m
1) companheiro de viagem

4899 συν εκ λε κτ ος suneklektos
de um composto de 4862 e 1586; adj
1) eleito ou escolhido (por Deus para a vida eterna) com

4900 συν ελα υνω sunelauno
de 4862 e 1643; v
1) conduzir, compelir
2) constranger pela extorção, urgir

4901 συν επιμ αρτ υρε ω sunepimartureo
de 4862 e 1957; TDNT - 4:508,564; v
1) confirmar junto com
2) dar testemunho junto com outra pessoa, unir-se em testemunho

4902 συν επ ομαι sunepomai

voz média de 4862 e da palavra primária hepo (seguir); v
1) seguir com, acompanhar

4903 συν εργε ω sunergeo
de 4904; TDNT - 7:871,1116; v
1) trabalhar junto, ajudar no trabalho, ser parceiro no labor
2) juntar as forças com e, com isso, ajudar

4904 συν εργος sunergos
de um suposto composto de 4862 e a raiz de 2041; TDNT - 7:871,1116; adj
1) companheiro de trabalho, colaborador

4905 συν ερχομα ι sunerchomai
de 4862 e 2064; TDNT - 2:684,257; v
1) reunir-se
1a) juntar-se em assembléia
1b) de coabitação conjugal
2) ir (partir) ou vir com, acompanhar alguém

4906 συν εσθιω sunesthio
de 4862 e 2068 (incluindo seu substituto); v
1) comer com, alimentar-se com

4907 συν εσις sunesis
de 4920; TDNT - 7:888,1119; n f
1) ato de correr junto com, ato de fluir ao mesmo tempo que
2) conhecimento
2a) entendimento
2b) o entendimento, i.e., a mente, na medida em que compreende
Sinônimos ver verbete 5826

4908 συν ετ ος sunetos
de 4920; TDNT - 7:888,1119; adj
1) inteligente, que tem entendimento, sábio, instruído
Sinônimos ver verbete 5872

4909 συν ευδ οκ εω suneudokeo
de 4862 e 2106; v
1) estar satisfeito com, aprovar junto com (outros)
2) estar satisfeito ao mesmo tempo com, consentir, concordar com
2a) aplaudir

4910 συν ευωχ εω suneuocheo
de 4862 e um derivado de um suposto composto de 2095 e um derivado de 2192 (que
significa estar em boas condições, i.e., [por implicação] passar bem, ou banquetear); v
1) entreter
2) banquetear suntuosamente com

4911 συ νεφισ τημι sunephistemi
de 4862 e 2186; v
1) colocar sobre ou designar com
2) amotinar-se junto com
2a) contra alguém

4912 συν εχω sunecho
de 4862 e 2192; TDNT - 7:877,1117; v
1) manter
1a) o todo, para que não caia em pedaços ou que algo se dissolva
2) manter com constrangimento, comprimir
2a) prensar com a mão
2a) fechar os ouvidos, fechar os céus para que não chova
2b) pressionar por todos os lados
2b1) de uma cidade sitiada
2b2) de um estreito, que força um navio a navegar através de um canal com reduzido espaço
2b3) de um curralejo para o gado, que pressiona de todos os lados, forçando o animal a uma
posição onde ele não pode se mover, de tal forma que o fazendeiro pode administrar
medicação
3) manter completamente
3a) manter firme
3a1) de um prisioneiro
3b) metáf.
3b1) ser mantido por, estritamente ocupado com algum negócio
3b2) no ensino da palavra
3b3) constranger, oprimir, de doenças que pegam em alguém e que o afligem
3b4) estar agarrado com, aflito com, sofrendo de
3b5) encorajar, impelir
3b5a) da alma

4913 συν ηδομ αι sunedomai
voz média de 4862 e a raiz de 2237; v
1) alegrar-se com (outro ou outros)
2) no NT, alegrar-se ou deleitar-se consigo mesmo ou interiormente

4914 συν ηθει α sunetheia
de um composto de 4862 e 2239; n f
1) relação (com alguém), intimidade
2) costume
3) estar acostumado com, acostumado

4915 συν ηλ ικιωτ ης sunelikiotes
de 4862 e um substituto de 2244; n m
1) alguém da mesma idade, contemporâneo

4916 συνθ απ τω sunthapto
de 4862 e 2290; TDNT - 7:786,1102; v
1) enterrar com
Pois todos os que no rito do batismo cristão são mergulhados na água, declaram que
depositaram a fé na morte expiatória de Cristo para perdão de seus pecados passados;
por esta razão, Paulo compara o batismo a um sepultamento, por meio do qual a anterior
iniqüidade é sepultada, i.e., totalmente tirada.

4917 συν θλα ω sunthlao
de 4862 e thlao (esmagar); v
1) quebrar em pedaços, romper-se

4918 συν θλιβ ω sunthlibo

de 4862 e 2346; v
1) pressionar com, por todos os lados

4919 συνθ ρυ πτω sunthrupto
de 4862 e thrupto (desmoronar); v
1) quebrar em pedaços, esmagar
2) metáf.
2a) quebrar o coração de alguém
2b) desprover de força e coragem, desanimar, incapacitar por provações constantes

4920 συνι ημι suniemi
de 4862 e hiemi (enviar); TDNT - 7:888,1119; v
1) causar ou levar com
1a) num sentido hostil, de combatentes
2) colocar (como se fosse) a percepção com aquilo que é percebido
2a) colocar ou unir na mente
2a1) i.e., entender: pessoa de entendimento
2a2) expressão idiomática para: pessoa correta e boa (que tem o conhecimento daquelas
coisas que que pertencem à salvação)
Sinônimos ver verbete 5825

4921 συ νιστ αω sunistao ou (fortalecido) συ νιστ ανω sunistano ou
συ νιστημι sunistemi

de 4862 e 2476 (que inclue suas formas concomitantes); TDNT - 7:896,1120; v
1) estabelecer com, colocar no mesmo lugar, juntar ou unir
1a) permanecer com (ou próximo)
2) colocar alguém com outro
2a) apresentando-o ou introduzindo-o
2b) compreender
3) colocar junto por composição ou combinação, ensinar pela combinação e comparação
3a) mostrar, provar, estabelecer, exibir
4) colocar com, unir as partes num todo
4a) ser composto de, consistir

4922 συν οδε υω sunodeuo
de 4862 e 3593; v
1) viajar com, em companhia de

4923 συν οδ ια sunodia
de um composto de 4862 e 3598 (“synod”); n f
1) uma viagem em companhia de
1a) de um grupo de viajantes, associados numa viagem, caravana

4924 συν οικ εω sunoikeo
de 4862 e 3611; v
1) habitar com, morar juntos
1a) da associação doméstica
1b) da relação entre marido e mulher

4925 συν οικ οδ ομεω sunoikodomeo
de 4862 e 3618; TDNT - 5:148,674; v
1) construir com

1a) construir com outros
1b) juntar ou montar pela construção; dentre várias coisas, construir um todo
1b1) do corpo humano

4926 συν ομιλεω sunomileo
de 4862 e 3656; v
1) conversar com

4927 συν ομορ εω sunomoreo
de 4862 e um substituto de um composto da raiz de 3674 e a raiz de 3725; v
1) ser vizinho de, estar contíguo a
1a) de algo

4928 συν οχη sunoche
de 4912; TDNT - 7:886,1117; n f
1) ato de manter junto, estreitar
2) a parte estreita de um caminho
3) metáf. aperto, sofrimento, angústia

4929 συντ ασσ ω suntasso
de 4862 e 5021; v
1) colocar em ordem com ou junto a, arranjar
2) reunir, constituir
2a) prescrever, apontar

4930 συντ ελει α sunteleia
de 4931; TDNT - 8:64,1161; n f
1) ato ou efeito de completar, consumação, fim

4931 συντ ελε ω sunteleo
de 4862 e 5055; TDNT - 8:62,1161; v
1) finalizar junto ou ao mesmo tempo
2) finalizar completamente
2a) concluir, finalizar, completar
3) realizar, levar à realização
3a) acontecer
4) efetuar, realizar, (concluir)
5) finalizar
5a) dar um fim a
5b) levar a um fim
5c) destruir

4932 συντ εμνω suntemno
de 4862 e a raiz de 5114; v
1) cortar em pedaços
2) encurtar
3) metáf.
3a) despachar em seguida, executar ou finalizar rapidamente
3b) apressar-se
3c) palavra curta, i.e., profecia ou decreto expedido

4933 συντ ηρε ω suntereo
de 4862 e 5083; TDNT - 8:151,1174; v

1) preservar (algo de perecer ou ser perdido)
2) manter dentro de si mesmo, lembrar (algo, a fim de que não seja esquecido)

4934 συντι θημ αι suntithemai
voz média de 4862 e 5087; v
1) reunir com, estabelecer com, juntar com
1a) colocar na mente de alguém
1a1) resolver, determinar
1a2) fazer um arranjo, engajar
1b) assentir, concordar

4935 συντ ομως suntomos
de um derivado de 4932; adv
1) concisamente, brevemente, em poucas palavras

4936 συντ ρεχω suntrecho
de 4862 e 5143 (que inclue seu substituto); v
1) correr com
1a) da reunião de uma multidão
2) correr com outros
3) metáf.
3a) apressar-se , arremessar-se, mergulhar

4937 συντ ριβω suntribo
de 4862 e a raiz de 5147; TDNT - 7:919,1124; v
1) quebrar, partir em pedaços, despedaçar
2) pisar
2a) colocar Satanás debaixo dos pés e (como um conquistador) pisá-lo
2b) quebrar, esmagar
2b1) dilacerar o corpo de alguém e destruir a força de alguém

4938 συντ ριμμ α suntrimma
de 4937; TDNT - 7:919,1124; n n
1) aquilo que é quebrado ou rompido, fratura
2) calamidade, ruína, destruição

4939 συνθ ροφ ος suntrophos
de 4862 e 5162 (num sentido passivo); adj
1) alimentado com alguém
2) educado com alguém
3) companheiro de infância e juventude de alguém

4940 συντυ γχ αν ω suntugchano
de 4862 e 5177; v
1) encontrar-se com, vir

4941 συντ υχη Suntuche
de 4940; n pr f
Síntique = “com destino”
1) cristã da igreja de Filipo

4942 συνυ πο κρ ινομα ι sunupokrinomai
de 4862 e 5271; TDNT - 8:559,1235; v

1) dissimular com
2) agir hipocritamente com

4943 συνυ πο υρ γε ω sunupourgeo
de 4862 e um substituto de um composto de 5259 e a raiz de 2041; v
1) juntar-se em auxílio

4944 συνω δινω sunodino
de 4862 e 5605; v
1) sentir as dores do parto com, estar em trabalho de parto com
2) metáf. passar por agonia (como uma mulher em trabalho de parto) junto com

4945 συνωμ οσι α sunomosia
de um composto de 4862 e 3660; n f
1) blasfêmia
2) conspiração

4946 συρ ακ ου σα ι Surakousai
plural de derivação incerta; n pr loc
Siracusa = “audição siríaca”
1) grande cidade marítima da Sicília, que tem um excelente porto e é cercado por uma
muralha de 23 Km

4947 συρι α Suria
provavelmente de origem hebraica 6865  ;סוריאn pr loc
Síria = “exaltado”
1) região da Ásia limitada ao norte pelas cordilheiras do Taurus e Amanus; ao leste, pelo
Eufrates e Arábia; ao sul, pela Palestina; e ao oeste, pela Fenícia e o Mediterrâneo

4948 συρ ος Suros
do mesmo que 4947; n pr m
1) habitante da Síria

4949 συρ οφο ινισ σα Surophoinissa
de um composto de 4948 e do mesmo que 5403; n pr f
Sirofenício = “palmeira exaltada”
1) nome de uma nação mista, metade fenícios e metade sírios

4950 συρτις surtis
de 4951; n pr f
1) Sirte, nome de dois lugares no mar africano ou líbio entre Cartago e Cirenaica, cheio de
bancos de areia e áreas de água não profunda, sendo assim destrutivo para navios.
A Sirte ocidental, entre as ilhas Cercina e Meninx (ou os promontórios de Zeita e
Brachodes), era chamada Sires menor; a Sirte oriental (que se extendia dos
promontórios de Cefalae ao oeste até os de Boreum ao leste) era chamada Sires maior.
Este último deve ter sido o lugar mencionado em At 27.17, onde o navio no qual Paulo
estava navegando pode ser sido facilmente impulsado após a saída de Creta

4951 συρω suro
provavelmente semelhante a 138; arrastar; v
1) arrastar, levar à força
1a) de alguém diante do juiz, aprisionar, punir

4952 συσ πα ρα σσ ω susparasso
de 4862 e 4682; v
1) convulsionar completamente

4953 συσσ ημο ν sussemon
de um composto de 4862 e a raiz de 4591; TDNT - 7:269,1015; n n
1) sinal comum ou combinado
2) sinal dado de acordo com o combinado

4954 συσσ ωμος sussomos
de 4862 e 4983; TDNT - 7:1024,1140; adj
1) que pertence ao mesmo corpo
2) metáf. à mesma igreja

4955 συστ ασι αστ ης sustasiastes
de um composto de 4862 e um derivado de 4714; n m
1) companheiro em insurreção, colega de motim

4956 συστ ατι κο ς sustatikos
de um derivado de 4921; adj
1) recomendado, que introduz

4957 συστ αυ ρο ω sustauroo
de 4862 e 4717; TDNT - 7:786,1102; v
1) crucificar juntamente com
A morte de Cristo na cruz acabou com a nossa corrupção anterior. Pela morte de Cristo
na cruz, tornei-me totalmente separado (morto para) da minha antiga forma de sentir e
agir

4958 συστ ελλ ω sustello
de 4862 e 4724; TDNT - 7:596,1074; v
1) colocar junto
1a) contrair, entrar em contato
1a1) diminuir
1a2) reduzir, abreviar
1a3) o tempo foi contraído em um breve compasso, está abreviado
1b) enrolar, embrulhar, enfaixar, etc., envolver

4959 συστ ενα ζω sustenazo
de 4862 e 4727; TDNT - 7:600,1076; v
1) sofrer com

4960 συστ οι χεω sustoicheo
de 4862 e 4748; TDNT - 7:669,1087; v
1) ficar de pé ou marchar na mesma linha (fila) com
1a) de soldados
1b) levantar-se contra, estar paralelo a
1c) responder a, parecer-se a
1c1) assim, um tipo no AT tem o seu correspondente num antetipo no NT

4961 συστ ρατι ωτης sustratiotes
de 4862 e 4757; TDNT - 7:701,1091; n m

1) companheiro de armas
2) companheiro nas lutas e conflitos pela causa de Cristo

4962 συστ ρεφω sustrepho
de 4862 e 4762; v
1) trançar, enrolar
2) colecionar, combinar, unir
2a) de homens, (reunir-se) ajuntar-se em assembléia

4963 συστ ροφ η sustrophe
de 4962; n f
1) torcer e amarrar todo junto, ligação
2) combinação secreta, coalizão, conspiração
3) ajuntamento de pessoas desordenadas, baderna

4964 συσχ ημα τιζω suschematizo
de 4862 e um derivado de 4976; v
1) conformar-se (i.e., mente e caráter de alguém) ao padrão de outro, (moldar-se de acordo
com)
Sinônimos ver verbete 5873

4965 συχαρ Suchar
de origem hebraica 7941  ;סוכרn pr loc
Sicar = “bêbado”
1) provavelmente outro nome para a cidade de Siquém, uma cidade na Samaria, próxima ao
poço de Jacó

4966 συχεμ Suchem
de origem hebraica 7927  ;שכמהn pr loc
Siquém = “ombro (literalmente, ato de levantar cedo ): diligência”
1) cidade em Efraim
2) filho de Emor

4967 σφα γη sphage
de 4969; TDNT - 7:935,1125; n f
1) holocausto
1a) de ovelhas destinadas para matança
1b) do dia da destruição

4968 σφα γι ον sphagion
de um derivado de 4967; n n
1) aquilo que é destinado à matança, vítima

4969 σφα ζω sphazo
verbo primário; TDNT - 7:925,1125; v
1) matar, assassinar, abater
2) matar pela violência
3) gravemente ferido

4970 σφο δρα sphodra
plural neutro de sphodros (violento, de derivação incerta) como advérbio; adv
1) excessivamente, muito

4971 σφο δρως sphodros
do mesmo que 4970; adv
1) excessivamente

4972 σφρα γι ζω sphragizo
de 4973; TDNT - 7:939,1127; v
1) colocar um selo, marcar com um selo, selar
1a) por segurança: de Satanás
1b) pois coisas seladas estão ocultas (como o conteúdo de uma carta), esconder, manter em
silêncio, manter em secreto
1c) para marcar uma pessoa ou coisa
1c1) marcar pela impressão de um selo ou uma sinal
1c2) diz-se que os anjos foram selados por Deus
1d) a fim de provar, confirmar, ou atestar algo
1d1) confirmar, autenticar, colocar fora de qualquer dúvida
1d1a) de um documento escrito
1d1b) provar o testemunho de alguém: provar que ele é quem diz ser

4973 σφρα γι ς sphragis
provavelmente reforçado de 5420; TDNT - 7:939,1127; n f
1) selo
1a) o selo colocado sobre livros
1b) anel com sinete
1c) inscrição ou impressão feita por um selo
1c1) do nome de Deus e Cristo selado sob suas testas
1d) aquilo pelo qual algo é confirmado, provado, autenticado, como por um selo (um sinal
ou prova)

4974 σφυρ ον sphuron
de um suposto derivado, provavelmente da mesma que sphaira (bola, “esfera”, cf o
feminino sphura, martelo); n n
1) tornozelo

4975 σχεδο ν schedon
neutro de um suposto derivado do substituto de 2192 como advérbio; adv
1) perto, junto a
2) por pouco, quase

4976 σχημ α schema
do substituto de 2192; TDNT - 7:954,1129; n n
1) forma ou aparência, que engloba tudo o que numa pessoa afeta os sentidos, a forma, o
comportamento, o discurso, ações, forma de vida, etc.
Sinônimos ver verbete 5865 e 5933

4977 σχιζω schizo
aparentemente, verbo primário; TDNT - 7:959,1130; v
1) partir, rachar em partes, rasgar
2) dividir ao rasgar
3) dividir em pedaços, ser dividido

4978 σχισμ α schisma
de 4977; TDNT - 7:963,1130; n n

1) rasgão
2) metáf. divisão, dissensão
Sinônimos ver verbete 5916

4979 σχοινι ον schoinion
diminutivo de schoinos (junco, de derivação incerta); n n
1) corda ou cabo feito de junco
2) corda

4980 σχολα ζω scholazo
de 4981; v
1) cessar de trabalhar, vadiar
2) estar livre de labor, estar livre, estar desocupado
2a) ter tempo livre para algo
2b) entregar-se a
3) de coisas
3a) de lugares, estar desocupado, vazio
3b) de um ofício vacante de um centurião
3c) de ofícios eclesiásticos vacantes
3d) de oficiais sem cargo

4981 σχολη schole
provavelmente feminino de um suposto derivado do substituto de 2192; n f
1) isenção de trabalho
2) lugar onde existe tempo livre para algo, escola

4982 σωζω sozo
de uma palavra primária sos (contração da forma arcaica saos, “seguro”); TDNT 7:965,1132; v
1) salvar, manter são e salvo, resgatar do perigo ou destruição
1a) alguém (de dano ou perigo)
1a1) poupar alguém de sofrer (de perecer), i.e., alguém sofrendo de uma enfermidade, fazer
bem, curar, restaurar a saúde
1b1) preservar alguém que está em perigo de destruição, salvar ou resgatar
1b) salvar no sentido técnico usado na Bíblia
1b1) negativamente
1b1a) livrar das penalidade do julgamento messiânico
1b1b) livrar dos males que dificultam a recepção do livramento messiânico

4983 σωμα soma
de 4982; TDNT - 7:1024,1140; n n
1) o corpo tanto de seres humanos como de animais
1a) corpo sem vida ou cadáver
1b) corpo vivo
1b1) de animais
2) conjunto de planetas e de estrelas (corpos celestes)
3) usado de um (grande ou pequeno) número de homens estreitamente unidos numa
sociedade, ou família; corpo social, ético, místico
3a) usado neste sentido no NT para descrever a igreja
4) aquilo que projeta uma sombra como distinta da sombra em si

4984 σωμα τικ ος somatikos

de 4983; TDNT - 7:1024,1140; adj
1) corporal, corpóreo
1a) que tem forma ou natureza corpórea
1b) que pertence ao corpo

4985 σωμα τικ ως somatikos
de 4984; adv
1) córporeo, corporalmente
1a) do corpo espiritual exaltado, visível apenas para os habitantes do céu

4986 σωπ ατρος Sopatros
da raiz de 4982 e 3962; n pr m
Sópatro = “salvador de seu pai”
1) filho de Pirro de Beréia, companheiro de Paulo

4987 σωρ ευω soreuo
de outra forma de 4673; TDNT - 7:1094,1150; v
1) amontoar, empilhar
2) sobrecarregar alguém com uma pilha de coisas
3) metáf. oprimir alguém com a consciência de muitos pecados

4988 σωσ θεν ης Sosthenes
da raiz de 4982 e de 4599; n pr m
Sóstenes = “salvador de sua nação”
1) judeu de Corinto que foi preso e espancado na presença de Gálio
2) certo cristão companheiro de Paulo

4989 σωσι πα τρος Sosipatros
prolongação de 4986; n pr m
Sosípatro = “salvador de seu pai”
1) parente ou que pertencia à mesma tribo de Paulo

4990 σωτη ρ soter
de 4982; TDNT - 7:1003,1132; n m
1) salvador, libertador, preservador
O nome era dado pelos antigos às divindades, esp. divindades tutelares, aos príncipes,
reis, e em geral a homens que tinham trazido benefícios notáveis à sua nação. Em
épocas mais corruptas, era conferido como forma de lisojeamento a personagens de
influência

4991 σωτη ρια soteria
feminino de um derivado de 4990 como (propriamente, abstrato) substantivo; TDNT 7:965,1132; n f
1) livramento, preservação, segurança, salvação
1a) livramento da moléstia de inimigos
1b) num sentido ético, aquilo que confere às almas segurança ou salvação
1b1) da salvação messiânica
2) salvação como a posse atual de todos os cristãos verdadeiros
3) salvação futura, soma de benefícios e bênçãos que os cristãos, redimidos de todos os
males desta vida, gozarão após a volta visível de Cristo do céu no reino eterno e
consumado de Deus.

Salvação quádrupla: salvo da penalidade, poder, presença e, mais importante, do prazer
de pecar. (A.W. Pink)

4992 σωτη ριο ν soterion
neutro do mesmo que 4991 como (propriamente, concretamente) substantivo; TDNT 7:1021,1132; adj
1) aquele que salva, que traz salvação
2) que expressa esta salvação, ou através de quem Deus está a ponto de executá-la
3) esperança da salvação (futura)

4993 σωφρ ονεω sophroneo
de 4998; TDNT - 7:1097,1150; v
1) ter mente sã
1a) estar mentalmente saudável
1b) exercer autocontrole
1b1) pensar sobre si mesmo de forma moderada, sóbria
1b2) freiar as próprias paixões

4994 σωφρ ονι ζω sophronizo
de 4998; TDNT - 7:1104,1150; v
1) restaurar alguém aos seus sentidos
2) moderar, controlar, frear, disciplinar
3) manter alguém em seu dever
4) admoestar, exortar seriamente

4995 σωφρ ονι σμος sophronismos
de 4994; TDNT - 7:1104,1150; n m
1) admoestação ou chamado à estabilidade de mente, à moderação e autocontrole
2) autocontrole, moderação

4996 σωφρ ονως sophronos
de 4998; adv
1) com mente sã, sóbriamente, de forma moderada, discretamente

4997 σωφρ οσυ νη sophrosune
de 4998; TDNT - 7:1097,1150; n f
1) estabilidade de mente
2) autocontrole, sobriedade
Sinônimos ver verbete 5882

4998 σωφρ ων sophron
da raiz de 4982 e de 5424; TDNT - 7:1097,1150; adj
1) de mente sã, equilibrado
2) que freia os próprios desejos e impulsos, autocontrolado, moderado

4999 Ταβε ρνα ι Tabernai
plural de origem latina; n f
1) taverna
2) Três Tavernas, nome de um ponto de parada na via Ápia entre Roma e o Mercado de
Ápios; estava a 16 Km do último lugar e 50 Km de Roma

5000 Ταβ ιθα Tabitha
de origem aramaica, cf 6646  ;טביתאn pr f

Tabita = “gazela”
1) nome da mulher que Pedro ressuscitou da morte

5001 ταγ μα tagma
de 5021; TDNT - 8:31,1156; n n
1) aquilo que foi organizado, algo colocado em ordem
2) um corpo de soldados, corporação
3) bando, tropa, classe

5002 τακ τος taktos
de 5021; adj
1) ordernado, arrumado, fixo, declarado

5003 ταλ αι πω ρεω talaiporeo
de 5005; v
1) trabalhar arduamente, sofrer labores e dificuldades
2) estar aflito
3) sentir-se aflito e miserável
4) afligir

5004 ταλ αι πω ρια talaiporia
de 5005; n f
1) dificuldade, problema, calamidade, miséria

5005 ταλ αι πω ρος talaiporos
da raiz de 5007 e um derivado da raiz de 3984; adj
1) que suporta trabalho árduo e problemas
2) aflito, desgraçado

5006 ταλ αν τιαι ος talantiaios
de 5007; adj
1) peso ou valor de um talento
1a) talento de prata, que pesava cerca de 45 Kg
1b) talento de ouro, 91 kg

5007 ταλ αν τον talanton
de um suposto derivado da forma original de tlao (carregar, equivalente a 5342); n n
1) escala de uma balança, balança, um par de escalas
2) aquilo que é pesado, talento
2a) um peso que varia em diferentes lugares e tempos
2b) soma de dinheiro que pesa um talento e que varia em diferentes estados, de acordo com
as mudanças nas leis que regulam o dinheiro
2b1) o talento ático era igual a 60 minas áticas ou 6000 dracmas
2b2) um talento de prata em Israel pesava cerca de 45 kg
2b3) um talento de ouro em Israel pesava cerca de 91 kg

5008 Ταλιθα talitha
de origem aramaica, cf 2924  ;טליתאn f
1) senhorita, moça

5009 ταμ(ι)ει ον tameion
contração de um suposto derivado de tamias (dispensador ou distribuidor; n n
1) câmera de armazenamento, depósito

2) câmera, esp. um quarto interno
3) câmera secreta

5010 ταξις taxis
de 5021; n f
1) arranjo, disposição
2) ordem
2a) uma sucessão fixa que observa um tempo fixo
3) ordem justa ou correta, condição ordenada
4) posto, nível, ou posição que alguém mantém em afazeres cívicos ou outros
4a) como esta posição geralmente depende dos talentos de alguém, experiência, recursos
4a1) caráter, costume, qualidade, estilo

5011 ταπε ινος tapeinos
de derivação incerta; TDNT - 8:1,1152; adj
1) que não se levanta muito do chão
2) metáf.
2a) como uma condição, humilde, de grau baixo
2b) abatido pela tristeza, rebaixado, deprimido
2c) humilde de espírito, humilde
2d) num mau sentido, que se comporta de forma humilhante, que se submete à servidão

5012 ταπ ει νοφ ρο συν η tapeinophrosune
de um composto de 5011 e a raiz de 5424; TDNT - 8:1,1152; n f
1) ter uma opinião humilde de si mesmo
2) senso profundo de insignificância (moral)
3) modéstia, humildade, submissão de mente
Sinônimos ver verbete 5898

5013 ταπ ει νο ω tapeinoo
de 5011; TDNT - 8:1,1152; v
1) tornar baixo, rebaixar
1a) aplainar, reduzir a um plano
1b) metáf. rebaixar à condição humilde, reduzir a circunstâncias mais pobres
1b1) designar alguém a uma posição ou lugar mais baixo
1b2) humilhar
1b3) ser categorizado abaixo de outros que são honrados ou recompensados
1b4) humilhar-se ou rebaixar-se por uma vida humilde
1c) abaixar, deprimir
1c1) da alma que machuca o orgulho de alguém
1c2) ter uma opinião modesta de si mesmo
1c3) comportar-se de um modo modesto
1c4) destituído de toda arrogância

5014 ταπ ει νωσ ις tapeinosis
de 5013; TDNT - 8:1,1152; n f
1) humildade, condição humilde
2) metáf.
2a) humilhação espiritual, que conduz alguém a perceber e lamentar sua insignificância e
culpa (moral)

5015 ταρασσω tarasso

de afinidade incerta; v
1) agitar, sacudir (algo, pelo movimento de suas partes para lá e para cá)
1a) causar uma comoção interna a alguém, tirar sua paz de mente, pertubar sua
tranqüilidade
1b) inquietar, tornar impaciente
1c) turbar
1d) preocupar
1d1) inquietar o espírito de alguém com medo e temor
1e) tornar-se ansioso ou angustiado
1f) causar perplexidade à mente de alguém ao sugerir escrúpulos ou dúvidas

5016 ταραχ η tarache
de 5015; n f
1) pertubação, comoção
2) metáf. tumulto, sedição

5017 ταραχ ος tarachos
de 5015; n m
1) comoção, conflito (de mente)
2) tumulto

5018 Ταρσ ευς Tarseus
de 5019; n pr m
Tarsos = “cesto raso”
1) que pertence a Tarso, nativo de Tarso

5019 Ταρσ ος Tarsos
talvez o mesmo que tarsos (cesto raso); n pr loc
Tarso = “cesto raso”
1) cidade importante da Cilícia, lugar de nascimento e lar de Paulo na sua infância. At 9.11;
21.39; 22.3. Mesmo no período florescente da história grega, era uma importante
cidade. Durante as guerras civis romanas, ficou ao lado de César. Quando a cidade foi
visitada por ele, seu nome foi mudado para Juliópolis. Augusto tornou-a uma cidade
livre. Era conhecida como um centro de educação quando sob os antigos imperadores
romanos. Estrabo compara-a neste aspecto a Atenas e Alexandria. Tarso também era um
lugar de grande comércio. Estava situada numa planície selvagem e fértil, ás margens de
Cidno. Nenhuma ruína de alguma importância permaneceu.

5020 ταρταρο ω tartaroo
de Tártaro (o abismo mais profundo do inferno); v
1) nome da região subterrânea, sombria e escura, considerada pelos antigos gregos como a
habitação dos ímpios mortos, onde sofrem punição pelas suas más obras; corresponde
ao “Geena” dos judeus
2) lançar ao Tártaro, manter cativo no Tártaro

5021 τασσω tasso
forma prolongada de um verbo primário (que mais tarde aparece apenas em
determinados tempos); TDNT - 8:27,1156; v
1) colocar em ordem, situar
1a) colocar em uma determinada ordem, organizar, designar um lugar, apontar
1a1) designar (apontar) algo para alguém
1b) apontar, ordenar, arrumar

1b1) designar por responsabilidade ou autoridade própria
1b2) apontar mutualmente, i.e., concordar sobre
Sinônimos ver verbete 5844

5022 ταυ ρος tauros
aparentemente, palavra primária [cf 8450, “castrado”]; n m
1) touro ou boi

5023 ταυ τα tauta ou τα αυ τα
caso nominativo ou acusativo neutro plural de 3778; pron
1) estes

5024 ταυ τα tauta
neutro plural de3588 e 846 como advérbio; pron
1) mesmo que, assim, no mesmo modo

5025 ταυ ταις tautais e ταυ τας tautas
caso dativo e acusativo feminino plural respectivamente de 3778; pron
1) aqueles, estes

5026 ταυτ η taute e ταυτ ην tauten e ταυτ ης tautes
caso dativo, acusativo e genitivo respectivamente do feminino singular de 3778; pron
1) a este, a aquela, o mesmo, ver 3778

5027 ταφ η taphe
de 2290; n f
1)enterro

5028 ταφ ος taphos
de 2290; n m
1) enterro
2) túmulo, sepultura

5029 ταχ α tacha
como se o plural neutro de 5036 (adverbialmente); adv
1) apressadamente, rapidamente, em breve
2) porventura, talvez

5030 ταχ εως tacheos
de 5036; adv
1) rapidamente, imediatamente

5031 ταχ ινος tachinos
de 5034; adj
1) rápido, imediato

5032 ταχι ον tachion
neutro singular do comparativo de 5036 (como advérbio); adv
1) mais rapidamente, mais depressa

5033 ταχι στ α tachista
neutro plural do superlativo de 5036 (como advérbio); adj
1) muito rapidamente

5034 ταχ ος tachos

do mesmo que 5036; n n
1) velocidade, rapidez

5035 ταχ υ tachu
singular neutro de 5036 (como advérbio); adv
1) rapidamente, velozmente (sem atraso)

5036 ταχ υς tachus
de afinidade incerta; adj
1) rápido, ligeiro, veloz

5037 τε te
partícula primária (enclítica) de conecção ou adição; partícula
1) não apenas ... mas também
2) tanto ... como
3) tal ... tal

5038 τει χος teichos
semelhante a raiz de 5088; n n
1) muro em volta da cidade, muro da cidade

5039 τεκμ ηρι ον tekmerion
de um suposto derivado de tekmar (objetivo ou limite fixo); n n
1) aquilo pelo qual algo é conhecido de forma direta e segura
2) evidência indubitável, prova

5040 τεκ νιο ν teknion
diminutivo de 5043; TDNT - 5:636,759; n n
1) criançinha
2) no NT, usado como termo que expressa a forma gentil pela qual mestres se dirigem a
seus discípulos

5041 τεκ νο γονεω teknogoneo
de um composto de 5043 e a raiz de 1096; v
1) gerar ou ter filhos

5042 τεκ νο γονι α teknogonia
do mesmo que 5041; n f
1) ato de ter filhos

5043 τεκ νο ν teknon
da raíz de 5098; TDNT - 5:636,759; n n
1) descendência, crianças
1a) criança
1a) menino, filho
1b) metáf.
1b1) nome transferido para aquele relacionamento íntimo e recíproco formado entre os
homens pelos laços do amor, amizade, confiança, da mesma forma que pais e filhos
1b2) em atitude amorosa, como usado por patrões, auxiliares, mestres e outros: minha
criança
1b3) no NT, alunos ou discípulos são chamados filhos de seus mestres, porque estes pela
sua instrução educam as mentes de seus alunos e moldam seu caráter

1b4) filhos de Deus: no AT do “povo de Israel” que era especialmente amado por Deus. No
NT, nos escritos de Paulo, todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus e assim
estreitamente relacionados com Deus
1b5) filhos do diabo: aqueles que em pensamento e ação são estimulados pelo diabo, e
assim refletem seu caráter
1c) metáf.
1c1) de qualquer que depende de, é possuído por um desejo ou afeição para algo, é
dependente de
1c2) alguém que está sujeito a qualquer destino
1c2a) assim filhos de uma cidade: seus cidadãos e habitantes
1c3) os admiradores da sabedoria, aquelas almas que foram educadas e moldadas pela
sabedoria
1c4) filhos amaldiçoados, expostos a uma maldição e destinados à ira ou penalidade de
Deus
Sinônimos ver verbete 5868 e 5943

5044 τεκ νοτ ροφ εω teknotropheo
de um composto de 5043 and 5142; v
1) criar filhos

5045 τεκ τω ν tekton
da raiz de 5098; n m
1) artífice em madeira, carpinteiro, marceneiro, construtor
1a) carpinteiro ou construtor de navio
2) qualquer artesão, ou trabalhador
2a) a arte da poesia, produtor de canções
3) projetador, planejador, conspirador
3a) autor

5046 τελε ιος teleios
de 5056; TDNT - 8:67,1161; adj
1) levado a seu fim, finalizado
2) que não carece de nada necessário para estar completo
3) perfeito
4) aquilo que é perfeito
4a) integridade e virtude humana consumados
4b) de homens
4b1) adulto, maturo, maior idade

5047 τελε ιοτ ης teleiotes
de 5046; TDNT - 8:78,1161; n f
1) perfeição
1a) o estado do mais inteligente
1b) perfeição moral e espiritual

5048 τελε ιοω teleioo
de 5046; TDNT - 8:79,1161; v
1) tornar perfeito, completar
1a) executar completamente, efetuar, finalizar, levar até o fim
2) completar (aperfeiçoar)
2a) acrescentar o que ainda está faltando a fim de tornar-se algo completo
2b) ser achado perfeito

3) levar até o fim (objetivo) proposto
4) realizar
4a) levar a um fim ou a realização do evento
4a1) das profecias das escrituras

5049 τελε ιως teleios
de 5046; adv
1) perfeitamente, completamente

5050 τελε ιωσις teleiosis
de 5048; TDNT - 8:84,1161; n f
1) o ato de completar, aperfeiçoar
1a) cumprimento, realização
1b) o evento que confirma a promessa
1c) consumação, perfeição

5051 τελε ιωτης teleiotes
de 5048; TDNT - 8:86,1161; n m
1) aperfeiçoador
2) alguém que tem em sua própria pessoa uma fé digna de destaque pela sua perfeição e
assim nos apresenta o maior exemplo de fé

5052 τελ εσφ ορ εω telesphoreo
de um composto de 5056 e 5342; v
1) levar à (perfeição ou) maturidade
1a) de frutas
1b) de mulheres grávidas
1c) de animais conduzindo seus filhos à maturidade

5053 τελε υτ αω teleutao
de um suposto derivado de 5055; v
1) finalizar, levar a um fim, fechar
2) ter um fim, vir a um fim

5054 τελε υτη teleute
de 5053; n f
1) fim da vida, morte, falecimento

5055 τελε ω teleo
de 5056; TDNT - 8:57,1161; v
1) levar a um fim, finalizar, terminar
1a) que passou, que finalizou
2) realizar, executar, completar, cumprir, (de forma que o realizado corresponda àquilo que
foi dito; ordem, comando, etc.)
2a) com especial referência ao assunto tema, cumprir os conteúdos de um comando
2b) com referência também à forma, fazer exatamente como ordenado, e geralmente
envolvendo a noção de tempo, realizar o último ato que completa um processo, realizar,
cumprir
3) pagar
3a) de tributo
"Está consumado” Jo 19.30 Cristo satisfez a justiça de Deus pela morte por todos para
pagar pelos pecados do eleito. Estes pecados nunca poderão ser punidos outra vez já que

isto violaria a justiça de Deus. Os pecados podem ser punidos apenas uma vez, seja por
um substituto ou por você mesmo.

5056 τελ ος telos
da palavra primária tello (estabelecer um ponto definitivo ou objetivo); TDNT 8:49,1161; n n
1) fim
1a) término, o limite no qual algo deixa de ser (sempre do fim de um ato ou estado, mas não
do fim de um período de tempo)
1b) fim
1b1) o último em uma sucessão ou série
1b2) eterno
1c) aquilo pelo qual algo é terminado, seu fim, resultado
1d) o fim ao qual todas as coisas se relacionam, propósito
2) taxa (i.e., imposto indireto sobre bens)
Sinônimos ver verbete 5941

5057 τελ ωνης telones
de 5056 e 5608; TDNT - 8:88,1166; n m
1) arrendatário ou cobrador de taxas
1a) entre os romanos, geralmente um homem da ordem eqüestre
2) cobrador de taxas ou impostos, alguém empregado por um publicano ou responsável pela
coleta de impostos. Os coletores de impostos eram como uma classe, detestada não
somente pelos judeus, mas também por outras nações, tanto por causa de seu emprego
como pela sua crueldade, avareza, e engano, usados para realizar sua tarefa.
Sinônimos ver verbete 5942

5058 τελ ωνι ον telonion
de um suposto derivado de 5057; n n
1) taxa, imposto
2) alfândega, lugar onde se cobram as taxas, escritório de impostos
3) lugar onde o coletor de impostos se assentava para recolher as taxas

5059 τερας teras
de afinidade incerta; TDNT - 8:113,1170; n n
1) prodígio, portento
2) milagre: realizado por alguém

5060 Τερτι ος Tertios
de origem latina; n pr m
Tércio = “terceiro”
1) escrevente de Paulo na escrita da epístola aos Romanos

5061 Τερτυ λλ ος Tertullos
de derivação incerta; n pr m
Tértulo = “três vezes endurecido”
1) orador romano

5062 τεσσα ρα κοντα tessarakonta
década de 5064; TDNT - 8:135,1172; adj
1) quarenta

5063 τεσσα ρα κονταετ ης tessarakontaetes
de 5062 e 2094; TDNT - 8:135,1172; adj
1) de quarenta anos

5064 τεσσα ρες tessares neutro τεσσα ρα tessara
número plural; TDNT - 8:127,1172; adj
1) quatro

5065 τεσσα ρε σκ αιδε κατος tessareskaidekatos
de 5064 e 2532 e 1182; adj
1) décimo quarto

5066 τετ αρτ αι ος tetartaios
de 5064; TDNT - 8:127,1172; adj
1) no quarto dia

5067 τετ αρτ ος tetartos
ordinal de 5064; TDNT - 8:127,1172; adj
1) quarto

5068 τετ ραγ ωνος tetragonos
de 5064 e 1137; adj
1) quadrangular, quadrado

5069 τετ ραδ ιον tetradion
de um suposto derivado de tetras (jogo de quatro, de 5064); n n
1) um quatérnion
Uma guarda que consiste de quatro soldados (pois entre os romanos este era o número
usual da guarda para a qual a custódia de cativos e prisioneiros era confiada; dois
soldados eram confinados com o prisioneiro e dois mantiam guarda do lado de fora).
Quatro quatérnions de soldados seriam usados para guardar alguém por toda a noite, um
para cada vigília da noite.

5070 τετ ρακ ισχι λιο ι tetrakischilioi
do advérbio multiplicativo de 5064 e 5507; adj
1) quatro mil

5071 τετ ρακ οσ ιοι tetrakosioi neutro τετ ρακοσια tetrakosia
plural de 5064 e 1540; adj
1) quatrocentos

5072 τετ ραμην ον tetramenon
neutro de um composto de 5064 e 3376; adj
1) de quatro meses, que dura quatro meses

5073 τετ ραπ λοος tetraploos ou τετ ραπλ ους
de 5064 e um derivativo da raiz de 4118; adj
1) quádruplo, quadruplicado

5074 τετ ραπ ους tetrapous
de 5064 e 4228; adj
1) animal quadrúpede

5075 τετ ραρχεω tetrarcheo

de 5076; v
1) ser governador de uma tetrarquia, ser tetrarca de um região

5076 τετ ραρχης tetrarches
de 5064 e 757; n m
1) tetrarca
1a) governador da quarta parte de uma região. Desta forma Strabo declara que a Galácia, em
tempos antigos, foi dividida em três partes, das quais cada uma foi distribuída em quatro
pequenas subdivisões, sendo cada uma governada por um tetrarca. Strabo relata que
Tessália, antes do tempo de Felipe da Macedônia, tinha sido dividida em quatro
tetrarquias, cada uma tendo seu próprio tetrarca.
1b) governador da terceira parte ou metade de um país, ou até governador de um país ou
distrito inteiro deste que fosse de limites comparativamente estreitos; um príncipe
insignificante. Desta forma Antônio fez Herodes (mais tarde rei) e Fasael, filho de
Antípater, tetrarcas da Palestina. Depois da morte de Herodes, o Grande, seu filho
Arquelau foi nomeado etnarca, mas seus filhos Antipas e Felipe, com o título de
tetrarcas, dividiram e governaram o reino deixado por seu pai.

5077 τεφρ οω tephroo
de tephra (cinzas); v
1) reduzir a cinzas

5078 τεχη techne
da raiz de 5088; n f
1) das artes plásticas
2) de um comércio

5079 τεχνιτ ης technites
de 5078; n m
1) artífice, artesão

5080 τηκ ω teko
aparentemente, verbo primário; v
1) tornar líquido
2) tornar-se líquido, derreter
3) perecer ou tornar-se extinto pela fusão

5081 τηλ αυ γως telaugos
de um composto de um derivado de 5056 e 827; adv
1) ao longe e evidentemente

5082 τηλ ικο υτ ος telikoutos feminino τηλ ικαυτ η telikaute
de um composto de 3588 com 2245 e 3778; pron
1) da idade
1a) de tal idade
1b) de uma idade avançada, tão velho
1c) tão jovem
2) de tão grande proporção, em grandes quantidades
3) tão grande

5083 τηρ εω tereo
de teros (relógio, talvez semelhante a 2334); TDNT - 8:140,1174; v
1) atender cuidadosamente a, tomar conta de

1a) guardar
1b) metáf. manter, alguém no estado no qual ele esta
1c) observar
1d) reservar: experimentar algo
Sinônimos ver verbete 5874

5084 τηρ ησις teresis
de 5083; TDNT - 8:146,1174; n f
1) vigia
1a) de prisioneiros
1b) um lugar onde prisioneiros são mantidos, prisão
2) guarda
2a) cumprir com, que obedece

5085 Τιβε ρι ας Tiberias
de 5086; n f
Tibério = “do Tiber (deus do rio)”
1) cidade da Galiléia, próxima ao Lago de Genesaré, que Herodes Antipas, tetrarca da
Galiléia, aumentou e embelezou grandemente, e chamou de Tiberíades em honra a
Tibério César

5086 Τιβε ρι ος Tiberios
de origem latina; n pr m
Tibério = “do Tiber (deus do rio)”
1) segundo imperador romano

5087 τι θημι tithemi
forma prolongada de uma palavra primária θεω theo (que é usada somente como
substituto em determinados tempos); TDNT - 8:152,1176; v
1) colocar, pôr, estabelecer
1a) estabelecer ou colocar
1b) pôr em, deitar
1b1) curvar
1b2) dispensar ou colocar de lado, não usar ou levar mais
1b3) guardar, economizar dinheiro
1c) servir algo para comer ou beber
1d) apresentar algo para ser explicado pelo discurso
2) tornar
2a) fazer (ou colocar) para si mesmo ou para o uso de alguém
3) colocar, fixar, estabelecer
3a) apresentar
3b) estabelecer, ordenar

5088 τι κτ ω tikto
forma fortalecida da palavra primária τεκω teko (que é usado somente como substituto
de determinados tempos); v
1) apresentar, sustentar, produzir (fruta da semente)
1a) do parto de uma mulher
1b) da terra que produz seu fruto
1c) metáf. gerar, dar à luz

5089 τι λλ ω tillo

talvez semelhante ao substituto de 138, e assim para 4951; v
1) puxar, arrancar

5090 Τιμαι ος Timaios
provavelmente de origem aramaica, cf 2931; n pr m
Timeu = “muito estimado”
1) pai do cego Bartimeu

5091 τιμ αω timao
de 5093; TDNT - 8:169,1181; v
1) estimar, fixar o valor
1a) para o valor de algo que pertence a si mesmo
2) honrar, ter em honra, reverenciar, venerar

5092 τιμ η time
de 5099; TDNT - 8:169,1181; n f
1) avaliação pela qual o preço é fixado
1a) do preço em si
1b) do preço pago ou recebido por uma pessoa ou algo comprado ou vendido
2) honra que pertence ou é mostrada para alguém
2a) da honra que alguém tem pela posição e ofício que se mantém
2b) deferência, reverência

5093 τιμι ος timios que inclue o comparativo τιμιωτ ερος timioteros
e o superlativo τιμιωτ ατος timiotatos
de 5092; adj
1) de grande valor, precioso
2) mantido em honra, estimado, especialmente querido

5094 τιμι οτης timiotes
de 5093; n f
1) preciosidade, opulência
1a) abundância de coisas caras
2) metáf. valor, excelência

5095 Τιμοθ εος Timotheos
de 5092 e 2316; n pr m
Timóteo = “que honra a Deus”
1) morador de Listra, aparentemente, cujo pai era grego e a mãe um judia; foi companheiro
de viagem e cooperador de Paulo

5096 Τιμω ν Timon
de 5092; n pr m
Timão = “honorável”
1) um dos sete diáconos da igreja em Jerusalém

5097 τιμω ρεω timoreo
de um comparativo de 5092 e ouros (guarda); v
1) ser um guardião ou vingador de honra
1a) socorrer, vir ao socorro de
2) vingar
3) no NT, impor a vingança, punir

5098 τιμω ρια timoria
de 5097; n f
1) ajuda
2) assistência
3) vingança, punição, penalidade
Sinônimos ver verbete 5859 e 5909

5099 τινω tino
fortalecido por uma palavra primária τιω tio (que é somente usado como um substituto
em determinados tempos) ; v
1) pagar, recompensar
2) pagar a penalidade, sofrer a punição

5100 τις tis
pronome indefinido enclítico; pron
1) alguém, uma certa pessoa
2) algo, algum, certo tempo

5101 τις tis
provavelmente enfát. de 5100; pron
1) quem, que, o que

5102 τιτ λος titlos
de origem latina; n m
1) título
2) inscrição, que descreve a acusação ou crime pelo qual um criminoso sofreu

5103 Τιτ ος Titos
de origem latina e significado incerto; n pr m
Tito = “enfermeira ou ama-seca”
1) cristão gentio e companheiro de Paulo em algumas de suas viagens

5104 τοι toi
provavelmente pelo caso dativo de 3588; partícula
1) certamente, verdadeiramente
Ver definição 3305

5105 τοι γαρου ν toigaroun
de 5104 e 1063 e 3767; partícula
1) portanto, por que razão, então, conseqüentemente

5106 τοι νυν toinun
de 5104 e 3568; partícula
1) então, portanto, de acordo com

5107 τοι οσδ ε toiosde (que inclue as outras inflexões)
de um derivado de 5104 e 1161; adj
1) semelhante

5108 τοι ουτ ος toioutos (inclui as outras inflexões)
de 5104 e 3778; adj
1) como esse, desta espécie ou tipo

5109 τοι χος toichos
outra forma de 5038; n m
1) parede (de uma casa)

5110 τοκο ς tokos
da raiz de 5088; n m
1) nascimento
1a) o ato de dar à luz
1b) aquilo que foi gerado, descendente
2) juros, usura (por multiplica o dinheiro. É como se fosse um “ventre”)

5111 τολμα ω tolmao
de tolma (audácia, provavelmente em si mesmo da raiz de 5056 pela idéia de conduta
extrema); TDNT - 8:181,1183; v
1) não temer ou afastar-se por medo
2) sofrer, tolerar
3) expor-se a
4) ser corajoso
5) conduzir-se corajosamente, comportar-se ousadamente

5112 τολμη ροτ ερον tolmeroteron
neutro do composto de um derivado da raiz de 5111 (como advérbio); TDNT - 8:181,*;
adj
1) mais ousadamente

5113 τολμη της tolmetes
de 5111; TDNT - 8:181,1183; n m
1) pessoa ousada

5114 τομω τε ρος tomoteros
comparativo de um derivado da palavra primária temno (cortar, mais compreensiva ou
decisiva que 2875, como se por uma simples pancada, mesmo que implique em golpes
repetidos, como picar); adj
1) mais afiado

5115 τοξον toxon
da raiz de 5088; n n
1) arco de flecha

5116 τοπα ζιον topazion
de um suposto derivado (alternativamente) de topazos (um “topázio”, de origem
incerta); n n
1) topázio, pedra preciosa esverdeada amarela (nosso crisólito)

5117 τοπο ς topos
aparentemente, palavra primária; TDNT - 8:187,1184; n m
1) lugar, qualquer porção ou espaço separado, como se delimitado
1a) lugar habitado, como uma cidade, vila, distrito
1b) um lugar (passagem) num livro
2) metáf.
2a) a condição ou posição mantida por alguém numa companhia ou assembléia
2b) oportunidade, poder, ocasião para agir

Sinônimos ver verbete 5875

5118 τοσο υτ ος tosoutos
de tosos (tanto, aparentemente de 3588 e 3739) e 3778 (inclue suas variações); adj
1) de quantidade: tão grande, tantos
2) de tempo: tão longo

5119 τοτε tote
do (neutro de) 3588 e 3753; adv
1) então
2) naquele tempo

5120 του tou
propriamente, o caso genitivo de 3588; artigo
1) seu

5121 τουν αν τιο ν tounantion
contração para o neutro de 3588 e 1726; adv
1) ao contrário, antes

5122 τουν ομα tounoma
contração para o neutro de 3588 e 3686; adv
1) pelo nome

5123 τουτ εστ ι toutesti ou τουτ ε στι
contração para 5124 e 2076; conj
1) isto é

5124 τουτ ο touto
caso nominativo ou acusativo neutro singular de 3778; pron
1) este, aquele

5125 τουτ οις toutois
caso dativo plural masculino ou neutro de 3778; pron
1) (a ou para) estes

5126 τουτ ον touton
caso acusativo singular masculino de 3778; pron
1) este

5127 τουτ ου toutou
caso genitivo singular masculino ou neutro de 3778; pron
1) deste

5128 τουτ ους toutous
caso acusativo masculino de 3778; pron
1) estes

5129 τουτ ο touto
caso dativo singular masculino ou neutro de 3778; pron
1) (a ou para) este (ou, isto)

5130 τουτ ον touton
caso genitivo plural masculino ou neutro de 3778; pron

1) destes

5131 τρα γος tragos
da raiz de 5176; n m
1) bode

5132 τρα πε ζα trapeza
provavelmente contraído de 5064 e 3979; TDNT - 8:209,1187; n f
1) mesa
1a) uma mesa sobre a qual a comida é colocada, lugar de refeição
1a1) mesa no templo em Jerusalém sobre a qual os pães consagrados eram colocados
1b) equivalente à comida colocada sobre a mesa
1b1) preparar a mesa
1b2) por comida diante de alguém
1c) banquete, festa
2) mesa ou banca de um cambista, onde ele senta, trocando diferentes tipos de dinheiro por
uma taxa (ágio), e pagando com juros empréstimos ou depósitos

5133 τρα πε ζιτη ς trapezites
de 5132; n m
1) cambista,corretor, banqueiro
2) alguém que troca dinheiro por uma taxa, e paga juros sobre depósitos

5134 τρα υμα trauma
da raiz de titrosko (ferir; semelhante a raiz de 2352, 5147, 5149, etc.); n n
1) ferida, machucado

5135 τρα υμα τι ζω traumatizo
de 5134; v
1) ferir, machucar

5136 τρα χηλ ιζω trachelizo
de 5137; v
1) agarrar e torcer o pescoço ou garganta
1a) de combatentes que lidam desta forma com seus antagonistas
2) torcer o pescoço de uma vítima para matar, revelar ou expor pelo ato de torcer
3) revelar, descobrir, expor
4) revelado, demonstrado, tornado manifesto a alguém

5137 τρα χη λος trachelos
provavelemte de 5143 (pela idéia de mobilidade); n m
1) estar pronto para enfrentar o mais iminente perigo a vida

5138 τρα χυς trachus
talvez fortalecido da raiz de 4486 (como se entalhado por fendas); adj
1) áspero, rochoso
1a) de lugares no mar

5139 Τραχ ωνιτι ς Trachonitis
de um derivado de 5138; n pr loc
Traconite = “região tosca”
1) região tosca, habitada por ladrões, situada entre o Antilíbano ao oeste e ao leste pelas
montanhas de Batanéia e ao norte pelo território de Damasco

5140 τρεις treis neutro τρια tria ou τριω ν trion
número primário (plural); TDNT - 8:216,1188; n f
1) três

5141 τρεμω tremo
reforçado da palavra primária treo (“temer”, “atemorizar”); v
1) tremer
2) temer, ter medo
Sinônimos ver verbete 5841

5142 τρεφω trepho
verbo primário (propriamente, threpho; mas talvez reforçado da raiz de 5157 da idéia de
convulsão); v
1) nutrir, sustentar
2) alimentar
3) dar de mamar, engordar
4) educar, criar, nutrir

5143 τρεχω trecho
aparentemente, verbo primário (propriamente, θρεχω threcho, cf 2359), que usa
δρεμω dremo (a raiz de 1408) como substituto de determinados tempos; TDNT 8:226,1189; v
1) correr
1a) de pessoas com pressa
1b) daqueles que correm numa pista de corrida
2) metáf.
2a) de doutrina que se propaga rapidamente
2b) por uma metáfora empregado para corredores numa competição, esforçar-se, tentar
duramente
2c) gastar as energias em executar ou realizar algo
2d) a palavra aparece na literatura grega denotando incursão em risco extremo, que requer o
uso de todas as habilidades de alguém para alcançar vitória

5144 τρια κοντα triakonta
a década de 5140; adj
1) trinta

5145 τρια κο σι οι triakosioi
plural de 5140 e 1540; adj
1) trezentos

5146 τρι βολ ος tribolos
de 5140 e 956; n m
1) espinho, planta selvagem espinhosa, nociva para outras plantas

5147 τρι βος tribos
de tribo (“esfregar”, semelhante a teiro, truo, e a raiz de 5131, 5134); n f
1) caminho, estrada

5148 τριετι α trietia
de um composto de 5140 e 2094; n f
1) espaço de três anos

5149 τριζω trizo
aparentemente, verbo primário; v
1) guinchar, dar um grito estrindente
2) ranger ou arranhar os dentes

5150 τριμην ον trimenon
neutro de um composto de 5140 e 3376 como substantivo; adj
1) de três meses
2) espaço de três meses

5151 τρις tris
de 5140; TDNT - 8:216,1188; adv
1) três vezes

5152 τριστε γον tristegon
neutro de um composto de 5140 e 4721 como substantivo; adj
1) que tem três coberturas ou pavimentos, terceiro andar

5153 τρισχι λιοι trischilioi
de 5151 and 5507; adj
1) três mil

5154 τριτ ος tritos
ordinal de 5140; TDNT - 8:216,1188; adj
1) terceiro

5155 τρι χινο ς trichinos
de 2359; adj
1) feito de pêlo

5156 τρομο ς tromos
de 5141; n m
1) ato de tremer ou estremecer de medo
2) com medo e tremendo, usado para descrever a ansiedade de alguém que desconfia
completamentede suas habilidades de satisfazer todas as solicitações, mas que
religiosamente faz o melhor que pode para cumprir seu dever

5157 τρο πη trope
de uma palavra aparentemente primária τρεπω trepo (girar); n f
1) ação de girar
1a) dos corpos celestes

5158 τρο πος tropos
do mesmo que 5157; n m
1) maneira, modo , forma
1a) como, igualmente, como que
2) modo de vida, caráter, comportamento, procedimento

5159 τρο ποφ ορ εω tropophoreo
de 5158 and 5409; v
1) suportar o jeito de alguém, agüentar o caráter de alguém

5160 τροφ η trophe

de 5142; n f
1) alimento, nutrimento

5161 Τρο φιμος Trophimos
de 5160; n pr m
Trófimo = “nutritivo”
1) cristão de Éfeso e amigo do apóstolo Paulo

5162 τροφ ος trophos
de 5142; n f
1) enfermeira

5163 τρο χια trochia
de 5164; n f
1) trilho de um disco, sulco
2) trilha, caminho

5164 τρο χος trochos
de 5143; n n
1) roda

5165 τρυ βλιον trublion
de um suposto derivado de afinidade incerta; n n
1) prato, prato fundo

5166 τρυγ αω trugao
de um derivado de trugo (secar) significando fruta madura (quando se seca); v
1) colher frutas maduras
2) colher a safra ou vindima
2a) de frutas colhidas

5167 τρυγ ων trugon
de truzo (murmurar; semelhante a 5149, mas que denota um som mais sombrio); TDNT
- 6:63,830; n f
1) pomba-rola

5168 τρυμα λια trumalia
de um derivado de truo (gastar, semelhante a raiz de 5134, 5147 and 5176); n f
1) buraco, (buraco da agulha)

5169 τρυπ ημα trupema
de um derivado da raiz de 5168; n n
1) buraco, (buraco da agulha)

5170 Τρυ φα ινα Truphaina
de 5172; n pr f
Trifena = “luxúria”
1) uma mulher cristã

5171 τρυφα ω truphao
de 5172; v
1) viver delicadamente, viver luxuriosamente, ser dado à vida luxuriosa e fácil

5172 τρυφη truphe

de thrupto (quebrar, romper ou [figuradamente] debilitar, especialmente a mente e o
corpo pela indulgência); n f
1) vida luxuriosa, efeminada, fácil

5173 Τρυ φωσ α Truphosa
de 5172; n pr f
Trifosa = “vivendo com luxo”
1) uma cristã

5174 Τρω ας Troas
de Tros (troiano); n pr loc
Trôas = “troiano”
1) cidade próxima ao Helesponto

5175 τρω γυλ λιο ν Trogullion
de derivação incerta; n pr loc
Troguílio = “esconderijo”
1) nome de uma cidade e promontório da Jônia, não muito distante da ilha de Samos, ao pé
do Monte Micale, entre Éfeso e a foz do rio Meandro

5176 τρω γω trogo
provavelmente reforçado de uma forma paralela da raiz de 5134 e 5147 da idéia de
corrosão ou desgaste, ou talvez da raiz de 5167 e 5149 pela idéia de um ruído de algo
sendo esmagado; TDNT - 8:236,1191; v
1) roer, mastigar, triturar vegetais crus ou frutas (como nozes, amêndoas)
1a) da alimentação de animais
1b) de homens
2) comer

5177 τυγ χανω tugchano
provavelmente para um absoleto tucho (pelo qual a voz média de outro substituto
teucho [tornar pronto ou deixar passar] é usado em determinados tempos, semelhante a
raiz de 5088 pela idéia de efetuar; TDNT - 8:238,1191; v
1) atingir a marca
1a) de alguém atirando uma lança ou flecha
2) alcançar, chegar a, obter, adquirir, tornar-se mestre de
3) acontecer, ter chance, espalhar-se
3a) especificar, ter um caso, como por exemplo
4) encontrar alguém
5) daquele que se encontra com alguém ou que se apresenta sem ser solicitado, chance,
pessoa comum ou normal
6) arriscar ser

5178 τυμπα νιζ ω tumpanizo
de um derivado de 5180 (que significa tambor, “tímpano”); v
1) bater tambor ou tamborim
2) torturar com o tímpano, um instrumento de punição
O tímpano parece ter sido um instrumento de tortura em forma de roda, sobre o qual
criminosos eram esticados como se eles fossem peles e então horrivelmente espancados
com clava ou correias (cf nosso “rebentar sobre a roda”)

5179 τυπ ος tupos

de 5180; TDNT - 8:246,1193; n m
1) marca de uma pancada ou golpe, impressão
2) figura formada por um golpe ou impressão
2a) de uma figura ou imagem
2b) da imagem dos deuses
3) forma
3a) ensino que expressa a essência e a substância da religião e que a representa para a
mente, modo de escrever, os conteúdos e a forma de uma carta
4) exemplo
4a) no sentido técnico, modelo de acordo com o qual algo deve ser feito
4b) num sentido ético, exemplo dissuasivo, padrão de advertência
4b1) de eventos destrutivos que servem como admoestação ou advertência a outros
4c) exemplo a ser imitado
4c1) de homens que merecem imitação
4d) num sentido doutrinal
4d1) de um tipo, i.e., uma pessoa ou coisa que prefigura algo ou alguém (messiânico) futuro
Sinônimos ver verbete 5919

5180 τυπτ ω tupto
verbo primário (numa forma reforçada); TDNT - 8:260,1195; v
1) golpear, ferir, bater
1a) com um pedaço de pau, chicote, o punho, a mão
1b) de pessoas enlutadas, bater contra o peito
2) assolar alguém sobre quem se inflige mal punitivo
3) golpear
3a) metáf., i.e., machucar, inquietar a consciência

5181 Τυρ ανν ος Turannos
forma provincial do derivado da raiz de 2962; n pr m
Tirano = “soberano”
1) um efésio na escola do qual Paulo ensinava o evangelho

5182 τυρ βα ζω turbazo
de turbe (turba latina, multidão, semelhante a 2351); v
1) distúrbio, preocupação
2) estar mentalmente preocupado, inquieto

5183 Τυρι ος Turios
de 5184; n m
1) residente de Tiro

5184 Τυρ ος Turos
de origem hebraica 6865  ;צורn f
Tiro = “rocha”
1) cidade fenícia no Mediterrâneo, muito antiga, grande, esplêndida, próspera no comércio,
e poderosa por terra e por mar

5185 τυφ λος tuphlos
de 5187; TDNT - 8:270,1196; adj
1) cego
2) mentalmente cego

5186 τυφ λοω tuphloo
de 5185; TDNT - 8:270,1196; v
1) cegar, tornar cego
2) no NT, metáf. embotar o discernimento mental, obscurecer a mente

5187 τυφοω tuphoo
de um derivado de 5188; v
1) levantar fumaça, envolver numa neblina
1a) metáf.
1a1) tornar-se arrogante, encher-se de orgulho, tornar-se insolente
1a2) estar cheio de arrogância e orgulho
2) cegar com orgulho ou convencimento, tornar-se tolo ou estúpido
2a) anuviado, confuso

5188 τυφω tupho
aparentemente, verbo primário; v
1) fazer ou soltar fumaça, levantar uma fumaça
2) fumar

5189 τυφω νι κο ς tuphonikos
de um derivado de 5188; adj
1) como um redemoinho de vento, tempestuoso

5190 Τυχι κο ς Tuchikos
de um derivado de 5177; n pr m
Tíquico = “fatal”
1) um cristão asiático, amigo e companheiro do apóstolo Paulo

5191 υακι νθ ινος huakinthinos
de 5192; adj
1) jacinto, da cor de jacinto
1a) de um cor vermelha, próxima ao preto

5192 υακι νθ ος huakinthos
de derivação incerta; n m
1) jacinto, nome de uma flor, também de uma pedra preciosa da mesma cor, azul escuro
próximo do preto

5193 υαλ ινος hualinos
de 5194; adj
1) de vidro ou transparente como vidro, vidrino

5194 υαλ ος hualos
talvez do mesmo que 5205 (transparente como a chuva); n m
1) qualquer pedra transparente como o vidro
2) vidro

5195 υβ ριζω hubrizo
de 5196; TDNT - 8:295,1200; v
1) ser insolente, comportar-se com insolência, desenfreadamente, ofensivamente
2) agir insolente e vergonhosamente, tratar vergonhosamente
3) de alguém que prejudica outro ao falar mal dele

5196 υβ ρις hubris
de 5228; TDNT - 8:295,1200; n f
1) insolência
1a) impudência, atrevimento, orgulho, arrogância
2) ato errôneo provindo de insolência, injustiça, afronta, insulto
3) injúria mental, sendo evidente a natureza injustificada da sua crueldade
4) injúria infligida pela violência de uma tempestade

5197 υβ ριστ ης hubristes
de 5195; TDNT - 8:295,1200; n m
1) pessoa insolente
2) alguém que, cheio de orgulho, amontoa linguagem insultante sobre os outros ou comete
contra eles um ato vergonhoso e errado
Sinônimos ver verbete 5885

5198 υγι αι νω hugiaino
de 5199; TDNT - 8:308,1202; v
1) estar são, estar bem, estar com boa saúde
2) metáf.
2a) de cristãos cujas opiniões estão livres de qualquer contaminação de erro
2b) de alguém que mantém favor e é forte

5199 υγι ης hugies
da raiz de 837; TDNT - 8:308,1202; adj
1) são
1a) de um homem que é são de corpo
2) fazer alguém completo, i.e., restaurá-lo à saúde
3) metáf. ensino que não se desvia da verdade

5200 υγρος hugros
da raiz de 5205; adj
1) úmido, molhado, verde
2) cheio de seiva, viscoso

5201 υδρια hudria
de 5204; n f
1) vasilhame para guardar água
2) jarra de água, pote de água

5202 υδροπ οτ εω hudropoteo
de um composto de 5204 e um derivado de 4095; v
1) beber água, ser um bebedor de água

5203 υδρωπι κο ς hudropikos
de um composto de 5204 e um derivado de 3700 (como se fosse líquido); adj
1) hidrópico, que sofre de hidropisia

5204 υδωρ hudor caso genitivo υδα τος hudatos etc.
da raiz de 5205; TDNT - 8:314,1203; n n
1) água
1a) de água dos rios, das fontes, das piscinas
1b) da água do dilúvio

1c) da água em algum repositório da terra
1d) da água como elemento primário, da qual e por meio da qual o mundo existente antes do
dilúvio formou-se e foi compactado
1e) das ondas do mar
1f) fig. usado de muitas pessoas

5205 υετ ος huetos
da palavra primária huo (chover); n m
1) chuva

5206 υιο θε σια huiothesia
de um suposto composto de 5207 e um derivado de 5087; TDNT - 8:397,1206; n f
1) adoção, adoção como filhos
1a) aquele relacionamento que Deus desejava estabelecer entre si mesmo e os israelitas em
preferência a todas nações
1b) natureza e condição dos verdadeiros discípulos de Cristo, que ao receber o Espírito de
Deus em suas almas, tornam-se filhos de Deus
1c) estado abençoado esperado na vida futura após a volta visível de Cristo do céu

5207 υιος huios
aparentemente, palavra primária; TDNT - 8:334,1206; n m
1) filho
1a) raramente usado para filhote de animais
1b) generalmente usado de descendente humano
1c) num sentido restrito, o descendente masculino (alguém nascido de um pai e de uma
mãe)
1d) num sentido amplo, um descendente, alguém da posteridade de outro,
1d1) os filhos de Israel
1d2) filhos de Abraão
1e) usado para descrever alguém que depende de outro ou que é seu seguidor
1e1)aluno
2) filho do homem
2a) termo que descreve a humanidade, tendo a conotação de fraqueza e mortalidade
2b) filho do homem, simbolicamente denota o quinto reino em Dn 7.13 e por este termo sua
humanidade é indicada em contraste com a crueldade e ferocidade dos quatro reinos que
o precedem (Babilônia, Média e Pérsia, Macedônia, e Roma) tipificados pelas quatro
bestas. No livro de Enoque (séc. II), é usado para Cristo.
2c) usado por Cristo mesmo, sem dúvida para que pudesse expressar sua messianidade e
também designar a si mesmo como o cabeça da família humana, o homem, aquele que
forneceu o modelo do homem perfeito e agiu para o benefício de toda humanidade.
Cristo parece ter preferido este a outros títulos messiânicos, porque pela sua discrição
não encorajaria a expectativa de um Messias terrestre em esplendor digno de reis.
3) filho de Deus
TDNT TDNT corresponde à obra de Gerhard Kittel, Theological Dictionary
of the New Testament. Ao lado da sigla TDNT, o primeiro número (ex.:
1:232) remete ao volume e ao verbete a ser consultado na coleção de 8
volumes da obra de Kittel; o segundo número remete ao verbete da obra
condensada em um único volume por G. W. Bromiley.

3a) usado para descrever Adão (Lc 3.38)
3b) usado para descrever aqueles que nasceram outra vez (Lc 20.36) e dos anjos e de Jesus
Cristo
3c) daqueles que Deus estima como filhos, que ele ama, protege e beneficia acima dos
outros
3c1) no AT, usado dos judeus
3c2) no NT, dos cristãos
3c3) aqueles cujo caráter Deus, como um pai amoroso, desenvolve através de correções (Hb
12.5-8)
3d) aqueles que reverenciam a Deus como seu pai, os piedosos adoradores de Deus, aqueles
que no caráter e na vida se parecem com Deus, aqueles que são governados pelo
Espírito de Deus, que repousam a mesma tranqüila e alegre confiança em Deus como os
filhos depositam em seus pais (Rm 8.14; Gl 3.26), e no futuro na bem-aventurança da
vida eterna vestirão publicamente esta dignidade da glória dos filhos de Deus. Termo
usado preeminentemente de Jesus Cristo, que desfruta do supremo amor de Deus, unido
a ele em relacionamento amoroso, que compartilha seus conselhos salvadores, obediente
à vontade do Pai em todos os seus atos
Sinônimos ver verbete 5868 e 5943

5208 υλη hule
talvez semelhante a 3586; n f
1) floresta, selva
2) madeira cortada, combustível

5209 υμ ας humas
caso acusativo de 5210; pron
1) você

5210 υμ εις humeis
plural irregular de 4771; pron
1) você

5211 Υμεν αι ος Humenaios
de Υμην Humen (deus do casamento); n pr m
Himeneu = “que pertence ao casamento”
1) um herético, um dos oponentes do apóstolo Paulo

5212 υμ ετε ρο ς humeteros
de 5210; pron
1) teu, vosso
1a) ser possuído por você
1b) ser determinado por você
1c) procede de você

5213 υμ ιν humin
caso irregular dativo de 5210; pron
1) (a ou para) você

5214 υμ νεω humneo
de 5215; TDNT - 8:489,1225; v
1) cantar o louvor de, cantar hinos para
2) cantar um hino, cantar

2a) o canto dos hinos pascais (Salmos 113 a 118 e 136, chamados pelos judeus “o grande
Hallel”)

5215 υμν ος humnos
aparentemente de uma forma mais simples (arcaica) de hudeo (celebrar, provavelmente
semelhante a 103, cf 5667); TDNT - 8:489,1225; n m
1) canção de louvor aos deuses, heróis, conquistadores
2) canção sacra, hino
Sinônimos ver verbete 5876

5216 υμ ων humon
caso genitivo de 5210; pron
1) de vocês

5217 υπα γω hupago
de 5259 e 71; TDNT - 8:504,1227; v
1) conduzir sob, trazer
2) retirar-se, ir embora, partir

5218 υπα κοη hupakoe
de 5219; TDNT - 1:224,34; n f
1) obediência, complacência, submissão
2) obediência em resposta aos conselhos de alguém, obediência demonstrada na observação
dos princípios do cristianismo

5219 υπα κου ω hupakouo
de 5259 e 191; TDNT - 1:223,34; v
1) ouvir, escutar
1a) de alguém que ao toque na porta vem ver quem é (responsabilidades de um porteiro)
2) ouvir uma ordem
2a) obedecer, ser obediente a, submeter-se

5220 υπα νδρο ς hupandros
de 5259 e 435; adj
1) sob, i.e., sujeita a um homem: casada

5221 υπα ντ αω hupantao
de 5259 e um derivado de 473; TDNT - 3:625,419; v
1) ir ao encontro, encontrar
2) em referência militar
2a) de um encontro hostil
5667

5667
Tempo - Aoristo Ver 5777
Voz - Depoente Média Ver 5788
Modo - Subjuntivo Ver 5792
Contagem - 55

5222 υπα ντ ησις hupantesis
de 5221; TDNT - TDNT - 3:625,419; n f
1) encontrar-se com

5223 υπα ρξι ς huparxis
de 5225; n f
1) possessões, mercadoria, bens, propriedade

5224 υπα ρχοντα huparchonta
plural neutro do particípio presente ativo de 5225 como substantivo; v particípio
1) possessões, mercadoria, bens, propriedade

5225 υπα ρχω huparcho
de 5259 e 756; v
1) começar por baixo, fazer um começo
1a) iniciar
2) vir a, portanto estar lá; estar pronto, estar à mão
3) estar

5226 υπε ικ ω hupeiko
de 5259 e eiko (render-se, estar “fraco”); v
1) não resistir mais, mas entregar-se, render-se (de combatentes)
2) metáf. obedecer a autoridade e a admoestação, submeter-se

5227 υπε να ντιο ς hupenantios
de 5259 e 1727; adj
1) oposto a
1a) posicionar-se contra
2) oposto a, contrário a, um adversário

5228 υπε ρ huper
preposição primária; TDNT - 8:507,1228; prep
1) em benefício de, para a segurança de
2) acima, além, mais que
3) mais, além, acima

5229 υπε ραι ρομ αι huperairomai
voz média de 5228 e 142; v
1) levantar ou construir sobre algo
2) levantar-se, ser exaltado, ser arrogante
3) conduzir-se arrogantemente, comportar-se insolentemente perante

5230 υπε ρακ μος huperakmos
de 5228 e a raiz de 188; adj
1) além da flor ou primavera da vida
2) maduro demais, roliço e pronto para ser colhido, (desta forma, em maior perigo de
contaminação)
2a) de uma virgem

5231 υπε ραν ω huperano
de 5228 e 507; adv
1) em cima
1a) sobre algo

1b) de um lugar
1c) de posição ou poder

5232 υπε ραυ ξαν ω huperauxano
de 5228 e 837; TDNT - 8:517,1229; v
1) aumentar sem medida
2) cresçer extraordinariamente

5233 υπε ρβαι νω huperbaino
de 5228 e a raiz de 939; TDNT - 5:743,772; v
1) passar sobre, além
2) metáf.
2a) transgredir
2b) ultrapassar os limites
2c) transgredir, errar, pecar
2c1) de alguém que defrauda outro em negócios
2d) sobressair

5234 υπε ρβαλλ οντως huperballontos
do particípio presente ativo de 5235; TDNT - 8:520,1230; adv
1) acima da medida

5235 υπε ρβαλλ ω huperballo
de 5228 e 906; TDNT - 8:520,1230; v
1) sobrepujar em arremesso, lançar algo sobre ou além de qualquer coisa
2) transcender, ultrapassar, exceder, sobrepujar
3) que sobrepuja, que excede

5236 υπε ρβο λη huperbole
de 5235; TDNT - 8:520,1230; n f
1) ato de lançar
2) metáf.
2a) superioridade, excelência, pre-eminência
2b) sem medida, excessivamente, de forma preeminente
2c) além da medida

5237 υπε ρε ιδω hupereido
de 5228 e 1492; v
1) perder, deixar passar, não se dar conta de, não se preocupar com

5238 υπε ρε κει να huperekeina
de 5228 e o plural neutro de 1565; adv
1) além: as regiões situadas fora do país da residência de alguém

5239 υπε ρε κτει νω huperekteino
de 5228 e 1614; TDNT - 2:465,219; v
1) extender além dos limites prescritos, expandir além da medida, expandir demasiadamente

5240 υπε ρε κχυν( ν)ω huperekchuno
de 5228 e a forma substituta de 1632; v
1) derramar além da medida
2) transbordar, atropelar

5241 υπε ρε ντυ γχ αν ω huperentugchano

de 5228 e 1793; TDNT - 8:238,1191; v
1) interceder por alguém

5242 υπε ρε χω huperecho
de 5228 e 2192; TDNT - 8:523,1230; v
1) manter-se sobre
2) sobressair, elevar-se, destacar-se
2a) estar acima, ser superior em posição, autoridade, poder
2a1) homens proeminentes, governadores
2b) exceder, ser superior, melhor que, sobrepujar

5243 υπε ρη φα νια huperephania
de 5244; TDNT - 8:525,1231; n f
1) orgulho, soberbia, arrogância
2) o caráter de alguém que, com uma avaliação soberba de seus próprios poderes ou
méritos, despreza outros e até tratá-os com insolência e desprezo

5244 υπε ρη φα νος huperephanos
de 5228 e 5316; TDNT - 8:525,1231; adj
1) ato de mostrar-se acima dos outros, que se eleva sobre, que se coloca acima dos outros,
preeminente
2) que sobrevaloriza seus próprios meios ou méritos, que despreza os outros ou até trata-os
com desprezo, arrogante
Sinônimos ver verbete 5885

5245 υπε ρν ικ αω hupernikao
de 5228 e 3528; TDNT - 4:942,634; v
1) ser mais que vencedor, alcançar uma vitória inigualável

5246 υπε ρογκος huperogkos
de 5228 e 3591; adj
1) bombástico
2) metáf. imoderado, extravagante

5247 υπε ροχη huperoche
de 5242; TDNT - 8:523,1230; n f
1) posição elevada, preeminência, superioridade
2) metáf. excelência

5248 υπε ρπ ερι σσε υω huperperisseuo
de 5228 e 4052; TDNT - 6:58,828; v
1) abundar além da medida, abundar excessivamente
2) transbordar, alegrar-se abundantemente

5249 υπε ρπ ερι σσως huperperissos
de 5228 e 4057; adv
1) além da medida, excessivamente

5250 υπε ρπ λε ονα ζω huperpleonazo
de 5228 e 4121; TDNT - 6:263,864; v
1) estar excessivamente farto
2) transbordar
3) possuir em excesso

5251 υπε ρυψ οω huperupsoo
de 5228 e 5312; TDNT - 8:606,1241; v
1) metáf. exaltar à mais alta posição e poder, elevar à majestade suprema
2) exaltar até a máxima altura
3) exaltar-se orgulhosamente, ser exaltado além da medida
4) conduzir-se de forma altiva

5252 υπε ρφ ρο νεω huperphroneo
de 5228 e 5426; v
1) pensar mais de si mesmo do que é devido, ter um conceito muito elevado

5253 υπε ρω ον huperoon
de um derivado de 5228; n n
1) a parte mais alta da casa, as salas ou quartos superiores onde as mulheres moravam
2) sala na parte superior de uma residência, algumas vezes construída sobre o telhado plano
da casa, para onde os orientais estavam acostumados a se retirar a fim de cear ou beber
alguma coisa, meditar, orar

5254 υπε χω hupecho
de 5259 e 2192; v
1) manter sob, pôr sob, colocar debaixo de
2) metáf. suportar, submeter-se
2a) sofrer punição

5255 υπη κοο ς hupekoos
de 5219; TDNT - 1:224,34; adj
1) que escuta, obediente

5256 υπη ρε τεω hupereteo
de 5257; TDNT - 8:530,1231; v
1) agir com um remador, remar
2) servir a, prestar serviços

5257 υπε ρε της huperetes
de 5259 e um derivado de eresso (remar); TDNT - 8:530,1231; n m
1) criado
1a) remador de baixa categoria, remador subordinado
1b) qualquer que serve com as mãos: criado
1b1) no NT, dos empregados ou serventes dos magistrados como — dos empregados que
executam penalidades
1b2) dos servos de um rei, criados, acompanhantes, os soldados de um rei, dos atendentes
de uma sinagoga
1b3) de alguém que ministra ou presta serviços
1c) alguém que ajuda outro em algum trabalho
1c1) assistente
1c2) do pregador do evangelho
Sinônimos ver verbete 5834 e 5928

5258 υπν ος hupnos
de uma palavra arcaica e primária (talvez semelhante a 5259 da idéia de silêncio);
TDNT - 8:545,1233; n m
1) sono

5259 υπο hupo
preposição primária; prep
1) por, sob

5260 υποβαλ λω hupoballo
de 5259 e 906; v
1) atirar ou colocar sob
2) sugerir à mente
3) instruir privadamente, instigar, subornar ou induzir (alguém) de modo ilegal ou
secretamente a executar ou cometer algum crime
4) induzir (uma pessoa, esp. uma testemunha) a dar falso testemunho

5261 υπογρα μμος hupogrammos
de um composto de 5259 e 1125; TDNT - 1:772,128; n m
1) cópia escrita, que inclue todas as letras do alfabeto, dada aos iniciantes como uma ajuda
para aprender a desenhá-los
2) exemplo apresentado a alguém

5262 υπο δε ιγμ α hupodeigma
de 5263; TDNT - 2:32,141; n n
1) sinal sugestivo de algo, delineamento de algo, representação, figura, cópia
2) um exemplo: por imitação
2a) de algo a ser imitado
2b) de um aviso, de algo a ser evitado

5263 υπο δει κν υμι hupodeiknumi
de 5259 e 1166; v
1) mostrar ao colocar debaixo (i.e. diante) dos olhos
2) demonstrar através de palavras e argumentos, i.e., ensinar
3) mostrar por meio de dar a conhecer coisas futuras

5264 υπο δε χομ αι hupodechomai
de 5259 e 1209; v
1) receber como convidado

5265 υπο δε ω hupodeo
de 5259 e 1210; TDNT - 5:310,702; v
1) atar
2) abaixando-se, amarrar; calçar, colocar calçado

5266 υπο δημ α hupodema
de 5265; TDNT - 5:310,702; n n
1) o que é atado, sandália, uma sola presa ao pé com tiras

5267 υπο δικο ς hupodikos
de 5259 e 1349; TDNT - 8:557,1235; adj
1) sob julgamento, alguém que perdeu seu processo
2) que deve a alguém, que deve satisfação a
2a) sujeito à punição de Deus

5268 υπο ζυγι ον hupozugion
neutro de um composto de 5259 e 2218; adj
1) sob o jugo

2) animal de carga, burro
2a) o burro era o animal comum usado pelos orientais em viagem e para levar cargas

5269 υπο ζω ννυμι hupozonnumi
de 5259 e 2224; v
1) reforçar
1a) atar um navio lateralmente: i.e., com cilhas ou cabos, prepará-lo para suportar a força
das ondas e tempestades

5270 υπο κατω hupokato
de 5259 e 2736; v
1) sob, debaixo de

5271 υπο κρι νομ αι hupokrinomai
voz média de 5259 e 2919; TDNT - 8:559,1235; v
1) tomar a opinião de outro como referência ao que alguém decidiu para si mesmo
1a) replicar, responder
2) dar resposta (falar) sobre o palco
2a) personificar algo, representar um personagem
3) simular, fingir, pretender

5272 υπο κρισι ς hupokrisis
de 5271; TDNT - 8:559,1235; n f
1) ato de responder
2) resposta
3) atuação de um artista de teatro
4) dissimulação, hipocrisia

5273 υπο κριτ ης hupokrites
de 5271; TDNT - 8:559,1235; n m
1) alguém que responde, intérprete
2) ator, artista de teatro
3) dissimulador, impostor, hipócrita

5274 υπο λα μβανω hupolambano
de 5259 e 2983; TDNT - 4:15,495; v
1) pegar para erguer, levar ao alto
1a) tomar e levar embora
2) receber hospitaleiramente, dar as boas vindas
3) levantar
3a) seguir em discurso, a fim de replicar, contestar ou suplementar o que outro disse
4) levar na mente
4a) assumir, supor

5275 υπο λε ιπω hupoleipo
de 5295 e 3007; TDNT - 4:194,*; v
1) abandonar
2) ser deixado para trás, ficar para trás
2a) de um sobrevivente

5276 υπο ληνιο ν hupolenion
de um suposto composto de 5259 e 3025; TDNT - 4:254,531; n n

1) vasilhame colocado sob uma prensa (no Oriente, geralmente enterrado) para receber o
suco espremido das uvas, uma cova

5277 υπο λιμ πα νω hupolimpano
forma prolongada para 5275; v
1) deixar, abandonar

5278 υπομ ενω hupomeno
de 5259 e 3306; TDNT - 4:581,581; v
1) ficar
1a) retardar
2) ficar, i.e., permanecer, não retirar-se ou fugir
2a) preservar: sob desgraças e provações, manter-se firme na fé em Cristo
2b) sofrer, aguentar bravamente e calmamente: maltratos

5279 υπομ ιμνησ κω hupomimnesko
de 5259 e 3403; v
1) fazer alguém lembrar, trazer à lembrança, recordar: a outro
2) lembrar, admoestar, de algo
3) ser lembrado, lembrar-se

5280 υπομ ησις hupomnesis
de 5279; TDNT - 1:348,56; n f
1) ação de recordar
2) lembrança, memória
Sinônimos ver verbete 5809

5281 υπομ ονη hupomone
de 5278; TDNT - 4:581,581; n f
1) estabilidade, constância, tolerância
1a) no NT, a característica da pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade à
fé e piedade mesmo diante das maiores provações e sofrimentos
1b) pacientemente, firmemente
2) paciente, que espera por alguém ou algo lealmente
3) que persiste com paciência, constância, e perseverânça
Sinônimos ver verbete 5861

5282 υπονοε ω huponoeo
de 5259 e 3539; TDNT - 4:1017,636; v
1) supor, pensar, suspeitar

5283 υπονοια huponoia
de 5282; TDNT - 4:1017,636; n f
1) suspeita, desconfiança

5284 υπο πλ εω hupopleo
de 5259 e 4126; v
1) navegar sob, isto é, navegar junto a
2) para o lado protegido do vento, a sotavento

5285 υπο πν εω hupopneo
de 5259 e 4154; v
1) soprar

2) soprar suavemente

5286 υπο πο διο ν hupopodion
de um composto de 5259 e 4228; n n
1) escabelo
1a) tornar algúem um escabelo sob os pés, sujeitar, submeter ao poder de alguém
1b) metáf. tirado da prática dos conquistadores de colocar seus pés sobre pescoço de seus
inimigos conquistados

5287 υπο στ ασις hupostasis
de um composto de 5259 e 2476; TDNT - 8:572,1237; n f
1) ato de colocar ou estabelecer sob
1a) algo colococado sob, base, fundação
2) aquilo que tem um fundamento, é firme
2a) aquilo que tem existência atual
2a1) substância, ser real
2b) qualidade substancial, natureza, de um pessoa ou coisa
2c) a estabilidade de mente, firmeza, coragem, resolução
2c1) confidência, forte confiança, segurança

5288 υπο στ ελλ ω hupostello
de 5259 e 4724; TDNT - 7:597,1074; v
1) retirar-se, voltar atrás, rebaixar
1a) retroceder: de uma pessoa tímida
2) retirar-se para dentro de si mesmo, i.e., ser tímido, defensivo, retraído
2a) daqueles que por causa da sua timidez, hesitam em declarar o que crêem
2b) não estar disposto a declarar por medo
2c) evitar declarar, esconder, dissimular

5289 υπο στ ολ η hupostole
de 5288; TDNT - 7:599,1074; n f
1) timidez de alguém que furtivamente recua

5290 υπο στ ρεφω hupostrepho
de 5259 e 4762; v
1) voltar atrás
1a) virar
2) regressar

5291 υπο στ ρωνν υμι hupostronnumi ou υποστ ρω ννυω
de 5259 e 4766; v
1) espalhar, estender-se sob

5292 υπο ταγη hupotage
de 5293; TDNT - 8:46,1156; n f
1) ato de sujeitar
2) obediência, sujeição

5293 υπο τασσω hupotasso
de 5259 e 5021; TDNT - 8:39,1156; v
1) organizar sob, subordinar
2) sujeitar, colocar em sujeição
3) sujeitar-se, obedecer

4) submeter ao controle de alguém
5) render-se à admoestação ou conselho de alguém
6) obedecer, estar sujeito
Um termo militar grego que significa “organizar [divisões de tropa] numa forma militar
sob o comando de um líder”. Em uso não militar, era “uma atitude voluntária de ceder,
cooperar, assumir responsabilidade, e levar um carga”.

5294 υπο τιθ ημι hupotithemi
de 5259 e 5087; v
1) estabelecer sob
2) metáf. suprir, sugerir (tirar dos próprios recursos)

5295 υπο τρε χω hupotrecho
de 5259 e 5143 (que inclue seu substituto); v
1) seguir sob
1a) de navegadores
1a1) seguir até um lugar na costa, onde se possa estar mais protegido
1a2) correr sob o abrigo de

5296 υπο τυ πωσις hupotuposis
de um composto de 5259 e um derivado de 5179; TDNT - 8:246,1193; n f
1) esboço, plano, exposição breve e sumária
2) exemplo, modelo
2a) para exemplo daqueles que deveriam futuramente acreditar
2b) mostrar através de exemplo em conversa que a mesma graça que eu obtive não estaria
faltando àqueles que deveriam futuramente crer

5297 υπο φε ρω hupophero
de 5259 e 5342; v
1) sofrer por estar sob, sustentar (algo colocado sobre os ombros de alguém)
2) suportar pacientemente, aguentar

5298 υποχωρε ω hupochoreo
de 5259 e 5562; v
1) voltar
2) retroceder

5299 υπω πι αζω hupopiazo
de um composto de 5259 e um derivado de 3700; TDNT - 8:590,1239; v
1) espancar, bater tanto a ponto de provocar contusões e manchas cor-de-chumbo
1a) como um boxeador que esmurra seu corpo, trata-o rudemente, disciplina-o pelo
sofrimento
2) metáf.
2a) trazer a alguém aborrecimento insuportável
2a1) bater em alguém, destruir
2b) ameaçar
3) aquela parte do rosto que está sob os olhos

5300 υς hus
aparentemente, palavra primária; n f
1) suíno

5301 υσσω πο ς hussopos

de origem estrangeira 231; n f
1) hissopo
2) planta usada pelos hebreus em seus rituais de áspersão

5302 υστε ρε ω hustereo
de 5306; TDNT - 8:592,1240; v
1) atrás
1a) vir mais tarde ou com bastante atraso
1a1) ser deixado para trás na corrida e falhar em alcançar o objetivo, não chegar até o fim
1a2) metáf. falhar em tornar-se um participante, voltar atrás de
1b) ser inferior em poder, influência e posição
1b1) da pessoa: ser inferior a
1c) falhar, estar ausente
1d) estar em falta de, faltar
2) sofrer necessidade, estar destituído de, faltar (ser inferior) em excelência, valor

5303 υστε ρημ α husterema
de 5302; TDNT - 8:592,1240; n n
1) deficiência, aquilo que está faltando
2) em referência a propriedade e recursos, pobreza, necessidade, destituição

5304 υστε ρη σις husteresis
de 5302; TDNT - 8:592,1240; n f
1) necessidade, pobreza

5305 υστε ρο ν husteron
neutro de 5306 como advérbio; TDNT - 8:592,1240; n n
1) por último, atrasado, que vem após, o segundo
2) mais tarde, após isto, finalmente

5306 υστε ρο ς husteros
comparativo de 5259 (no sentido de atrasado); TDNT - 8:592,1240; adj
1) por último, atrasado, que vem após, o segundo
2) mais tarde, após isto, finalmente

5307 υφ αν τος huphantos
de υφαινω huphaino, tecer; adj
1) tecido

5308 υψ ηλ ος hupselos
de 5311; adj
1) alto, eminente
1a) exaltado nas alturas
1b) com um braço levantado, i.e., com sinal de poder
2) metáf. eminente, exaltado
2a) em influência e honra
2b) colocar a mente em, procurar, coisas superiores (como honras e riquezas), ser ambicioso

5309 υψ ηλ οφ ρο νεω hupselophroneo
de um composto de 5308 e 5424; v
1) ser altivo, arrogante

5310 υψι στ ος hupsistos

superlativo da raiz de 5311; TDNT - 8:614,1241; adv
1) o mais elevado, digníssimo
1a) de lugar: as regiões mais elevadas
1b) de posição: o Deus altíssimo

5311 υψο ς hupsos
de um derivado de 5228; TDNT - 8:602,1241; n n
1) altura
1a) de dimensão
1b) de lugar, céu
1c) metáf. posição, alto posto

5312 υψ οω hupsoo
de 5311; TDNT - 8:606,1241; v
1) elevar às alturas, exaltar
2) metáf.
2a) elevar ao extremo da opulência e prosperidade
2b) exaltar, elevar à dignidade, honra e felicidade

5313 υψ ωμα hupsoma
de 5312; TDNT - 8:613,1241; n n
1) algo elevado, altura
1a) de espaço
1b) estrutura elevada, i.e., barreira, proteção, reduto

5314 φαγος phagos
de 5315; n m
1) homem voraz, glutão

5315 φαγ ω phago
verbo primário (usado como um substituto de 2068 em tempos determinados); v
1) comer
2) comer (consumir) algo
2a) alimentar-se, tomar uma refeição
2b) metáf. devorar, consumir

5316 φαι νω phaino
prolongação da raiz de 5457; TDNT - 9:1,1244; v
1) trazer à luz, fazer brilhar, espalhar a luz
2) brilhar
2a) brilhar, ser brilhante ou resplendente
2b) tornar-se evidente, ser trazido à luz, tornar-se visível, aparecer
2b1) de vegetação em crescimento, vir à luz
2b2) aparecer, ser visto
2b3) expor à visão
2c) encontrar os olhos, descobrir os olhos, tornar claro ou manifesto
2c1) ser visto, aparecer
2d) tornar-se claro na mente; ter a impressão, segundo o próprio julgamento ou opinião
Sinônimos ver verbete 5837

5317 φαλ εκ Phalek
de origem hebraica 6389  ;פלגn pr m

Faleque = “divisão”
1) filho de Éber

5318 φαν ερος phaneros
de 5316; TDNT - 9:2,1244; adj
1) aparente, manifesto, evidente, reconhecido
2) manifesto, i.e, claramente reconhecido ou identificado

5319 φαν εροω phaneroo
de 5318; TDNT - 9:3,1244; v
1) tornar manifesto ou visível ou conhecido o que estava escondido ou era desconhecido,
manifestar, seja por palavras, ou ações, ou de qualquer outro modo
1a) tornar atual e visível, perceptível
1b) tornar conhecido pelo ensino
1c) tornar manifesto, ser feito conhecido
1d) de uma pessoa
1d1) expor à visão, tornar manifesto, mostrar-se, aparecer
1e) tornar-se conhecido, ser claramente identificado, totalmente entendido
1e1) quem e o que alguém é
Sinônimos ver verbete 5812

5320 φαν ερως phaneros
de 5318; adv
1) manifestadamente
1a) abertamente, claramente
1b) abertamente

5321 φαν ερωσις phanerosis
de 5319; TDNT - 9:6,1244; n f
1) manifestação

5322 φαν ος phanos
de 5316; n m
1) tocha, lanterna

5323 φαν ου ηλ Phanouel
de origem hebraica 6439  ;פנואלn pr m
Fanuel = “face de Deus”
1) pai de Ana, a profetiza da tribo de Aser

5324 φαντ αζ ω phantazo
de um derivatido de 5316; TDNT - 9:6,1244; v
1) fazer aparecer, tornar visível, expor à visão, mostrar
1a) aparência, visão

5325 φαντ ασι α phantasia
de um derivado de 5324; n f
1) exibição, aparência esplendorosa, espetáculo, glória

5326 φαντ ασμ α phantasma
de 5324; TDNT - 9:6,1244; n n
1) aparência

2) aparição, fantasma

5327 φαραγ ξ pharagx
propriamente, reforçado da raiz de 4008 ou particularmente de 4486; n f
1) vale cercado por rochas e precipícios
2) ravina

5328 φαραω Pharao
de origem estrangeira 6547; n m
Faraó = “sua nudez”
1) título comum dos reis nativos do Egito

5329 φαρες Phares
de origem hebraica 6557  ;פרץn pr m
Perez = “brecha”
1) filho de Judá e Tamar, sua nora

5330 φαρισα ιος Pharisaios
de origem hebraica, cf 6567  ;פרושיםTDNT - 9:11,1246; n m
1) Seita que parece ter iniciado depois do exílio. Além dos livros do AT, os Fariseus
reconheciam na tradição oral um padrão de fé e vida. Procuravam reconhecimento e
mérito através da observância externa dos ritos e formas de piedade, tal como lavagens
ceremoniais, jejuns, orações, e esmolas. Comparativamente negligentes da genuína
piedade,
orgulhavam-se
em
suas
boas
obras.
Mantinham de forma persistente a fé na existência de anjos bons e maus, e na vinda do
Messias; e tinham esperança de que os mortos, após uma experiência preliminar de
recompensa ou penalidade no Hades, seriam novamente chamados à vida por ele, e
seriam recompensados, cada um de acordo com suas obras individuais. Em oposição à
dominação da família Herodes e do governo romano, eles de forma decisiva
sustentavam a teocracia e a causa do seu país, e tinham grande influência entre o povo
comum. De acordo com Josefo, eram mais de 6000. Eram inimigos amargos de Jesus e
sua causa; foram, por outro lado, duramente repreendidos por ele por causa da sua
avareza, ambição, confiança vazia nas obras externas, e aparência de piedade a fim de
ganhar popularidade.

5331 φαρμ ακ ει α pharmakeia
de 5332; n f
1) uso ou administração de drogas
2) envenenamento
3) feitiçaria, artes mágicas, freqüentemente encontrado em conexão com a idolatria e
estimulada por ela
4) metáf. as decepções e seduções da idolatria

5332 φαρμ ακ ευ ς pharmakeus
de pharmakon (droga, i.e., porção de feitiço); n m
1) alguém que prepara ou usa remédios mágicos
2) feiticeiro

5333 φαρμ ακ ος pharmakos
o mesmo que 5332; adj
1) que pertence às artes mágicas

5334 φασις phasis
de 5346 (não o mesmo que “fase”, que é de 5316); n f
1) entre os oradores áticos, a denúncia (informação contra) daqueles que se apropriaram
indevidamente da propriedade do estado, ou violaram a lei com respeito a importação
ou exportação de mercadoria, ou defraudaram seus guardas
2) revelação de um crime secreto

5335 φασκω phasko
prolongação do mesmo que 5346; v
1) afirmar, alegar, anunciar ou declarar

5336 φατν η phatne
de pateomai (comer); TDNT - 9:49,1251; n f
1) camilha para bebê, manjedoura, estábulo

5337 φαυ λος phaulos
aparentemente, palavra primária; adj
1) fácil, usual, baixo, sem valor, sem importância
2) eticamente, mau, vil, perverso
Sinônimos ver verbete 5908

5338 φεγ γος pheggos
provavelmente semelhante a raiz de 5457 [cf 5350]; n n
1) luz
1a) da lua
1b) de uma vela ou lâmpada
2) brilho da luz do sol, raio de luz
Sinônimos ver verbete 5817

5339 φειδομ αι pheidomai
de afinidade incerta; v
1) poupar
2) abster-se

5340 φειδομ ενως pheidomenos
de particípio de 5339; adv
1) de forma reduzida, escassamente

5341 φελ ονης phelones
pela transposição para um derivado provavelmente de 5316 (que mostra as roupas
externas); n m
1) capa de viagem, usada para proteção contra clima tempestuoso

5342 φερω phero
verbo primário (para o qual outras palavras e aparentemente não cognatas são usadas
em determinados tempos apenas, especialmente, οιω oio; e ενεγκω enegko; TDNT 9:56,1252; v
1) carregar
1a) levar alguma carga
1a1) levar consigo mesmo
1b) mover pelo ato de carregar; mover ou ser transportado ou conduzido, com sugestão de
força ou velocidade

1b1) de pessoas conduzidas num navio pelo mar
1b2) de uma rajada de vento, para impelir
1b3) da mente, ser movido interiormente, estimulado
1c) carregar, i.e., sustentar (guardar de cair)
1c1) de Cristo, o preservador do universo
2) carregar, i.e., suportar, agüentar o rigor de algo, agüentar pacientemente a conduta de
alguém, poupar alguém (abster-se de punição ou destruição)
3) trazer, levar a, entregar
3a) mudar para, adotar
3b) comunicar por anúncio, anunciar
3c) causar, i.e., gerar, produzir; apresentar num discurso
3d) conduzir, guiar

5343 φευγ ω pheugo
aparentemente, verbo primário; v
1) fugir, procurar segurança pela fuga
2) metáf. fugir (escapar ou evitar pela fuga) algo abominável, esp. vício
3) ser salvo pelo vôo, escapar com segurança do perigo
4) poeticalmente, escapar, desaparecer

5344 φηλ ιξ Phelix
de origem latina; n pr m
Félix = “feliz”
1) procurador romano da Judéia, nomeado pelo imperador Cláudio em 53 d.C. Governou a
província de um modo cruel e corrupto. Seu período de governo foi repleto de conflitos
e sedições. Paulo foi trazido diante de Félix na Cesaréia. Colocou-o na prisão, e o
manteve lá por dois anos na esperança de extorquir dinheiro dele. At 24.26-27. No fim
daquele tempo, Pórcio Festo foi nomeado para substituir Félix, que, no seu retorno a
Roma, foi acusado pelos judeus da Cesaréia, e teria sofrido as conseqüências das suas
atrocidades, não tivesse seu irmão Pallas convencido o imperador Nero a poupá-lo. A
esposa de Félix era Drusila, filha de Herodes Agripa I, que era sua terceira esposa e a
quem ele persuadiu a deixar seu marido e casar-se com ele.

5345 φημη pheme
de 5346; n f
1) fama, notícia

5346 φημι phemi
propriamente, o mesmo que a raiz de 5457 e 5316; v
1) tornar conhecido os pensamentos de alguém, declarar
2) dizer

5347 φηστ ος Phestos
de derivação latina, ver 4201; n pr m
[Pórcio] Festo = “festivo”
1) sucessor de Félix como procurador da Judéia

5348 φθα νω phthano
aparentemente, verbo primário; TDNT - 9:88,1258; v
1) vir antes, preceder, antecipar
d.C. depois de Cristo

2) vir a, chegar à
3) alcançar, chegar a

5349 φθα ρτ ος phthartos
de 5351; TDNT - 9:93,1259; adj
1) corruptível, que perece

5350 φθεγ γομ αι phtheggomai
provavelmente semelhante a 5338 e assim a 5346; v
1) emitir um som, barulho ou choro
1a) de qualquer tipo de som ou voz, seja de ser humano ou animal ou um objeto inanimado
como um trovão, instrumentos musicais, etc.

5351 φθειρ ω phtheiro
provavelmente reforçado de phthio (consumir ou desperdiçar); TDNT - 9:93,1259; v
1) corromper, destruir
1a) na opinião dos judeus, o templo estava corrompido ou “destruído” quando alguém
contaminava ou em menor grau danificava algo nele, ou quando seus guardiões
negligenciavam seus deveres
1b) desviar a igreja cristã daquele estado de conhecimento e santidade, no qual ela deve
permanecer
1c) ser destruído, perecer
1d) num sentido ético, corromper, depravar

5352 φθι νοπ ωρ ινος phthinoporinos
de um derivado de phthino (diminuir; semelhante a raiz de 5351) e 3703 (que significa
outono tardio); adj
1) árvores de outono
1a) árvores tal como estão no final do outono: secas, sem folhas e sem frutos
1b) metáf. para estéril, pessoas sem valor

5353 φθο γγος phthoggos
de 5350; n m
1) som musical, seja vocal ou instrumental

5354 φθο νεω phthoneo
de 5355; v
1) invejar

5355 φθο νος phthonos
provavelmente semelhante a raiz de 5351; n m
1) inveja
2) por inveja, i.e., motivado pela inveja

5356 φθο ρα phthora
de 5351; TDNT - 9:93,1259; n f
1) corrupção, destruição, aquilo que perece
1a) aquilo que está sujeito à corrupção, que é perecível
1b) no sentido cristão, sofrimento eterno no inferno
2) no NT, num sentido ético, corrupção, i.e., decadência moral

5357 φι αλ η phiale
de afinidade incerta; n f

1) tigela larga rasa, prato fundo

5358 φι λα γαθ ος philagathos
de 5384 e 18; TDNT - 1:18,3; adj
1) que ama a bondade

5359 φι λα δελφ εια Philadelpheia
de Philadelphos (o mesmo que 5361); TDNT - 1:144,*; n pr loc
Filadélfia = “amor fraterno”
1) cidade da Lídia, na Ásia Menor, situada próximo à base oriental do Monte Tmolus,
fundada e nomeada pelo rei de Pérgamo, Atalo II Filadelfo. Depois da morte de Atalo
III Filometor, 133 a.C., ela e todo o seu reino se submeteram por vontade própria à
jurisdição dos romanos.

5360 φι λα δελφι α philadelphia
de 5361; TDNT - 1:144,22; n f
1) amor de irmãos ou irmãs, amor fraterno
2) no NT, o amor que cristãos cultivam uns pelos outros como irmãos

5361 φι λα δελφ ος philadelphos
de 5384 e 80; TDNT - 1:144,22; adj
1) amável irmão ou irmã
2) num sentido amplo, que ama alguém como um irmão, compatriota, companheiro de
alguém em amor
2a) de um israelita
2b) de um cristão que ama outros cristãos

5362 φι λα νδρος philandros
de 5384 e 435; adj
1) que ama seu marido

5363 φι λα νθρ ωπι α philanthropia
do mesmo que 5364; TDNT - 9:107,1261; n f
1) amor à humanidade, benevolência

5364 φι λα νθρ ωπ ως philanthropos
de um composto de 5384 e 444; TDNT - 9:107,1261; adv
1) humanamente, gentilmente

5365 φι λα ργυρ ια philarguria
de 5366; n f
1) amor ao dinheiro, avareza

5366 φι λα ργυρ ος philarguros
de 5384 e 696; adj
1) que ama o dinheiro, avareza

5367 φι λα υτ ος philautos
de 5384 e 846; adj
1) que ama a si mesmo
2) bem atento aos próprios interesses, egoísta

5368 φι λεω phileo
a.C. antes de Cristo

de 5384; TDNT - 9:114,1262; v
1) amar
1a) aceitar
1b) gostar
1c) sancionar
1d) tratar carinhosamente ou cuidadosamente, dar as boas-vindas, favorecer
2) mostrar sinais de amor
2a) beijar
3) gostar de fazer
3a) estar acostumado, habituado a fazer
Sinônimos ver verbete 5914

5369 φι ληδ ονος philedonos
de 5384 e 2237; TDNT - 2:909,303; adj
1) que ama o prazer

5370 φι λημ α philema
de 5368; TDNT - 9:114,1262; n n
1) beijo
2) beijo com o qual, como sinal de afeição fraterna, cristãos estavam acostumados a saudar
ou despedir-se de seus companheiros na fé

5371 φι λημ ων Philemon
de 5368; n pr m
Filemom = “alguém que beija”
1) residente de Colossos, convertido ao cristianismo por Paulo, e o destinatário da carta que
leva seu nome

5372 φι λητος Philetos
de 5368; n pr m
Fileto = “amado”
1) herético e discípulo de Himeneu,

5373 φι λια philia
de 5384; TDNT - 9:146,1262; n f
1) amizade

5374 φι λιπ πη σι ος Philippesios
de 5375; n pr m
1) morador da cidade de Filipos

5375 φι λιπ πο ι Philippoi
plural de 5376; n pr loc
Filipos = “amante de cavalos”
1) cidade da Macedônia, localizada na ou próximo da costa norte do Mar Ageu, entre os rios
Strimon e Nesto, e as cidades de Neápolis e Anfípolis

5376 φι λιπ πο ς Philippos
de 5384 e 2462; n pr m
Filipe = “amante de cavalos”
1) um apóstolo de Cristo
2) um evangelista e um dos sete diáconos da igreja de Jerusalém

3) tetrarca de Traconite. Irmão de Herodes Antipas, somente por parte de pai. Felipe nasceu
de Cleópatra, de Jerusalém, e Herodes de Maltace, uma samaritana. Morreu no vigésimo
ano de Tibério, cinco anos após sua menção em Lc 3.1. Construiu Cesaréia de Felipe.
Seu meio-irmão, Herodes Antipas, casou com sua esposa ilegalmente.(Gill)
4) ver 2542, Cesaréia de Felipe

5377 φι λοθε ος philotheos
de 5384 e 2316; adj
1) que ama a Deus

5378 φι λολογος Philologos
de 5384 e 3056; n pr m
Filólogo = “amante da Palavra”
1) cristão que Paulo cumprimenta em sua carta aos Romanos

5379 φι λονεικ ια philoneikia
de 5380; n f
1) amor à briga, ímpeto para a contenda
2) disputa
2a) num bom sentido, imitação

5380 φι λονεικ ος philoneikos
de 5384 e neikos (briga, provavelmente semelhante a 3534); adj
1) que gosta de briga, contencioso
1a) num bom sentido, rival

5381 φι λοξενι α philoxenia
de 5382; TDNT - 5:1,*; n f
1) amor aos estrangeiros, hospitalidade

5382 φι λοξεν ος philoxenos
de 5384 e 3581; TDNT - 5:1,661; adj
1) hospitaleiro, generoso para as visitas

5383 φι λοπρ ωτε υω philoproteuo
de um composto de 5384 e 4413; v
1) aspirar a preeminência, desejar ser o primeiro

5384 φι λος philos
palavra primitiva; TDNT - 9:146,1262; adj
1) amigo, ser amigável a alguém, desejar a ele tudo de bom
1a) amigo
1b) sócio
1c) aquele se associa amigavelmente com alguém, companheiro
1d) um dos amigos do noivo que em seu favor pediu a mão da noiva e prestou a ele vários
serviços na realização do casamento e celebração das núpcias

5385 φι λοσοφ ια philosophia
de 5386; TDNT - 9:172,1269; n f
1) amor à sabedoria
1a) usado do zelo ou da habilidade em qualquer arte ou ciência, qualquer ramo do
conhecimento. Usado uma vez no NT para teologia, ou antes para teosofia, de certos
judeus cristãos ascéticos, que ocupavam-se com investigações refinadas e especulativas

sobre a natureza e as classes dos anjos, sobre o ritual da lei mosaica e os regulamentos
da tradição judaica com respeito à vida prática

5386 φι λοσοφ ος philosophos
de 5384 e 4680; TDNT - 9:172,1269; n m
1) filósofo, alguém dado à busca da sabedoria ou conhecimento
2) num sentido restrito, alguém que investiga e discute a causa fundamental das coisas e o
bem supremo

5387 φι λοστ ορ γος philostorgos
de 5384 e storge (amor entre familiares, especialmente entre pais ou filhos); adj
1) amor mútuo entre pais e filhos, esposas e esposos
2) afeição, amabilidade, ternura
2a) principalmente do carinho recíproco de pais e filhos

5388 φι λοτε κν ος philoteknos
de 5384 e 5043; adj
1) que ama a sua descendência ou os seus filhos

5389 φι λοτιμεομ αι philotimeomai
voz média de um composto de 5384 e 5092; v
1) ser apreciador da honra
1a) ser movido pelo amor à honra
1b) por amor à honra, esforçar-se por fazer algo acontecer
2) ser ambicioso
2a) esforçar-se ardentemente, torná-lo seu objetivo

5390 φι λοφρο νως philophronos
de 5391; adv
1) gentilmente, de uma maneira amigável

5391 φι λοφρω ν philophron
de 5384 e 5424; adj
1) amigável, bom

5392 φιμ οω phimoo
de phimos (mordaça); v
1) fechar a boca com uma mordaça, amordaçar
2) metáf.
2a) fechar a boca, tornar mudo, reduzir ao silêncio
2b) tornar-se mudo
3) ser mantido sob controle

5393 φλε γω ν Phlegon
particípio ativo da raiz de 5395; n pr m
Flegonte = “que queima”
1) residente de Roma cumprimentado por Paulo na carta aos Romanos

5394 φλογιζω phlogizo
de 5395; v
1) incendiar, colocar fogo
2) queimar
3) fig. operar destrutivamente, ter um poder muito pernicioso

3a) daquilo que desperta as influências destrutivas

5395 φλοξ phlox
da palavra primária phlego (“brilhar” ou “queimar”); n f
1) chama

5396 φλυα ρε ω phluareo
de 5397; v
1) expressar tolices, conversar à toa, tagarelar
2) apresentar acusações inúteis, vazias
3) acusar alguém falsamente com palavras maliciosas

5397 φλυα ρο ς phluaros
de phluo (borbulhar); adj
1) de pessoas que expressam ou fazem coisas tolas, tagarelas, que balbucia
2) de coisas, tolas, insignificantes, inúteis

5398 φοβε ρος phoberos
de 5401; adj
1) que inspira medo, terrível, formidável
2) afetado com medo, tímido
Sinônimos ver verbete 5835

5399 φοβεω phobeo
de 5401; TDNT - 9:189,1272; v
1) pôr em fuga pelo terror (espantar)
1a) pôr em fuga, fugir
1b) amedrontar, ficar com medo
1b1) ser surpreendido pelo medo, estar dominado pelo espanto
1b1a) do aterrorizados por sinais ou acontecimentos estranhos
1b1b) daqueles cheios de espanto
1b2) amedrontar, ficar com medo de alguém
1b3) ter medo (i.e., hesitar) de fazer algo (por medo de dano)
1c) reverenciar, venerar, tratar com deferência ou obediência reverencial
Sinônimos ver verbete 5841

5400 φοβητρο ν phobetron
de um derivado de 5399; n n
1) aquilo que espalha terror, terror, (causa de) medo

5401 φοβος phobos
da palavra primária phebomai (amedrontar); TDNT - 9:189,1272; n m
1) medo, temor, terror
1a) aquilo que espalha medo
2) reverência ao próprio marido

5402 φοι βη Phoibe
de phoibos (brilhante, provavelmente semelhante a raiz de 5457); n pr f
Febe = “radiante”
1) diaconisa da igreja de Cencréia, próximo a Corinto

5403 φοι νικ η Phoinike
de 5404; n pr loc

Fenícia = “terra das palmeiras”
1) território da província da Síria, situado na costa do Mediterrâneo entre o rio Eleutero e o
promotório do Carmelo, com cerca de 50 km de comprimento e 5 km de largura

5404 φοι νιξ phoinix
de derivação incerta; n m
1) palmeira

5405 φοι νιξ Phoinix
provavelmente o mesmo que 5404; n pr loc
Fênix = “palmeira”
1) nome de um porto em Creta, na costa sul

5406 φονευς phoneus
de 5408; n m
1) assassino, criminoso, homicida
Sinônimos ver verbete 5811 e 5889

5407 φονευω phoneuo
de 5406; v
1) matar, assassinar
2) cometer um assassinato

5408 φονος phonos
de uma palavra primária arcaica pheno (assassinar); n m
1) assassinato, massacre

5409 φορ εω phoreo
de 5411; TDNT - 9:83,1252; v
1) usar constantemente, vestir
1a) de roupa, vestuário, armadura

5410 φορ ον Phoron
de origem latina; n pr loc
1) Forum de Ápio, cidade na Itália, a 70 km de Roma, no Caminho de Ápio

5411 φο ρος phoros
de 5342; TDNT - 9:78,1252; n m
1) tributo, esp. a taxa anual cobrada pelas casas, terras, e pessoas
Sinônimos ver verbete 5941

5412 φορτι ζω phortizo
de 5414; TDNT - 9:86,1252; v
1) colocar uma carga sobre, carregar
2) metáf. oprimir alguém com uma carga (de ritos e preceitos sem sentido)

5413 φορτι ον phortion
diminutivo de 5414; TDNT - 9:84,1252; n n
1) carga, peso
1a) do frete ou carregamento de um navio
2) metáf.
2a) de ritos fatigantes

2b) dos deveres que Cristo impôs aos seus seguidores. Jesus usa a palavra “carga” a fim de
contrastá-la com os preceitos dos Fariseus, a observância dos quais era muito opressiva
2c) fraquezas da consciência que oprimem a alma
Sinônimos ver verbete 5819

5414 φορτ ος phortos
de 5342; n m
1) peso, carga
1a) de um navio

5415 φορτ ουν ατος Phortounatos
de origem latina; n pr m
Fortunato = “bem fretado”
1) cristão de Corinto

5416 φρα γε λλ ιον phragellion
de um derivado da raiz de 5417; n n
1) açoite ou chicote

5417 φρα γε λλ οω phragelloo
de um suposto equivalente do latim flagellum; v
1) espancar, açoitar

5418 φρα γμο ς phragmos
de 5420; n m
1) cerca, muro
2) aquilo que separa, que impede dois de se reunirem

5419 φρα ζω phrazo
provavelmente semelhante a 5420 pela idéia de definir; v
1) indicar claramente, tornar conhecido, declarar, seja por gesto ou pela escrita ou fala, ou
de algum outro meio
2) explicar

5420 φρα σσω phrasso
aparentemente uma forma reforçada da raiz de 5424; v
1) cercar, bloquear, parar, fechar
2) silenciar

5421 φρε αρ phrear
de derivação incerta; n n
1) poço
2) o buraco do abismo (porque se imagina que o mundo inferior aumenta em tamanho
quanto mais se extende para baixo da superfície da terra e desta forma se parece com
uma cisterna, o orifício da qual é estreito)

5422 φρεν απ αταω phrenapatao
de 5423; v
1) enganar alguém de qualquer forma

5423 φρεν απ ατης phrenapates
de 5424 e 539; n m
1) impostor, sedutor

5424 φρεν phren
provavelmente de uma forma arcaica phrao (controlar ou frear, cf 5420); TDNT 9:220,1277; n f
1) a região da barriga ou diafragma, as partes do coração
2) a mente
2a) a faculdade de perceber e julgar

5425 φρισσ ω phrisso
aparentemente, verbo primário; v
1) eriçar-se, ficar de pé
2) estremeçer, ser invadido por um medo extremo, estar terrificado

5426 φρο νεω phroneo
de 5424; TDNT - 9:220,1277; v
1) ter entendimento, ser sábio
2) sentir, pensar
2a) ter uma opinião de si mesmo, pensar a respeito de si, ser modesto, não permitir que a
opinião que se tem de si mesmo (apesar de correta) exceda os limites da modéstia
2b) pensar ou refletir sobre a própria opinião
2c) ser do mesmo pensamento, i.e., concordar, compartilhar os mesmos pontos de vista, ser
harmonioso
3) dirigir a mente para algo, procurar, esforçar-se por
3a) cuidar dos próprios interesses ou vantagens
3b) ser do partido de alguém, apoiá-lo (nas causas públicas)

5427 φρο νημ α phronema
de 5426; TDNT - 9:220,1277; n n
1) o que alguém tem em mente, os pensamentos e propósitos

5428 φρο νη σις phronesis
de 5426; TDNT - 9:220,1277; n f
1) entendimento
2) conhecimento e amor à vontade de Deus
Sinônimos ver verbete 5826 e 5894

5429 φρο νιμος phronimos
de 5424; TDNT - 9:220,1277; adj
1) inteligente, sábio
2) prudente, i.e., atento aos próprios interesses
Sinônimos ver verbete 5872

5430 φρο νιμως phronimos
de 5429; adv
1) prudentemente, sabiamente

5431 φρο ντιζ ω phrontizo
de um derivado de 5424; v
1) pensar, ser cuidadoso
2) estar pensativo ou ansioso

5432 φρου ρε ω phroureo
de um composto de 4253 e 3708; v

1) guardar, proteger através de uma guarda militar, seja para evitar invasão inimiga, ou para
impedir a fuga dos habitantes de uma cidade sitiada
2) metáf.
2a) sob o controle da lei mosaica, para que ele não possa escapar de seu poder
2b) proteger através da ação de guardar, manter
2c) pelo ato de vigiar e guardar, impedir que alguém alcance algo

5433 φρυα σσω phruasso
semelhante a 1032, 1031; v
1) relinchar, pisotear, cavalgar com ostentação, urrar
2) estar com ótimo humor
2a) de cavalos
2b) de pessoas
2b1) assumir atitude soberba
2b2) comportar-se com arrogância
2c) estar tumultuado, enfurecer-se

5434 φρυγ ανο ν phruganon
de um suposto derivado de phrugo (assar ou ressecar, semelhante a raiz de 5395); n n
1) galho seco, ramo
2) varas completamente secas, madeira de arbusto, madeira para queimar, ou material
similar usado como combustível
2a) de palha, restolho

5435 φρυγ ια Phrugia
provavelmente de origem estrangeira; n pr loc
Frígia = “seco, árido”
1) região da Ásia Menor limitada pela Bitínia, Galácia, Licaônia, Pisídia, Lídia, Mísia e
cercada pelas cidades de Laodicéia, Hierápolis, e Colossos

5436 φυ γε λλ ος Phugellos
provavelmente de 5343; n pr m
Fígelo = “pequeno fugitivo”
1) cristão que estava com Paulo e o abandonou

5437 φυ γη phuge
de 5343; n f
1) fuga

5438 φυ λα κη phulake
de 5442; TDNT - 9:241,1280; n f
1) guarda, vigília
1a) ato de vigiar, ato de manter vigília
1a1) manter vigília
1b) pessoas que mantêm vigília, guarda, sentinelas
1c) do lugar onde cativos são mantidos, prisão
1d) do tempo (da noite) durante o qual uma guarda era mantida, uma vigília, i.e., um
período de tempo durante o qual parte da guarda estava em ação, e no fim do qual
outros
tomavam
o
seu
lugar.
Como os gregos antigos geralmente dividiam a noite em três partes, assim, antes do
exílio, os israelitas também tinham três vigílias durante a noite; subseqüentemente, no

entanto, depois de se tornarem sujeitos aos romanos, adotaram o costume romano de
dividir a noite em quatro vigílias

5439 φυ λα κι ζω phulakizo
de 5441; v
1) jogar na prisão, aprisionar

5440 φυ λα κτ ηρι ον phulakterion
neutro de um derivado de 5442; n n
1) lugar fortificado provisto com uma garnição, um posto para uma guarda ou guarnição
2) preservativo ou salvaguarda, um amuleto. Os judeus usavam esta palavra para descrever
pequenas tiras de pergaminho nas quais eram escritas as seguintes passagens da lei de
Moisés, Êx 13.1-10,11-16; Dt 6.4-9; 11.13-21, e que, fechado em caixinhas,
costumavam, quando em oração, usar preso por uma tira de couro à testa e ao braço
esquerdo, à altura do coração, para que eles pudessem ser solenemente lembrados da
obrigação de guardar os mandamentos de Deus na mente e no coração, de acordo com
as orientações dadas em Êx 13.6; Dt 6.8; 11.18. Pensava-se que estes pergaminhos
tinham o poder, como amuletos, de prevenir diferentes males e expulsar demônios. Os
fariseus costumavam aumentar, agrandar, seus filactérios, para torná-los mais evidentes
e mostrar que eles eram mais zelosos do que a maioria em lembrarem da lei de Deus.

5441 φυ λα ξ phulax
de 5442; n m
1) guarda, carcereiro

5442 φυ λα σσω phulasso
provavelmente de 5443 pela idéia de isolamento; TDNT - 9:236,1280; v
1) guardar
1a) vigiar, manter vigília
1b) guardar ou vigiar, manter o olhar sobre: para que não escape
1c) guardar uma pessoa (ou coisa) para que permaneça segura
1c1) para que não sofra violência, ser despojado, etc.; proteger
1c2) proteger alguém de uma pessoa ou coisa
1c3) guardar de ser raptado, preservar seguro e sem distúrbio
1c4) guardar de ser perdido ou de perecer
1c5) guardar a si mesmo de algo
1d) guardar, i.e., importar-se com, tomar cuidado para não violar
1d1) observar
2) cuidar para não escapar
2a) prevenir, evitar a fuga de
2b) guardar para si (i.e., por segurança) de modo a não violar, i.e., guardar, observar (os
preceitos da lei mosaica)
Sinônimos ver verbete 5874

5443 φυ λη phule
de 5453 (cf 5444); TDNT - 9:245,1280; n f
1) tribo
1a) no NT, todas as pessoas que descendem de um dos doze filhos do patriarca Jacó
2) nação, povo
Sinônimos ver verbete 5944

5444 φυ λλ ον phullon

do mesmo que 5443; n n
1) folha

5445 φυ ραμ α phurama
de uma forma prolongada de phuro (misturar um líquido com um sólido, talvez
semelhante a 5453 pela idéia de cresçer em grande quantidade), significando misturar; n
n
1) qualquer substância misturada com água e amassada
2) massa, massa informe
2a) massa de farinha
2b) argila

5446 φυ σικ ος phusikos
de 5449; TDNT - 9:251,1283; adj
1) produzido pela natureza, inato
2) de acordo com a natureza
3) governado pelos (instintos da) natureza

5447 φυ σικ ως phusikos
de 5446; TDNT - 9:251,1283; adv
1) de um modo natural, pela natureza, sob o governo da natureza: com a ajuda dos sentidos
do corpo

5448 φυ σσι οω phusioo
de 5449 no sentido primário de soprar; v
1) tornar natural, fazer algo parte natureza
2) inflamar, encher, fazer cresçer
2a) inchar, tornar arrogante
2b) estar cheio de si, comportar-se de modo orgulhoso, ser arrogante

5449 φυ σις phusis
de 5453; TDNT - 9:251,1283; n f
1) natureza
1a) natureza das coisas, força, leis, ordem da natureza
1a) como oposto ao que é monstruoso, anormal, perverso
1b) como oposto ao que foi produzido pela arte do homem: os ramos naturais, i.e., ramos
por obra da natureza
1b) nascimento, origem física
1c) modo de sentir e agir que pelo longo hábito tornou-se natural
1d) a soma de propriedades e poderes inatos pelos quais uma pessoa difere das outras,
distintas peculiaridades nativas, características naturais: a força natural, ferocidade, e
intratabilidade dos animais

5450 φυ σιωσ ις phusiosis
de 5448; n f
1) insolência, arrogância, orgulho

5451 φυ τει α phuteia
de 5452; n f
1) plantação
2) algo plantado, planta

5452 φυ τευω phuteuo

de um derivado de 5453; v
1) plantar

5453 φυ ω phuo
verbo primário, provavelmente originalmente, “soprar” ou inchar, i.e., encher; v
1) gerar, dar à luz, produzir
2) ser nascido, brotar, desenvolver
3) brotar, germinar

5454 φω λε ος pholeos
de derivativo incerto; n m
1) buraco oculto, esconderijo
2) toca

5455 φωνεω phoneo
de 5456; TDNT - 9:301,1287; v
1) soar, emitir um som, falar
1a) de um galo: cacarejar
1b) de pessoas: chorar, gritar, clamar, falar com voz alta
2) chamar, chamar a si mesmo, seja pela sua própria voz ou por meio de outro
3) mandar buscar, intimar
3a) ordenar (i.e., emitir ordem para deixar um lugar e dirigir-se a outro)
3b) convidar
3c) dirigir-se a alguém, interpelar, chamar por nome

5456 φωνη phone
provavelmente semelhante a 5316 pela idéia de revelação; TDNT - 9:278,1287; n f
1) som, tom
1a) de algo inanimado, com instrumentos musicais
2) voz
2a) do som de palavras expressas
3) discurso
3a) de uma linguagem, língua

5457 φω ς phos
de uma forma arcaica phao (brilhar ou tornar manifesto, especialmente por emitir
raios, cf 5316, 5346); TDNT - 9:310,1293; n n
1) luz
1a) luz
1a1) emitida por uma lâmpada
1a2) um luz celestial tal como a de um círculo de anjos quando aparecem na terra
1b) qualquer coisa que emite luz
1b1) estrela
1b2) fogo porque brilha e espalha luz
1b3) lâmpada ou tocha
1c) luz, i.e, brilho
1c1) de uma lâmpada
2) metáf.
2a) Deus é luz porque a luz tem a qualidade de ser extremamente delicada, sutil, pura,
brilhante
2b) da verdade e seu conhecimento, junto com a pureza espiritual associada a ela
2c) aquilo que está exposto à vista de todos, abertamente, publicamente

2d) razão, mente
2d1) o poder do entendimento, esp. verdade moral e espiritual
Sinônimos ver verbete 5817

5458 φω στη ρ phoster
de 5457; TDNT - 9:310,1293; n m
1) aquilo que fornece luz, luminária
1a) das estrelas, sol e lua
2) luz, brilho

5459 φω σφο ρος phosphoros
de 5457 e 5342; TDNT - 9:310,1293; adj
1) que traz a luz, que oferece luz
2) o planeta Vênus, a estrela da manhã, estrela do dia
3) metáf. Cristo

5460 φω τει νος photeinos
de 5457; TDNT - 9:310,1293; adj
1) luz
1a) composto de luz
1b) de um caráter brilhante
1c) cheio de luz
1d) bem iluminado

5461 φω τιζω photizo
de 5457; TDNT - 9:310,1293; v
1) produzir luz, brilhar
2) iluminar, clarear, ilustrar
3) fazer brilhar, tornar evidente
3a) fazer algo existir e assim vir à luz e tornar-se claro para todos
4) esclarecer, espiritualmente, imbuir alguém com o conhecimento salvador
4a) instruir, informar, ensinar
4b) dar entendimento a

5462 φω τισμος photismos
de 5461; TDNT - 9:310,1293; n m
1) o ato de iluminar, iluminação
2) claridade, brilho

5463 χαιρω chairo
verbo primário; TDNT - 9:359,1298; v
1) regozijar-se, estar contente
2) ficar extremamente alegre
3) estar bem, ter sucesso
4) em cumprimentos, saudação!
5) no começo das cartas: fazer saudação, saudar

5464 χαλα ζα chalaza
provavelmente de 5465; n f
1) granizo

5465 χαλα ω chalao
da raiz de 5490; v

1) soltar, afrouxar, relaxar
2) baixar de uma lugar alto para outro inferior

5466 Ξαλ δαι ος Chaldaios
provavelmente do hebraico ou 3778  ;כשדיםn pr m
caldeu = “que habita a Caldéia”
1) caldeu

5467 χαλε πο ς chalepos
talvez de 5465 pela idéia de reduzir a força; adj
1) difícil de fazer, de pegar, de aproximar-se
2) difícil de tolerar, preocupante, perigoso
2a) duro, feroz, selvagem

5468 χαλινα γω γε ω chalinagogeo
de um composto de 5469 e a forma reduplicada de 71; v
1) dirigir por meio de um freio, guiar
2) conter, parar, refrear

5469 χαλινος chalinos
de 5465; n m
1) freio

5470 χαλκεω ς chalkeos
de 5475; adj
1) de bronze, feito de latão

5471 χαλκευ ς chalkeus
de 5475; n m
1) que trabalha com cobre ou ferro, ferreiro

5472 χαλκηδ ων chalkedon
de 5475 e talvez 1491; n m
1) calcedônia é uma pedra preciosa de cor cinza escuro, mesclada com azul, amarelo, ou
púrpura

5473 χαλκιο ν chalkion
diminutivo de 5475; n n
1) vaso de cobre ou bronze

5474 χαλκολ ιβαν ος chalkolibanon
de um composto de 5475 e 3030 (com o sentido implícito de brancura ou brilho); n n
1) algum metal como ouro, se não mais precioso

5475 χαλκος chalkos
talvez de 5465 pela idéia de tornar oco como um vaso (este metal sendo principalmente
usado para aquele propósito); n m
1) latão, bronze
2) o que é feito de bronze, dinheiro, moedas de cobre (também de prata e ouro)

5476 χαμ αι chamai
talvez da raiz de 5490 pela idéia de uma fenda no chão; adv
1) na terra, no solo

2) para o chão

5477 Ξαν αα ν Chanaan
de origem hebraica 3667  ;כנעןn pr loc
Canaã = “baixada”
1) a terra de Canaã
2) num sentido restrito: a parte da Palestina localizada ao oeste do Jordão
3) no sentido mais amplo: toda a Palestina

5478 Ξαν αα να ιος Chanaanaios
de 5477; adj
1) cananita, o nome dos antigos habitantes da Palestina, antes da sua conquista pelos
israelitas
2) no tempo de Cristo: fenícios

5479 χαρα chara
de 5463; TDNT - 9:359,1298; n f
1) alegria, satisfação
1a) a alegria recebida de você
1b) causa ou ocasião de alegria
1b1) de pessoas que são o prazer de alguém

5480 χαρα γμ α charagma
do mesmo que 5482; TDNT - 9:416,1308; n n
1) selo, marca impressa
1a) da marca estampada sobre a testa ou na mão direita como o sinal dos seguidores do
Anticristo
1b) marca imprimida com ferro quente nos cavalos
2) algo esculpido, cinzelado, gravado
2a) de imagens de idolatria

5481 χαρα κτη ρ charakter
do mesmo que 5482; TDNT - 9:418,1308; n m
1) instrumento usado para esculpir ou gravar
2) marca estampada sobre aquele instrumento ou trabalhado sobre ele
2a) marca ou figura cauterizada (Lv 13.28) ou selada sobre, impressão
2b) expressão exata (imagem) de alguém ou algo, semelhança marcada, reprodução precisa
em todos os aspectos, i.e, fac-símile

5482 χαρα ξ charax
de charasso (afiar a ponta, semelhante a 1125 pela idéia de arranhar); n m
1) tábua ou estaca, grade
2) barreira ou proteção
2a) tábuas entre as quais terra, pedras, traves, e madeiras são amontoados e atulhados,
formando uma barricada

5483 χαρι ζομ αι charizomai
voz média de 5485; TDNT - 9:372,1298; v
1) fazer algo confortável ou agradável (a alguém), fazer um favor a, agradar
1a) mostrar-se generoso, bom, benevolente
1b) conceder perdão, perdoar
1c) dar graciosamente, dar livremente, entregar

1c1) perdoar
1c2) graciosamente restaurar alguém a outro
1c3) cuidar de uma pessoa em perigo para alguém

5484 χαρι ν charin
caso acusativo de 5485 como preposição; prep
1) em favor de, para o prazer de
2) por, pela amor de
3) por esta razão, por esta causa

5485 χαρις charis
de 5463; TDNT - 9:372,1298; n f
1) graça
1a) aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade: graça de discurso
2) boa vontade, amável bondade, favor
2a) da bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as
almas, volta-as para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé
cristã, conhecimento, afeição, e desperta-as ao exercício das virtudes cristãs
3) o que é devido à graça
3a) a condição espiritual de alguém governado pelo poder da graça divina
3b) sinal ou prova da graça, benefício
3b1) presente da graça
3b2) privilégio, generosidade
4) gratidão, (por privilégios, serviços, favores), recompensa, prêmio

5486 χαρισμ α charisma
de 5483; TDNT - 9:402,1298; n n
1) favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio
2) dom da graça divina
3) dom da fé, conhecimento, santidade, virtude
4) economia da graça divina, pela qual o perdão do pecados e salvação eterna é apontada
aos pecadores em consideração aos méritos de Cristo conquistados pela fé
5) graça ou dons que denotam poderes extraordinários, que distinguem certos cristãos e os
capacitam a servir a igreja de Cristo. A recepção desses dons é devido ao poder da graça
divina que opera sobre suas almas pelo Espírito Santo

5487 χαριτ οω charitoo
de 5485; TDNT - 9:372,1298; v
1) tornar gracioso
1a) encantador, amável, agradável
2) favorecer muito, mostrar grande generosidade
3) honrar com bênçãos

5488 Ξαρρα ν Charrhan
de origem hebraica 2771  ;חרןn pr loc
Harã = “alpinista”
1) cidade da Mesopotâmia, de grande antigüidade e tornada famosa pela derrota de Crasso

5489 χαρτ ης chartes
do mesmo que 5482; n m
1) papel

5490 χασμ α chasma
de uma forma de uma palavra primária arcaica chao (“ficar boquiaberto” ou
“bocejar”); n n
1) fenda que abre muito, abismo, golfo

5491 χει λος cheilos
de uma forma do mesmo que 5490; n n
1) lábio, da boca que fala
2) metáf. a costa do mar, praia

5492 χειμ αζω cheimazo
do mesmo que 5494; v
1) afligir com uma tempestade, arremessar sobre as ondas

5493 χειμ αρρ ος cheimarrhos
da raiz de 5494 e 4482; adj
1) que flue no inverno, torrente

5494 χειμω ν cheimon
de um derivado de cheo (derramar, semelhante a raiz de 5490 da idéia de um canal),
que significa uma tempestade (como chuva torrencial); n m
1) inverno
1a) tempo chuvoso ou tempestuoso, tempestade
1b) inverno, estação de inverno

5495 χειρ cheir
talvez da raiz de 5494 no sentido de seu congênere, a raiz de 5490 (pela idéia de
cavidade para apertar); TDNT - 9:424,1309; n f
1) pela ajuda ou ação de alguém, por meio de alguém
2) fig. aplica-se a Deus simbolizando sua força, atividade, poder
2a) em criar o universo
2b) em sustentar e preservar (Deus está presente protegendo e ajudando)
2c) em castigar
2d) em determinar e controlar os destinos dos seres humanos

5496 χειρ αγ ωγε ω cheiragogeo
de 5497; TDNT - 9:435,1309; v
1) conduzir pela mão

5497 χειρ αγ ωγος cheiragogos
de 5495 e uma forma reduplicada de 71; TDNT - 9:435,1309; n m
1) que conduz alguém pela mão

5498 χειρ ογραφ ον cheirographon
de um composto de 5495 e 1125; TDNT - 9:435,1309; n n
1) manuscrito, o que alguém escreveu por sua própria mão
2) nota manuscrita na qual alguém reconhece que recebeu dinheiro como depositário ou por
empréstimo, e que será devolvido no tempo determinado

5499 χειρ οπ οι ητος cheiropoietos
de 5495 e um derivado de 4160; TDNT - 9:436,1309; adj
1) feito pelas mãos, i.e, pela habilidade humana
1a) de templos

1b) de circuncisão
1c) de ídolos

5500 χειρ οτ ονεω cheirotoneo
de um comparativo de 5495 e teino (esticar); TDNT - 9:437,1309; v
1) votar pelo ato de estender a mão
2) criar ou nomear pelo voto: alguém para exercer algum ofício ou dever
3) eleger, criar, nomear

5501 χειρ ων cheiron
comparativo irregular de 2556; adj
1) pior

5502 Ξερουβ ιν cheroubim
plural de origem hebraica 3742  ;כרוביםTDNT - 9:438,1312; n n pl
1) querubim, duas figuras douradas de criaturas viventes com duas asas; estavam fixas à
tampa da arca da aliança no Santo dos santos (tanto no tabernáculo sagrado como no
templo de Salomão) de tal modo que suas faces estavam viradas uma em direção à outra
e voltadas para a tampa, que cobriam com suas asas abertas. Entre estas figuras
pensava-se ter Deus fixado sua morada.

5503 χηρ α chera
feminino de um suposto derivado, aparentemente da raiz de 5490 pela idéia de
deficiência; TDNT - 9:440,1313; n f
1) viúva
2) metáf. uma cidade despojada de seus habitantes e riquezas é representada na figura de
uma viúva

5504 χθες chthes
de derivação incerta; adv
1) ontem

5505 χιλ ιας chilias
de 5507; TDNT - 9:466,1316; n f
1) mil, o número um mil

5506 χιλ ιαρχος chiliarchos
de 5507 e 757; n m
1) chiliarca, comandante de mil soldados
2) comandante de uma coorte romana (tribunal militar)
3) comandante militar

5507 χιλ ιοι chilioi
plural de afinidade incerta; TDNT - 9:466,1316; adj
1) mil

5508 Ξι ος Chios
de derivação incerta; n pr loc
Quios = “coberto de neve”
1) ilha no mar Egeu, entre Samos e Lesbos, não longe da costa da Lídia

5509 χιτω ν chiton
de origem estrangeira 3801; n m

1) túnica, roupa de baixo, geralmente usada próxima à pele, vestuário, vestimenta
Sinônimos ver verbete 5934

5510 χιω ν chion
talvez semelhante a raiz de 5490 (5465) oou 5494 (como “aquilo que desce” ou
“vazio”); n f
1) neve

5511 χλαμ υς chlamus
de derivação incerta; n f
1) capa, roupa externa, geralmente usada sobre a túnica
2) um tipo de capa curta usada pelos soldados, oficiais militares, magistrados, reis,
imperadores
Sinônimos ver verbete 5934

5512 χλε υα ζω chleuazo
de um derivado provavelmente de 5491; v
1) escarnecer, ridicularizar, zombar

5513 χλιαρος chliaros
de chlio (esquentar); TDNT - 2:876,296; adj
1) tépido, morno, indiferente
2) metáf. da condição da alma que flutua indignamente entre a indiferença e o ardor em
relação ao amor

5514 Ξλοη Chloe
de uma palavra aparentemente primária, “verde”; n pr f
Cloé = “erva verde”
1) mulher cristã de Corinto

5515 χλωρ ος chloros
do mesmo que 5514; adj
1) verde
2) amarelado

5516 χξς chi xi stigma
a vigésima segunda, décima quarta e uma letra arcaica(4742 como uma cruz) do
alfabeto grego (intermediária entre a quinta e sexta), usadas como números;
representação numérica
1) seiscentos e sessenta e seis, o significado do qual é base de muitas especulações vãs

5517 χοι κο ς choikos
de 5522; TDNT - 9:472,1318; adj
1) feito da terra, terrestre

5518 χοι νιξ choinix
de derivação incerta; n f
1) “choinix”, medida para secos, que contém quatro “cotilae” ou dois “setarii” (menos que
nosso quarto, um litro) (ou tanto quanto sustentaria um homem de apetite moderado por
um dia)

5519 χοι ρος choiros
de derivação incerta; n m

1) suíno

5520 χολ αω cholao
de 5521; v
1) ser atrabilioso
2) ser louco
3) estar zangado, enfurecido

5521 χολ η chole
de um equivalente talvez semelhante ao mesmo que 5514 (de tom esverdeado); n f
1) bílis, amargura
2) no AT, usado de coisas amargas
2a) amargo; absinto
2b) possivelmente mirra

5522 χοως choos
da raiz de 5494; n m
1) terra recém cavada, um monte de terra
2) pó

5523 Ξορ αζ ιν Chorazin
de derivação incerta; n pr loc
Corazin = “fornalha de fumaça”
1) cidade da Galiléia

5524 χορ ηγ εω choregeo
de um composto de 5525 e 71; v
1) ser um condutor de um coral, dirigir um coro
2) sustentar o coro às próprias custas
3) procurar e fornecer todo o necessário para suprir um coral
4) suprir, fornecer abundantemente

5525 χορ ος choros
de derivação incerta; n m
1) banda (de dançarinos e cantores), dança circular, dança, baile

5526 χορ ταζω chortazo
de 5528; v
1) alimentar com ervas, grama, feno; saciar, satisfazer com alimento, nutrir, engordar
1a) de animais
2) saciar ou satisfazer as pessoas
3) realizar ou satisfazer o desejo de alguém

5527 χορ τασμα chortasma
de 5526; n n
1) forragem, alimento de animais
2) alimento, (vegetais) sustento, seja para pessoas ou rebanhos

5528 χορ τος chortos
aparentemente, palavra primária; n m
1) lugar onde a grama cresce e animais pastam
2) grama, pastagem, feno, alimento para animais
2a) de verdes pastos

2b) de plantações em crescimento

5529 Ξουζ ας Chouzas
de origem incerta; n pr m
Cuza = “vidente”
1) procurador de Herodes Antipas

5530 χρα ομα ι chraomai
voz média de um verbo primário (talvez primariamente de 5495, tocar); v
1) receber um empréstimo
2) tomar emprestado
3) tomar para o uso próprio, usar
3a) fazer uso de algo

5531 χρα ω chrao
provavelmente o mesmo que a raiz de 5530; v
1) emprestar
Sinônimos ver verbete 5827

5532 χρει α chreia
da raiz de 5530 ou 5534; n f
1) necessidade, carência
2) responsabilidade, negócio

5533 χρε ωφειλ ετης chreopheiletes
de um derivado de 5531 e 3781; n m
1) devedor

5534 χρη chre
terceira pessoa do singular do mesmo que 5530 ou 5531 usado impessoalmente; v
1) é necessário
2) ser obrigação de
Sinônimos ver verbete 5829

5535 χρη ζω chrezo
de 5532; v
1) ter necessidade de, estar em falta de tudo

5536 χρημ α chrema
palavra primitiva; TDNT - 9:480,1319; n n
1) coisa, matéria, assunto, evento, negócio
1a) espec. dinheiro, riquezas

5537 χρημ ατιζ ω chrematizo
de 5536; TDNT - 9:480,1319; v
1) negociar, esp. gerenciar assuntos públicos
1a) aconselhar-se ou consultar alguém a respeito de assuntos públicos
1b) responder àqueles que pedem conselho, apresentam inquéritos ou solicitações, etc.
1b1) de juízes, magistrados, governadores, reis
2) dar resposta àqueles que consultam um oráculo, dar uma ordem ou admoestação divina,
ensinar a respeito do céu
2a) ser divinamente ordenado, admoestado, instruído
2b) ser o porta-voz das revelações divinas, promulgar os mandamentos de Deus

3) assumir ou tomar para si mesmo um título em função dos negócios públicos exercidos
3a) receber um nome ou título, ser chamado

5538 χρημ ατισμ ος chrematismos
de 5537; TDNT - 9:482,1319; n m
1) resposta divina, oráculo

5539 χρη σιμος chresimos
de 5540; adj
1) próprio para o uso, útil

5540 χρη σις chresis
de 5530; n f
1) uso
1a) do uso sexual de um mulher

5541 χρη στευ οα μι chresteuomai
voz média de 5543; TDNT - 9:491,1320; v
1) ser gentil, ser bom, usar de bondade

5542 χρη στ ολογια chrestologia
de um composto de 5543 e 3004; TDNT - 9:492,1320; n f
1) discurso leal, fala agradável ou plausível que simula bondade

5543 χρη στ ος chrestos
de 5530; TDNT - 9:483,1320; adj
1) que serve, próprio para o uso, útil
1a) virtuoso, bom
2) manejável, fácil de levar
2a) gentil, agradável (como oposto a difícil, duro, rígido, amargo)
2b) de coisas: muito agradável; de pessoas: bom, benevolente

5544 χρη στ οτης chrestotes
de 5543; TDNT - 9:489,1320; n f
1) bondade moral, integridade
2) benigdade, bondade

5545 χρισμ α chrisma
de 5548; TDNT - 9:493,1322; n n
1) qualquer coisa untada, ungüento, geralmente preparado pelos hebreus com ervas
aromaticas e óleo.
Unção era a cerimônia inaugural para os sacerdotes

5546 Ξριστι αν ος Christianos
de 5547; TDNT - 9:493,1322; n pr m
1) cristão, seguidor de Cristo

5547 Ξριστ ος Christos
de 5548; TDNT - 9:493,1322; adj
Cristo = “ungido”
1) Cristo era o Messias, o Filho de Deus
2) ungido

5548 χριω chrio

provavelmente semelhante a 5530 pela idéia de contato; TDNT - 9:493,1322; v
1) ungir
1a) consagrando Jesus para o ofício messiânico e concedendo-lhe os poderes necessários
para o seu ministério
1b) revestindo os cristãos com os dons do Espírito Santo
Sinônimos ver verbete 5805

5549 χρο νιζ ω chronizo
de 5550; v
1) demorar, atrasar, prolongar, permanecer muito tempo

5550 χρο νο ς chronos
de derivação incerta; TDNT - 9:581,1337; n m
1) tempo, longo ou curto
Sinônimos ver verbete 5853

5551 χρο νο τριβεω chronotribeo
de um suposto composto de 5550 e a raíz de 5147; v
1) gastar tempo, passar tempo

5552 χρυσ εο ς chruseos
de 5557; adj
1) dourado
2) feito de ouro
3) revestido ou coberto com ouro

5553 χρυσ ιο ν chrusion
diminutivo de 5557; n n
1) ouro, tanto aquele que se encontra na natureza como aquele que é extraído
2) aquele que foi fundido ou forjado
2a) de uma moeda de ouro
2b) de ornamentos dourados
2c) de coisas preciosas feitas de ouro

5554 χρυσ οδ ακ τυ λιος chrusodaktulios
de 5557 e 1146; adj
1) cercado de ouro, adornado com argolas de ouro

5555 χρυσ ολ ιθο ς chrusolithos
de 5557 e 3037; n m
1) crisólito é uma pedra preciosa de cor dourada

5556 χρυσ οπ ρα σο ς chrusoprasos
de 5557 e prason (alho-poró); n m
1) crisópraso é uma pedra de cor verde, com tonalidades douradas, das quais adquiriu o seu
nome. Daí a associação com a ágata do peitoral, que era a pedra de Naftali. (Gill)

5557 χρυσ ος chrusos
talvez da raiz de 5530 (pela idéia de utilidade do metal), ouro; n m
1) coisas preciosas feitas de ouro, ornamentos dourados
1a) imagem feita de ouro
1b) ouro selado, moeda de ouro

5558 χρυσ οω chrusoo
de 5557; v
1) adornar com ouro, dourar
1a) de uma mulher ornamentada tão abundantemente com ouro que parece ser dourada

5559 χρως chros
provavelmente semelhante a raiz de 5530 pela idéia de tocar; n m
1) parte externa do corpo, pele

5560 χωλ ος cholos
aparentemente, palavra primária; adj
1) coxo
1a) privado de um pé, aleijado

5561 χωρ α chora
de um derivado da raiz de 5490 pela idéia de espaço vazio; n f
1) espaço localizado entre dois lugares ou limites
2) região ou país, i.e., um espaço de terreno
2a) região (rural) que cerca uma cidade ou vila, país
2b) região com cidades e vilas que cercam uma metrópole
3) terra que lavrada ou cultivada, chão
Sinônimos ver verbete 5875

5562 χωρ εω choreo
de 5561; v
1) deixar espaço (que pode ser preenchido ou ocupado por outro), fazer espaço, dar lugar,
recuar
1a) retirar
1b) metáf. entregar-se, voltar para si
2) ir adiante, avançar, prosseguir, suceder
3) ter espaço ou lugar para receber ou hospedar algo
Sinônimos ver verbete 5818

5563 χωρι ζω chorizo
de 5561; v
1) separar, dividir, partir, quebrar em pedaços, separar-se de, despedir-se
1a) deixar esposo ou esposa
1a) de divórcio
1b) partir, ir embora

5564 χωρι ον chorion
diminutivo de 5561; n n
1) espaço, lugar, região, distrito
2) pedaço de terra, campo, terreno
Sinônimos ver verbete 5875

5565 χωρις choris
de 5561; adv
1) separado, a parte
1a) sem algo
1b) ao lado

5566 χωρ ος choros
de origem latina; n m
1) vento noroeste
2) da quarta parte dos céus de onde o vento sopra

5567 ψαλ λω psallo
provavelmente, forma reforçada de psao (esfregar ou tocar a superfície, cf 5597);
TDNT - 8:489,1225; v
1) tirar, arrancar
2) fazer vibrar pelo toque, produzir som agudo ou metálico
2a) tocar ou bater a corda, vibrar as cordas de um instrumento musical, de modo que
ressoem suavemente
2b) tocar num instrumento de corda; tocar, a harpa, etc.
2c) cantar ao som da harpa
2d) no NT, cantar um hino, celebrar os louvores de Deus em canção

5568 ψαλ μος psalmos
de 5567; TDNT - 8:489,1225; n m
1) toque, ato de fazer vibrar e produzir som
1a) do toque das cordas de um instrumento musical
1b) de um canção piedosa, um salmo
Sinônimos ver verbete 5876

5569 ψευδ αδε λφος pseudadelphos
de 5571 e 80; TDNT - 1:144,22; n m
1) falso irmão
2) alguém que professa ostentosamente ser um cristão, mas é destituído de conhecimento e
piedade cristã

5570 ψευδ απ οσ τολος pseudapostolos
de 5571 e 652; TDNT - 1:445,67; n m
1) falso apóstolo, alguém que falsamente reinvindica ser um embaixador de Cristo

5571 ψευδ ης pseudes
de 5574; TDNT - 9:594,1339; adj
1) mentiroso, enganador, falso

5572 ψευδ οδ ιδα σκαλ ος pseudodidaskalos
de 5571 e 1320; TDNT - 2:160,161; n m
1) falso mestre

5573 ψευδ ολ ογος pseudologos
de 5571 e 3004; adj
1) que fala (ensina) falsamente, que fala mentiras

5574 ψευδ ομαι pseudomai
voz média de um verbo aparentemente primário; TDNT - 9:594,1339; v
1) mentir, falar falsidades deliberadas
2) enganar pela mentira, enganar a

5575 ψευδ ομα ρτυρ pseudomartur
de 5571 e uma forma idêntica de 3144; TDNT - 4:513,*; n m

1) testemunha falsa

5576 ψευδ ομα ρτυρ εω pseudomartureo
de 5575; TDNT - 4:513,564; v
1) expressar falsidades ao dar testemunho, testificar falsamente, dar falso testemunho

5577 ψυ εδ ομα ρτυρι α pseudomarturia
de 5575; TDNT - 4:513,564; n f
1) falsa testemunha, falso testemunho

5578 ψευδ οπ ροφ ητης pseudoprophetes
de 5571 e 4396; TDNT - 6:781,952; n m
1) quem, agindo como um profeta divinamente inspirado, declara falsidades como se
fossem profecias divinas
2) falso profeta

5579 ψευδ ος pseudos
de 5574; TDNT - 9:594,1339; n n
1) mentira
2) falsidade consciente e intencional
3) num sentido amplo, tudo que não é o que parece ser
3a) de preceitos perversos, ímpios, enganadores

5580 ψευδ οχριστ ος pseudochristos
de 5571 e 5547; n m
1) falso Cristo (ou Messias)
2) quem falsamente exige o direito sobre o título e ofício do Messias
Sinônimos ver verbete 5890

5581 ψευδ ωνυμο ς pseudonumos
de 5571 e 3686; TDNT - 5:282,694; adj
1) nomeado falsamente

5582 ψευσμ α pseusma
de 5574; TDNT - 9:594,1339; n n
1) falsidade, mentira
2) a perfídia pelo qual um homem ao pecar perde a confiança em Deus

5583 ψευστ ης pseustes
de 5574; TDNT - 9:594,1339; n m
1) mentiroso
2) quem perde a confiança
3) homem falso e sem fé

5584 ψηλα φα ω pselaphao
da raiz de 5567 (cf 5586); v
1) tatear, tocar e sentir
2) metáf. mentalmente procurar sinais de uma pessoa ou coisa

5585 ψηφιζω psephizo
de 5586; TDNT - 9:604,1341; v
1) contar com seixos, computar, calcular, avaliar
2) dar voto a alguém ao colocar um seixo na urna

3) decidir pelo voto

5586 ψηφος psephos
do mesmo que 5584; TDNT - 9:604,1341; n f
1) pequena pedra lisa gasta, seixo
1a) na cortes de justiça antigas, o acusado era condenado pelos seixos pretos e absolvido
pelos brancos
2) voto (por causa do uso de seixos na votação)

5587 ψι θυρι σμος psithurismos
de um derivado de psithos (murmúrio; por implicação, calúnia, provavelmente
semelhante a 5574); n m
1) murmúrio, i.e., calúnia secreta
2) do murmúrio mágico de um encantador de serpentes

5588 ψι θυρι στης psithuristes
do mesmo que 5587; n m
1) aquele que murmura, caluniador secreto, detrator, dedo-duro

5589 ψιχιο ν psichion
diminutivo de um derivado da raiz de 5567 (que significa migalha); n n
1) pequena porção, migalha

5590 ψυχη psuche
de 5594; TDNT - 9:608,1342; n f
1) respiração
1a) fôlego da vida
1a1) força vital que anima o corpo e é reconhecida pela respiração
1a1a) de animais
1a1b) de pessoas
1b) vida
1c) aquilo no qual há vida
1c1) ser vivo, alma vivente
2) alma
2a) o lugar dos sentimentos, desejos, afeições, aversões (nosso coração, alma etc.)
2b) a alma (humana) na medida em que é constituída por Deus; pelo uso correto da ajuda
oferecida por Deus, pode alcançar seu o seu mais alto fim e eterna e segura bemaventurança. A alma considerada como um ser moral designado para vida eterna
2c) a alma como uma essência que difere do corpo e não é dissolvida pela morte (distinta de
outras partes do corpo)

5591 ψυχι κο ς psuchikos
de 5590; TDNT - 9:661,1342; adj
1) de ou que faz parte da respiração
1a) que tem a natureza e características daquilo que respira
1a1) o principal da vida animal, o que os seres humanos têm em comum com os animais
1b) governado pela respiração
1b1) a natureza sensual com sua dependência dos desejos e das paixões
Sinônimos ver verbete 5912

5592 ψυχος psuchos
de 5594; n n

1) frio

5593 ψυχρ ος psuchros
de 5592; TDNT - 2:876,296; adj
1) frio, fresco
1a) de água fresca
2) metáf.
2a) frio, i.e., indolente, inerte
2b) na mente: de alguém destituído de uma entusiástica fé cristã e do desejo de santidade

5594 ψυχω psucho
verbo primário; v
1) respirar, soprar, esfriar pelo sopro
2) ser feito ou tornado frio ou fresco
3) metáf. de um amor enfraquecido

5595 ψωμι ζω psomizo
da raiz de 5596; v
1) alimentar ao colocar um pedaço ou migalha (de comida) na boca
1a) de crianças, filhotes, etc.
2) alimentar, nutrir
3) dar algo de comer a alguém, alimentar a

5596 ψωμι ον psomion
diminutivo de um derivado da raiz de 5597; n n
1) fragmento, pedaço, bocado

5597 ψω χω psocho
prolongação da mesma raiz que 5567; v
1) esfregar, friccionar

5598 ω omega
palavra primitiva; TDNT - 1:1,*; n
1) última letra do alfabeto grego
2) último

5599 ω o
interjeição primária.; interjeição
1) a interjeição Oh!

5600 ω o que inclue as formas oblíquas, como ης es η e etc.
subjuntivo de 1510; v
1) ser, pode ser, etc.

5601 ωβ ηδ Obed
de origem hebraica 5744  ;עובדn pr m
Obede = “que serve”
1) avô do rei Davi

5602 ωδε hode
da forma adverbial de 3592; adv
1) aqui, para este lugar, etc.

5603 ωδη ode

de 103; TDNT - 1:164,24; n f
1) canção, canto, poema, ode
Sinônimos ver verbete 5876

5604 ωδιν odin
semelhante a 3601; TDNT - 9:667,1353; n f
1) dor do nascimento, dores de parto
2) angústia intolerável, com respeito às calamidades terríveis que precedem a vinda do
Messias

5605 ωδινω odino
de 5604; TDNT - 9:667,1353; v
1) sentir as dores de parto

5606 ωμ ος omos
talvez do substituto de 5342; n m
1) ombro

5607 ων on que inclue o feminino ουσα ousa e o neutro ον on
particípio presente de 1510; TDNT - 2:398,*; v particípio
1) ser, etc.

5608 ωνεομα ι oneomai
voz média da palavra aparentemente primária onos (soma ou preço); v
1) comprar

5609 ωον oon
aparentemente, palavra primária; n n
1) ovo

5610 ωρα hora
aparentemente, palavra primária; TDNT - 9:675,1355; n f
1) certo tempo definido ou estação fixada pela lei natural e que retorna cada ano
1a) das estações do ano, primavera, verão, outono, inverno
2) as horas do dia (limitadas pelo erguer e pôr do sol), um dia
3) a décima segunda parte das horas do dia, uma hora, (as doze horas do dia são contadas do
nascer até o pôr do sol)
4) qualquer tempo definido, momento

5611 ωρ αι ος horaios
de 5610; adj
1) que floresce, bonito (usado do corpo humano)
Sinônimos ver verbete 5893

5612 ωρυ ομαι oruomai
voz média de um verbo aparentemente primário; v
1) rugir, mugir (de um leão, lobo, cachorro, e outros animais)
1a) de seres humanos: erguer um choro alto e inarticulado, de tristeza ou de alegria
2) cantar com a voz alta

5613 ως hos
provavelmente do comparativo de 3739; adv
1) como, a medida que, mesmo que, etc.

5614 ωσα νν α hosanna
de origem hebraica 3467 e 4994 נא
1) hosana
2) sê propício; salva!

 ;הושעTDNT - 9:682,1356; interj

5615 ωσα υτως hosautos
de 5613 e um advérbio de 846; adv
1) de modo semelhante, da mesma forma

5616 ωσει hosei
de 5613 e 1487; adv
1) com se estivesse, (tivesse sido), como se, como
2) aproximadamente, quase
2a) antes de numerais
2b) antes de medida do tempo

5617 ωση ε Hosee
de origem hebraica 1954  ;הושעn pr m
Oséias = “salvação”
1) o bem conhecido profeta hebreu, filho de Beeri e contemporâneo de Isaías

5618 ωσπ ερ hosper
de 5613 e 4007; adv
1) assim como, da mesma forma que, mesmo que

5619 ωσπ ερει hosperei
de 5618 e 1487; adv
1) como, como se estivesse

5620 ωστε hoste
de 5613 e 5037; partícula
1) assim que, de tal modo que
2) então, portanto

5621 ωτιο ν otion
diminutivo de 3775; TDNT - 5:558,744; n n
1) ouvido

5622 ωφ ελ εια opheleia
de um derivado da raiz de 5624; n f
1) utilidade, vantagem, proveito

5623 ωφ ελ εω opheleo
do mesmo que 5622; v
1) assistir, ser útil ou vantajoso, ser eficaz

5624 ωφ ελ ιμ ος ophelimos
de um forma de 3786; adj
1) lucrativo

5625 Sinônimos de números de Strong
A palavra grega tem mais de que um possível número de Strong.

5626 Palavra grega não traduzida em versão em português
Sinônimo Grego
Número
Strong
25
40
51
53
97
126
127
139
148
152
154
155
156
157
165
166
172
185
213
214
218
243
260
262
263
265
266
273
283
293
299
342
364
372
410
417
423
425
443
458
499

de Número da Definição
αγαπαω
αγιος
αγνοημα
αγνος
αδολος
αιδως
αιδως
αιρεσις
αισχρολογια
αισχυνη
αιτεω
αιτημα
αιτια
αιτιαμα
αιων
αιωνιος
ακακος
ακεραιος
αλαζων
αλαλαζω
αλειφω
αλλος
αμα
αμαραντινος
αμαραντος
αμαρτημα
αμαρτια
αμεμπτος
αμιαντος
αμφιβληστρον
αμωμος
ανακαινωσις
αναμνησις
αναπαυσις
ανεγκλητος
ανεμος
ανεπιληπτος
ανεσις
ανθρωποκτονος
ανομια
αντιτυπος

5914
5878
5879
5878
5880
5801
5882
5916
5881
5882
5802 5920
5883
5884
5803
5921
5801
5880
5880
5885
5804
5805
5806
5807
5886
5886
5879
5879
5887
5896
5808
5887
5888
5809
5810 5922
5887
5923
5887
5810 5922
5811 5889
5879
5919

500
573
601
649
692
737
744
754
763
766
786
791
802
810
827
840
862
887
898
922
970
979
991
994
1006
1014
1021
1097
1105
1108
1145
1155
1162
1163
1167
1175
1189
1203
1209
1212
1213
1218
1238
1249
1271

αντιχριστος
απλους
αποκαλυπτο
αποστελλω
αργος
αρτι
αρχαιος
αρχιτελωνης
ασεβεια
ασελγεια
ασπονδος
αστειος
ασυνθετος
ασωτια
αυγη
αυστηρος
αφθαρτος
αχλυς
βαθμος
βαρος
βια
βιος
βλεπω
βοαω
βοσκω
βουλομαι
βραδυς
γινωσκω
γνοφος
γνωσις
δακρυω
δανειζω
δεησις
δει
δειλια
δεισιδαιμων
δεομαι
δεσποτης
δεχομαι
δηλος
δηλοω
δημος
διαδημα
διακονος
διανοια

5890
5880
5812
5813
5814
5815
5816 5924
5942
5879
5891
5892
5893
5892
5891
5817
5925
5886
5926
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5915
5814
5825
5926
5826 5894
5804
5827
5828 5883
5829 5940
5835
5895
5802
5830
5877
5812
5831
5832 5927
5833
5834 5928
5917

1323
1325
1348
1350
1378
1380
1389
1390
1394
1401
1402
1411
1431
1433
1435
1462
1484
1492
1506
1577
1605
1650
1651
1653
1656
1718
1753
1763
1781
1783
1785
1791
1849
1922
1932
1939
1987
2008
2064
2065
2087
2094
2124
2126
2152

διδραχμον
διδωμι
δικαστης
δικτυον
δογμα
δοκεω
δολοω
δομα
δοσις
δουλος
δουλοω
δυναμις
δωρεα
δωρεομαι
δωρον
εγκλημα
εθνος
ειδω
ειλικρινης
εκκλησια
εκπλησσω
ελεγχος
ελεγχω
ελεεω
ελεος
εμφανιζω
ενεργεια
ενιαυτος
εντελλομαι
εντευξις
εντολη
εντροπη
εξουσια
επιγνωσις
επιεικεια
επιθυμια
επισταμαι
επιτιμαω
ερχομαι
ερωταω
ετερος
ετος
ευλαβεια
ευλαβης
ευσεβης

5941
5836
5838
5808
5918
5837
5929
5839
5839
5928
5834
5820
5839
5836
5839
5803
5927
5825
5840 5896
5897
5841
5884
5884
5842
5913
5831
5820
5843
5844
5828 5883
5918
5882
5820
5894
5899
5845 5906
5825
5884
5818
5802 5920
5806
5843
5835
5895
5895

2160
2169
2171
2217
2222
2226
2233
2235
2270
2275
2281
2300
2305
2309
2318
2320
2324
2334
2342
2347
2352
2354
2357
2359
2366
2397
2411
2428
2440
2441
2479
2513
2537
2540
2549
2556
2564
2570
2585
2608
2723
2730
2753
2766
2778

ευτραπελια
ευχαριστια
ευχη
ζοφος
ζωη
ζωον
ηγεομαι
ηδη
ησυχαζω
ηττημα
θαλασσα
θεαομαι
θειοτης
θελω
θεοσεβης
θεοτης
θεραπων
θεωρεω
θηριον
θλιψις
θραυω
θρηνεω
θρησκος
θριξ
θυελλα
ιδεα
ιερος
ικετηρια
ιματιον
ιματισμος
ισχυς
καθαρος
καινος
καιρος
κακια
κακος
καλεω
καλος
καπηλευω
καταγνυμι
κατηγορεω
κατοικεω
κελευω
κεραμος
κηνσος

5881
5883
5883
5926
5821
5846 5930
5837
5815
5847
5879
5931
5848
5849
5915
5895
5849
5834 5928
5848
5846 5930
5907
5850
5804 5932
5895
5851
5923
5933
5878
5883
5934
5934
5820
5840 5896
5852 5935
5853
5855
5908
5823
5893
5929
5850
5803
5854
5844
5858
5941

2799
2812
2830
2851
2864
2873
2875
2889
2894
2896
2897
2904
2905
2923
2949
2962
2970
2978
2983
2992
3027
3076
3115
3163
3178
3338
3339
3340
3345
3392
3396
3435
3444
3449
3473
3501
3507
3509
3543
3551
3563
3568
3576
3591
3602

κλαιω
κλεπτης
κλυδων
κολασις
κομη
κοπος
κοπτομαι
κοσμος
κοφινος
κραζω
κραιπαλη
κρατος
κραυγαζω
κριτης
κυμα
κυριος
κωμος
λαιλαψ
λαμβανω
λαος
ληστης
λυπεομαι
μακροθυμια
μαχη
μεθη
μεταμελλομαι
μεταμορπηοω
μετανοεω
μετασχηματιζω
μιαινω
μιγνυμι
μολυνω
μορφη
μοχθος
μωρολογια
νεος
νεφελη
νεφος
νομιζω
νομος
νους
νυν
νωθρος
ογκος
οδυρμος

5804
5856
5857
5859 5909
5851
5860 5936
5932
5921
5939
5823
5937
5820
5823
5838
5857
5830
5937
5923
5877
5832 5927
5856
5932
5861
5938
5937
5862
5863
5862
5863
5864 5910
5858
5864 5910
5865 5933
5860 5936
5881
5852 5935
5866
5866
5837
5918
5917
5815
5814
5819
5804

3610
3614
3624
3628
3632
3633
3674
3708
3715
3730
3741
3784
3793
3806
3808
3813
3814
3816
3820
3824
3831
3847
3853
3876
3892
3900
3939
3965
3967
3971
3989
3992
3993
3996
4151
4157
4158
4160
4165
4171
4189
4190
4192
4198
4224

οικετης
οικια
οικος
οικτιρμος
οινοφλυγια
οιομαι
ομου
οραω
ορεξις
ορμη
οσιος
οφειλει
οχλος
παθος
παιδαριον
παιδιον
παιδισκη
παις
παλαιος
παλιγγενεσια
πανηγυρις
παραβασις
παραγγελλω
παρακοη
παρανομια
παραπτωμα
παροικεω
πατρια
πατρικος
πατρωος
πελαγος
πεμπω
πενης
πενθεω
πνευμα
πνοη
ποδηρης
ποιεω
ποιμαινω
πολεμος
πονηρια
πονηρος
πονος
πορευομαι
ποτος

5928
5867
5867 5944
5842 5913
5937
5837
5807
5822
5906
5906
5878
5940
5927
5845 5906
5868 5943
5868 5943
5868 5943
5868 5943
5816 5924
5888
5897
5879
5844
5879
5879
5879
5854
5944
5869
5869
5931
5813
5870
5932
5923
5923
5934
5871 5911
5824
5938
5855
5908
5860 5936
5818
5937

4236
4238
4335
4422
4434
4486
4522
4559
4560
4586
4601
4607
4623
4642
4648
4655
4678
4680
4711
4727
4730
4735
4749
4832
4864
4907
4908
4920
4964
4976
4978
4997
5012
5021
5043
5056
5057
5083
5098
5117
5141
5179
5197
5207
5215

πραοτης
πρασσω
προσευχη
πτοεω
πτωχος
ρηγνυμι
σαγηνη
σαρκικος
σαρκινος
σεμνος
σιγαω
σικαριος
σιωπαω
σκληρος
σκοπεω
σκοτος
σοφια
σοφος
σπυρις
στεναζω
στενοχωρια
στεφανος
στολη
συμμορφος
συναγωγη
συνεσις
συνετος
συνιημι
συσχηματιζω
σχημα
σχισμα
σωφροσυνη
ταπεινοφροσυνη
τασσω
τεκνον
τελος
τελωνης
τηρεω
τιμωρια
τοπος
τρεμω
τυπος
υβριστης
υιος
υμνος

5898 5899
5871 5911
5828 5883
5841
5870
5850
5808
5912
5912
5878
5847
5811 5889
5847
5925
5822
5926
5826 5894
5872
5939
5804
5907
5833
5934
5873
5897
5826
5872
5825
5873
5865 5933
5916
5882
5898
5844
5868 5943
5941
5942
5874
5859 5909
5875
5841
5919
5885
5868 5943
5876

5244
5257
5280
5281
5316
5319
5337
5338
5368
5398
5399
5406
5411
5413
5428
5429
5442
5443
5457
5509
5511
5531
5534
5548
5550
5561
5562
5564
5568
5580
5591
5603
5611

υπερηφανος
υπηρετης
υπομνησις
υπομονη
φαινω
φανεροω
φαυλος
φεγγος
φιλεω
φοβερος
φοβεω
φονευς
φορος
φορτιον
φρονησις
φρονιμος
φυλασσω
φυλη
φως
χιτων
χλαμυς
χραω
χρη
χριω
χρονος
χωρα
χωρεω
χωριον
ψαλμος
ψευδοχριστος
ψυχικος
ωδη
ωραιος

5885
5834 5928
5809
5861
5837
5812
5908
5817
5914
5835
5841
5811 5889
5941
5819
5826 5894
5872
5874
5944
5817
5934
5934
5827
5829
5805
5853
5875
5818
5875
5876
5890
5912
5876
5893

5801 - Sinônimos
Ver Definição para aidios 126
Ver Definição para aionios 166
126 - envolve a completa idéia filosófica — sem início e sem fim; também ou sem
início ou sem fim; com respeito ao passado, é aplicado ao que existiu em relação ao
tempo de fato
166 - dá proeminência à imensurabidade da eternidade

5802 - Sinônimos
Ver Definição para aiteo 154
Ver Definição para deomai 1189
Ver Definição para erotao 2065

154 - denota um pedido de acordo com a vontade
1189 - o pedido de acordo com a necessidade
2065 - denota a forma do pedido

5803 - Sinônimos
Ver Definição para aitiama 157
Ver Definição para egklema 1462
Ver Definição para katagoreo 2723
157 - acusar, com referência primária à causa da acusação, o crime
1462 - realizar um ataque verbal que alcança seu objetivo
2723 - acusar formalmente perante um tribunal, acusar publicamente

5804 - Sinônimos
Ver Definição para alalazo 214
Ver Definição para dakruo 1145
Ver Definição para threneo 2354
Ver Definição para klaio 2799
Ver Definição para odurmos 3602
Ver Definição para stenazo 4727
214 - lamentar no estilo oriental; lamuriar de um modo consagrado, semi-litúrgico
1145 - derramar lágrimas, chorar silenciosamente
2354 - dar expressão formal ao pesar, cantar uma lamentação
2799 - chorar em voz alta, chorar como uma criança
3602 - dar expressão verbal ao sofrimento, lamentar
4727 - expressar sofrimento por meio de sons inarticulados ou semi-articulados, gemer

5805 - Sinônimos
Ver Definição para aleipho 218
Ver Definição para chrio 5548
218 - é a palavra comum e mundana para ungir
5548 - é a palavra sagrada e religiosa para ungir

5806 - Sinônimos
Ver Definição para allos 243
Ver Definição para heteros 2087
243 que comparado com 2087 denota diferença numérica em distinção a diferenças
qualitativas; 243 adiciona (‘isto além de’), 2087 distingue (‘um de dois’); todo 2087 é
um 243, mas nem todo 243 é um 2087; 243 geralmente denota simples distinção de
indivíduos, 2087 envolve a idéia secundária da diferença de espécie.

5807 - Sinônimos
Ver Definição para hama 260
Ver Definição para homou 3674
A distinção para estes é que 260 é temporal e 3674 é local. Isto parece manter-se em
muitos lugares. De qualquer forma, veja Rm 3.12.

5808 - Sinônimos

Ver Definição para amphiblestron 293
Ver Definição para diktuon 1350
Ver Definição para sagene 4522
1350 - parece um nome mais geral para redes de todos os tipos
293 - uma rede de pescar, uma rede lançada em forma de pera
4522 - uma rede de pescar, uma rede de arrastão ou de carregamento

5809 - Sinônimos
Ver Definição para anamnesis 364
Ver Definição para hupomnesis 5280
364 denota lembrança espontânea; 5280, uma lembrança estimulada por outra. De
qualquer forma, no grego clássico, as palavras são facilmente intercambiáveis.

5810 - Sinônimos
Ver Definição para anapausis 372
Ver Definição para anesis 425
Ambas palavras denotam um descanso temporário, uma trégua, i.e. de soldados.

5811 - Sinônimos
Ver Definição para anthropoktonos 443
Ver Definição para sikarios 4607
Ver Definição para phoneus 5406
5606 qualquer “homicida”, — o tipo do qual 4607 “o assassino” é um tipo especial;
enquanto 443 tem no NT uma ênfase especial

5812 - Sinônimos
Ver Definição para apokalupto 601
Ver Definição para delos 1212
Ver Definição para phaneroo 5319
Compare: 5319, 601
5319 é usado para descrever uma manifestação externa, para os sentidos; por
conseguinte, aberta a todos; 601 é uma revelação interna, ao fiel que crê, e que
permanece em sua fé. O 601 ou “descerramento” precede e produz o 5319 ou
“manifestação”; o primeiro enfoca o objeto revelado, o último dirige-se às pessoas as
quais a revelação é dada. Alguns questionam esta explicação.
Compare: 5319, 1212
1212 - evidente, que é conhecido e entendido
5319 - manifesto, como oposto ao que está escondido e invisível
1212 aponta antes para a percepção interna, 5319 para aparência exterior.

5813 - Sinônimos
Ver Definição para apostello 649
Ver Definição para pempo 3992
3992 - é o termo geral e pode indicar acompanhamento (como quando enviado por
Deus)
649 - inclue uma referência ao equipamento e sugere envio oficial ou autorizado

5814 - Sinônimos

Ver Definição para argos 692
Ver Definição para bradus 1021
Ver Definição para nothros 3576
692 - ocioso, que implica em merecimento de reprovação
1021 - lento, vagaroso, que tem uma referência puramente temporal e não
necessariamente um sentido mau
3576 - preguiçoso, descritivo de qualidades constitucionais e sugestivo de censura

5815 - Sinônimos
Ver Definição para arti 737
Ver Definição para ede 2235
Ver Definição para nun 3568
737 - “já, agora, mesmo agora”, marca tempo em estreita conexão ao presente; mais
tarde, estritamente o tempo presente
2235 - “agora (já)”, com uma referência sugerida a um outro tempo ou a uma
expectativa, presente subjetivo
3568 - “agora”, marca um ponto ou período de tempo definido, o (objetivo) presente
imediato

5816 - Sinônimos
Ver Definição para archaios 744
Ver Definição para palaios 3820
Em 3820 a idéia simples de tempo domina, enquanto 744 freqüentemente leva consigo
uma sugestão de caráter natural ou original.

5817 - Sinônimos
Ver Definição para auge 827
Ver Definição para pheggos 5338
Ver Definição para phos 5457
5457 - termo geral para luz: luz de um fogo
5338 - é um termo mais concreto e enfático: a luz do sol resplandecente, o raio de luz
827 - é um termo ainda mais forte, que sugere a natureza da luz como associada ao
fogo; usado de raios que se projetam e aquecem

5818 - Sinônimos
Ver Definição para bathmos 898
Ver Definição para erchomai 2064
Ver Definição para poreuomai 4198
Ver Definição para choreo 5562
2064 - denota movimento ou progresso em geral, e de alguma forma; daí, “vir” e chegar
a, bem como “ir”
898 - primeiramente significa “caminhar”, “dar passos”, que descreve o modo de
movimento, “ir embora”
4198 - expressa movimento em geral, freqüentemente confinado dentro de determinados
limites, ou que dá proeminência ao comportamento; daí, a palavra normal para a marcha
de um exército.

5562 - sempre enfatiza a idéia de separação, alteração de lugar, e não, como por
exemplo 4198, que registra o movimento externo perceptível.

5819 - Sinônimos
Ver Definição para baros 922
Ver Definição para ogkos 3591
Ver Definição para phortion 5413
922 refere-se a peso; 3591, a volume, e também pode ser opressivo; 922 é uma carga na
medida em que é pesada; 5413 é uma carga no sentido de que é algo transportado;
portanto 5413 pode ser tanto pesado como leve

5820 - Sinônimos
Ver Definição para bia 970
Ver Definição para dunamis 1411
Ver Definição para energeia 1753
Ver Definição para exousia 1849
Ver Definição para ischus 2479
Ver Definição para kratos 2904
970 - força, poder efetivo, freqüentemente opressivo, que se mostra em ações únicas de
violência
1411 - poder, habilidade natural, geral e inerente
1753 - trabalho, poder em exercício, poder operativo
1849 - primeiramente liberdade de ação; então autoridade — seja com poder delegado,
ou como poder irrefreável, arbitrário
2479 - força, poder (especialmente físico) como uma doação
2904 - força, poder relativo e manifesto — no NT, principalmente de Deus

5821 - Sinônimos
Ver Definição para bios 979
Ver Definição para zoe 2222
2222 - existência, que tem a morte como sua antítese
979 - tempo, meio, modo de existência. Por conseguinte, o primeiro é mais
naturalmente usado de animais, o último de pessoas; zoologia, biografia. No NT, o 2222
é altamente valorizado, não acontecendo o mesmo com o 979.

5822 - Sinônimos
Ver Definição para blepo 991
Ver Definição para horao 3708
Ver Definição para skopeo 4648
Compare: 991, 3708
3708 dá proeminência à mente perspicaz, 991 a um modo ou ponto em particular.
Quando o lado físico desaparece, 3708 denota percepção em geral (como resultante
principalmente da visão), estando a proeminência no elemento mental.
Por outro lado, quando o lado físico não é considerado, 991 tem um sentido puramente
externo.
Compare: 991, 4648

4648 é mais expositivo que 991, freqüentemente significando “examinar, observar”.
Quando o sentido físico desaparece, “fixar (a mente) os olhos em alguém, dirigir a
atênção a” algo, a fim de pegá-lo, ou devido ao interesse nele, ou responsabilidade para
com ele. Por conseguinte, com freqüência significa “ter a intenção de, cuidar para, etc.”

5823 - Sinônimos
Ver Definição para boao 994
Ver Definição para kaleo 2564
Ver Definição para krazo 2896
Ver Definição para kraugazo 2905
994 - chorar alto como uma manifestação de sentimento, esp. um clamor por ajuda
2564 - gritar, tendo um propósito
2896 - gritar com crueldade, freqüentemente de som inarticulado e brutal
2905 - intensivo de 2896 denota gritar grosseiramente, com desprezo, etc.
2564 sugere inteligência; 994 sensibilidades; 2896 instintos

5824 - Sinônimos
Ver Definição para bosko 1006
Ver Definição para poimaino 4165
4165 é o termo mais abrangente; 1006, mais restrito; o primeiro inclue supervisão, o
último, nutrição; 4165 pode ser traduzido como “cuidar”, 1006 significa
especificamente “alimentar”.

5825 - Sinônimos
Ver Definição para ginosko 1097
Ver Definição para eido 1492
Ver Definição para epistamai 1987
Ver Definição para suniemi 4920
1097 - conhecimento fundado na experiência pessoal
1492 - ver como os olhos da mente. Significa uma percepção clara e puramente mental
1987 - conhecimento obtido pela proximidade do objeto de conhecimento, cf. nosso
entendimento
4920 - implica uma visão nativa, conhecimento conquistado através dos cinco sentidos

5826 - Sinônimos
Ver Definição para gnosis 1108
Ver Definição para sophia 4678
Ver Definição para sunesis 4907
Ver Definição para phronesis 5428
Compare: 1108 4678
1108 denota o conhecimento por si mesmo, 4678 denota sabedoria que é demonstrada
em ação,
1108 aplica-se principalmente à apreensão da verdade, 4678 acrescenta o poder de
pensar a respeito de e observar seus relacionamentos.
Compare: 4678, 4907, 5428
4678 - denota “excelência mental no mais alto sentido”, detalhar

4907 - crítico, que compreende o sentido das coisas
5428 - prático, que sugere linhas de ação

5827 - Sinônimos
Ver Definição para daneizo 1155
Ver Definição para chrao 5531
1155 - emprestar a juro, como uma transação de negócio
5531 - emprestar, permitir o uso de, como um ato amigável

5828 - Sinônimos
Ver Definição para deesis 1162
Ver Definição para enteuxis 1783
Ver Definição para proseuche 4335
1162 é petitório, 4335 é uma palavra de caráter sagrado, que está limitada ao que pede a
Deus, enquanto que 1162 pode ser usada de um pedido dirigido a pessoas. 1783
expressa acesso confiante a Deus, 1162 dá proeminência à expressão de necessidade
pessoal, 4335 ao elemento de devoção, 1783 à confiança ingênua, por representar a
oração como uma conversa de coração com Deus.

5829 - Sinônimos
Ver Definição para dei 1163
Ver Definição para chre 5534
1163 - parece sugerir com mais força obrigação moral, que denota esp. aquele
constrangimento que surge de uma designação divina
5534 - descreve a necessidade que resulta do momento e das circunstâncias

5830 - Sinônimos
Ver Definição para despotes 1203
Ver Definição para kurios 2962
1203 - usa-se unicamente em relação a um escravo e denota direito exclusivo de posse e
poder sem controle
2962 - tem um sentido mais amplo, aplicável a várias posições e relações de vida e não
sugestivo de propriedade ou tirania.

5831 - Sinônimos
Ver Definição para deloo 1213
Ver Definição para emphanizo 1718
1213 - tornar evidente à mente, tal como revelação com caráter de exibição ou
inferência proposta
1718 - manifestar à visão, tornar visível

5832 - Sinônimos
Ver Definição para demos 1218
Ver Definição para laos 2992
No grego clássico
1218 - denota o povo organizado num país, dentro de um corpo político
2992 - um povo desorganizado de forma geral
No grego bíblico

1218 - o povo escolhido por Deus
2992 - o povo de uma cidade pagã

5833 - Sinônimos
Ver Definição para diadema 1238
Ver Definição para stephanos 4735
1238 - é uma coroa como um sinal de realeza
4735 - como o latim “corona”, é uma coroa no sentido de um rosário, grinalda ou
guirlanda — o sinal da “vitória nos jogos de valor cívico, de valor militar, de alegria
nupcial, de alegria festiva”

5834 - Sinônimos
Ver Definição para diakonos 1249
Ver Definição para douloo 1402
Ver Definição para therapon 2324
Ver Definição para huperetes 5257
1249 representa o servo em sua atividade de trabalho; não em sua relação servil, como
1402, ou voluntária, como no caso de 2324. 1402, em oposição a 1249, denota um
escravo, que está numa permanente relação servil. 2324 é alguém que executa serviços
voluntariamente, seja como homem livre ou escravo; é uma palavra mais nobre e gentil
que 1402. 5257 sugere subordinação.

5835 - Sinônimos
Ver Definição para deilia 1167
Ver Definição para eulabeia 2124
Ver Definição para phoberos 5398
1167 - sempre usado num mau sentido
2124 - geralmente usado num bom sentido
5398 - usado num bom ou mau sentido

5836 - Sinônimos
Ver Definição para didomi 1325
Ver Definição para doreomai 1433
1325 “dar” em geral, oposto a 2983 “tirar”; 1433 específico, “entregar, presentear”;
1325 pode ser usado até de males, mas 1433 podia ser usado de tais coisas apenas
ironicamente.

5837 - Sinônimos
Ver Definição para dokeo 1380
Ver Definição para hegeomai 2233
Ver Definição para nomizo 3543
Ver Definição para oiomai 3633
Ver Definição para phaino 5316
Compare: 1380, 5316
1380 - refere-se a julgamento subjetivo, que pode ou não adequar-se ao fato
5316 - refere-se à real aparência externa, geralmente correta, mas possivelmente
enganadora

Compare: 1380, 2233 (2), 3543 (2), 3633
2233 e 3543 denota uma fé que não descansa no sentimento interno de alguém, mas na
devida consideração dos fundamentos externos, e pesagem e comparação dos fatos.
1380 e 3633, por outro lado, descrevem um julgamento subjetivo que se origina da
inclinação ou da visão dos fatos em sua relação conosco. 2233 denota um julgamento
mais deliberado e cuidadoso que 3543; 3633, um julgamento subjetivo que tem o
sentimento antes que o pensamento (1380) como seu fundamento.

5838 - Sinônimos
Ver Definição para dikastes 1348
Ver Definição para krites 2923
1348 - é o termo mais digno e oficial
2923 - dá proeminência ao processo mental, seja o juiz um magistrado ou não

5839 - Sinônimos
Ver Definição para doma 1390
Ver Definição para dosis 1394
Ver Definição para dorea 1431
Ver Definição para doron 1435
1390 refere-se ao dar ou a algo dado, cf. um dose médica. 1435 refere-se a um presente,
ainda que nem sempre gratuito ou destituído da idéia de recompensa; 1431 difere de
1435 ao denotar um dom que é também uma gratuidade; daí, do dom de um soberano.
1394 é o que Deus confere como dono de todas as coisas.

5840 - Sinônimos
Ver Definição para heilikrines 1506
Ver Definição para katharos 2513
1506 - denota liberdade de falsidade
2513 - denota liberdade de corrupção, da carne e do mundo

5841 - Sinônimos
Ver Definição para ekplesso 1605
Ver Definição para ptoeo 4422
Ver Definição para tremo 5141
Ver Definição para phobeo 5399
1605 - “estar assombrado”, prop. ser conturbado com terror, de um alarme assustador e
repentino; mas como o nosso “assombrado” no uso popular, freqüentemente empregado
em ocasiões comparativamente modestas
4422 - “aterrorizar”, agitar com medo
5141 - “tremer”, predominatemente físico
5399 - “temer”, o termo geral; freqüentemente de um estado prolongado

5842 - Sinônimos
Ver Definição para eleeo 1653
Ver Definição para oiktirmos 3628
1653 - sentir compaixão da miséria de outro, esp. da compaixão que se manifesta em
ato, não tanto em palavra

3628 - denota o sentimento interior de compaixão que habita no coração. Um criminoso
implora 1653 de seu juiz; mas sofrimento sem esperança é freqüentemente o objeto de
3628.

5843 - Sinônimos
Ver Definição para eniautos 1763
Ver Definição para etos 2094
1763 - denota ano visto como um ciclo ou período de tempo
2094 - denota ano como uma divisão ou fração de tempo

5844 - Sinônimos
Ver Definição para entellomai 1781
Ver Definição para keleuo 2753
Ver Definição para paraggello 3853
Ver Definição para tasso 5021
1781 - impor, é usado esp. daqueles cujo ofício ou posição concede a eles autoridade. A
palavra aponta para o conteúdo da ordem, cf “nossa instrução”
2753 - comandar, designa ordens verbais, que partem geralmente de um superior
3853 - ordenar, é usado esp. da ordem de um comandante militar à sua tropa
5021 - designar um posto a, com uma sugestão de responsabilidades associadas a ela,
freqüentemente de nomeação militar
3853 difere 1781 em estipular obrigações fixas e permanentes, antes que instruções
específicas ou ocasionais, deveres que surgem do ofício antes que da vontade pessoal de
um superior.

5845 - Sinônimos
Ver Definição para epithumia 1939
Ver Definição para pathos 3806
3806 representa o passivo, 1939 o lado ativo de vício;
1939 é mais abrangente no sentido que 3806; 1939 é (mau) desejo, 3806 é desejo
incontrolável

5846 - Sinônimos
Ver Definição para zoon 2226
Ver Definição para therion 2342
2226 - significa uma criatura viva
2342 - significa um animal

5847 - Sinônimos
Ver Definição para hesuchazo 2270
Ver Definição para sigao 4601
Ver Definição para siopao 4623
2270 - descreve uma condição tranqüila em geral, inclusive de silêncio
4601 - descreve uma condição mental e sua manifestação, esp. em mudez (silêncio de
medo, dor, temor, etc.)
4623 - descreve o termo mais externo e físico, denota abstinência de fala

5848 - Sinônimos

Ver Definição para theaomai 2300
Ver Definição para theoreo 2334
2334 - palavra não usada de um espectador indiferente, mas de alguém que observa algo
com interesse e para um propósito; seria utilizada numa inspeção oficial e geral de seu
exército
2300 - é usado da observação de um desfile por um espectador leigo. 2334 denota uma
observação cuidadosa de detalhes enquanto que 2300 denota apenas percepção em geral

5849 - Sinônimos
Ver Definição para theiotes 2305
Ver Definição para theotes 2320
2320 “deidade” difere de 2305, “divindade”, como essência difere de qualidade ou
atributo.

5850 - Sinônimos
Ver Definição para thrauo 2352
Ver Definição para katagnumi 2608
Ver Definição para rhegnumi 4486
4486 - “rasgar”, faz referência direta à separação das partes
2608 - “quebrar”, denota a destruição da unidade ou totalidade de algo
2352 - “romper”, sugere muitos fragmentos e dispersão minúscula

5851 - Sinônimos
Ver Definição para thrix 2359
Ver Definição para kome 2864
2359 - termo anatômico ou físico para cabelo
2864 - designa o cabelo como um ornamento (a noção de ser longo é apenas secundária
e sugerida) e por conseguinte difere da palavra 2359 que se refere ao cabelo físico

5852 - Sinônimos
Ver Definição para kainos 2537
Ver Definição para neos 3501
2537 - denota o novo primariamente em referência à qualidade, o que é fresco, o que
não foi usado
3501 - denota o novo primariamente em referência ao tempo, o que é jovem, recente

5853 - Sinônimos
Ver Definição para kairos 2540
Ver Definição para chronos 5550
2540 - porção definidamente limitada de tempo com a noção adicional de adequação
5550 - tempo em geral

5854 - Sinônimos
Ver Definição para katoikeo 2730
Ver Definição para paroikeo 3939
2730 - habitar, morar temporariamente
3939 - habitar, permanentemente

5855 - Sinônimos
Ver Definição para kakia 2549
Ver Definição para poneria 4189
2549 - denota uma disposição cruel
4189 - denota o exercício ativo de uma disposição cruel

5856 - Sinônimos
Ver Definição para kleptes 2812
Ver Definição para lestes 3027
2812 - denota alguém que rouba com discrição
3027 - denota alguém que rouba abertamente

5857 - Sinônimos
Ver Definição para kludon 2830
Ver Definição para kuma 2949
2949 - onda, que sugere sucessões initerruptas
2830 - vaga, movimento da onda, que sugere tamanho e extensão. Assim figuradamente,
aplicação das palavras.

5858 - Sinônimos
Ver Definição para keramos 2766
Ver Definição para mignumi 3396
2766 - denota, num sentido estrito, mistura que combina os ingredientes dentro de um
novo composto, mistura química
3396 - tal como uma mistura que meramente combina ou mescla de forma desordenada,
como numa mistura mecânica

5859 - Sinônimos
Ver Definição para kolasis 2851
Ver Definição para timoria 5098
2851 difere de 5098 como aquilo que é disciplinar e tem referência com aquele que
sofre, enquanto o último é penal e tem referência com a satisfação daquele que inflige

5860 - Sinônimos
Ver Definição para kopos 2873
Ver Definição para mochthos 3449
Ver Definição para ponos 4192
4192 - dá proeminência ao esforço (trabalho que requer força)
2873 - refere-se à fatiga
3449 - refere-se à dureza de vida (principalmente poético)

5861 - Sinônimos
Ver Definição para makrothumia 3115
Ver Definição para hupomone 5281
5281 é o temperamento que não sucumbe facilmente sob sofrimento, 3115 é o
autodomínio que não retalia apressadamente o erro. Um opõem-se à covardia ou
desânimo; outro, à ira e vingança.

5862 - Sinônimos
Ver Definição para metamellomai 3338
Ver Definição para metanoeo 3340
A distinção freqüentemente feita é: 3338 refere-se a uma mudança emocional; 3340 a
uma mudança de escolha; 3338 significa nada mais que pesar equivalente a remorso;
3340, aquela reversão de propósito moral conhecida como arrependimento; esta
distinção parece não manter-se pelo uso. Contudo, que 3340 é o termo mais completo e
mais nobre, expressivo de ação e fim moral, é indicado não somente pela sua derivação,
mas pela maior freqüência do seu uso e pelo fato de ser usado muitas vezes no
imperativo.

5863 - Sinônimos
Ver Definição para metamorphoo 3339
Ver Definição para metaschematizo 3345
3339 - refere-se ao estado permanente de uma mudança
3345 - refere-se à condição transitória de uma mudança

5864 - Sinônimos
Ver Definição para miaino 3392
Ver Definição para moluno 3435
3392, “manchar”, difere de 3435, “sujar, contaminar”, não apenas no seu sentido
primário e externo, mas em circunstância em que pode ser em boa parte usado, apesar
de 3435 não ter referência de valor

5865 - Sinônimos
Ver Definição para morphe 3444
Ver Definição para schema 4976
3444 “forma” difere de 4976 “figura, formato, modelo”, como o que é intrínseco e
essencial, daquele que é aparente e acidental. Fritzsche em Fp 2.7 relaciona com a
forma ou natureza completa de um servo; e 4976 à forma externa, ou corpo humano em
Fp 2.8.

5866 - Sinônimos
Ver Definição para nephele 3507
Ver Definição para nephos 3509
3509 é geral, 3507 é específico; o primeiro denota uma grande nuvem de vapor sem
forma que obscurece os céus; o último designa massas específicas e definidas da
mesma, sugerindo limite e forma.

5867 - Sinônimos
Ver Definição para oikia 3614
Ver Definição para oikos 3624
3624 denota o estabelecimento doméstico de alguém, propriedade. 3614 denota a
moradia em si

5868 - Sinônimos
Ver Definição para paidarion 3808
Ver Definição para paidion 3813
Ver Definição para paidiske 3814

Ver Definição para pais 3816
Ver Definição para teknon 5043
Ver Definição para huios 5207
3813 - refere-se exclusivamente a crianças pequenas
3808 - refere-se a uma criança até seu primeiro ano escolar
3816 - refere-se a uma criança de qualquer idade
3814 - refere-se à infância e juventude
3816, 5043 denota uma criança parecida com respeito à descedência e idade, referência
à última como sendo mais proeminente na primeira palavra, a descendência em 3813;
mas o período que 3816 cobre não é precisamente definido; e, tanto no uso clássico
como no moderno, ref. a jovens descrevem melhor o sexo feminino do que o masculino
Compare: 5043, 5207
5043 - dá proeminência aos aspectos físicos e externos de parentesco
5207 - dá proeminência aos aspectos legais, internos e éticos de parentesco

5869 - Sinônimos
Ver Definição para patrikos 3967
Ver Definição para patroos 3971
3971 - denota que descende de pai para filho
3967 - denota que descende de pessoas pela amizade ou rixa

5870 - Sinônimos
Ver Definição para penes 3993
Ver Definição para ptochos 4434
3993 - alguém que é tão pobre que ganha o seu sustento pelo labor diário
4434 - alguém que apenas ganha a sua vida mendigando

5871 - Sinônimos
Ver Definição para poieo 4160
Ver Definição para prasso 4238
4160 - denota “fazer”, 4238 - “praticar”; 4160 designa execução; 4238, desempenho
pretendido, ansiado, habitual; 4160 denota meramente ação produtiva; 4238,
definitivamente ação direta; 4160 aponta à ação que resulta 4238, para o escopo e
caráter do resultado.

5872 - Sinônimos
Ver Definição para sophos 4680
Ver Definição para sunetos 4908
Ver Definição para phronimos 5429
4680 - denota sábio, hábil, experto
4908 - “inteligente”, denota alguém que pode colocar as coisas juntas, quem tem
discernimento e compreensão
5429 - “prudente”, denota primeiramente alguém que tem percepção rápida e correta;
por conseguinte, “discreto, circunspecto”

5873 - Sinônimos
Ver Definição para summorphos 4832

Ver Definição para suschematizo 4964
4832 - descreve a essência em caráter e, assim, completo ou durável, não meramente
uma forma ou esboço
4964 - formar algo semelhante a outro e descrever o que é transitório, mutável, e
instável

5874 - Sinônimos
Ver Definição para tereo 5083
Ver Definição para phulasso 5442
5083 - “observar ou reter”
5442 - “guardar”
5083 expressa cuidado atento e sugere posse presente, 5442 indica custódia segura e
freqüentemente implica em ataque de fora; 5083 pode marcar o resultado do qual 5442
é o meio.

5875 - Sinônimos
Ver Definição para topos 5117
Ver Definição para chora 5561
Ver Definição para chorion 5564
5117 - “lugar”, indefinido; fração de espaço visto em referência à sua ocupação, ou
como apropriado a si mesmo
5561 - “região, país”, extensivo; espaço, ainda ilimitado
5564 - “pedaço de terra”, circunscrito; uma porção definida de espaço visto como
fechado ou completo em si mesmo

5876 - Sinônimos
Ver Definição para humnos 5215
Ver Definição para psalmos 5568
Ver Definição para ode 5603
5603 é o termo genérico; 5568 e 5215 são específicos, o primeiro designando uma
canção que toma o seu caráter geral dos Salmos do AT, embora não restrito a eles; o
último, uma canção de louvor. Enquanto a idéia principal de 5568 é um
acompanhamento musical, e a de 5215, louvor a Deus, 5603 é a palavra geral para uma
canção, seja acompanhada ou não, seja de louvor ou sobre algum outro assunto. Assim é
totalmente possível para a mesma canção ser ao mesmo tempo descrita pelas três
palavras.

5877 - Sinônimos
Ver Definição para dechomai 1209
Ver Definição para lambano 2983
As palavras sobrepõem-se e as distinções freqüentemente desaparecem; ainda a
sugestão de uma recepção de boas-vindas ou de posse geralmente encaixa-se a 1209.

5878 - Sinônimos para Santo, Sagrado, Puro.
Ver Definição para ιερος 2411
Ver Definição para οσιος 3741
Ver Definição para αγιος 40
Ver Definição para αγνος 53

Ver Definição para σεμνος 4586
Nenhuma destas palavras tem necessariamente algum significado moral no grego
clássico.
Aquelas que agora têm tal significado, desenvolveram-no no grego bíblico.
ιερος significa sagrado. Implica em uma relação especial com Deus, que não deve ser
violada. Refere-se, no entanto, a uma relação formal antes que a caráter. Designa uma
relação externa, que ordinariamente não implica numa relação interna. É usada para
descrever pessoas ou coisas. É a palavra mais comum para santo no grego clássico, e
expressa sua concepção usual de santidade, mas é rara no N.T. porque não é adequada
para expressar a plenitude da concepção do N.T.
οσιος, usada de pessoas ou coisas, descreve aquilo que está em harmonia com a
constituição divina do universo moral. Daí, é aquilo que está de acordo com a idéia
geral e instintiva de “direito”, “o que é consagrado e sancionado pela lei universal e
consentimento” (Passow), antes do que algo que está de acordo com algum sistema de
verdade revelada. Como contrário a οσιος, i.e. como ανοσια, os gregos consideravam,
p.ex., um casamento entre irmão e irmã, comum no Egito, ou a omissão dos ritos de
sepultura de um parente. αγιος tem provavelmente como seu sentido fundamental
“separação, i.e., do mundo a serviço a Deus. Se não original, é um sentido em uso desde
longa data. Esta separação, de qualquer forma, não é principalmente externa. É antes
uma separação do mal e da corrupção. Realmente importante, então, é o significado
moral da palavra. Esta palavra, rara e de sentido neutro no grego clássico, desenvolveu
o seu sentido, de tal forma que expressa a concepção completa de santidade do N.T.
como nenhuma outra.
αγνος está provavelmente relacionada a αγιος. Significa especificamente puro, mas, é
provável, unicamente num sentido cerimonial, senão teria um significado moral.
Descreve, algumas vezes, liberdade das impurezas da carne.
σεμνος é aquilo que inspira reverência ou temor. No grego clássico é freqüentemente
aplicada aos deuses. Mas freqüentemente tem a idéia inferior daquilo que é
humanamente venerável, ou mesmo que se refere simplesmente às aparências, como o
que é magnificente, grande, ou impressivo.

5879 - Sinônimos de Sin.
Ver Definição para αμαρτια 266
Ver Definição para αμαρτημα 265
Ver Definição para ασεβεια 763
Ver Definição para παρακοη 3876
Ver Definição para ανομια 458
Ver Definição para παρανομια 3892
Ver Definição para παραβασις 3847
Ver Definição para παραπτωμα 3900
Ver Definição para αγνοημα 51
Ver Definição para ηττημα 2275
αμαρτια significou originalmente o que erra o alvo. Quando aplicado a algo moral, a
idéia é similar: desvio do verdadeiro fim da vida, por isso, usado como um termo geral
para pecado. Significa tanto o ato de pecar como o resultado, o pecado em si mesmo.

αμαρτημα significa apenas o pecado em si mesmo, não o ato, em suas manifestações
particulares como atos isolados de desobediência a lei divina.
ασεβεια é incredulidade, irreligião positiva e ativa, condição de oposição direta a Deus.
παρακοη é estritamente falha no ouvir, ou ouvir sem cuidado ou atênção. O pecado
consiste em não ouvir quando Deus fala, bem como da desobediência ativa que
geralmente segue.
ανομια é ilegalidade; desprezo da lei; condição ou ação não simplesmente ilegal, como
a etimologia indica, mas contrária à lei. A lei é geralmente por implicação a lei mosaica.
παρανομια occure apenas uma vez, 2Pe 2.16, e é praticamente equivalente a ανομια.
παραβασις é transgressão, ato de ir além de algum limite determinado. É a transgressão
de um mandamento identificável. Conseqüentemente significa mais que αμαρτια.
παραπτωμα é usado com sentidos diferentes. Algumas vezes, num sentido mais brando,
denotando erro, engano, falta; outras, significando transgressão, pecado voluntário.
αγνοημα ocorre apenas uma vez, Hb 9.7. Indica erro, pecado que de certa maneira é
resultado da ignorância.
ηττημα denota ser derrotado, vencido. Num sentido ético significa falha de
responsabilidade, falta.
Todas estas diferentes palavras podem ocasionalmente, mas não normalmente, ser
usadas simplesmente para descrever o mesmo ato de diferentes pontos de vista. O
sentido fundamental destas palavras pode ser resumido na linguagem de Trench:
Pecado “pode ser definido como a perda de um alvo ou objetivo: é, então, αμαρτια ou
αμαρτημα; o avanço sobre ou a transgressão de uma linha: é então παραβασις; a
desobediência a uma voz: neste caso é παρακοη; a queda onde alguém deveria ter
permanecido em pé: isto é παραπτωμα; ignorância daquilo que deveria ser conhecido:
isto é αγνοημα; a redução daquilo que deveria ter sido feito em plena medida, que é
ηττημα; a não observância de uma lei, que é ανομια ou παρανομια.”

5880 - Sinônimos de Sincero.
Ver Definição para απλους 573
Ver Definição para ακεραιος 185
Ver Definição para ακακος 172
Ver Definição para αδολος 97
απλους é literalmente estendido sem dobras. Por conseguinte, significa singular,
simples, sem complexidade de caráter e motivo. No N.T., esta idéia de simplicidade é
sempre favorável; no grego clássico, a palavra é também ocasionalmente usada num
sentido desfavorável, denotando simplicidade tola.
ακεραιος também significa simples, literalmente livre de qualquer "mistura estranha,
inadulterado, puro, livre de elementos que pertubam.
ακακος em Hb 7.26 significa alguém marcado pela ausência de todo mal, e assim, por
implicação, a presença de todo bem. Também passa do sentido meramente negativo de
ausência do mal, encontrado na Septuaginta, para o sentido desfavorável de simples,
facilmente enganado, crédulo, que é encontrado em Rm 16.18.
αδολος, que ocorre apenas em 1Pe 2.2, significa sincero, sem mistura, sem fraude.

5881 - Sinônimos para Pecados da Língua.
Ver Definição para μωρολογια 3473

Ver Definição para αισχρολογια 152
Ver Definição para ευτραπελια 2160
μωρολογια, usado apenas uma vez no N.T. Significa conversa tola, mas isto no sentido
bíblico da palavra tolo, que implica em pecaminosidade. Trata-se de conversação que é
primeiro insípida, então corrupta. É conversa vazia, que naturalmente revela a vaidade e
o pecado do coração.
αισχρολογια, também usado uma vez, significa qualquer tipo de linguagem perniciosa,
especialmente que abusa de outros. No grego clássico, algumas vezes significa
distintamente linguagem que conduz a grosseria.
ευτραπελια, que ocorre uma vez, originalmente significou versatilidade em
conversação. Adquire, no entanto, um sentido desfavorável, já que conversação polida,
refinada, tem a tendência de tornar-se maléfica em muitos sentidos. A palavra denota,
então, uma forma sutil de mau discurso, conversa pecaminosa, sem a crudeza que
freqüentemente a acompanha, mas não sem sua malícia.

5882 - Sinônimos de Vergonha, Desgraça.
Ver Definição para αιδως 127
Ver Definição para αισχυνη 152
Ver Definição para εντροπη 1791
Ver Definição para σωφροσυνη 4997
αιδως é o sentimento de repugnância moral inato para cometer uma ato de desonra.
Esta repugnância moral não é encontrada em αισχυνη, que é antes o sentimento de
“desgraça” que resulta de fazer algo sem valor, ou o medo de tal desgraça que serve
para prevenir sua realização. αιδως é, assim, a palavra mais nobre, enquanto αισχυνη
leva em consideração principalmente a opiniõ dos outros. αιδως é o medo de fazer algo
vergonhoso, αισχυνη é principalmente o medo de ser descoberto. “αιδως iria sempre
reprimir um bom homem de um ato sem valor, enquanto αισχυνη pode algumas vezes
reprimir um ato mau” (Trench).
εντροπη permanece de alguma forma entre as duas palavras anteriores no sentido, mas
no N.T. tende à forma mais nobre, que indica aquela “total vergonha” que conduz uma
pessoa a refletir sobre se sua condição é indigna, e a uma mudança de conduta para
melhor.
σωφροσυνη, auto-domínio, não parece ter muito em comum com estas três palavras.
No entanto, ela expressa positivamente aquilo que aidwv expressa negativamente.

5883 - Sinônimos de Oração.
Ver Definição para ευχη 2171
Ver Definição para προσευχη 4335
Ver Definição para δεησις 1162
Ver Definição para εντευξις 1783
Ver Definição para ευχαριστια 2169
Ver Definição para αιτημα 155
Ver Definição para ικετηρια 2428
ευχη, quando significa oração, tem aparentemente um significado geral.

προσευχη e δεησις são freqüentemente usadas junto. προσευχη restringe-se a oração a
Deus, enquanto δεησις não tem tal restrição.
δεησις também se refere principalmente à oração por benefício particular, enquanto
προσευχη é mais geral. O pensamento proeminente em εντευξις é o de audácia e
liberdade de acesso a Deus.
ευχαριστια é ação de graças, o agradecimento das misericórdias de Deus,
principalmente em oração.
αιτημα, como δεησις, denota uma petição específica por algo particular
Em ικετηρια a atitude de humildade e deprecação em oração é especialmente
enfatizada.
Todas estas palavras podem indicar, às vezes, não diferentes tipos de oração, mas a
mesma oração vista de pontos de vista diferentes.

5884 - Sinônimos de Repreender; Repreensão, Acusação.
Ver Definição para επιτιμαω 2008
Ver Definição para ελεγχω 1651
Ver Definição para αιτια 156
Ver Definição para ελεγχος 1650
επιτιμαω significa simplesmente repreender, em qualquer sentido. Pode ser justa ou
injustamente. Se justa, a repreensão pode ser atendida ou não.
ελεγχω, por outro lado, significa repreender com causa suficiente, e também
efetivamente, de tal forma a levar o censurado à confissão ou, pelo menos, à convicção
de pecado. Em outras palavras, significa convencer.
Distinção similar existe entre os substantivos αιτια e ελεγχος. αιτια é uma acusação,
seja falsa ou verdadeira. ελεγχος é uma acusação, comprovadamente verdadeira, e
freqüentemente é assim confessada pelo acusado. Tem tanto um sentido judicial como
moral.

5885 - Sinônimos de Fanfarrão, Arrogante, Insolente.
Ver Definição para αλαζων 213
Ver Definição para υπερηφανος 5244
Ver Definição para υβριστης 5197
αλαζων é propriamente fanfarrão, que conta grandes coisas com respeito a suas proezas
e realizações, com a idéia implicada que muitas de suas afirmações são falsas. Esta
palavra naturalmente descreve uma característica pessoal que se manifesta em contato
com os seus companheiros, não alguém que existe simplesmente dentro do coração.
υπερηφανος descreve alguém que tem alto conceito de si mesmo, descrevendo uma
característica que é simplesmente interna, não se referindo primariamente a
manifestações externas, ainda que isto esteja implícito. Descreve alguém que é
arrogante, sendo a manifestação externa, quando parece, na forma de arrogância em
relação a outros.
υπριστης descreve alguém que deleita-se em agir com insolência com os outros, e
encontra prazer em tais atos. Crueldade e luxúria são duas das muitas formas que esta
qualidade assume. Estas três palavras ocorrem juntas em Rm 1.30. Nunca têm um bom
sentido. Pode-se dizer que se movem numa escala ascendente de culpa, designando

respectivamente “o prepotente em palavras, o orgulhoso e dominador em pensamentos,
o insolente e injurioso nos atos” (Cremer).

5886 - Sinônimos de Incorruptível, Imperecível.
Ver Definição para αφθαρτος 862
Ver Definição para αμαραντος 263
Ver Definição para αμαραντινος 262
αφθαρτος é propriamente incorruptível, não afetado pela corrupção e decadência. É
aplicado a Deus, e àquilo que está conectado a ele αμαραντος expressa a mesma idéia
de outro modo. Significa imperecível.
Idéia raíz: o que não murcha, como é comum no caso das flores.
αμαραντινος, derivado de αμαραντος, significa composto de planta hipotética que
nunca murcha, i.e, de flores que não murcham.

5887 - Sinônimos de Perfeito, Sem culpa.
Ver Definição para αμωμος 299
Ver Definição para αμεμπτος 273
Ver Definição para ανεγκλητος 410
Ver Definição para ανεπιληπτος 423
αμωμος é perfeito, sem mancha, livre de imperfeições. Refere-se especialmente ao
caráter.
αμεμπτος é estritamente inocente, alguém em quem não se encontra falha. Refere-se, é
claro, particularmente ao veredito de outros sobre alguém.
ανεγκλητος designa alguém contra quem não há acusação, implicando não em
declaração de inocência, mas em que nenhuma acusação foi feita.
ανεπιληπτος significa irrepreensível, designando alguém que não tem nada sobre o qual
um adversário pode agarrar-se para fazer uma acusação.

5888 - Sinônimos de Regeneração, Renovação.
Ver Definição para παλιγγενεσια 3824
Ver Definição para ανακαινωσις 342
παλιγγενεσια significa novo nascimento. No grego clássico, éra usado num sentido
enfraquecido para denotar recuperação, restauração, renascimento. No N.T., é usado
apenas duas vezes, mas num sentido mais nobre. Em Tt 3.5 significa novo nascimento,
regeneração, que se refere à ação de Deus de fazer o pecador passar da morte do pecado
para a vida espiritual em Cristo. Tem um sentido mais amplo em Mt 19.28, onde é usado
para a mudança que enfim acontecerá em todo o universo, sua regeneração, que é o
desenvolvimento completo da mudança envolvida na regeneração do indivíduo.
ανακαινοωσις é renovamento ou renovação, que denota um processo contínuo pelo qual
o ser humano se torna mais parecido com Cristo, em cujo processo ele é um cooperador
com Deus. Alguns, como p.e. Cremer, sem razão suficiente, pensavam que o uso
primitivo de παλιγγενεσια como um termo um tanto técnico para denotar a doutrina
pitagórica de transmigração, deu à palavra um colorido escatológico permanente, de tal
forma que no N.T. tem o sentido de ressurreição, especialmente em Mt 19.28.

5889 - Sinônimos de Assassino.
Ver Definição para φονευς 5406

Ver Definição para ανθρωποκτονος 443
Ver Definição para σικαριος 4607
Tanto em derivação como em uso, φονευς e ανθρωποκτονος são distintos um do outro.
σικαριος, usado apenas em At 21.38, vem do Latim sicarius, e significa um assassino,
geralmente contratado para o trabalho, que furtivamente apunhala seu inimigo com uma
espada curta, a sica. φονευς é uma palavra genérica e pode denotar um assassino de
qualquer tipo, sendo σικαριος um tipo específico englobado na anterior.

5890 - Sinônimos de Anticristo, Falso Cristo.
Ver Definição para ψευδοχριστος 5580
Ver Definição para αντιχριστος 500
ψευδοχριστος significa falso Cristo, pretenso Messias, que exalta a si mesmo ao invés
de Cristo, proclamando que é o Cristo.
Alguns têm dado o mesmo sentido a αντιχριστος. Mas é muito mais provável que
signifique alguém totalmente oposto a Cristo, alguém que exalta a si mesmo contra
Cristo, proclamando que não há Cristo.

5891 - Sinônimos de Libertinagem.
Ver Definição para ασωτια 810
Ver Definição para ασελγεια 766
A idéia fundamental de ασωτια é “desperdício ou sobra desordenada; a de ασελγεια,
ousadia contra a lei e capricho corrupto” (Trench). ασωτια significa gasto rápido e
extravagante, principalmente pela satisfação dos desejos sensuais. Denota um curso de
vida libertino, dissoluto. Em ασελγεις também está incluída a idéia de libertinagem,
freqüentemente de lascividade, mas o pensamento fundamental é o de não contenção, o
insolente fazendo qualquer coisa que seu capricho sugerir.

5892 - Sinônimos de Transgressor de Pacto, Implacável.
Ver Definição para ασυνθετος 802
Ver Definição para ασπονδος 786
Estas palavras são bastante parecidas nos seus efeitos, mas opostas em suas concepções.
ασυνθετος, que ocorre apenas em Rm 1.31, é o transgressor de acordo, alguém que
interrompe um estado de paz e causa guerra por desconsiderar um acordo pelo qual a
paz é mantida.
ασπονδος é implacável, alguém que se recusa a concordar com qualquer termo ou
sugestão de paz. Implica num estado de guerra, e numa recusa de pacto ou até de cessar
fogo para terminá-la permanente ou temporariamente. No uso do N.T., as duas palavras
não se referem tanto à guerra no sentido estrito quanto à discórdia e confronto.

5893 - Sinônimos de Belo, Gracioso.
Ver Definição para αστειος 791
Ver Definição para ωραιος 5611
Ver Definição para καλος 2570
αστειος é propriamente alguém que vive numa cidade, urbano. Logo adquire o sentido
de urbano, polido, elegante. Então, adquire de uma forma limitada o sentido de belo,
embora nunca num alto grau.

ωραιος, de ωρα, hora, período, significa propriamente na hora certa. Daí vem a idéia de
ser belo, posto que quase tudo é belo na sua hora de plena perfeição plena.
καλος é a palavra mais nobre. Significa belo, física ou moralmente. É, contudo,
distintamente a beleza que vem da harmonia, a beleza que surge do ajustamento
simétrico na proporção correta, em outras palavras, da completitude hamoniosa do
objeto em questão.

5894 - Sabedoria, Conhecimento.
Ver Definição para σοφια 4678
Ver Definição para φρονησις 5428
Ver Definição para γνωσις 1108
Ver Definição para επιγνωσις 1922
σοφια é certamente a palavra superior de todas estas. É propriamente sabedoria.
Denota excelência mental no sentido mais alto e completo, expressando uma atitude
bem como um ato da mente. Compreende conhecimento e implica bondade, que inclue
o esforço pelos fins mais dignos, bem como o uso dos melhores meios para a sua
realização. Nunca é atribuído a ninguém exceto Deus e boas pessoas, a não ser em
sentido claramente irônico.
φρονησις é um termo médio, algumas vezes tendo um significado quase tão alto quanto
σοφια, algumas vezes muito inferior. Significa prudência, inteligência, uma adaptação
hábil dos meios para o fim desejado, o fim, contudo, não sendo necessariamente um
bem.
γνωσις é conhecimento, experiência, o entendimento dos fatos ou das verdades, ou mais
visão, discernimento.
επιγνωσις tem um significado intensivo quando comparado com γνωσις, É um
conhecimento mais profundo, mais claro, mais completo. O verbo επιγινωσκω tem a
mesma força intensiva quando comparado com γινωσκω.

5895 - Religioso.
Ver Definição para θεοσεβης 2318
Ver Definição para ευσεβης 2152
Ver Definição para ευλαβης 2126
Ver Definição para θρησκος 2357
Ver Definição para δεισιδαιμων 1175
θεοσεβης, de acordo com a derivação e uso, significa adoração a Deus (ou dos deuses),
cumprimento da obrigação de alguém para Deus. É um termo geral, significando
religioso num bom sentido.
ευσεβης é distinto de θεοσεβης em duas formas. É usado para incluir o cumprimento de
obrigações de todos os tipos, tanto para com Deus como para com as pessoas. É assim
aplicado ao cumprimento dos deveres envolvidos nas relações humanas, como para com
os pais.
Além disso, quando usado no sentido mais alto, não significa qualquer tipo de adoração,
mas, como a etimologia indica, a adoração a Deus corretamente.
ευλαβης significando originalmente cuidadoso em tratar, em sua aplicação religiosa
significa cuidadoso em tratar das coisas divinas. Caracteriza o adorador ansioso e
escrupuloso, que cuida para não mudar nada que deveria ser observado na adoração, e

temeroso de ofender. Significa devoto, e pode ser aplicado a um aderente de qualquer
religião, sendo especialmente apropriado para descrever o melhor dos adoradores
judaicos.
θρηκος é alguém que é diligente na realização do culto exterior a Deus. Aplica-se
especialmente à adoração ceremonial.
δεισιδαιμων, de acordo com sua derivação, torna proeminente o elemento de medo.
Enfatiza fortemente as idéias de dependência e de ansiedade pelo favor divino. Pode ser
usado praticamente como equivalente a θεοσεβης. Freqüentemente, no entanto, implica
que o medo que torna proeminente é um medo sem fundamento, por isso ganha o
sentido de supersticioso. No N.T., é usado, como também o substantivo δεισιδαιμονια,
num sentido propositadamente neutro, significando simplesmente religioso, nem
transmitindo o sentido mais alto, nem simplesmente implicando o sentido mais baixo.

5896 - Puro.
Ver Definição para ειλικρινης 1506
Ver Definição para καθαρος 2513
Ver Definição para αμιαντος 283
ειλικρινης denota principalmente aquilo que é puro com sendo sincero, livre de mistura
estranha.
καθαρος e aquilo que é puro como sendo limpo, livre de sujeira e de mancha. O sentido
de ambas no N.T. é distintamente ético.
αμιαντος é imáculado, descrevendo aquilo que está absolutamente afastado de todo tipo
de contaminação.

5897 - Assembléia, Igreja.
Ver Definição para συναγωγη 4864
Ver Definição para εκκλησια 1577
Ver Definição para πανηγυρις 3831
De acordo com sua derivação, συναγωγη é simplesmente uma assembléia, uma massa
de pessoas reunidas;
εκκλησια é uma palavra mais restrita, também uma assembléia, mas que inclue somente
aqueles especialmente reunidos dentre uma enorme multidão, para a transação de
negócio.
εκκλησια usualmente denota uma associação algo mais seleta que συναγωγη. Um uso
significante de εκκλησια em estrita harmonia com sua derivação era comum entre os
gregos. Era sua palavra comum, numa cidade grega livre, para a assembléia legal de
todos aqueles que possuíam o direito de cidadão, para a discussão de assuntos públicos.
Eram chamados dentre a população toda, “uma porção selecionada dela, que não incluía
a massa, nem estrangeiros, nem ainda aqueles que tinham perdido seu direito cívico”
(Trench).
συναγωγη era, antes dos tempos do N.T., apropriada para designar uma sinagoga, uma
assembléia judaica para adoração, distinta do Templo, em cujo sentido é usado no N.T.
Provavelmente por esta razão, e também por sua grande aptidão etimológica inerente,
εκκλησια é a palavra tomada para designar igreja cristã, uma associação de crentes que
se encontram para adorar. Estas palavras, no entanto, são algumas vezes usadas no N.T.
num sentido não técnico

πανηγυρις, ocorrendo apenas em Hb 12.23, difere de ambas, denotando uma assembléia
solene para regozijo festivo.

5898 - Humildade, Docilidade.
Ver Definição para ταπεινοφροσυνη 5012
Ver Definição para πραοτης 4236
ταπεινοφροσυνη é humildade, não fazendo-se pequeno quando se é realmente grande,
mas pensando de si mesmo com moderação, porque esta é, num certo sentido, a estima
correta de um ser humano, por mais grande que seja.
πραοτης está fundamentada na mesma idéia, e vai além dela. É a atitude de mente e
comportamento que, vindo da humildade, dispõe alguém para receber com gentileza e
humildade qualquer coisa que venha a ele de outros ou de Deus.

5899 - Docilidade.
Ver Definição para πραοτης 4236
Ver Definição para επιεικεια 1932
Ambas palavras podem ser traduzidas como docilidade. Ainda assim, existem marcadas
diferenças de sentido. πραοτης é antes uma palavra passiva, denotando, como dito
acima (ver Humildade, Docilidade), a atitude de alguém para com os outros, em vista
dos seus atos, maus ou bons.
επιεικεια é distintamente ativa, é vista na ação de alguém para com outros, e geralmente
implica na relação de superior a inferior. É fundamentalmente um ato de relaxar os
estritos requerimentos legais concernentes a outros, com a intenção de executar de
forma mais estrita o espírito real da lei. É clemência, na qual não existe nenhum
elemento de fraqueza ou injustiça.

5900
Tempo - Imperfeito Ver 5775
Voz - Ativa Impessoal Ver 5905
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 17
5775

Tempo - Imperfeito
O Imperfeito geralmente representa uma ação contínua ou repetida.
Enquanto o Presente expressa “eles estão pedindo”, o imperfeito indica
“eles continuavam a pedir.”
No caso do verbo “ser”, no entanto, o tempo imperfeito é usado como um
tempo passado comum e não leva a conotação de ação contínua ou
repetida.
5791

Modo - Indicativo
O Modo Indicativo é uma simples afirmação de fato. Se uma ação realmente
ocorre ou ocorreu ou ocorrerá, será expressa no modo indicativo.

5901
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Ativa Impessoal Ver 5905
Modo - Particípio Ver 5796
Contagem - 10

5902
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Ativa Impessoal Ver 5905
Modo - Subjunctive Ver 5792
Contagem - 2

5903
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Ativa Impessoal Ver 5905
5774

Tempo - Presente
O tempo presente representa uma simples declaração de um fato ou
realidade, observada como algo que ocorre neste momento. Na maior parte
dos casos, há uma correpondência direta com o Presente em Português.
Algumas formas que podem ser traduzidas pelo tempo passado em
Português freqüentemente ocorrem no presente em Grego. Estas são
chamadas de “presente histórico” e tais ocorrências representam o evento
descrito como se o leitor estivesse lá, assistindo o fato acontecer. Algumas
traduções em português traduzem tal presente histórico em tempo passado,
enquanto outras permitem que o tempo permaneça no presente.
5796

Modo - Particípio
O Particípio grego corresponde na maioria das vezes ao particípio Português,
formado pela adição das terminações “ado” ou “ido” à forma básica do
verbo. O Particípio pode ser usado como verbo ou substantivo. É, por isso,
freqüentemente chamado de “substantivo verbal”.
5792

Modo - Subjunctivo
O Modo Subjuntivo é o modo de possibilidade e potencialidade. A ação
descrita pode ou não ocorrer, dependendo das circunstâncias. Sentenças
condicionais da terceira classe (“ean” + o subjuntivo) são todas deste tipo,
assim como muitas ordens que seguem as orações condicionais de
propósito, tais como aquelas que começam com “hina.”

Modo - Infinitivo Ver 5795
Contagem - 3

5904
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Ativa Impessoal Ver 5905
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 123

5905 - Voz - Ativa Impessoal
Um verbo na voz ativa que não tem sujeito expresso, mas que é sempre usado como
impessoal, como em frases que expressam “é necessário” ou “é apropriado” realizar a
ação especificada.

5906 - Desejo, Luxúria.
Ver definição de επιθυμια 1939
Ver definição de παθος 3806
Ver definição de ορμη 3730
Ver definição de ορεξις 3715
επιθυμια é a mais ampla destas palavras. Seu significado pode ser bom, mas é
geralmente mau. Denota um desejo ou apetite natural, geralmente com a implicação de
que é um desejo depravado.
παθος não tem um sentido tão amplo no grego clássico, mas denota um desejo mau,
principalmente, no entanto, como uma condição da alma antes que em operação ativa.
ορμη indica movimento hostil em relação a um objeto, seja de aproximação ou repulsão.
ορεξις é um desejo ou apetite, especialmente em busca do objeto de gratificação a fim
de torná-lo próprio.

5907 - Aflição.
Ver definição de θλιπσις 2347
Ver definição de στενοχωρια 4730
θλιπσις de acordo com sua derivação significa pressão. No seu sentido figurado, é
aquilo que pressiona o espírito, aflição.
στενοχωρια significou originalmente um espaço estreito, confinado. Denota aflição que
se origina de circunstâncias que limitam. No uso, não pode sempre diferenciada de
5795

Modo - Infinitivo
O Modo Infinitivo do Grego corresponde, na maior parte dos casos, ao nosso
infinitivo, que é basicamente o verbo com a terminação ar, er, ou ir, de
acordo com a sua conjugação; como por exemplo: “louvar, crer, sorrir.”
Como o infinitivo em Português, o Infinitivo em Grego pode ser usado como
substantivo ("É melhor o viver do que o morrer”), bem como para refletir
propósito ou resultado ("Isto aconteceu para cumprir-se o que disse o
profeta”).

θλιπσις, mas é de forma geral uma palavra mais forte

5908 - Mau, Maldade.
Ver definição de κακος 2556
Ver definição de πονηρος 4190
Ver definição de φαυλος 5337
Estas palavras podem ser usadas com muito pouca distinção de significado, mas
freqüentemente a diferença é marcada. κακος freqüentemente significa mal, com
sentido negativo, referindo-se à ausência de qualidades que constituem uma pessoa ou
coisa, o que ela deveria ser ou quem ela clama ser. É também usada significando mal
num sentido moral. É uma antítese para αγαθος.
πονηρος é uma palavra ao mesmo tempo mais forte e mais ativa. Significa travesso,
cuja ação resulta em dano, fazendo mal aos outros, perigoso, destrutivo.
κακος descreve a qualidade de acordo com sua natureza, πονηρος, de acordo com seus
efeitos.
φαυλος é o mau principalmente como o inútil, o que não serve para nada.

5909 - Punição.
Ver definição de τιμωρια 5098
Ver definição de κολασις 2851
τιμωρια no uso clássico e do N.T., denota especialmente o caráter vingativo de punição,
é a punição em relação ao que pune.
κολασις no grego clássico, em geral, significava punição que visava a reforma do
criminoso. Com freqüência, no grego tardio, e sempre no N.T., a idéia de reforma
parece desaparecer, permanecendo simplesmente a idéia de punição, mas vista em
relação ao punido.

5910 - Poluir.
Ver definição de μιαινω 3392
Ver definição de μολυνω 3435
μιαινω significou originalmente manchar, com cor.
μολυνω significou originalmente sujar, com lama ou sujeira, sempre tendo um mau
sentido, enquanto o sentido de μιαινω pode ser ou bom ou mau. De acordo com o grego
clássico, μιαινω tem um sentido religioso, profanar, enquanto μολυνω é
simplesmenteis corromper, desgraçar. Como eticamente aplicado no N.T., ambos têm
praticamente o mesmo sentido, poluir, sujar. É, no entanto, verdade que μιαινω, a julgar
pelo uso clássico, se refere principalmente ao efeito da ação não sobre o indivíduo, mas
sobre os outros, na comunidade.

5911 - Fazer.
Ver definição de ποιεω 4160
Ver definição de πρασσω 4238
Estas palavras são freqüentemente usadas de modo permutável, mas em muitos casos
uma distinção pode ser feita. ποιεω refere-se mais ao objeto e fim de um ato, πρασσω
antes dos meios pelos quais o objeto é alcançado. Por esta razão, enquanto ποιεω
significa executar, πρασσω pode significar nada mais que meramente ocupar-se com.

ποιεω freqüentemente significa fazer algo de uma vez por todas, πρασσω fazer contínua
ou repetidamente. Destas distinções conclui-se que ποιεω, sendo no geral a palavra
superior, é mais freq:entemente usada de fazer o bem, πρασσω mais freqüentemente de
praticar o mal.

5912 - Mundano, Carnal, Sensual.
Ver definição de σαρκικος 4559
Ver definição de σαρκινος 4560
Ver definição de ψυχικος 5591
σαρκικος significa μυνδανο, que é controlado pelos desejos errados que dominam a
carne, carne que freqüentemente é entendida no seu sentido amplo, ver σαρξ. Descreve a
pessoa que entrega à carne o domínio de sua vida, um lugar que não pertence a ele por
direito. Significa distintamente oposto ao Espírito de Deus, anti-espiritual.
σαρκινος propriamente significa carnal, feito de carne, carne como sendo a matéria pelo
qual é composta. Quando tem um mau sentido, no entanto, é simplesmente similar a
σαρκικος, mas de acordo com Trench não tão forte, denotando alguém como não
espiritual, rudimentar, antes que anti-espiritual. Outros, como Cremer e Thayer, com
mais probabilidade fazem de σαρκινος o sentido mais forte. Descreve alguém que está
na carne, completamente entregue à carne, arraigado na carne, antes que alguém que
simplesmente age de acordo com a carne (σαρκικος). Há muita confusão entre os dois
nos manuscritos do N.T.
ψυχικος tem um significado similar a σαρκικος. Ambos são usados em contraste com
πνευματικος. Mas ψυχικος tem realmente um sentido distinto, descreveNDO a vida que
é controlada pelo ψυχη. Denota, no entanto, aquilo que pertence à vida animal, ou
aquilo que é controladO simplesmente pelos apetites e paixões da natureza sensual.

5913 - Misericórdia, compaixão.
Ver definição de ελεος 1656
Ver definição de οικτιρμος 3628
Ambas palavras denotam simpatia, sentimento fraterno diante da miséria, misericórdia,
compaixão. ελεος, no entanto, manifesta-se principalmente nos atos antes que palavras,
enquanto οικτιρμος é usado antes do sentimento interior de compaixão que habita no
coração. Um criminoso pode pedir por ελεος, misericórdia, ao seu juiz; mas sofrimento
sem esperança pode ser o objeto de οικτιρμος, compaixão.

5914 - Amar.
Ver definição de αγαπαω 25
Ver definição de φιλεω 5368
αγαπαω, e não φιλεω, é a palavra usada do amor de Deus aos homens, φιλανθροπια é,
no entanto, usado uma vez com este sentido, Tt 3.4. αγαπαω é também a palavra
ordinariamente usada do amor das pessoas a Deus, mas φιλεω é usada assim uma só
vez, 1Co 16.22. αγαπαω é a palavra usada para o amor aos inimigos de alguém. O
intercâmbio das palavras em Jo 21.15-17 é muito interessante e instrutivo.

5915 - Ter vontade, Desejar.
Ver definição de βουλομαι 1014
Ver definição de θελω 2309

Em muitos casos, estas duas palavras são usadas sem distinção notável, significando
vontade consciente, propósito. Mas freqüentemente é evidente que uma diferença é
pretendida, ainda que exista muita diferença de opinião quanto à exata distinção. Thayer
diz que βουλομαι “parece designar a vontade que segue deliberação,” θελω, “a vontade
que procede de inclinação.” Grimm, por outro lado, diz que θελω dá proeminência ao
elemento emotivo, βουλομαι ao racional e volitivo; θελω significa a escolha, enquanto
βουλομαι marca a escolha como deliberada e inteligente. A visão de Cremer no geral
parece preferível a qualquer outra. De acordo com sua visão, βουλομαι tem maior
variedade de significado, mas θελω é a palavra de sentido mais forte;
θελω denota a resolução ativa, a vontade que encoraja a ação, ver Rm 7.15, enquanto
βουλομαι é antes ter no pensamento, pretender, ser determinado. βουλομαι algumas
vezes significa não mais que um inclinação, ver At 23.15. Exemplos instrutivos do uso
de duas palavras são encontradas em Mc 15.9,15, e especialmente Mt 1.19.

5916 - Divisão.
Ver definição de σχισμα 4978
Ver definição de αιρεσις 139
σχισμα é divisão real, separação.
αιρεσις é antes a tendência de separar, assim é realmente mais fundamental que σχισμα.

5917 - Mente, entendimento.
Ver definição de νους 3563
Ver definição de διανοια 1271
νους é distintamente a consciência reflexiva, “o orgão do pensamento e conhecimento
moral, o orgão intelectual do sentimento moral” (Cremer).
διανοια significou originalmente atividade de pensar, mas emprestou de νους seu
sentido comum de faculdade de pensamento. É mais comum que νους, e usado como
substituto nos seus significados comuns.

5918 - Lei.
Ver definição de νομος 3551
Ver definição de εντολη 1785
Ver definição de δογμα 1378
νομος é a palavra comum que significa lei. Pode significar lei em geral. No N.T., no
entanto, significa geralmente a lei de Deus, e mais freqüentemente a lei mosaica.
εντολη é mais específica, sendo usado de uma ordem particular.
δογμα é uma conclusão autoritativa, uma proposição que espera-se seja reconhecida
como universalmente válida.

5919 - Tipo, Imagem,
Ver definição de τυπος 5179
Ver definição de αντιτυπος 499
τυπος tem muitos significados. Entre os mais comuns, imagem, padrão ou modelo, e
tipo. Como tipo significa pessoa ou coisa que prefigura uma pessoa ou coisa no futuro,
p.e., Adão como tipo de Cristo, Rm 5.14.

αντιτυπος, como usado em 1Pe 3.21, corresponde, para Thayer e muitos outros, a τυπος
como sua contraparte, no sentido que a palavra antítipo sugere. Cremer dá-lhe o sentido
de imagem

5920 - Perguntar.
Ver definição de αιτεω 154
Ver definição de ερωταω 2065
Thayer, em oposição a Trench e outros, faria a seguinte distinção entre as duas palavras:
“αιτεω significa pedir por algo a ser dado, não feito, dando proeminência a coisa pedida
antes que a pessoa, e por isso é raramente usado em exortação. ερωταω, por outro lado,
é solicitar que uma pessoa faça (raramente que dê) algo; referindo-se mais diretamente à
pessoa, é naturalmente usado em exortacão, etc.”

5921 - Mundo, Geração.
Ver definição de αιων 165
Ver definição de κοσμος 2889
É unicamente numa parte de seus significados que estas duas palavras são num sentido
real sinônimas, e é esta parte que é aqui considerada. Ambos A.V. e R.V. freqüentemente
traduzem αιων por mundo, dessa forma obscurecendo a distinção entre esta e
κοσμος. αιων é geralmente melhor traduzida como geração, é o mundo num dado
momento, um período particular na história mundial.
κοσμος tem com freqüência um sentido desfavorável, que denota os habitantes do
mundo, a humanidade em geral, como oposta a Deus. Um significado similar está
muitas vezes ligado a αιων. Significa o espírito da época, muitas vezes num sentido
desfavorável. Ver Ef 2.2, onde ambas palavras ocorrem juntas. Um sentido excepcional
para o plural de
αιων é encontrado em Hb 1.2; 11.3, onde denota os mundos, aparentemente em
referência ao espaço antes que ao tempo.

5922 - Rest.
Ver definição de αναπαυσις 372
Ver definição de ανεσις 425
Ambas palavras, em certo sentido, significam descanso, mas em diferente perspectiva.
αναπαυσις é o descanso que vem pela pausa no trabalho, que pode ser simplesmente
temporário.
ανεσις significa literalmente o relaxamento das cordas anteriomente apertadas. Por isso,
é usada para designar descontração, especialmente aquilo que vem pelo relaxamento de
condições desfavoráveis de qualquer tipo, tal como aflição.

5923 - Vento.
Ver definição de πνευμα 4151
Ver definição de πνοη 4157
Ver definição de ανεμος 417
Ver definição de λαιλαψ 2978
Ver definição de θυελλα 2366

πνευμα quando usado no seu sentido mais simples para denotar vento, significa
simplesmente um vento comum, uma corrente de ar que flue regularmente com certa
força.
πνοη diferencia-se como sendo um movimento de ar mais brando.
ανεμος, por outro lado, é mais forte que πνευμα; é o vento forte, freqüentemente
tempestuoso
λαιλαψ é o vento intermitente, mas violento, que acompanha um chuva pesada.
θυελλα é mais violento que qualquer dos outros, e muitas vezes implica um conflito de
ventos que se opõe.

5924 - Velho, Antigo
Ver definição de παλαιος 3820
Ver definição de αρχαιος 744
De acordo com sua derivação, παλαιος é aquilo em existência por um longo tempo,
αρχαιος é aquilo que está desde o começo. Em termos de uso, em geral não é possível
estabelecer distinção. Freqüentemente, no entanto,αρχαιος denota e diferencia aquilo
que é desde o começo, e assim retrocede até um ponto do tempo anterior a παλαιος.
παλαιος tem muitas vezes o sentido secundário daquilo que é velho e bem usado, tendo
sofrido bastante as injúrias e destruições do tempo, sendo καινος seu oposto neste
sentido.

5925 - Difícil, Austero.
Ver definição de αυστηρος 840
Ver definição de σκληρος 4642
αυστηρος não tem necessariamente um sentido desfavorável. É bem representado pela
palavra αυστερο; significa alguém que é sério e severo, estrito em seus caminhos,
oposto a toda leviandade. Por implicação, pode ter o sentido desfavorável de dureza ou
tristeza.
σκληρος tem sempre um sentido desfavorável. Indica alguém que é descortês, intratável,
duro e difícil. Carrega a implicação de desumanidade.

5926 - Escuridão.
Ver definição de σκοτος 4655
Ver definição de γνοφος 1105
Ver definição de ζοφος 2217
Ver definição de αχλυς 887
σκοτος é uma palavra genérica, que significa escuridão em qualquer sentido.
γνοφος geralmente refere-se à escuridão que acompanha uma tempestade.
ζοφος significou originalmente a obscuridade do crepúsculo. Era então aplicada, no
grego clássico, à escuridão do mundo inferior, à obscuridade de uma região sombria. O
segundo sentido parece ser praticamente o único que a palavra tem no N.T.
αχλυς é especificamente uma escuridão nebulosa.

5927 - Povo, Nação.
Ver definição de λαος 2992
Ver definição de εθνος 1484

Ver definição de δημος 1218
Ver definição de οχλος 3793
λαος palavra geralmente limitada para referir-se ao povo escolhido, Israel.
εθνος no singular, é um termo geral para nação, aplicado a qualquer nação, até aos
judeus. No plural, ordinariamente denota toda a humanidade à parte dos judeus e em
contraste com eles, os gentios.
δημος povo, especialmente organizado e unido, e que exerce seus direitos como
cidadão.
οχλος é uma multidão, uma multidão desorganizada, especialmente composta daqueles
que não tem os direitos e privilégios de cidadões livres.

5928 - Servo, Escravo.
Ver definição de δουλος 1401
Ver definição de θεραπων 2324
Ver definição de διακονος 1249
Ver definição de οικετης 3610
Ver definição de υπηρετης 5257
δουλος é a palavra comum para escravo, alguém que está permanentemente em
servidão, em sujeição a um mestre.
θεραπων é simplesmente alguém que presta serviço num tempo particular, algumas
vezes como um escravo, mais freqüentemente como um homem livre, que presta
serviço voluntário estimulado pelo dever ou amor. Denota alguém que serve, em sua
relação com uma pessoa.
διακονος também pode designar um escravo ou um homem livre, denota um empregado
visto em relação ao seu trabalho.
οικετης designa um escravo, algumas vezes sendo praticamente equivalente a δουλος.
Geralmente, no entanto, como a etimologia do termo indica, significa uma escravo
como um membro da família, não enfatizando a idéia servil, mas antes a relação que
deveria tender a suavizar a severidade de sua condição.
υπηρετης significa literalmente um remador inferior, e era usado para descrever um
remador comum numa galera de guerra. É então usado, como no N.T., para indicar
qualquer homem, não um escravo, que servia numa posição subordinada, sob um
superior.

5929 - Adulterar.
Ver definição de καπηλευω 2585
Ver definição de δολοω 1389
Ambas palavras significam adulterar, e alguns mantêm que elas são praticamente
idênticas. Mas é mais provável que δολοω signifique simplesmente adulterar, enquanto
καπηλευω transmite a idéia de obter lucro injusto por meio do processo.

5930 - Animal.
Ver definição de ζωον 2226
Ver definição de θηριον 2342
ζωον é um termo geral, que significa criatura viva. Pode incluir todos os seres viventes.
No grego clássico, incluía os seres humanos. No N.T., significa de forma geral animal.

θηριον é besta, geralmente feras selvagens. Implica talvez não necessariamente em
selvajaria e ferocidade, mas pelo menos uma certa dose de brutalidade, ausente em
ζωον. ζωον enfatiza as qualidades pelas quais animais são semelhantes ao homem,
θηριον, aquelas que as tornam inferiores.

5931 - Mar.
Ver definição de θαλασσα 2281
Ver definição de πελαγος 3989
θαλασσα é a palavra mais geral, que indica o mar ou oceano em contraste com a terra
ou litoral. Pode ser aplicado a um pequeno ajuntamento de água πελαγος é o mar
aberto, a extensão ininterrupta de água, em contraste com as porções quebradas pelas
ilhas ou com baías parcialmente fechadas. O pensamento proeminente de acordo com
Trench é a largura antes que a profundidade. Notável é a distinção entre as duas palavras
em Mt 18.6.

5932 - Sentir pesar.
Ver definição de λυπεομαι 3076
Ver definição de πενθεω 3996
Ver definição de θρηνεω 2354
Ver definição de κοπτομαι 2875
λυπεομαι é a palavra mais geral, significando simplesmente sentir pesar, interna ou
externamente.
πενθεω significa propriamente lamentar pelos mortos. É também aplicada à lamentação
apaixonada de qualquer tipo, tão intensa que não pode ser escondida.
θρηνεω é dar expressão a uma lamentação junto ao morto, com palavras espontâneas,
ou num poema mais elaborado. Esta é a palavra usada pela Septuaginta para descrever o
lamento de Davi sobre Saul e Jônatas.
κοπτομαι é bater no peito com tristeza, geralmente por causa de alguém que faleceu.

5933 - Forma, Aparência.
Ver definição de ιδεα 2397
Ver definição de μορφη 3444
Ver definição de σχημα 4976
ιδεα denota meramente aparência externa.
Ambos μορφη e σχημα expressam algo mais. Também denotam forma exterior,
incluindo hábitos, atividades e formas de ação em geral. Em μορφη está também
implicado que a forma exterior expressa a essência interna, idéia que está ausente de
σχημα. μορφη expressa a forma como aquilo que é intrínsico e essencial, σχημα
significa a figura, forma, como aquilo que é mais exterior e acidental. Ambos σχημα e
ιδεα, então, tratam com as aparências, sendo σχημα mais compreensivo que ιδεα,
enquanto μορφη trata com aparências que expressam aquilo que é interno.

5934 - Vestimenta.
Ver definição de ιματιον 2440
Ver definição de χιτων 5509
Ver definição de ιματισμος 2441

Ver definição de χλαμυς 5511
Ver definição de στολη 4749
Ver definição de ποδηρης 4158
ιματιον é usado num sentido geral para significar vestimenta, e pode assim ser aplicada
a qualquer veste quando não se deseja expressar sua natureza exata. Num uso mais
específico, no entanto, denota a peça de vestuário externa, grande e solta, capa, que se
usava em geral, mas que era tirada para o trabalho.
χιτων é melhor expresso pela palavra túnica. Era uma veste usada por baixo,
estreitamente ajustada, geralmente junto à pele. Às vezes, especialmente no trabalho,
era a única veste usada. Uma pessoa vestida apenas com χιτων era muitas vezes
chamada γυμνος (Jo 21.7). ιματιον e χιτων são frequentemente associados como a
veste de cima e a de baixo respectivamente.
ιματισμος não denota uma veste específica, mas significa vestimenta, sendo usada
geralmente, no entanto, para referir-se apenas às vestimentas mais ou menos majestosas
ou caras.
χλαμυς é um manto ou capa; é uma expressão técnica para uma veste de dignidade ou
ofício.
στολη é uma túnica majestosa, geralmente longa, indo até os pés ou arrastando no chão,
freq:entemente usada pelas mulheres.
ποδηρης era originalmente um adjetivo que significava alcançando até aos pés. Seu uso
é praticamente o mesmo de στολη. Ocorre apenas em Ap 1.13.

5935 - Novo.
Ver definição de νεος 3501
Ver definição de καινος 2537
νεος é o novo quando contemplado sob o aspecto do tempo, aquilo que tem
recentemente vindo à existência.
καινος é o novo sob o aspecto da qualidade, aquilo que ainda não passou por revisão ou
reparo. καινος, então, muitas vezes significa novo em contraste com aquilo que decaiu
com a idade, ou gastou, sendo seu oposto παλαιος. Algumas vezes sugere aquilo que é
pouco incomum. Implica freqüentemente em louvor, o novo como superior ao velho.
Ocasionalmente, por outro lado, implica o oposto, o novo como inferior àquilo que é
velho, porque o velho é familiar ou porque aperfeiçoou-se com a idade. Claro que é
evidente que ambas νεος e καινος podem ser algumas vezes aplicadas ao mesmo objeto,
mas de pontos de vista diferentes.

5936 - Labor.
Ver definição de μοχθος 3449
Ver definição de πονος 4192
Ver definição de κοπος 2873
μοχθος é labor, duro e freqüentemente doloroso. É a palavra ordinária para a luta diária
que é o destino comum da humanidade.
πονος é labor que demanda a força total. É então aplicada aos labores de um tipo pouco
comum, especialmente cansativo ou doloroso. No grego clássico, era a palavra comum
empregada para descrever os labores de Hércules.

κοπος denota o cansaço que resulta da labuta, ou labor considerado sob o ponto de vista
do cansaço resultante.

5937 - Embriaguez, Bebedeira.
Ver definição de μεθη 3178
Ver definição de ποτος 4224
Ver definição de οινοφλυγια 3632
Ver definição de κωμος 2970
Ver definição de κραιπαλη 2897
μεθη é a palavra comum para embriaguez.
ποτος é antes concreto, bebedeira, festejo.
οινοφλυγια é uma condição prolongada de embriaguez, orgia.
κωμος inclue baderna e farra, geralmente como resultado da embriaguez.
κραιπαλη denota a náusea e desconforto que resulta da embriaguez.

5938 - Guerra, Batalha.
Ver definição de πολεμος 4171
Ver definição de μαχη 3163
πολεμος geralmente significa guerra, i.e., o curso total de hostilidades; μαχη, batalha,
um único evento. É também verdade que μαχη tem freqüentemente o sentido mais fraco
de briga ou disputa, que é muito raramente encontrado em πολεμος.

5939 - Cesta.
Ver definição de σπυρις 4711
Ver definição de κοφινος 2894
A forma como estas palavras são usadas no N.T. implicam numa evidente necessidade
de diferenciação entre elas. A distinção, no entanto, não parece ter sido principalmente a
respeito do tamanho, como alguns pensam, mas do uso. σπυρις é geralmente uma cesta
para comida, uma cesta de lanche, um cesto, enquanto κοφινος é um termo mais geral
para cesta. As descrições dos dois milagres de alimentação da multidão usa sempre
palavras diferentes para os dois casos. Ver, p.e., Mc 8.19,20.

5940 - É necessário.
Ver definição de δει 1163
Ver definição de οφειλει 3784
δει, a terceira pessoa de δεω, é comumente usada de forma impessoal no grego clássico.
Este uso é menos comum, mas freqüente no N.T. δει indica uma necessidade na
natureza das coisas antes que uma obrigação pessoal; descreve que aquilo deve ser feito.
οφειλει indica antes a obrigação pessoal; é aquilo que é próprio, algo que deve ser feito.

5941 - Taxa.
Ver definição de φορος 5411
Ver definição de τελος 5056
Ver definição de κηνσος 2778
Ver definição de διδραχμον 1323

φορος indica uma taxa direta que era cobrada anualmente sobre casas, terras, e pessoas,
e paga geralmente por meio de produção.
τελος é uma taxa indireta sobre mercadoria, que era coletada nos ancoradouros, portos,
e portões das cidades. Era similar aos modernos impostos sobre importação.
κηνσος, originalmente um registro de propriedade e pessoas, veio a significar um
imposto pago por cabeça, cobrado anualmente sobre indivíduos pelo governo romano.
διδραχμον era a moeda usada para pagar uma taxa anual cobrada pelos líderes
religiosos de Israel a fim de pagar os custos gerais do Templo.

5942 - Cobrador de impostos.
Ver definição de τελωνης 5057
Ver definição de αρχιτελωνης 754
O sistema romano de coletar taxas, especialmente o τελοι, em suas províncias, incluía
de forma geral três graduações de oficiais. O mais alto, chamado em latim publicano,
pagava uma soma de dinheiro pelas taxas de uma determinada província, e então exigia
o equivalente e mais quanto podia extorquir da mesma. Este vivia em Roma. Então
vinham os submagistrados, que estavam encarregados de um determinado território, e
que viviam nas províncias. Havia ainda os portitores, os atuais oficiais alfandegários,
que faziam o trabalho de coletar os impostos. No N.T., τελωνης era usada para
descrever os portitores; categoria mais baixa destas três graduações. Não correspondia à
palavra latina publicano. A palavra publicano, usada em algumas versões para traduzila, é imprecisa; cobrador de imposto é melhor opção.
αρχιτελωνης, que ocorre somente em Lc 19.2, evidentemente descreve um oficial
superior ao τελωνης. É provavelmente um submagistrado, a próxima categoria em
graduação.

5943 - Criança.
Ver definição de τεκνον 5043
Ver definição de υιος 5207
Ver definição de παις 3816
Ver definição de παιδιον 3813
Ver definição de παιδαριον 3808
Ver definição de παιδισκη 3814
τεκνον e υιος indicam parentesco. τεκνον, no entanto, enfatiza a idéia de descendência,
dando proeminência aos aspectos físicos e externos; enquanto υιος enfatiza a idéia de
relacionamento, e considera especialmente os aspectos internos, éticos e legais.
παις, bem como τεκνον, enfatiza a idéia de descendência, mas dá especial proeminência
à idade, denotando uma criança como alguém que é jovem. παις é também com
freqüência usado de um servo. O número de anos coberto pelo termo παις é indefinido.
Seus diminutivos παιδιον e παιδαριον são usados sem diferença apreciável para denotar
uma criancinha. (παιδισκος no grego clássico e) παιδισκη, nos quais a força diminutiva
perdeu-se em grande medida, encobre os anos de infância e juventude.

5944 - Tribo, Família.
Ver definição de φυλη 5443
Ver definição de πατρια 3965
Ver definição de οικος 3624

Estas palavras formam uma seqüência. φυλη é algumas vezes raça, nação, mas
geralmente uma tribo, tal como uma das doze tribos de Israel, que descende dos doze
filhos de Jacó.
πατρια Divisão menor dentro da tribo. É uma associação de famílias estreitamente
relacionadas. No N.T., geralmente usada daqueles que descenderam particularmente de
um dos filhos dos filhos de Jacó.
οικος é ainda mais restrito, família, que inclue todos os habitantes de uma casa, sendo a
unidade da organização.
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08680
Tronco - Afel Veja 8817
Modo - Imperativo Veja 8810
Ocorrências - 5

08681
Tronco - Afel Veja 8817
Modo - Imperfeito Veja 8811
Ocorrências - 36
8817

Afel
No aramaico bíblico (caldeu), o Afel é uma conjugação causativa como o
Hifil no hebraico, mas com a letra Alef substituída pelo He inicial.
Exceto por outras mudanças ortográficas que também ocorrem, o verbo
funciona de modo semelhante ao Hifil no hebraico, expressando ação
causativa.
Ver Hifil 8818
8810

Imperativo
Essa classe de verbo indica um ordem ou um comando.
Sobe para a cidade.
Lava-te.
8811

Imperfeito

08682
Tronco - Afel Veja 8817
Modo - Infinitivo Veja 8812
Ocorrências - 34

08683
Tronco - Afel Veja 8817
Modo - Particípio Veja 8813
Ocorrências - 28
O imperfeito expressa uma ação, processo ou condição que é incompleta, e
tem um amplo espectro de significados:
1a) É empregado para descrever uma ação singular (enquanto oposta a uma
repetida) no passado; difere do perfeito por ser mais vívido e ilustrativo. O
perfeito expressa o “fato”, o imperfeito adiciona cor e movimento por
indicar o “processo” preliminar à sua conslusão.
ele estendeu sua mão para a porta
ele parou completamente
eu comecei a ouvir
1b) Uma oração tal como “o que procuras?”, refere-se não só ao presente, mas
pressupõe que a busca já vem acontencendo por algum tempo.
Por que choras?
Por que te recusas a comer?
Por que estás abatido?
Tais perguntas não se referem tanto a uma ocasião singular como à uma
condição continuada.
2) O tipo de progressão ou imperfeição e de condição inacabada da ação pode
consistir em sua repetição freqüente.
2a) No presente:
hoje se “diz”
um filho sábio “alegra” seu pai
2b) No passado:
"e assim ele fazia” - regularmente, ano após ano
uma neblina “costumava subir”
o peixe que “costumávamos comer”

08684
Tronco - Afel Veja 8817
Modo - Perfeito Veja 8816
Ocorrências - 66

08685
Tronco - Hifil Veja 8818
Modo - Imperativo Veja 8810
Ocorrências - 731

08686
o maná “caía” - regularmente
ele “falava” - repetidamente
3) O imperfeito é empregado para expressar o “futuro”, referindo-se não só a
uma ação que está para ser realizada, mas a uma que ainda não começou.
3a) Pode ser um futuro do ponto de vista do presente real, como:
Agora “tu hás de ver o que farei”
"Nós queimaremos” tua casa
3b) Pode ser um futuro de qualquer outro ponto de vista que se presuma;
como, por exemplo:
ele levou seu filho que “deveria reinar”
ela ficou para ver o que “deveria ser feito”
4) O uso de 3b pode ser considerado como a transição para um uso comum do
imperfeito em que este serve para expressar aquelas nuances de relação
entre ações e pensamentos para as quais preferimos o modo subjuntivo.
Tais ações são estritamente “futuras” em referência ao ponto de relação
presumido, e o imperfeito simples as expressa suficientemente; por
exemplo:
de todas as árvores “poderás comer”
"pudéssemos nós saber”
ele “diria”
5a) O imperfeito segue palavras de ligação que expressam “transição”,
“propósito”, “conseqüência” e assim por diante, como “a fim de que”, “para
que não”; por exemplo:
dize que és minha irmã, “para que isso possa estar bem contigo”
saibamos tratar a nação, “para que não aumente”

Tronco - Hifil Veja 8818
Modo - Imperfeito Veja 8811
Ocorrências - 4043

08687
Tronco - Hifil Veja 8818
Modo - Infinitivo Veja 8812
Ocorrências - 1165

08688
5b) Quando, contudo, indica “propósito”, ou quando se quer enfatizar de
maneira especial, então naturalmente os modos são empregados; por
exemplo:
ergue-me “para que eu possa retribui-los”
quem atrairá a Acabe “para que ele suba”
que faremos “para que o mar se acalme”
Os modos também são empregados para expressar aquele tipo de ações
futuras que expressamos no Subjuntivo Independente (Optativo).
que eu “morra”
que o SENHOR “estabeleça” sua palavra
que a criança “viva”
8812

Infinitivo
Há duas formas de Infinitivo:
1a) Infinitivo Construto é empregado como um substantivo verbal que
corresponde ao substantivo verbal, que em inglês é caracterizado pela
terminação em “-ing” (em português, pelas formas nominais do verbo, como
o infinitivo e o gerúndio).
1a1) como sujeito
guardar os juízos
procurar teu coração
1a2) como objeto
em seu “escrever”
ele falou, “dizendo”
1b) O Infinitivo Absoluto não aceita prefixos nem sufixos.

Tronco - Hifil Veja 8818
Modo - Particípio Veja 8813
Ocorrências - 857

08689
Tronco - Hifil Veja 8818
Modo - Perfeito Veja 8816
Ocorrências - 2675

08690
1b1) Empregado com um verbo para enfatizar a idéia verbal. Traduz-se
geralmente com um advérbio, tal como, “certamente” ou “completamente”.
ele certamente te visitará
ele destruíu completamente o povo
1b2) Pode ser usado como tal com o valor de uma forma finita do verbo,
especialmente um imperativo.
lembra o dia do sábado
8813

Particípio
1) O Particípio representa uma ação ou condição em sua continuidade
ininterrupta, e corresponde aos verbos “ser” e “estar” seguidos do verbo
principal no gerúndio. Pode ser usado no tempo presente, pretérito e futuro.
1a) no presente
o que estás fazendo
1b) no pretérito
"ele ainda estava falando” quando o outro chegou
1c) no futuro
estaremos destruindo - isto é, estamos prestes a destruir
8816

Perfeito
O Perfeito expressa uma ação completa.
1) Com referência ao tempo, tal ação pode ser:
1a) uma ação recém completa do ponto de vista do presente

Tronco - Hitpael Veja 8819
Modo - Imperativo Veja 8810
Ocorrências - 71

08691
Tronco - Hitpael Veja 8819
Modo - Imperfeito Veja 8811
Ocorrências - 533

08692
Tronco - Hitpael Veja 8819
"vim” para te trazer notícias
1b) uma ação completa no passado mais ou menos distante
no princípio, “criou” Deus
"eu era (já fui) jovem” e “(agora) fiquei velho” mas “não vi” um homem
justo desamparado
1c) uma ação já completa do ponto de vista de outra ação passada
Deus viu tudo o que “ele havia feito”
1d) uma ação concluída do ponto de vista de outra ação ainda futura
tirarei água também para os teus camelos, até que “tenham terminado” de
beber
2) O Perfeito é freqüentemente usado nos casos em que empregamos o
presente.
2a) no caso de verdades gerais ou ações de ocorrência freqüente — verdades
ou ações que geralmente têm sido experimentadas ou observadas.
a erva “definhou”
o pardal “encontrou” uma casa
2b) uma ação ou atitude do passado pode ser continuada no presente.
"estendo” minhas mãos para ti
"nunca desamparas” os que te buscam
2c) o Perfeito dos verbos intransitivos é empregado onde usamos o presente;
no hebraico, o Perfeito neste caso enfatiza uma condição que chegou a
"existir” e a se realizar completamente.
"sei” que serás rei
"odeio” todos os que praticam iniqüidade

Modo - Infinitivo Veja 8812
Ocorrências - 116

08693
Tronco - Hitpael Veja 8819
Modo - Particípio Veja 8813
Ocorrências - 139

08694
Tronco - Hitpael Veja 8819
Modo - Perfeito Veja 8816
2d) Algums vezes, em hebraico, eventos futuros são concebidos tão
vividamente e tão realisticamente que são considerados como já tendo de
fato ocorrido e são descritos pelo Perfeito.
2d1) em promessas, ameaças e linguagem de contratos
o campo que te “dou”
caso contrário, “eu o tomarei”
2d2) lnguagem profética
meu povo “foi para o cativeiro” (isto é, certamente irá)
8818

Hifil
1) O Hifil em geral expressa a ação “causativa” do Qal - ver 8851
Qal Hifil
ele comeu ele fez comer, alimentou
ele veio ele fez vir, trouxe
ele reinou ele fez rei, coroou
2) O Hifil é geralmente empregado para formar verbos a partir de substantivos
e de adjetivos.
Substantivo ou Adjetivo Hifil
ouvido ouvir (dar ouvidos)
distante afastar-se, colocar longe de
3) Alguns verbos “simples” acham-se no Hifil.
lançar, destruir, levantar cedo, explicar, contar
Essa forma representa 13.3% dos verbos analisados.

Ocorrências - 157

08695
Tronco - Hitpalel Veja 8820
Modo - Imperativo Veja 8810
Ocorrências - 1

08696
Tronco - Hitpalel Veja 8820
Modo - Imperfeito Veja 8811
8819

Hitpael
1) Essa forma expressa basicamente uma ação “reflexiva” de Qal ou Piel
Ver para o Qal 8851
Ver para o Piel 8840
Qal Hitpael
ele trajava ele se vestiu
ele lavou ele se lavou
ele caiu ele preciptou-se, caiu caiu em cima, atacou
ele vendeu ele se vendeu, ele se devotou
2) Expressa uma ação recíproca.
eles olharam eles olharam um para o outro
eles sussurraram eles sussurraram um para o outro
3) Alguns verbos no Hitpael são traduzidos como uma ação simples. A ação
reflexiva fica subentendida.
ele orou, ele lamentou, ele ficou irado
Essa forma representa 1.4% dos verbos analisados.
8820

Hitpalel
Essa forma hebraica é, quanto ao uso, equivalente ao Hitpael, e tem sentido
reflexivo/causativo. O modo distinto existe porque certas formas verbais
duplicam sua consoante final, modificando-se para uma raiz formada por
quatro letras em lugar da forma normal da raiz composta de três letras
(triliteral).

Ocorrências - 1

08697
Tronco - Hitpalpel Veja 8821
Modo - Imperativo Veja 8810
Ocorrências - 2

08698
Tronco - Hitpalpel Veja 8821
Modo - Imperfeito Veja 8811
Ocorrências - 12

08699
Tronco - Hitpalpel Veja 8821
Modo - Infinitivo Veja 8812
Ocorrências - 2

08700
Tronco - Hitpalpel Veja 8821
Modo - Particípio Veja 8813
Ocorrências - 3

08701
Tronco - Hitpalpel Veja 8821
Modo - Perfeito Veja 8816
Ocorrências - 5

08702
Tronco - Hitpeil Veja 8822
Ver Hitpael 8819
8821

Hitpalpel
Essa forma hebraica é, quanto ao uso, equivalente ao Hitpael, e tem sentido
reflexivo/causativo. O modo distinto ocorre por que certas formas verbais
duplicam suas sílabas finais (as duas letras finais da raiz) e alteram a forma
normal triliteral da raiz, que passa a conter duas letras repetidas.
Ver Hitpael 8819
8822

Hitpeil
No aramaico bíblico (caldeu), essa forma é uma conjugação passiva
reflexiva/causativa como o Hofal no hebraico. O verbo, similarmente ao
Hofal no hebraico, expressa ação causativa passiva, mas com o efeito da

Modo - Perfeito Veja 8816
Ocorrências - 1

08703
Tronco - Hitpoel Veja 8823
Modo - Imperativo Veja 8810
Ocorrências - 3

08704
Tronco - Hitpoel Veja 8823
Modo - Imperfeito Veja 8811
Ocorrências - 13

08705
Tronco - Hitpoel Veja 8823
Modo - Infinitivo Veja 8812
Ocorrências - 3

08706
Tronco - Hitpoel Veja 8823
Modo - Particípio Veja 8813
Ocorrências - 5

08707
Tronco - Hitpoel Veja 8823
Modo - Perfeito Veja 8816
Ocorrências - 2

08708
Tronco - Hitpolel Veja 8824
ação sobre si mesmo sendo reflexiva.
Ver Hofal 8825
Ver Hitpael 8819
8823

Hitpoel
Um tema hebraico reflexivo intensivo, ocasionado pelo alongamento da
última vogal na segunda sílaba da raiz triliteral (composta de 3 letras). Essa
forma funciona de modo semelhante ao Hitpael.
Ver Hitpael 8819
8824

Hitpolel

Modo - Imperativo Veja 8810
Ocorrências - 8

08709
Tronco - Hitpolel Veja 8824
Modo - Imperfeito Veja 8811
Ocorrências - 45

08710
Tronco - Hitpolel Veja 8824
Modo - Infinitivo Veja 8812
Ocorrências - 2

08711
Tronco - Hitpolel Veja 8824
Modo - Particípio Veja 8813
Ocorrências - 11

08712
Tronco - Hitpolel Veja 8824
Modo - Perfeito Veja 8816
Ocorrências - 9

08713
Tronco - Hofal Veja 8825
Modo - Imperativo Veja 8810
Essa forma hebraica, quanto ao uso, equivale ao Hitpael, e tem setido
reflexivo/causativo. O modo distinto se dá por causa de certas formas
verbais que duplicam sua última consoante e se modificam para uma raiz
composta de quatro letras ao invés da forma triliteral (com 3 letras) normal
da raiz. Essa forma, adicionalmente, alonga a vogal inicial na primeira
consoante.
Ver Hitpael 8819
8825

Hofal
Hofal é o “passivo” do Hifil - ver 8818
Hifil
ele contou
ele arremessou
Hofal
foi-lhe contado (contaram-lhe)

Ocorrências - 2

08714
Tronco - Hofal Veja 8825
Modo - Imperfeito Veja 8811
Ocorrências - 178

08715
Tronco - Hofal Veja 8825
Modo - Infinitivo Veja 8812
Ocorrências - 13

08716
Tronco - Hofal Veja 8825
Modo - Particípio Veja 8813
Ocorrências - 113

08717
Tronco - Hofal Veja 8825
Modo - Perfeito Veja 8816
Ocorrências - 123

08718
Tronco - Hotpael Veja 8826
Modo - Infinitivo Veja 8812
Ocorrências - 2

08719
Tronco - Hotpael Veja 8826
Modo - Perfeito Veja 8816
Ocorrências - 6

08720
Tronco - Ishtafel Veja 8827
ele foi arremessado
Essa forma representa 0.6% dos verbos analisados.
8826

Hotpael
Essa é uma forma passiva do Hitpael, a qual indica o sofrer de uma ação
reflexiva intensiva passiva sobre o sujeito. Dessa forma, ela combina as
características tanto do Hitpael como do Hofal.
Ver Hitpael 8819
Ver Hofal 8825

Modo - Imperfeito Veja 8811
Ocorrências - 3

08721
Tronco - Itpael Veja 8828
Modo - Imperfeito Veja 8811
Ocorrências - 14

08722
Tronco - Itpael Veja 8828
Modo - Infinitivo Veja 8812
Ocorrências - 1

08723
Tronco - Itpael Veja 8828
Modo - Particípio Veja 8813
Ocorrências - 14

08724
Tronco - Itpael Veja 8828
Modo - Perfeito Veja 8816
Ocorrências - 6

08725
Tronco - Itpeal Veja 8829
Modo - Imperfeito Veja 8811
8827

Ishtafel
Essa forma aramaica (caldéia) é similar ao Hitpael no hebraico, com sua
forma modificada por causa de um Alef inicial e pela inversão das letras Taw
e Shin. Essa forma ocorre apenas raramente com verbos que apresentam
qualidades ortográficas peculiares.
Ver Hitpael 8819
8828

Itpael
Essa forma, no aramaico (caldeu), é similar ao Hitpael no hebraico, com sua
forma alterada por causa de um Alef inicial. Essa forma verbal reflete
apenas o causativo intensivo, e ocorre apenas raramente com verbos que
apresentam qualidades ortográficas peculiares.
Ver Hitpael 8819
8829

Ocorrências - 14

08726
Tronco - Itpeal Veja 8829
Modo - Infinitivo Veja 8812
Ocorrências - 4

08727
Tronco - Itpeal Veja 8829
Modo - Particípio Veja 8813
Ocorrências - 9

08728
Tronco - Itpeal Veja 8829
Modo - Perfeito Veja 8816
Ocorrências - 12

08729
Tronco - Itpeel Veja 8830
Modo - Imperfeito Veja 8811
Ocorrências - 7

08730
Tronco - Itpeel Veja 8830
Modo - Perfeito Veja 8816

Itpeal
No aramaico (caldeu), essa forma corersponde ao Hitpael no hebraico, com
sua forma alterada devido a um Alef inicial. Contudo, essa forma apenas
reflete o reflexivo intensivo do tronco comum (Peal = Qal hebraico).
Essa forma ocorre apenas raramente com verbos que apresentam
qualidades ortográficas peculiares.
Ver Hitpael 8819
Ver Qal 8851
8830

Itpeel
Em aramaico (caldeu), essa forma é semelhante ao Hitpael no hebraico,
com sua forma modificada devido a um Alef inicial. Contudo, essa forma
reflete apenas o reflexivo do tema intensivo, e funciona como um Piel e
Hitpael hebraicos combinados.
Ver Hitpael 8819
Ver Piel 8840

Ocorrências - 1

08731
Tronco - Itpeil Veja 8831
Modo - Imperfeito Veja 8811
Ocorrências - 5

08732
Tronco - Itpeil Veja 8831
Modo - Particípio Veja 8813
Ocorrências - 2

08733
Tronco - Itpolel Veja 8832
Modo - Imperfeito Veja 8811
Ocorrências - 1

08734
Tronco - Nifal Veja 8833
8831

Itpeil
Em aramaico (caldeu), essa forma é semelhante ao Hitpael no hebraico,
com sua forma modificada devido a um Alef inicial. Contudo, essa forma
apenas reflete o reflexivo intensivo passivo, e funciona como o Hitpael e o
Hofal combinados.
Ver Hitpael 8819
Ver Hofal 8825
8832

Itpolel
Essa forma aramaica (caldéia) equivale, quanto ao uso, ao Hitpolel no
hebraico, e tem sentido reflexivo/causativo, assim como o Hitpael. O modo
distinto ocorre por causa de certas formas verbais que duplicam suas
consoantes finais e se alteram para uma raiz composta por quatro letras em
vez da forma triliteral (de 3 letras) normal. Essa forma adicionalmente
alonga a vogal inicial na primeira consoante.
Ver Hitpael 8819
Ver Hitpolel 8824
8833

Nifal

Modo - Imperativo Veja 8810
Ocorrências - 118

08735
Tronco - Nifal Veja 8833
Modo - Imperfeito Veja 8811
Ocorrências - 1602

08736
Tronco - Nifal Veja 8833
Modo - Infinitivo Veja 8812
Ocorrências - 240

08737
Tronco - Nifal Veja 8833
Modo - Particípio Veja 8813
Ocorrências - 793
1) O Nifal é o “passivo” do Qal - ver 8851
Qal
ele viu
ele viu o anjo
ele enviou
ele criou isso
Nifal
ele foi visto, apareceu
o anjo foi visto
ele foi enviado
foi criado
1) O Nifal algumas vezes expressa uma ação “reflexiva”.
ele vigiou ele foi vigiado, também
ele se protegeu
1) Diversos verbos usam o Nifal, embora expressem ação simples
e são traduzidos na voz ativa. São exemplos comuns:
ele lutou, ele permaneceu, ele jurou, ele entrou
Essa forma representa 6.0% dos verbos analisados.

08738
Tronco - Nifal Veja 8833
Modo - Perfeito Veja 8816
Ocorrências - 1429

08739
Tronco - Nifpael Veja 8834
Modo - Perfeito Veja 8816
Ocorrências - 2

08740
Tronco - Pael Veja 8835
Modo - Imperativo Veja 8810
Ocorrências - 2

08741
Tronco - Pael Veja 8835
Modo - Imperfeito Veja 8811
Ocorrências - 15

08742
Tronco - Pael Veja 8835
Modo - Infinitivo Veja 8812
Ocorrências - 8

08743
Tronco - Pael Veja 8835
Modo - Particípio Veja 8813
8834

Nitpael
Essa forma é um reflexivo intensivo passivo, o qual combina tanto as
qualidades do Nifal como do Hitpael. Exemplo: Ez 23.48, “que possam ser
ensinados” (= levados a aprender).
Ver Nifal 8833
Ver Hitpael 8819
8835

Pael
No aramaico (caldeu), essa é a forma intensiva do verbo, equivalente ao
Piel no hebraico.
Ver Piel 8840

Ocorrências - 19

08744
Tronco - Pael Veja 8835
Modo - Particípio Passivo Veja 8815
Ocorrências - 1

08745
Tronco - Pael Veja 8835
Modo - Perfeito Veja 8816
Ocorrências - 23

08746
Tronco - Pulpal Veja 8850
Modo - Imperfeito Veja 8811
Ocorrências - 1

08747
Tronco - Peal Veja 8837
Modo - Imperativo Veja 8810
Ocorrências - 23

08748
Tronco - Peal Veja 8837
Modo - Imperfeito Veja 8811
Ocorrências - 145
8815

Particípio Passivo
Forma passiva do Particípio. Ver 8813 para descrição do Particípio.
8850

Pulal
Esta forma duplica a sílaba final da raiz e, exceto por isso, equivale ao Pual
normal.
Ver Pual 8849
8837

Peal
No aramaico (caldeu), essa forma representa o tronco básico do verbo e
equivale ao tronco Qal no hebraico.
Ver Qal 8851

08749
Tronco - Peal Veja 8837
Modo - Infinitivo Veja 8812
Ocorrências - 31

08750
Tronco - Peal Veja 8837
Modo - Particípio Veja 8813
Ocorrências - 141

08751
Tronco - Peal Veja 8837
Modo - Particípio Ativo Veja 8814
Ocorrências - 72

08752
Tronco - Peal Veja 8837
Modo - Particípio Passivo Veja 8815
Ocorrências - 51

08753
Tronco - Peal Veja 8837
Modo - Particípio Peil Veja 8815
Ocorrências - 12

08754
Tronco - Peal Veja 8837
Modo - Perfeito Veja 8816
Ocorrências - 231

08755
Tronco - Peel ou Peil Veja 8838
Modo - Imperfeito Veja 8811
Ocorrências - 3
8814

Particípio Ativo
Forma ativa do Particípio. Ver 8813 para descrição do Particípio.
8838

Peel ou Peil
No aramaico (caldeu), esse tronco reflete a forma passiva intensiva e
equivale ao Pual no hebraico.
Ver Pual 8849

08756
Tronco - Peel ou Peil Veja 8838
Modo - Infinitivo Veja 8812
Ocorrências - 3

08757
Tronco - Peel ou Peil Veja 8838
Modo - Particípio Veja 8813
Ocorrências - 1

08758
Tronco - Peel ou Peil Veja 8838
Modo - Perfeito Veja 8816
Ocorrências - 2

08759
Tronco - Peil Veja 8839
Modo - Particípio Veja 8813
Ocorrências - 1

08760
Tronco - Peil Veja 8839
Modo - Perfeito Veja 8816
Ocorrências - 7

08761
Tronco - Piel Veja 8840
8839

Peil
No aramaico (caldeu), esse tronco reflete a forma intensiva e equivale ao
Piel no hebraico.
Ver Piel 8840
8840

Piel
1) O Piel normalmente expressa uma ação “intensiva” ou “intencional”.
Qal
ele quebrou
ele enviou
Piel

Modo - Imperativo Veja 8810
Ocorrências - 446

08762
Tronco - Piel Veja 8840
Modo - Imperfeito Veja 8811
Ocorrências - 2447

08763
Tronco - Piel Veja 8840
Modo - Infinitivo Veja 8812
Ocorrências - 790

08764
Tronco - Piel Veja 8840
Modo - Particípio Veja 8813
Ocorrências - 685

08765
Tronco - Piel Veja 8840
Modo - Perfeito Veja 8816
Ocorrências - 2121

08766
Tronco - Pilel Veja 8841
Modo - Imperfeito Veja 8811
ele quebrou em pedaços, ele esmagou
ele mandou embora, expulsou
2) Algumas vezes o Piel introduz um novo sentido à forma Qal.
ele contou ele relatou, contou
ele completou ele pagou, recompensou
ele aprendeu ele ensinou
3) O Piel expressa uma ação “repetida” ou “prolongada”.
ele pulou ele saltou, saltitou
4) Alguns verbos intransitivos no Qal tornam-se transitivos no Piel.
ser forte fortalecer, fortificar
tornar-se grande engrandecer
8841

Pilel

Ocorrências - 2

08767
Tronco - Pilel Veja 8841
Modo - Particípio Veja 8813
Ocorrências - 1

08768
Tronco - Pilel Veja 8841
Modo - Perfeito Veja 8816
Ocorrências - 8

08769
Tronco - Pilpel Veja 8842
Modo - Imperativo Veja 8810
Ocorrências - 1

08770
Tronco - Pilpel Veja 8842
Modo - Imperfeito Veja 8811
Ocorrências - 18

08771
Tronco - Pilpel Veja 8842
Modo - Infinitivo Veja 8812
Ocorrências - 7

08772
Tronco - Pilpel Veja 8842
Modo - Particípio Veja 8813
Ocorrências - 9

08773
Tronco - Pilpel Veja 8842
Modo - Perfeito Veja 8816
Ocorrências - 19
Essa forma equivale à forma intensiva Piel e ocorre devido à duplicação da
última letra da raiz.
Ver Piel 8840
8842

Pilpel
Essa forma equivale à forma intensiva Piel, e ocorre devido à duplicação da
sílaba final da raiz.
Ver Piel 8840

08774
Tronco - Poal Veja 8843
Modo - Infinitivo Veja 8812
Ocorrências - 1

08775
Tronco - Poal Veja 8843
Modo - Particípio Veja 8813
Ocorrências - 4

08776
Tronco - Poal Veja 8843
Modo - Perfeito Veja 8816
Ocorrências - 8

08777
Tronco - Poalal Veja 8844
Modo - Perfeito Veja 8816
Ocorrências - 3

08778
Tronco - Poel Veja 8845
Modo - Imperativo Veja 8810
8843

Poal
Essa forma é o passivo do Poel, e funciona de maneira muito semelhante ao
Pual normal.
Ver Pual 8849
Ver Poel 8845
8844

Poalal
Essa forma é idêntica ao Poal, mas duplica a sílaba final da raiz.
Funciona de maneira muito semelhante ao Pual normal.
Ver Poal 8843
Ver Pual 8849
8845

Poel

Ocorrências - 1

08779
Tronco - Poel Veja 8845
Modo - Imperfeito Veja 8811
Ocorrências - 29

08780
Tronco - Poel Veja 8845
Modo - Infinitivo Veja 8812
Ocorrências - 5

08781
Tronco - Poel Veja 8845
Modo - Particípio Veja 8813
Ocorrências - 28

08782
Tronco - Poel Veja 8845
Modo - Perfeito Veja 8816
Ocorrências - 11

08783
Tronco - Polal Veja 8846
Modo - Imperfeito Veja 8811
Ocorrências - 2

08784
Tronco - Polal Veja 8846
Modo - Particípio Veja 8813
Ocorrências - 1

08785
Tronco - Polal Veja 8846
Essa forma funciona de maneira muito semelhante ao Piel normal, e ocorre
somente devido a certas mudanças internas de vogal.
Ver Piel 8840
8846

Polal
Esta forma é idêntica ao Poal, mas duplica a letra final da raiz.
Ela funciona de maneira muito semelhante ao Pual nornal.
Ver Poal 8843
Ver Pual 8849

Modo - Perfeito Veja 8816
Ocorrências - 2

08786
Tronco - Polel Veja 8847
Modo - Imperativo Veja 8810
Ocorrências - 9

08787
Tronco - Polel Veja 8847
Modo - Imperfeito Veja 8811
Ocorrências - 72

08788
Tronco - Polel Veja 8847
Modo - Infinitivo Veja 8812
Ocorrências - 7

08789
Tronco - Polel Veja 8847
Modo - Particípio Veja 8813
Ocorrências - 51

08790
Tronco - Polel Veja 8847
Modo - Perfeito Veja 8816
Ocorrências - 41

08791
Tronco - Polpal Veja 8848
Modo - Perfeito Veja 8816
Ocorrências - 1

08792
8847

Polel
Essa forma duplica a letra final da raiz, mas funciona como o Piel normal.
Ver Piel 8840
8848

Polpal
Essa forma duplica a sílaba inicial da raiz e funciona como o Pual normal.
Ver Pual 8849

Tronco - Pual Veja 8849
Modo - Imperfeito Veja 8811
Ocorrências - 93

08793
Tronco - Pual Veja 8849
Modo - Infinitivo Veja 8812
Ocorrências - 1

08794
Tronco - Pual Veja 8849
Modo - Particípio Veja 8813
Ocorrências - 194

08795
Tronco - Pual Veja 8849
Modo - Perfeito Veja 8816
Ocorrências - 199

08796
Tronco - Pulal Veja 8850
Modo - Particípio Veja 8813
Ocorrências - 1

08797
Tronco - Pulal Veja 8850
Modo - Perfeito Veja 8816
Ocorrências - 21

08798
8849

Pual
Pual é o “passivo” do Piel - ver 8840
Piel
ele esmagou
ele contou
Essa forma representa 0,7% dos verbos analisados.
Pual
isso foi esmagado
isso foi contado

Tronco - Qal Veja 8851
Modo - Imperativo Veja 8810
Ocorrências - 2847

08799
Tronco - Qal Veja 8851
Modo - Imperfeito Veja 8811
Ocorrências - 19885

08800
Tronco - Qal Veja 8851
Modo - Infinitivo Veja 8812
Ocorrências - 4888

08801
Tronco - Qal Veja 8851
Modo - Particípio Veja 8813
Ocorrências - 309

08802
Tronco - Qal Veja 8851
Modo - Particípio Ativo Veja 8814
Ocorrências - 5386

08803
Tronco - Qal Veja 8851
Modo - Particípio Passivo Veja 8815
Ocorrências - 1415

08804
Tronco - Qal Veja 8851
Modo - Perfeito Veja 8816
Ocorrências - 12562

08805
Tronco - Shafel Veja 8852
Modo - Infinitivo Veja 8812
8851

Qal
Qal é o paradigma verbal mais freqüentemente empregado. Expressa a
ação “simples” ou “causal” da raiz na voz ativa.
Exemplos:
ele sentou, ele comeu, ele foi, ele disse, ele levantou, ele comprou
Esta forma representa 66.7% dos verbos analisados.

Ocorrências - 2

08806
Tronco - Shafel Veja 8852
Modo - Perfeito Veja 8816
Ocorrências - 4

08807
Tronco - Tifel Veja 8853
Modo - Imperfeito Veja 8811
Ocorrências - 1

08808
Tronco - Tifel Veja 8853
Modo - Particípio Veja 8813
Ocorrências - 1

08809
Tronco - Tifel Veja 8853
Modo - Perfeito Veja 8816
Ocorrência - 1

Imperativo
Essa classe de verbo indica um ordem ou um comando.
Sobe para a cidade.
Lava-te.

Imperfeito
8852

Shafel
Uma forma aramaica (caldéia) rara, reflete um causativo como o Hifil
hebraico, mas com um Shin prefixado ao invés do He habitual.
Emprega-se, de qualquer forma, como o Hifil hebraico.
Ver Hifil 8818
8853

Tifel
Uma forma hebraica rara, que reflete um causativo como o Hifil no hebraico,
mas com um Taw prefixado ao invés do He habitual.
Emprega-se, de qualquer forma, como o Hifil no hebraico.
Ver Hifil 8818

O imperfeito expressa uma ação, processo ou condição que é incompleta, e tem um
amplo espectro de significados:
1a) É empregado para descrever uma ação singular (enquanto oposta a uma repetida) no
passado; difere do perfeito por ser mais vívido e ilustrativo. O perfeito expressa o
“fato”, o imperfeito adiciona cor e movimento por indicar o “processo” preliminar à sua
conslusão.
ele estendeu sua mão para a porta
ele parou completamente
eu comecei a ouvir
1b) Uma oração tal como “o que procuras?”, refere-se não só ao presente, mas pressupõe
que a busca já vem acontencendo por algum tempo.
Por que choras?
Por que te recusas a comer?
Por que estás abatido?
Tais perguntas não se referem tanto a uma ocasião singular como à uma condição
continuada.
2) O tipo de progressão ou imperfeição e de condição inacabada da ação pode consistir em
sua repetição freqüente.
2a) No presente:
hoje se “diz”
um filho sábio “alegra” seu pai
2b) No passado:
"e assim ele fazia” - regularmente, ano após ano
uma neblina “costumava subir”
o peixe que “costumávamos comer”
o maná “caía” - regularmente
ele “falava” - repetidamente
3) O imperfeito é empregado para expressar o “futuro”, referindo-se não só a uma ação que
está para ser realizada, mas a uma que ainda não começou.
3a) Pode ser um futuro do ponto de vista do presente real, como:
Agora “tu hás de ver o que farei”
"Nós queimaremos” tua casa
3b) Pode ser um futuro de qualquer outro ponto de vista que se presuma; como, por
exemplo:
ele levou seu filho que “deveria reinar”
ela ficou para ver o que “deveria ser feito”
4) O uso de 3b pode ser considerado como a transição para um uso comum do imperfeito
em que este serve para expressar aquelas nuances de relação entre ações e pensamentos
para as quais preferimos o modo subjuntivo. Tais ações são estritamente “futuras” em
referência ao ponto de relação presumido, e o imperfeito simples as expressa
suficientemente; por exemplo:
de todas as árvores “poderás comer”
"pudéssemos nós saber”
ele “diria”

5a) O imperfeito segue palavras de ligação que expressam “transição”, “propósito”,
“conseqüência” e assim por diante, como “a fim de que”, “para que não”; por exemplo:
dize que és minha irmã, “para que isso possa estar bem contigo”
saibamos tratar a nação, “para que não aumente”
5b) Quando, contudo, indica “propósito”, ou quando se quer enfatizar de maneira especial,
então naturalmente os modos são empregados; por exemplo:
ergue-me “para que eu possa retribui-los”
quem atrairá a Acabe “para que ele suba”
que faremos “para que o mar se acalme”
Os modos também são empregados para expressar aquele tipo de ações futuras que
expressamos no Subjuntivo Independente (Optativo).
que eu “morra”
que o SENHOR “estabeleça” sua palavra
que a criança “viva”

Infinitivo
Há duas formas de Infinitivo:
1a) Infinitivo Construto é empregado como um substantivo verbal que corresponde ao
substantivo verbal, que em inglês é caracterizado pela terminação em “-ing” (em
português, pelas formas nominais do verbo, como o infinitivo e o gerúndio).
1a1) como sujeito
guardar os juízos
procurar teu coração
1a2) como objeto
em seu “escrever”
ele falou, “dizendo”
1b) O Infinitivo Absoluto não aceita prefixos nem sufixos.
1b1) Empregado com um verbo para enfatizar a idéia verbal. Traduz-se geralmente com um
advérbio, tal como, “certamente” ou “completamente”.
ele certamente te visitará
ele destruíu completamente o povo
1b2) Pode ser usado como tal com o valor de uma forma finita do verbo, especialmente um
imperativo.
lembra o dia do sábado

Particípio
1) O Particípio representa uma ação ou condição em sua continuidade ininterrupta, e
corresponde aos verbos “ser” e “estar” seguidos do verbo principal no gerúndio. Pode
ser usado no tempo presente, pretérito e futuro.
1a) no presente
o que estás fazendo
1b) no pretérito
"ele ainda estava falando” quando o outro chegou
1c) no futuro
estaremos destruindo - isto é, estamos prestes a destruir

Particípio Ativo

Forma ativa do Particípio. Ver 8813 para descrição do Particípio.

Particípio Passivo
Forma passiva do Particípio. Ver 8813 para descrição do Particípio.

Perfeito
O Perfeito expressa uma ação completa.
1) Com referência ao tempo, tal ação pode ser:
1a) uma ação recém completa do ponto de vista do presente
"vim” para te trazer notícias
1b) uma ação completa no passado mais ou menos distante
no princípio, “criou” Deus
"eu era (já fui) jovem” e “(agora) fiquei velho” mas “não vi” um homem justo
desamparado
1c) uma ação já completa do ponto de vista de outra ação passada
Deus viu tudo o que “ele havia feito”
1d) uma ação concluída do ponto de vista de outra ação ainda futura
tirarei água também para os teus camelos, até que “tenham terminado” de beber
2) O Perfeito é freqüentemente usado nos casos em que empregamos o presente.
2a) no caso de verdades gerais ou ações de ocorrência freqüente — verdades ou ações que
geralmente têm sido experimentadas ou observadas.
a erva “definhou”
o pardal “encontrou” uma casa
2b) uma ação ou atitude do passado pode ser continuada no presente.
"estendo” minhas mãos para ti
"nunca desamparas” os que te buscam
2c) o Perfeito dos verbos intransitivos é empregado onde usamos o presente; no hebraico, o
Perfeito neste caso enfatiza uma condição que chegou a
"existir” e a se realizar completamente.
"sei” que serás rei
"odeio” todos os que praticam iniqüidade
2d) Algums vezes, em hebraico, eventos futuros são concebidos tão vividamente e tão
realisticamente que são considerados como já tendo de fato ocorrido e são descritos pelo
Perfeito.
2d1) em promessas, ameaças e linguagem de contratos
o campo que te “dou”
caso contrário, “eu o tomarei”
2d2) lnguagem profética
meu povo “foi para o cativeiro” (isto é, certamente irá)

Afel
No aramaico bíblico (caldeu), o Afel é uma conjugação causativa como o Hifil no
hebraico, mas com a letra Alef substituída pelo He inicial.
Exceto por outras mudanças ortográficas que também ocorrem, o verbo funciona de
modo semelhante ao Hifil no hebraico, expressando ação causativa.
Ver Hifil 8818

Hifil

1) O Hifil em geral expressa a ação “causativa” do Qal - ver 8851
Qal Hifil
ele comeu ele fez comer, alimentou
ele veio ele fez vir, trouxe
ele reinou ele fez rei, coroou
2) O Hifil é geralmente empregado para formar verbos a partir de substantivos e de
adjetivos.
Substantivo ou Adjetivo Hifil
ouvido ouvir (dar ouvidos)
distante afastar-se, colocar longe de
3) Alguns verbos “simples” acham-se no Hifil.
lançar, destruir, levantar cedo, explicar, contar
Essa forma representa 13.3% dos verbos analisados.

Hitpael
1) Essa forma expressa basicamente uma ação “reflexiva” de Qal ou Piel
Ver para o Qal 8851
Ver para o Piel 8840
Qal Hitpael
ele trajava ele se vestiu
ele lavou ele se lavou
ele caiu ele preciptou-se, caiu caiu em cima, atacou
ele vendeu ele se vendeu, ele se devotou
2) Expressa uma ação recíproca.
eles olharam eles olharam um para o outro
eles sussurraram eles sussurraram um para o outro
3) Alguns verbos no Hitpael são traduzidos como uma ação simples. A ação reflexiva fica
subentendida.
ele orou, ele lamentou, ele ficou irado
Essa forma representa 1.4% dos verbos analisados.

Hitpalel
Essa forma hebraica é, quanto ao uso, equivalente ao Hitpael, e tem sentido
reflexivo/causativo. O modo distinto existe porque certas formas verbais duplicam sua
consoante final, modificando-se para uma raiz formada por quatro letras em lugar da
forma normal da raiz composta de três letras (triliteral).
Ver Hitpael 8819

Hitpalpel
Essa forma hebraica é, quanto ao uso, equivalente ao Hitpael, e tem sentido
reflexivo/causativo. O modo distinto ocorre por que certas formas verbais duplicam
suas sílabas finais (as duas letras finais da raiz) e alteram a forma normal triliteral da
raiz, que passa a conter duas letras repetidas.
Ver Hitpael 8819

Hitpeil

No aramaico bíblico (caldeu), essa forma é uma conjugação passiva reflexiva/causativa
como o Hofal no hebraico. O verbo, similarmente ao Hofal no hebraico, expressa ação
causativa passiva, mas com o efeito da ação sobre si mesmo sendo reflexiva.
Ver Hofal 8825
Ver Hitpael 8819

Hitpoel
Um tema hebraico reflexivo intensivo, ocasionado pelo alongamento da última vogal na
segunda sílaba da raiz triliteral (composta de 3 letras). Essa forma funciona de modo
semelhante ao Hitpael.
Ver Hitpael 8819

Hitpolel
Essa forma hebraica, quanto ao uso, equivale ao Hitpael, e tem setido
reflexivo/causativo. O modo distinto se dá por causa de certas formas verbais que
duplicam sua última consoante e se modificam para uma raiz composta de quatro letras
ao invés da forma triliteral (com 3 letras) normal da raiz. Essa forma, adicionalmente,
alonga a vogal inicial na primeira consoante.
Ver Hitpael 8819

Hofal
Hofal é o “passivo” do Hifil - ver 8818
Hifil
ele contou
ele arremessou
Hofal
foi-lhe contado (contaram-lhe)
ele foi arremessado
Essa forma representa 0.6% dos verbos analisados.

Hotpael
Essa é uma forma passiva do Hitpael, a qual indica o sofrer de uma ação reflexiva
intensiva passiva sobre o sujeito. Dessa forma, ela combina as características tanto do
Hitpael como do Hofal.
Ver Hitpael 8819
Ver Hofal 8825

Ishtafel
Essa forma aramaica (caldéia) é similar ao Hitpael no hebraico, com sua forma
modificada por causa de um Alef inicial e pela inversão das letras Taw e Shin. Essa
forma ocorre apenas raramente com verbos que apresentam qualidades ortográficas
peculiares.
Ver Hitpael 8819

Itpael
Essa forma, no aramaico (caldeu), é similar ao Hitpael no hebraico, com sua forma
alterada por causa de um Alef inicial. Essa forma verbal reflete apenas o causativo
intensivo, e ocorre apenas raramente com verbos que apresentam qualidades
ortográficas peculiares.

Ver Hitpael 8819

Itpeal
No aramaico (caldeu), essa forma corersponde ao Hitpael no hebraico, com sua forma
alterada devido a um Alef inicial. Contudo, essa forma apenas reflete o reflexivo
intensivo do tronco comum (Peal = Qal hebraico).
Essa forma ocorre apenas raramente com verbos que apresentam qualidades ortográficas
peculiares.
Ver Hitpael 8819
Ver Qal 8851

Itpeel
Em aramaico (caldeu), essa forma é semelhante ao Hitpael no hebraico, com sua forma
modificada devido a um Alef inicial. Contudo, essa forma reflete apenas o reflexivo do
tema intensivo, e funciona como um Piel e Hitpael hebraicos combinados.
Ver Hitpael 8819
Ver Piel 8840

Itpeil
Em aramaico (caldeu), essa forma é semelhante ao Hitpael no hebraico, com sua forma
modificada devido a um Alef inicial. Contudo, essa forma apenas reflete o reflexivo
intensivo passivo, e funciona como o Hitpael e o Hofal combinados.
Ver Hitpael 8819
Ver Hofal 8825

Itpolel
Essa forma aramaica (caldéia) equivale, quanto ao uso, ao Hitpolel no hebraico, e tem
sentido reflexivo/causativo, assim como o Hitpael. O modo distinto ocorre por causa de
certas formas verbais que duplicam suas consoantes finais e se alteram para uma raiz
composta por quatro letras em vez da forma triliteral (de 3 letras) normal. Essa forma
adicionalmente alonga a vogal inicial na primeira consoante.
Ver Hitpael 8819
Ver Hitpolel 8824

Nifal
1) O Nifal é o “passivo” do Qal - ver 8851
Qal
ele viu
ele viu o anjo
ele enviou
ele criou isso
Nifal
ele foi visto, apareceu
o anjo foi visto
ele foi enviado
foi criado
1) O Nifal algumas vezes expressa uma ação “reflexiva”.

ele vigiou ele foi vigiado, também
ele se protegeu
1) Diversos verbos usam o Nifal, embora expressem ação simples
e são traduzidos na voz ativa. São exemplos comuns:
ele lutou, ele permaneceu, ele jurou, ele entrou
Essa forma representa 6.0% dos verbos analisados.

Nitpael
Essa forma é um reflexivo intensivo passivo, o qual combina tanto as qualidades do
Nifal como do Hitpael. Exemplo: Ez 23.48, “que possam ser ensinados” (= levados a
aprender).
Ver Nifal 8833
Ver Hitpael 8819

Pael
No aramaico (caldeu), essa é a forma intensiva do verbo, equivalente ao
Piel no hebraico.
Ver Piel 8840

Palpal (não é utilizado)
Uma forma de um verbo triliteral tal como “palal” que duplica a primeira sílaba por
eufonia. Essa forma funciona, não obstante, como o tronco Qal normal.
Ver Qal 8851

Peal
No aramaico (caldeu), essa forma representa o tronco básico do verbo e equivale ao
tronco Qal no hebraico.
Ver Qal 8851

Peel ou Peil
No aramaico (caldeu), esse tronco reflete a forma passiva intensiva e equivale ao Pual
no hebraico.
Ver Pual 8849

Peil
No aramaico (caldeu), esse tronco reflete a forma intensiva e equivale ao Piel no
hebraico.
Ver Piel 8840

Piel
1) O Piel normalmente expressa uma ação “intensiva” ou “intencional”.
Qal
ele quebrou
ele enviou
Piel
ele quebrou em pedaços, ele esmagou
ele mandou embora, expulsou
2) Algumas vezes o Piel introduz um novo sentido à forma Qal.

ele contou ele relatou, contou
ele completou ele pagou, recompensou
ele aprendeu ele ensinou
3) O Piel expressa uma ação “repetida” ou “prolongada”.
ele pulou ele saltou, saltitou
4) Alguns verbos intransitivos no Qal tornam-se transitivos no Piel.
ser forte fortalecer, fortificar
tornar-se grande engrandecer

Pilel
Essa forma equivale à forma intensiva Piel e ocorre devido à duplicação da última letra
da raiz.
Ver Piel 8840

Pilpel
Essa forma equivale à forma intensiva Piel, e ocorre devido à duplicação da sílaba final
da raiz.
Ver Piel 8840

Poal
Essa forma é o passivo do Poel, e funciona de maneira muito semelhante ao Pual
normal.
Ver Pual 8849
Ver Poel 8845

Poalal
Essa forma é idêntica ao Poal, mas duplica a sílaba final da raiz.
Funciona de maneira muito semelhante ao Pual normal.
Ver Poal 8843
Ver Pual 8849

Poel
Essa forma funciona de maneira muito semelhante ao Piel normal, e ocorre somente
devido a certas mudanças internas de vogal.
Ver Piel 8840

Polal
Esta forma é idêntica ao Poal, mas duplica a letra final da raiz.
Ela funciona de maneira muito semelhante ao Pual nornal.
Ver Poal 8843
Ver Pual 8849

Polel
Essa forma duplica a letra final da raiz, mas funciona como o Piel normal.
Ver Piel 8840

Polpal
Essa forma duplica a sílaba inicial da raiz e funciona como o Pual normal.

Ver Pual 8849

Pual
Pual é o “passivo” do Piel - ver 8840
Piel
ele esmagou
ele contou
Essa forma representa 0,7% dos verbos analisados.
Pual
isso foi esmagado
isso foi contado

Pulal
Esta forma duplica a sílaba final da raiz e, exceto por isso, equivale ao Pual normal.
Ver Pual 8849

Qal
Qal é o paradigma verbal mais freqüentemente empregado. Expressa a ação “simples”
ou “causal” da raiz na voz ativa.
Exemplos:
ele sentou, ele comeu, ele foi, ele disse, ele levantou, ele comprou
Esta forma representa 66.7% dos verbos analisados.

Shafel
Uma forma aramaica (caldéia) rara, reflete um causativo como o Hifil hebraico, mas
com um Shin prefixado ao invés do He habitual.
Emprega-se, de qualquer forma, como o Hifil hebraico.
Ver Hifil 8818

Tifel
Uma forma hebraica rara, que reflete um causativo como o Hifil no hebraico, mas com
um Taw prefixado ao invés do He habitual.
Emprega-se, de qualquer forma, como o Hifil no hebraico.
Ver Hifil 8818

Morfologia Grega do Léxico de Strong
5627
Tempo - Aoristo Segundo Ver 5780
Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Indicativo Ver 5791
5780

Tempo - Aoristo Segundo
O “Aoristo Segundo” é idêntico no sentido e tradução ao normal ou
“primeiro” aoristo.

Contagem - 2138 mais 1, numa leitura de variante, numa nota de pé de página

5628
Tempo - Aoristo Segundo Ver 5780
Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Imperativo Ver 5794
Contagem - 459

5629
Tempo - Aoristo Segundo Ver 5780
Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Infinitivo Ver 5795
Contagem - 454

5630
Tempo - Aoristo Segundo Ver 5780
Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Optativo Ver 5793
A única diferença está na forma de escrever as palavras em grego, e não há
alteração na tradução ao Português.
Ver “Aoristo” 5777
5784

Voz - Ativa
Voz Ativa representa o sujeito como o agente ou executor da ação. Por
exemplo, na sentença “O rapaz chutou a bola”, o rapaz executa a ação.
5794

Modo - Imperativo
O Modo Imperativo corresponde ao nosso imperativo, e expressa uma
ordem ao ouvinte para realizar uma determinada ação por comando e
autoridade daquele que a emite. Assim, a frase de Jesus, “arrependei-vos e
crede no evangelho” Mc 1.15 não é um “convite,” mas uma ordem absoluta
que requer completa obediência da parte de todos os ouvintes.
5793

Modo - Optativo
O Modo Optativo é geralmente usado nas assim chamadas orações
condicionais de “quarta classe” que expressam um desejo ou vontade para
que uma ação aconteça, porém a sua realização é duvidosa. Na época do
Novo Testamento, o modo optativo estava começando a desaparecer da fala
e escrita grega, e raramente ocorre no Novo Testamento.

Contagem - 15

5631
Tempo - Aoristo Segundo Ver 5780
Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Particípio Ver 5796
Contagem - 889

5632
Tempo - Aoristo Segundo Ver 5780
Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Subjuntivo Ver 5792
Contagem - 449

5633
Tempo - Aoristo Segundo Ver 5780
Voz - Depoente Média Ver 5788
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 260

5634
Tempo - Aoristo Segundo Ver 5780
Voz - Depoente Média Ver 5788
Modo - Imperativo Ver 5794
Contagem - 7

5635
Tempo - Aoristo Segundo Ver 5780
Voz - Depoente Média Ver 5788
Modo - Infinitivo Ver 5795
Contagem - 42

5636
Tempo - Aoristo Segundo Ver 5780
Voz - Depoente Média Ver 5788
Em poucos casos, verbos no Modo Optativo são usados fora de uma oração
condicional para expressar o mais forte desejo possível com respeito a um
evento. O caso mais comum aparece na frase “μη γενοιτο” (RA, “Tal não
aconteça”; “De maneira nenhuma”; “Certo que não”)
5788

Voz - Depoente Médio
As formas depoentes médias em quase todos os casos são traduzidos como
estando na voz ativa.
Ver “Ativa” 5784

Modo - Optativo Ver 5793
Contagem - 18

5637
Tempo - Aoristo Segundo Ver 5780
Voz - Depoente Média Ver 5788
Modo - Particípio Ver 5796
Contagem - 137

5638
Tempo - Aoristo Segundo Ver 5780
Voz - Depoente Média Ver 5788
Modo - Subjuntivo Ver 5792
Contagem - 66

5639
Tempo - Aoristo Segundo Ver 5780
Voz - Média Ver 5785
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 65

5640
Tempo - Aoristo Segundo Ver 5780
Voz - Média Ver 5785
Modo - Imperativo Ver 5794
Contagem - 6

5641
Tempo - Aoristo Segundo Ver 5780
Voz - Média Ver 5785
Modo - Infinitivo Ver 5795
Contagem - 9

5642
Tempo - Aoristo Segundo Ver 5780
Voz - Média Ver 5785
Modo - Particípio Ver 5796
Contagem - 19
5785

Voz - Média
A Voz Média indica o sujeito executando uma ação para si mesmo (ação
reflexiva) ou para seu próprio benefício. Por exemplo, “O rapaz se arrumou.”
Muitos verbos que ocorrem apenas na Voz Média são traduzidos como tendo
um sentido ativo; estes são chamados verbos “depoentes”, e não
apresentam os requerimentos normais para serem considerados Voz Média.

5643
Tempo - Aoristo Segundo Ver 5780
Voz - Média Ver 5785
Modo - Subjuntivo Ver 5792
Contagem - 15

5644
Tempo - Aoristo Segundo Ver 5780
Voz - Depoente Passiva Ver 5789
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 13

5645
Tempo - Aoristo Segundo Ver 5780
Voz - Depoente Passiva Ver 5789
Modo - Imperativo Ver 5794
Contagem - 2

5646
Tempo - Aoristo Segundo Ver 5780
Voz - Depoente Passiva Ver 5789
Modo - Infinitivo Ver 5795
Contagem - 2

5647
Tempo - Aoristo Segundo Ver 5780
Voz - Depoente Passiva Ver 5789
Modo - Subjuntivo Ver 5792
Contagem - 2

5648
Tempo - Aoristo Segundo Ver 5780
Voz - Passiva Ver 5786
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 72
5789

Voz - Depoente Passiva
As formas depoentes passivas em quase todos os casos são traduzidos
como voz Passiva.
Ver “Passiva” 5786
5786

Voz - Passiva

5649
Tempo - Aoristo Segundo Ver 5780
Voz - Passiva Ver 5786
Modo - Imperativo Ver 5794
Contagem - 9

5650
Tempo - Aoristo Segundo Ver 5780
Voz - Passiva Ver 5786
Modo - Infinitivo Ver 5795
Contagem - 4

5651
Tempo - Aoristo Segundo Ver 5780
Voz - Passiva Ver 5786
Modo - Particípio Ver 5796
Contagem - 32 mais uma, numa nota de pé de página, numa leitura de variante

5652
Tempo - Aoristo Segundo Ver 5780
Voz - Passiva Ver 5786
Modo - Subjuntivo Ver 5792
Contagem - 20

5653
Tempo - Aoristo Segundo Ver 5780
Voz - Sem voz declarada Ver 5799
Modo - Imperativo Ver 5794
Contagem - 0
A Voz Passiva representa o sujeito com sendo o que recebe a ação. Por
exemplo, na sentença “O rapaz foi batido pela bola,” o rapaz recebeu a
ação.
5799

Sem Tempo ou Voz Declarada
Em alguns lugares, determinados verbos são citados no “The New Analytical
Greek Lexicon” de Perschbacher, que não tem nenhum tempo ou voz
diretamente declarada.
Em quase todos os casos, pode-se assumir que o Tempo é Presente e a Voz
é Ativa, especialmente quando o sentido é de uma ordem (Imperativo).
Ver “Presente” 5774
Ver “Ativa” 5784

5654
Tempo - Aoristo Segundo Ver 5780
Voz - Sem voz declarada Ver 5799
Modo - Particípio Ver 5796
Contagem - 1

5655
Tempo - Aoristo Segundo Ver 5780
Voz - Sem voz declarada Ver 5799
Modo - Subjuntivo Ver 5792
Contagem - 2

5656
Tempo - Aoristo Ver 5777
Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 2319

5657
Tempo - Aoristo Ver 5777
Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Imperativo Ver 5794
Contagem - 375

5658
5777

Tempo - Aoristo
O Aoristo é caracterizado por sua ênfase na ação puntiforme; isto é, o
conceito do verbo não leva em consideração o tempo passado, presente, ou
futuro. Não existe um equivalente claro ou direto para este tempo em
Português, embora seja geralmente traduzido como um passado simples na
maioria das traduções.
Os fatos descritos pelo aoristo são classificados num certo número de
categorias pelos gramáticos. A mais comum destas descreve a ação como
tendo iniciado de um certo ponto ("aoristo incoativo”), ou tendo terminado
num certo ponto (“aoristo cumulativo”), ou meramente existindo num certo
ponto (“aoristo punctilinear”). A categorização de outros casos pode ser
achada em gramáticas gregas.
O leitor não precisa se preocupar com a maioria destas distinções
detalhadas do tempo aoristo, uma vez que na maioria dos casos elas não
podem ser traduzidas de forma exata ao português, sendo pontos
específicos da exegese do grego apenas. A prática comum de utilizar um
aoristo no passado simples satisfaz na maioria dos casos.

Tempo - Aoristo Ver 5777
Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Infinitivo Ver 5795
Contagem - 516

5659
Tempo - Aoristo Ver 5777
Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Optativo Ver 5793
Contagem - 19

5660
Tempo - Aoristo Ver 5777
Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Particípio Ver 5796
Contagem - 714

5661
Tempo - Aoristo Ver 5777
Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Subjuntivo Ver 5792
Contagem - 512

5662
Tempo - Aoristo Ver 5777
Voz - Depoente Médio Ver 5788
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 352

5663
Tempo - Aoristo Ver 5777
Voz - Depoente Média Ver 5788
Modo - Imperativo Ver 5794
Contagem - 54

5664
Tempo - Aoristo Ver 5777
Voz - Depoente Média Ver 5788
Modo - Infinitivo Ver 5795
Contagem - 37

5665
Tempo - Aoristo Ver 5777
Voz - Depoente Média Ver 5788
Modo - Optativo Ver 5793
Contagem - 1

5666
Tempo - Aoristo Ver 5777
Voz - Depoente Média Ver 5788
Modo - Particípio Ver 5796
Contagem - 88

5667
Tempo - Aoristo Ver 5777
Voz - Depoente Média Ver 5788
Modo - Subjuntivo Ver 5792
Contagem - 55

5668
Tempo - Aoristo Ver 5777
Voz - Média Ver 5785
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 88

5669
Tempo - Aoristo Ver 5777
Voz - Média Ver 5785
Modo - Imperativo Ver 5794
Contagem - 30

5670
Tempo - Aoristo Ver 5777
Voz - Média Ver 5785
Modo - Infinitivo Ver 5795
Contagem - 29

5671
Tempo - Aoristo Ver 5777
Voz - Média Ver 5785
Modo - Particípio Ver 5796
Contagem - 61

5672
Tempo - Aoristo Ver 5777
Voz - Média Ver 5785
Modo - Subjuntivo Ver 5792
Contagem - 43

5673
Tempo - Aoristo Ver 5777
Voz - Média ou Depoente Passiva Ver 5790
5790

Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 5

5674
Tempo - Aoristo Ver 5777
Voz - Média ou Depoente Passiva Ver 5790
Modo - Particípio Ver 5796
Contagem - 2

5675
Tempo - Aoristo Ver 5777
Voz - Depoente Passiva Ver 5789
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 79

5676
Tempo - Aoristo Ver 5777
Voz - Depoente Passiva Ver 5789
Modo - Imperativo Ver 5794
Contagem - 29

5677
Tempo - Aoristo Ver 5777
Voz - Depoente Passiva Ver 5789
Modo - Infinitivo Ver 5795
Contagem - 7

5678
Tempo - Aoristo Ver 5777
Voz - Depoente Passiva Ver 5789
Modo - Optativo Ver 5793
Contagem - 1

5679
Tempo - Aoristo Ver 5777
Voz - Depoente Passiva Ver 5789
Modo - Particípio Ver 5796
Contagem - 164

5680
Tempo - Aoristo Ver 5777

Voz - Depoente Média ou Passiva
As formas depoente média ou passiva em quase todos os casos são
traduzidas como voz ativa.
Ver “Ativa” 5784

Voz - Depoente Passiva Ver 5789
Modo - Subjuntivo Ver 5792
Contagem - 15

5681
Tempo - Aoristo Ver 5777
Voz - Passiva Ver 5786
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 602

5682
Tempo - Aoristo Ver 5777
Voz - Passiva Ver 5786
Modo - Imperativo Ver 5794
Contagem - 40

5683
Tempo - Aoristo Ver 5777
Voz - Passiva Ver 5786
Modo - Infinitivo Ver 5795
Contagem - 159

5684
Tempo - Aoristo Ver 5777
Voz - Passiva Ver 5786
Modo - Optativo Ver 5793
Contagem - 5

5685
Tempo - Aoristo Ver 5777
Voz - Passiva Ver 5786
Modo - Particípio Ver 5796
Contagem - 215

5686
Tempo - Aoristo Ver 5777
Voz - Passiva Ver 5786
Modo - Subjuntivo Ver 5792
Contagem - 219

5687
Tempo - Futuro Segundo Ver 5781
Voz - Ativa Ver 5784
5781

Tempo - Futuro Segundo

Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 0

5688
Tempo - Futuro Segundo Ver 5781
Voz - Depoente Média Ver 5788
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 2

5689
Tempo - Futuro Segundo Ver 5781
Voz - Média Ver 5785
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 1

5690
Tempo - Futuro Segundo Ver 5781
Voz - Depoente Passiva Ver 5789
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 4

5691
Tempo - Futuro Segundo Ver 5781
Voz - Passiva Ver 5786
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 26

5692
Tempo - Futuro Ver 5776
Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 813

5693
Tempo - Futuro Ver 5776
O significado do “Futuro Segundo” é idêntico ao do futuro regular ou
“primeiro” futuro. A classificação meramente reflete uma variação nas
formas do “primeiro futuro” no grego, e não tem efeito no sentido em
Português além daquele do futuro normal.
Ver “Futuro” 5776
5776

Tempo - Futuro
O Futuro corresponde ao Futuro em Português, e indica a ocorrência
contemplada ou certa de um fato que ainda não aconteceu.

Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Infinitivo Ver 5795
Contagem - 1

5694
Tempo - Futuro Ver 5776
Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Particípio Ver 5796
Contagem - 11

5695
Tempo - Futuro Ver 5776
Voz - Depoente Média Ver 5788
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 271

5696
Tempo - Futuro Ver 5776
Voz - Depoente Média Ver 5788
Modo - Infinitivo Ver 5795
Contagem - 1

5697
Tempo - Futuro Ver 5776
Voz - Depoente Média Ver 5788
Modo - Particípio Ver 5796
Contagem - 3

5698
Tempo - Futuro Ver 5776
Voz - Média Ver 5785
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 33

5699
Tempo - Futuro Ver 5776
Voz - Média ou Depoente Passiva Ver 5790
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 8

5700
Tempo - Futuro Ver 5776
Voz - Depoente Passivo Ver 5789
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 7

5701

Tempo - Futuro Ver 5776
Voz - Passiva Ver 5786
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 251

5702
Tempo - Futuro Ver 5776
Voz - Passiva Ver 5786
Modo - Particípio Ver 5796
Contagem - 1

5703
Tempo - Futuro Ver 5776
Voz - Passiva Ver 5786
Modo - Subjuntivo Ver 5792
Contagem - 1

5704
Tempo - Futuro Ver 5776
Voz - Sem voz declarada Ver 5799
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 188

5705
Tempo - Futuro Ver 5776
Voz - Sem voz declarada Ver 5799
Modo - Infinitivo Ver 5795
Contagem - 5

5706
Tempo - Futuro Ver 5776
Voz - Sem voz declarada Ver 5799
Modo - Particípio Ver 5796
Contagem - 2

5707
Tempo - Imperfeito Ver 5775
Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 857

5708
Tempo - Imperfeito Ver 5775
Voz - Depoente Médio Ver 5788
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 1

5709
Tempo - Imperfeito Ver 5775
Voz - Média ou Passiva Ver 5787
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 1

5710
Tempo - Imperfeito Ver 5775
Voz - Média Ver 5785
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 34

5711
Tempo - Imperfeito Ver 5775
Voz - Média or Depoente Passiva Ver 5790
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 184

5712
Tempo - Imperfeito Ver 5775
Voz - Passiva Ver 5786
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 83

5713
Tempo - Imperfeito Ver 5775
Voz - Sem voz declarada Ver 5799
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 533

5714
Tempo - Segundo Mais-que-perfeito Ver 5783
Voz - Ativa Ver 5784
5787

Voz - Média ou Passiva
Muitos dos assim chamados verbos “depoentes” podem ter tanto uma
forma média como passiva.
Estes são normalmente traduzidos como tendo uma Voz Ativa, já que não
têm uma forma ativa em sua escrita. De vez em quando, no entanto,
guardam seu significado Médio ou Passivo.
5783

Tempo - Mais-que-perfeito Segundo

Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 1

5715
Tempo - Mais-que-perfeito Ver 5779
Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 83

5716
Tempo - Mais-que-perfeito Ver 5779
Voz - Depoente Média Ver 5788
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 1

5717
Tempo - Mais-que-perfeito Ver 5779
Voz - Média Ver 5785
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 1

5718
Tempo - Mais-que-perfeito Ver 5779
Voz - Passiva Ver 5786
Modo - Indicativo Ver 5791
O Mais-que-perfeito Segundo é idêntico no sentido a aquele do normal ou
“primeiro” Mais-que-perfeito. Não tem sentido ou efeito adicional na
tradução ao Português, e reflete meramente um variação na forma do
grego.
5779

Tempo - Mais-que-perfeito
O Mais-que-perfeito em grego ocorre raramente. Corresponde numa simples
sentença grega ao sentido no mais-que-perfeito em Português, que indica
um evento visto com tendo sido uma vez e para sempre realizado no
passado. Em contraste, o Perfeito reflete o término de uma ação no
momento Presente descrito.
Na tradução, o Mais-que-perfeito em grego pode não sempre seguir o uso
do mais-que-perfeito em português, devido ao excessivo número de
palavras.
O Mais-que-perfeito em inglês é normalmente formado com o passado dos
verbos “auxiliares” "ter” ou “ser”, mais o particípio passado, por exemplo,
“Ele tinha terminado.” O Perfeito é formado pelo Presente do verbo auxiliar
mais o particípio passado, por exemplo, “Ele tem terminado.”

Contagem - 7

5719
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 3014

5720
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Imperativo Ver 5794
Contagem - 582

5721
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Infinitivo Ver 5795
Contagem - 647

5722
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Optativo Ver 5793
Contagem - 8

5723
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Particípio Ver 5796
Contagem - 2549

5724
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Impessoal Ver 5797
Contagem - 1

5725
Tempo - Presente Ver 5774
5797

Modo - Impessoal
O Modo Impessoal é usado apenas em poucas formas verbais que não se
conjugam no sentido pleno. A forma mais comum, a palavra grega “δει,” é
com freqüência traduzida como “é necessário” ou “deve-se.”

Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Subjuntivo Ver 5792
Contagem - 353

5726
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Depoente Média Ver 5788
Modo - Particípio Ver 5796
Contagem - 1

5727
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Média ou Passiva Ver 5787
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 7

5728
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Média ou Passiva Ver 5787
Modo - Imperativo Ver 5794
Contagem - 6

5729
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - seja Média ou Passiva Ver 5787
Modo - Infinitivo Ver 5795
Contagem - 2

5730
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Média ou Passiva Ver 5787
Modo - Particípio Ver 5796
Contagem - 13

5731
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Média Ver 5785
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 67

5732
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Média Ver 5785
Modo - Imperativo Ver 5794
Contagem - 33

5733

Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Média Ver 5785
Modo - Infinitivo Ver 5795
Contagem - 30

5734
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Média Ver 5785
Modo - Particípio Ver 5796
Contagem - 105

5735
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Média Ver 5785
Modo - Subjuntivo Ver 5792
Contagem - 8

5736
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Média ou Depoente Passiva Ver 5790
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 618

5737
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Média ou Depoente Passiva Ver 5790
Modo - Imperativo Ver 5794
Contagem - 152

5738
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Média ou Depoente Passiva Ver 5790
Modo - Infinitivo Ver 5795
Contagem - 109

5739
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Média ou Depoente Passiva Ver 5790
Modo - Optativo Ver 5793
Contagem - 4

5740
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Média ou Depoente Passiva Ver 5790
Modo - Particípio Ver 5796
Contagem - 544

5741
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Média ou Depoente Passiva Ver 5790
Modo - Subjuntivo Ver 5792
Contagem - 40

5742
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Depoente Passivo Ver 5789
Modo - Particípio Ver 5796
Contagem - 2

5743
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Passiva Ver 5786
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 271

5744
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Passiva Ver 5786
Modo - Imperativo Ver 5794
Contagem - 48

5745
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Passiva Ver 5786
Modo - Infinitivo Ver 5795
Contagem - 105

5746
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Passiva Ver 5786
Modo - Particípio Ver 5796
Contagem - 358

5747
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Passiva Ver 5786
Modo - Subjuntivo Ver 5792
Contagem - 18

5748
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Sem voz declarada Ver 5799
Modo - Indicativo Ver 5791

Contagem - 1617

5749
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Sem voz declarada Ver 5799
Modo - Imperativo Ver 5794
Contagem - 2305750

5749
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Sem voz declarada Ver 5799
Modo - Infinitivo Ver 5795
Contagem - 135

5751
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Sem voz declarada Ver 5799
Modo - Optativo Ver 5793
Contagem - 12

5752
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Sem voz declarada Ver 5799
Modo - Particípio Ver 5796
Contagem - 191

5753
Tempo - Presente Ver 5774
Voz - Sem voz declarada Ver 5799
Modo - Subjuntivo Ver 5792
Contagem - 69

5754
Tempo - Perfeito Segundo Ver 5782
Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 97

5755
5782

Tempo - Perfeito Segundo
O Perfeito Segundo é idêntico no sentido a aquele do normal ou “primeiro”
perfeito, e não tem adicional efeito na tradução ao Português. A
classificação meramente representa uma variação na forma do grego.
Ver “Perfeito” 5778

Tempo - Perfeito Segundo Ver 5782
Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Infinitivo Ver 5795
Contagem - 8

5756
Tempo - Perfeito Segundo Ver 5782
Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Particípio Ver 5796
Contagem - 43

5757
Tempo - Perfeito Segundo Ver 5782
Voz - Passiva Ver 5786
Modo - Particípio Ver 5796
Contagem - 1

5758
Tempo - Perfeito Ver 5778
Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 514

5759
Tempo - Perfeito Ver 5778
Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Imperativo Ver 5794
Contagem - 1

5760
Tempo - Perfeito Ver 5778
5778

Tempo - Perfeito
O Perfeito grego corresponde ao Perfeito na língua portuguesa, e descreve
uma ação que é vista como tendo sido completada no passado, uma vez por
todas, não necessitando ser repetida.
O último clamor de Jesus na cruz, TETELESTAI (“Está consumado!”), é um
bom exemplo do Perfeito usado neste sentido. Em outras palavras, “[a
expiação] foi totalmente realizada, de uma vez por todas.”
Certas formas verbais arcaicas em grego, tal como aquelas relacionadas
com ver (ειδω) ou saber (οιδα), usarão o Perfeito de uma forma equivalente
ao passado normal. Estes poucos casos são exceção à regra normal e não
alteram a conotação normal do Perfeito descrita acima.

Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Infinitivo Ver 5795
Contagem - 30

5761
Tempo - Perfeito Ver 5778
Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Particípio Ver 5796
Contagem - 193

5762
Tempo - Perfeito Ver 5778
Voz - Ativa Ver 5784
Modo - Subjuntivo Ver 5792
Contagem - 10

5763
Tempo - Perfeito Ver 5778
Voz - Média Depoente Ver 5788
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 1

5764
Tempo - Perfeito Ver 5778
Voz - Média Ver 5785
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 1

5765
Tempo - Perfeito Ver 5778
Voz - Média Ver 5785
Modo - Particípio Ver 5796
Contagem - 5

5766
Tempo - Perfeito Ver 5778
Voz - Média ou Passiva Depoente Ver 5790
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 19

5767
Tempo - Perfeito Ver 5778
Voz - Média ou Passiva Depoente Ver 5790
Modo - Infinitivo Ver 5795
Contagem - 0

5768

Tempo - Perfeito Ver 5778
Voz - Média ou Passiva Depoente Ver 5790
Modo - Particípio Ver 5796
Contagem - 4

5769
Tempo - Perfeito Ver 5778
Voz - Passiva Ver 5786
Modo - Indicativo Ver 5791
Contagem - 215

5770
Tempo - Perfeito Ver 5778
Voz - Passiva Ver 5786
Modo - Imperativo Ver 5794
Contagem - 3

5771
Tempo - Perfeito Ver 5778
Voz - Passiva Ver 5786
Modo - Infinitivo Ver 5795
Contagem - 9

5772
Tempo - Perfeito Ver 5778
Voz - Passiva Ver 5786
Modo - Particípio Ver 5796
Contagem - 463

5773
Tempo - Sem tempo declarado Ver 5799
Voz - Sem voz declarada Ver 5799
Modo - Imperativo Ver 5794
Contagem - 21

Tempo - Presente
O tempo presente representa uma simples declaração de um fato ou realidade,
observada como algo que ocorre neste momento. Na maior parte dos casos, há uma
correpondência direta com o Presente em Português.
Algumas formas que podem ser traduzidas pelo tempo passado em Português
freqüentemente ocorrem no presente em Grego. Estas são chamadas de “presente
histórico” e tais ocorrências representam o evento descrito como se o leitor estivesse lá,
assistindo o fato acontecer. Algumas traduções em português traduzem tal presente
histórico em tempo passado, enquanto outras permitem que o tempo permaneça no
presente.

Tempo - Imperfeito

O Imperfeito geralmente representa uma ação contínua ou repetida. Enquanto o
Presente expressa “eles estão pedindo”, o imperfeito indica “eles continuavam a pedir.”
No caso do verbo “ser”, no entanto, o tempo imperfeito é usado como um tempo
passado comum e não leva a conotação de ação contínua ou repetida.

Tempo - Futuro
O Futuro corresponde ao Futuro em Português, e indica a ocorrência contemplada ou
certa de um fato que ainda não aconteceu.

Tempo - Aoristo
O Aoristo é caracterizado por sua ênfase na ação puntiforme; isto é, o conceito do verbo
não leva em consideração o tempo passado, presente, ou futuro. Não existe um
equivalente claro ou direto para este tempo em Português, embora seja geralmente
traduzido como um passado simples na maioria das traduções.
Os fatos descritos pelo aoristo são classificados num certo número de categorias pelos
gramáticos. A mais comum destas descreve a ação como tendo iniciado de um certo
ponto ("aoristo incoativo”), ou tendo terminado num certo ponto (“aoristo cumulativo”),
ou meramente existindo num certo ponto (“aoristo punctilinear”). A categorização de
outros casos pode ser achada em gramáticas gregas.
O leitor não precisa se preocupar com a maioria destas distinções detalhadas do tempo
aoristo, uma vez que na maioria dos casos elas não podem ser traduzidas de forma exata
ao português, sendo pontos específicos da exegese do grego apenas. A prática comum
de utilizar um aoristo no passado simples satisfaz na maioria dos casos.

Tempo - Perfeito
O Perfeito grego corresponde ao Perfeito na língua portuguesa, e descreve uma ação
que é vista como tendo sido completada no passado, uma vez por todas, não
necessitando ser repetida.
O último clamor de Jesus na cruz, TETELESTAI (“Está consumado!”), é um bom
exemplo do Perfeito usado neste sentido. Em outras palavras, “[a expiação] foi
totalmente realizada, de uma vez por todas.”
Certas formas verbais arcaicas em grego, tal como aquelas relacionadas com ver (ειδω)
ou saber (οιδα), usarão o Perfeito de uma forma equivalente ao passado normal. Estes
poucos casos são exceção à regra normal e não alteram a conotação normal do Perfeito
descrita acima.

Tempo - Mais-que-perfeito
O Mais-que-perfeito em grego ocorre raramente. Corresponde numa simples sentença
grega ao sentido no mais-que-perfeito em Português, que indica um evento visto com
tendo sido uma vez e para sempre realizado no passado. Em contraste, o Perfeito reflete
o término de uma ação no momento Presente descrito.
Na tradução, o Mais-que-perfeito em grego pode não sempre seguir o uso do mais-queperfeito em português, devido ao excessivo número de palavras.
O Mais-que-perfeito em inglês é normalmente formado com o passado dos verbos
“auxiliares” "ter” ou “ser”, mais o particípio passado, por exemplo, “Ele tinha
terminado.” O Perfeito é formado pelo Presente do verbo auxiliar mais o particípio
passado, por exemplo, “Ele tem terminado.”

Tempo - Aoristo Segundo
O “Aoristo Segundo” é idêntico no sentido e tradução ao normal ou “primeiro” aoristo.

A única diferença está na forma de escrever as palavras em grego, e não há alteração na
tradução ao Português.
Ver “Aoristo” 5777

Tempo - Futuro Segundo
O significado do “Futuro Segundo” é idêntico ao do futuro regular ou “primeiro” futuro.
A classificação meramente reflete uma variação nas formas do “primeiro futuro” no
grego, e não tem efeito no sentido em Português além daquele do futuro normal.
Ver “Futuro” 5776

Tempo - Perfeito Segundo
O Perfeito Segundo é idêntico no sentido a aquele do normal ou “primeiro” perfeito, e
não tem adicional efeito na tradução ao Português. A classificação meramente
representa uma variação na forma do grego.
Ver “Perfeito” 5778

Tempo - Mais-que-perfeito Segundo
O Mais-que-perfeito Segundo é idêntico no sentido a aquele do normal ou “primeiro”
Mais-que-perfeito. Não tem sentido ou efeito adicional na tradução ao Português, e
reflete meramente um variação na forma do grego.

Voz - Ativa
Voz Ativa representa o sujeito como o agente ou executor da ação. Por exemplo, na
sentença “O rapaz chutou a bola”, o rapaz executa a ação.

Voz - Média
A Voz Média indica o sujeito executando uma ação para si mesmo (ação reflexiva) ou
para seu próprio benefício. Por exemplo, “O rapaz se arrumou.” Muitos verbos que
ocorrem apenas na Voz Média são traduzidos como tendo um sentido ativo; estes são
chamados verbos “depoentes”, e não apresentam os requerimentos normais para serem
considerados Voz Média.

Voz - Passiva
A Voz Passiva representa o sujeito com sendo o que recebe a ação. Por exemplo, na
sentença “O rapaz foi batido pela bola,” o rapaz recebeu a ação.

Voz - Média ou Passiva
Muitos dos assim chamados verbos “depoentes” podem ter tanto uma forma média
como passiva.
Estes são normalmente traduzidos como tendo uma Voz Ativa, já que não têm uma
forma ativa em sua escrita. De vez em quando, no entanto, guardam seu significado
Médio ou Passivo.

Voz - Depoente Médio
As formas depoentes médias em quase todos os casos são traduzidos como estando na
voz ativa.
Ver “Ativa” 5784

Voz - Depoente Passiva
As formas depoentes passivas em quase todos os casos são traduzidos como voz
Passiva.

Ver “Passiva” 5786

Voz - Depoente Média ou Passiva
As formas depoente média ou passiva em quase todos os casos são traduzidas como voz
ativa.
Ver “Ativa” 5784

Modo - Indicativo
O Modo Indicativo é uma simples afirmação de fato. Se uma ação realmente ocorre ou
ocorreu ou ocorrerá, será expressa no modo indicativo.

Modo - Subjunctivo
O Modo Subjuntivo é o modo de possibilidade e potencialidade. A ação descrita pode
ou não ocorrer, dependendo das circunstâncias. Sentenças condicionais da terceira
classe (“ean” + o subjuntivo) são todas deste tipo, assim como muitas ordens que
seguem as orações condicionais de propósito, tais como aquelas que começam com
“hina.”

Modo - Optativo
O Modo Optativo é geralmente usado nas assim chamadas orações condicionais de
“quarta classe” que expressam um desejo ou vontade para que uma ação aconteça,
porém a sua realização é duvidosa. Na época do Novo Testamento, o modo optativo
estava começando a desaparecer da fala e escrita grega, e raramente ocorre no Novo
Testamento.
Em poucos casos, verbos no Modo Optativo são usados fora de uma oração condicional
para expressar o mais forte desejo possível com respeito a um evento. O caso mais
comum aparece na frase “μη γενοιτο” (RA, “Tal não aconteça”; “De maneira
nenhuma”; “Certo que não”)

Modo - Imperativo
O Modo Imperativo corresponde ao nosso imperativo, e expressa uma ordem ao ouvinte
para realizar uma determinada ação por comando e autoridade daquele que a emite.
Assim, a frase de Jesus, “arrependei-vos e crede no evangelho” Mc 1.15 não é um
“convite,” mas uma ordem absoluta que requer completa obediência da parte de todos
os ouvintes.

Modo - Infinitivo
O Modo Infinitivo do Grego corresponde, na maior parte dos casos, ao nosso infinitivo,
que é basicamente o verbo com a terminação ar, er, ou ir, de acordo com a sua
conjugação; como por exemplo: “louvar, crer, sorrir.”
Como o infinitivo em Português, o Infinitivo em Grego pode ser usado como
substantivo ("É melhor o viver do que o morrer”), bem como para refletir propósito ou
resultado ("Isto aconteceu para cumprir-se o que disse o profeta”).

Modo - Particípio
O Particípio grego corresponde na maioria das vezes ao particípio Português, formado
pela adição das terminações “ado” ou “ido” à forma básica do verbo. O Particípio pode
ser usado como verbo ou substantivo. É, por isso, freqüentemente chamado de
“substantivo verbal”.

Modo - Impessoal

O Modo Impessoal é usado apenas em poucas formas verbais que não se conjugam no
sentido pleno. A forma mais comum, a palavra grega “δει,” é com freqüência traduzida
como “é necessário” ou “deve-se.”

Modo - Particípio com sentido Imperativo
Este reflete um particípio grego que implica que uma ordem para realizar a ação está
implícita, mesmo que não esteja clara e diretamente expressa.

Sem Tempo ou Voz Declarada
Em alguns lugares, determinados verbos são citados no “The New Analytical Greek
Lexicon” de Perschbacher, que não tem nenhum tempo ou voz diretamente declarada.
Em quase todos os casos, pode-se assumir que o Tempo é Presente e a Voz é Ativa,
especialmente quando o sentido é de uma ordem (Imperativo).
Ver “Presente” 5774
Ver “Ativa” 5784

