Glossarium A – C
ā/ab (prep. de Ab.) –Traduz-se pela prep. de, por, desde, a. Significação fundamental: separação e
afastamento, por extensão, origem. (L.1).
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Esquema básico das quatro preposições mais importantes.

abeo, -īs, -īre, -īuī/-iī, -itum (v.i.) – ir-se, afastar-se, partir, desaparecer, abandonar, deixar (um
cargo, uma função). (L.6)
ābstulī – pret. perf. de aufero. (L.3)
āc (conj.) – e (copulativa); que, do que, como (comparativa). (L.7)
āccipiō, -is, -ere, -cēpī, -cēptum (v.t.) – aceitar, receber, ouvir, compreender, suportar. (L.11)
āccōmodo, -ās, -āre, -āui, -ātum (v.t.) – adapatar, conformar, aplicar. Contrói-se com dativo ou ad +
acusativo. (L.11)
ācer, ācris, -e (adj.II) – agudo, acre, azedo, enérgico, severo, cruel. (L.4)
acēruus, -i (s.m.) – montão, acervo. (L.11)
ācta, -ōrum (s.n.pl.) – feitos, ações, ordenações, decretos, processos; acta Herculis, os feitos de
Hércules; acta sanctorum, os milagres dos santos.
āctus, -a, -um (adj.I) – part. pass de ago: impelido, movido. (L.9)
ad (prep. de Ac.) – para, a; junto de, ao lado de; em casa de; em; contra, até; quase cerca de. (L.18)
āddo, -is, -ere, -didī, āditum (v.i.)– por ao pé, juntar, acrescentar, adir. (L.18)
adeo, -īs, -īre, īuī/iī, -itum (v.i.) – ir ter com, atacar, empreender; adirem anum, zombar. (L.6)
adf- vide aff- (assimilação total regressiva). (L.10)
adg- vide agg- (assimilação total regressiva). (L.6)
adimō, -is, -ere, -ēmī, -ēmptum (v.t.) – tirar, arrancar, proibir, animar. (L.4)
adiuuo, -as, -are, -iuui, -iutum (v.t.) – ajudar, auxiliar, favorecer. (L.12)
adōrātus, -a, -um (adj.I) – part. pass. de adōro: implorado, saudado, adorado, consagrado,
santificado.
adp- vide app- (assimilação total regressiva). (L.7)
ads- vide ass- (assimilação total regressiva). (L.4)
adspicio, -is, -ere, -pēxī, -pectum (v.t.) – olhar, ver, estar exposto (lugar), prestar atenção, visitar,
considerar. (L.10)
aduentus, -us (s.m.) – chegada. (L.8)
aduersus, -a, -um (adj.I) – fronteiro, oposto, contrário, inimigo; aduersae res, adversidade. (L.12)
adulescentia, -ae ou adolescentia (s.f.) – mocidade, o adolescens romano não corresponde
exatamente ao nosso adolescente, corresponde ao homem jovem. (L.7)
aedibus

aegre (adv.) – dificilmente, penosamente, de má vontade. (L.1)
aeger, -a, -um
Aeneadae, -ārum/-um (s.m.pl.) – Enéadas, companheiros ou descendentes de Eneias; os romanos.
(L.8)
Aeneas, -ae (s.m.) – Enéias, grande herói troiano, filho de Vênus e Anquises, ancestral de Rômulo e
Remo, fundadores de Roma. (L.18)

1) Eneias foge de Tróia com o pai, Anquises, às costas (Cratera ateniense, em figuras vermelhas, do séc. V a.C, Boston Museum of
Fine Arts, foto de L. Molnar.); 2) Iápix (ou Iápige) remove uma ponta de flecha da perna de Eneias (Afresco de Pompeia); 3) Eneias
com Anquises às costas (Capela Sistina, Michelangelo).

aequaliter (adv.) – igualmente, uniformemente. (L.6)
aequor, -oris (s.n.) – qualquer superfície plana, planície, mar. (L.8)
aerumna, -ae (s.f.) – fadiga, abatimento, prostração, sofrimento. (L.3)
aes, aeris (s.n.) – bronze, cobre, latão, dinheiro, lucro. (L.6)
aestas, -atis (s.f.) – verão, estio; ano; campanha de guerra. (L.9)
aetas, -ātis (s.f.) – idade, geração, era; prima aetas, infância; media aetas, idade viril; extrema
aetas, velhice. (L.10)
aeternum (adv.) – eternamente. (L.5)
affero, -fers, -ferre, attulī, allātum (v.t.) – levar, trazer, causar, produzir, anunciar, avançar, ajudar,
inspirar.
affero, -fers, -ferre, attulī, allātum (v.t.) – levar, trazer, causar, produzir, anunciar, avançar, ajudar,
inspirar. (L.10)
afficio, -is, -ere, affeci, affectum (v.t.) – afetar, prover, impressionar, oprimir. (L.3)
agninus, -a, -um (adj.I) – de cordeiro. (L.6)
agnus, -i – cordeiro. (L.1)
ago, -is, -ere, egi, actum (v.t.) – impelir, levar, conduzir; guiar; fazer, tratar, trabalhar, advogar;
perseguir, obrigar a, constranger, coagir; expulsar; arrastar; agitar, ocupar-se de, fazer, agir, realizar,
advogar; pôr em movimento; revolver na mente, refletir, preparar; passar o tempo, viver, estar;
agere boues, conduzir os bois; gratias agere, agradecer; age! anda! vai! Na linguagem religiosa,
cumprir os ritos dos sacrifícios, sacrificar; no teatro, representar um papel, daí, v.int.: proceder bem
ou mal com alguém; na passiva: estar em jogo, estar em perigo. (L.3)

Albani, -orum (s.m.pl.) – os albanos, habitantes de Alba Longa, cidade fundada na Itália por Iulo,
também conhecido como Ascânio, único filho de Eneias. (L.9)
algor, -ōris (s.m.) – frio intenso. (L.7)
alienus, -a, -um (adj.I) – alheio, estranho, adversário, hostil, impróprio. (L.7)
aliqui… aliqui…
aliquis, aliqua, -quod/-quid (pron. indef.) – algum, alguém, alguma coisa, um pouco. (L.12)
aliquis, aliqua, -quod/-quid (pron. indef.) – algum, alguém, alguma coisa, um pouco. (L.10)
aliter (adv.) – de outro modo; aliter… aliter…, …de uma forma …de outra. (L.6)
alius, alia, aliud (pron. indef.) – outro (falando de mais de dois); segundo, restante, diverso; alii…
alii…, uns… outros… (L.10)
almus, -a, -um (adj.I) – alimentador, criador, fértil, favorável. (L.8)
alo, -is, -ere, -lui, alitum/altum (v.t.) – nutrir, alimentar, fortificar, desenvolver; pass. alimentar-se
(L.12)
alter, -a, -um (adj.I) – um de dois, o segundo, o outro, diferente; alter… alter…, um… outro…
(L.10)
altus, -a, -um (adj.I) – part. pass. de alo: nutrido, criado, alimentado, alto, elevado, ilustre, profundo
(conceitos). (L.5)
Amaryllis, -idis/-idos (s.f.) – Amarílida, nome de pastora, cantada nas poesias bucólicas de
Vergílio. (L.18)
ambitio, -ōnis (s.f.) – ambição, solicitação, lisonja, pompa, ostentação. (L.10)
amicitia, -ae (s.f.) – amizade. (L.5)
amicus, -i (adj.I) – amigo, querido, agradável. (L.1)
amitto, -is, -ere, -misi, -missum (v.t.) – perder, despedir, abandonar. (L.11)
amo, -as, -are, -aui, -atum (v.t.) – amar, gostar de, agradecer; amabo (te), por favor; dii te (bene)
ament, obrigado, que os deuses te favoreçam. (L.1)
amor, -oris (s.m.) – amor, afeição, dedicação, amizade. (L.1)
amphora, -ae (s.f.) – ânfora, vaso em que se armazenava vinho e azeite. (L.8)

amplius (adv.) – mais, além disso, em maior quantidade. (L.1)
amplus, -a, -um (adj.I) – amplo, espaçoso, importante, magnífico, suntuoso, distinto, ilustre. (L.9)
an (conj. e part.interrog.) – porventura? acaso?; ou, se… se…, se… não… (L.5)

angustus, -a, -um (adj.I) – apertado, estreito, curto, difícil, humilde. (L.11)
anima, -ae (s.f.) – sopro, aragem, respiração, alma, vida, pessoa, indivíduo. (L.10)
animal, -ālis (s.n.) – ser animado, animal, besta (L.4)
animalis, -e (adj.II) – animado, que tem vida, vital, vivificante. (L.4)
animans, -antis (s.m.f.) – part. pres. de animo: tudo que anima o espaetáculo da terra, i.e. os seres
animados, os animais. Lucrécio se utiliza de um genitivo plural em –tum, em vez de –tium [DRN.
I.I.4]. (L.8)
animo
animus, -i (s.m.) – alma, espírito, vida, inteligência, opinião, intenção, caráter; animo tenere,
recordar-se; animo deficere, perder a coragem. (L.4)
annosus, -a, -um (adj.I) – com muitos anos, velho, antigo. (L.6)
annus, -i (s.m.) – ano, época. (L.1)
ante (prep. ac.) – diante, em frente de, antes, antes de, anteriormente, outrora. (L.9)
antiquus, -a, -um (adj.I) – antigo, velho, passado. (L.2)
aper, apri (s.m./f.) – javali, porco montês, porco do mato. (L.6)
aperio, -is, -ire, -ui, -ertum (v.t.) – abrir, descobrir, oferecer, dar. (L.1)
appareo, -es, -ere, -ui, -itum (v.i.) – aparecer, mostrar-se, manifestar-se, ser evidente, estar ao
serviço de. (L.12)
appello, -as, -are, -aui, atum (v.t.) – chamar, dirigir a palavra, reclamar, apelar, proclamar, aclamar;
milites appelare, falar aos soldados. (L.2)
appetens, -entis (adj.II) – part. pres. de appeto. (L.7)
appeto, -is, -ere, -īuī/-iī, -ītum (v.t.) – apetecer, desejar, procurer, atingir, acometer, assaltar. (L.7)
Appius, -ii (s.m.) – Ápio, nome de homem. (L.12)
āppōno, ou ādpōno, -is, -ere, -osuī, -ōsitum (v.t.) – pôr sobre, em, ao pé de, diante; pausar,
depositar; pôr em cima da mesa; ajuntar, dar, acrescentar.
aptus, -a, -um (adj.I) – apto, próprio, conveniente, ajustado. (L.8)
aqua, -ae (s.f.) – Oque será que deu em português? (L.3)
aquila, -ae (s.f.) – águia. (L.3)
aquilĭfer, -is (s.m.) – soldado que levava o estandarte da águia, porta-estandarte. (L.6)
Aquitani, -orum (s.m.pl.) – os aquitanos, povo habitante da Gália correspondente ao sudoeste da
França, entre os Pireneus, o Garona e o Atlântico. (L.11)
ara
arator, -ōris (s.m.) – lavrador, rendeiro. (L.5)
arbor, -oris (s.f.) – árvore. (L.3)
arcus, -us (s.m.) – arco (de flechas), abóbada. Dat./abl. plural em -ubus. (L.12)
ardens, -entis (adj.II) – part. pres de ardeo. (L.7)
ardeo, -es, -ere, arsi, arsum (v.i.) – arder, abrasar-se (tanto no sentido real quanto no figurado);
brilhar, sofrer; ardere amore, estar apaixonado; ardere furore, estar furioso. (L.12)
arduus, -a, -um (adj.I) – alto, elevado, íngreme, difícil, penoso. (L.8)

arena, -ae (s.f.) – areia, praia, margem, arena, anfiteatro. (L.5)
arma, -ōrum (s.n.pl) – armas, guerra, gente armada. (L.8)
armamentis
ars, artis (s.f.) – arte, habilidade, profissão, ciência. (L.2)
asinus, -i (s.m./f.) – asno, burro, jumento. (L.5)
aspicio – vide adspicio. (L.10)
assequor, -eris –sequi, -secutus sum, — (v.t.dep.) – alcançar, obter, conseguir, compreender;
laudem assequi, conquistar a glória. (L.4)
āssideo, -ēs, -idēre, -ēdī, -ēssūm (v.t./v.i.) – estar sentado ao pé de, junto a; assentar-se; conservarse ao pé de, assistir, ajudar, socorrer, acampar, sitiar, cercar, fazer cerco, ser assíduo.
astrum, -i (s.n.) – astro, estrela, constelação; pl.: (fig.) imortalidade. (L.11)
atque (conj.) – e, e ainda, e até, principalmente, cartamente, mas, contudo, que, do que, como, ou
nem. (L.5)
auaritia, -ae (s.f.) – avareza, cobiça. (L.3)
auctoritas, -atis (s.f.) – autoridade, garantia, autorização, crédito, prestígio. (L.12)
audax, -ācis (adj.II) – audaz, temerário, ousado, insolente, atrevido. (L.7)
audio, -is, -ire, -iui/-ii, -itum (v.t.) – ouvir, escutar; atender. (L.12)
aue – imperat. de aueo, -es, -ere (v.t./v.i.) – saudar, desejar muito, estar bem de saúde. (L.12)
aufero, -fers, auferre, abstuli, ablatum (v.t.) – tirar, roubar, levar, persuadir. (L.3)
auidus, -a, -um (adj.I) – ávido, desejoso, ambicioso; auidus gloriae, sedento de glória. (L.2)
auris, -is (s.f.) – orelha, ouvido. (L.5)
auro
aut
autem (conj.) – mas, no entanto, também, depois, além disso. (L.9)
auxilium, -ii (s.n.) – auxílio, ajuda, socorro assistência. (L.12)
beatitudo, -inis (s.f.) – beatitude, felicidade, bem-aventurança. (L.5)
beatus, -a, -um (adj.I) – feliz, ditoso, bem-aventurado, rico. (L.5)
Belgae, -arum (s.m.pl.) – os belgas, povo que habitava o nordeste da Gália, confinando com os
gauleses, ao sul, com os germanos, a leste e com o Atlântico ao norte. Com a derrota do chefe
Ariovisto em 57 a.C., os belgas se juntaram para resistir às tropas de César e só foram derrotados
em 51 a.C. (L.11)
bellum, -i (s.n.) – guerra, combate, hostilidade. (L.7)
belūa, -ae (s.f.) – animal corpulaento, besta, animal feroz. (L.10)
bene
bene 1. (adv.) – bem, convenientemente, felizmente; 2 (interj.) – muito bem! bravo! rem bene
gerere, ter êxito; bene agere, ter razão. (L.6)
benefactum, -i (s.n.) – boa ação, benefício. (L.9)
beneficium, -iī (s.n.) – benefício, favor. (L.8)
beneuolentia, -ae (s.f.) – benevolência, bondade, amizade. (L.10)

bibo, -is, -ere, bibī, bibitum (v.t./v.i.) – beber, sorver, aspirer. (L.4)
bonus, -a, -um (adj.I) – bom, justo, reto, útil, hábil, conveniente. (L.2)
breuiarium, -ii (s.n.) – resumo, compêndio, breviário. (L.1)
breuis, -e (adj.II) – breve, curto, conciso, passageiro, efêmero. (L.2)
bubula, -ae (s.f.) – carne de boi/vaca. (L.6)
caducus, -a, -um (adj.I) – caduco, frágil, abandonado, inútil. (L.10)
caecus, -a, -um (adj.I) – cego, escuro, tenebroso, secreto, misterioso, invisível. (L.2)
caedes, -is (s.f.) – matança, carnificina, sacrifício, imolação, ruína. (L.7)
caelum,-i (s.n.) – céu, abóbada do céu, firmamento. (L.8)
Caesar, -aris (s.m.) – César, por metonímia, imperador. (L.3)

1) Estátua egípcia de César; 2) Busto romano; 3) Vercingentórix diante de César, Lionel Royer

Calimachus, -i (s.m.) – gramático e poeta grego, cujas epigramas são consideradas como a mais
alta realização do gênero, dedicou-se também às elegias, cuja graça e beleza inspiraram os poetas
latinos Catulo, Tibulo e Propércio. (L.8)
cancer, -cri/-ceris (s.m.) – cancro, caranguejo, Câncer (signo do Zodíaco), pinça. (L.2)
canis, -is (s.m./f.) – cão, cadela. Gen. pl. canum. (L.3)
cano, -is, -ere, cecini, cantum (v.t./v.i.) – cantar, celebrar, exaltar, predizer. (L.9)
canus, -a, -um (adj.I) – queimado, alvo. (L.18)
capella, -ae (s.f.) – cabrinha, cabra. (L.3)
capio, -is, -ere, cepi, captum (v.t.) – tomar, agarrar, apanhar, conter, levar, compreender, cativar,
seduzir, escolher, obter, colher, adquirir. (L.12)
captat:
cāpto, -ās, -āre, -āuī, -ātum (v.t.) – (freq. de capio) tentar apanhar, fazer por tomar, agarrar;
apetecer, ambicionar; fazer corte, cortejar, armar laço, tentar enganar, espreitar, interpretar
maliciosamente, tentar apanhar em flagrante; fugentia captat flumina, tenta apanhar a água que lhe
escapa. (L.5)
carchesio,
careo, -es, -ere, -ui, — (v.i.) – ter falta de, abster-se de, carecer; carere uirtute, carecer de talento.
(L.3)
cāritās, -ātis (s.f.) – ternura, amor, caridade, carestia; (pl.) objetos ou pessoas queridas. (L.10)

carmen, -inis (s.n.) – poema, poesia lírica, canto, canção, vaticínio, verso. (L.8)
carpo, -is, -ere, -psi, ptum (v.t.) – colher, gozar. (L.18)
carus, -a, -um (adj.I) – querido, caro, de alto preço; nom. pl.: pessoas queirdas. (L.8)
castra, -orum (s.n.pl.) – acampamento, quartel; castra locare, acampar; castra mouere, levantar
acampamento. (L.12)
Catilina, -ae (s.m.) – Sérgio Lúcio Catilina, candidato que concorreu com Cícero para o consulado
em 63 a.C. Derrotado, liderou uma revolta que culminou com sua morte em batalha nos campos da
Etrúria. São famosíssimos os discursos em que Cícero denuncia a conspiração no senado, as
Catilinárias. (L.5) (Vide ilustração)
Cato, -ōnis (s.m.) – Catão, nome de homem. (L.4)
catulus, -i (s.m.) – cãozinho. (L.3)
causa, -ae (s.f.) – causa, razão, demanda, litígio, origem, relação, interesse, lucro. (L.1)
cautus, -a, -um (adj.I) – prudente, cauteloso, caucionado, protegido. (L.11)
cedo, -is, -ere, cessi, cessum (v.t./v.i.) – ir caminhar, acontecer, retirar-se, morrer, transformar-se
em, ceder, acalmar-se, renunciar a, desaparecer. (L.8)
Celtae, -ārum (s.m.pl) – os celtas, povo de origem indo-europeia que havia se espalhado por toda a
Europa centro-ocidental, rechaçado posteriormente para a Gália, Ibéria e Britânia, foi assimilado
pelos romanos. De sua língua, conservam-se dialetos na atual Bretanha, País de Gales e Irlanda.
(L.11)
cereus, -a, -um (adj.I) – céreo, ceráceo, de cera, que tem aparência de cera. (L.18)
cernant
cerno, -is, -ere, creui, cretum (v.t.) – separar, peneirar, distinguir, discernir. (L.18)
certus, -a, -um (adj.I) – decidido, certo, determinado, seguro, fiel, ousado, informado. (L.6)
cervus, -i (s.m.) – cervo, veado. (L.3)
cespes
cetera (adv.) – aliás, quanto ao resto.
ceterus, -a, -um (adj.I) – restante; pl. os restantes; et ceteris paribus, e aos demais semelhantes.
(L.4)
cibo
cicatrix, -icis (s.f.) – cicatriz. (L.12)
Cicero, -onis (s.m.) – Cícero, o maior dos oradores romanos. (L.12)

1) Busto romano de Cícero; 2) Cícero denunciando a conspiração de Catilina ao senado, Cesare Maccari.

circa
cito, -as, -are, -aui, -atum (v.t.) – mover, sacudir, abalar, excitar, provocar, reunir, nomear. (L.18)
ciuilis, -e (adj.II) – civil, cível. (L.7)
ciuis, -is (s.m./f.) – cidadã(o). (L.18)
civitatem,
clamor, -oris (s.m.) – clamor, aclamação, gritaria, estrondo. (L.5)
clavo,
clementia, -ae (s.f.) –serenidade, suavidade, clemência. Uma das quatro virtudes essenciais ao
governante. (L.10)

Réplica de mármore do Clupeus aureus (escudo de ouro), oferecido a Augusto pelo senado romano, em cuja inscrição lê-se: O
senado e o povo romano, ao Imperador César Augusto, filho de deus, cônsul pela sétima vez, deu (este) escudo da clemência,
coragem, justiça e sentimento de piedade para com os deuses e com a pátria.

clientela, -ae (s.f.) – clientela, proteção, aliança. Na Roma arcaica, havia muitas pessoas ligadas aos
chefes das gentes por laços religiosos que se refletiam em relações de sujeição e fidelidade,
tornadas hereditárias, pela intrínseca ligação com a gens. Na república, entretanto, essa relação
tomou um caráter multiforme, que se distinguia principalmente pela mutualidade das obrigações: o
patrono garantia algum apoio financeiro para os clientes mais pobres mediante sportula diária, ou
jurídico-política para os de melhor condição; em contrapartida, os clientes, em virtude dos laços de
fidelidade, se obrigavam a apoiar os candidatos de seus patronos em sufrágios. Uma das
características dessa instituição era a laudatio, saudação matinal que os clientes prestavam
diariamente a seus patronos. Graças a essa estrutura social, as famílias mais tradicionais, detentoras
de grandes clientelas, mantiveram seus poderes oligárquicos, durante toda a república, apesar das
leis igualitárias. (L.12)
coacesco, -is, -ere, coacui (v.i.) – tornar-se azedo, azedar-se. (L.4)
cogito, -as, -are, -aui, -atum (v.t./v.i.) – pensar, meditar, considerar. (L.6)
cognosco, -is, -ere, -gnoui, gnitum (v.t.) – conhecer, saber, reconhecer, investigar. (L.12)
colliculus
colloquium, -iī (s.n.) – conferência, colóquio, conversa. (L.4)
colo, -is, -ere, -ui, cultum (v.t./v.i.) – cultivar, habituar, ter cuidado de, honrar, frequentar, enfeitar.
(L.3)
commentarius (s.m.) – livro de notas, diário, memorial, comentário. (L.6)

commento, -as, -are, -aui, -atum (v.t.) – vide commentor. (L.6)
commentor, -aris, -ari, -atus sum (v.t.dep.) – meditar, refletir, compor, escrever, comentar, anotar,
explicar, discutir. (L.6)
comminuerint!
commodo, -as, -are, -aui, -atum (v.t./v.i.) – ajustar, acomodar, emprestar. (L.6)
communico, -as, -are, -aui, -atum (v.t.) – comunicar, reunir, repartir; (v.i.) – conversar. (L.12)
compactam,
comparo, -as, -are, -aui, -atum (v.t.) – comparar, opor, preparar, comprar. (L.6)
complures (adj.II.pl.) – muitos, em maior número. (L.12)
compōno, -is, -ere, -posuī, -positum (v.t.) – juntar, guardar, construir, compor, escrever, inventar,
arranjar, dispor. (L.9)
compos, -otis (adj.II) – que é senhor de, possuidor; compos sui, que está em seu perfeito juízo. (L.9)
concēdō, -is, -ere, -cēssī, cessum (v.i.) – retirar-se, ceder, sujeitar-se, morrer, seguir a opinião de.
(L.8)
concelebro, -as, -are, -aui, -atum (v.t.) – frequentar, ocupar, celebrar, divulgar. (L.8)
concilio, -as, -are, -aui, -atum (v.t.) – ajuntar, unir, misturar, unir, ligar. (L.18)
concipio, -is, -ere, -cēpī, -ceptum (v.t.) – conter, tomar, receber, conceber, perceber (pelos
sentidos), compreender, formular. (L.8)
concordia, -ae (s.f.) – concórdia, harmonia. (L.2)
condicione.
condo, -is, -ere, -dĭdī, -dĭtum (v.t.) – fundar, construir, estabelecer, esconder, ocultar, meter,
colocar, juntar, reunir. (L.9)
conficio, -is, -ere, fēcī, fectum (v.t.) – executar, concluir, destruir, consumir, gastar, digerir,
preparar, fabricar; (v.i.) – ultimar um negócio. (L.4)
confidens, -entis (adj.II) – part. pres. de confido: confiante, ousado, temerário, descarado, insolente.
(L.6)
confirmo, -as, -are, -aui, -atum (v.t.) – confirmar, afirmar, encorajar. (L.6)
congrego, -as, -are, -aui, -atum (v.t.) – juntar em rebanho, arrebanhar, reunir (pessoas). (L.18)
conscientia, -ae (s.f.) – conhecimento, noção, sentimento, consciência; conscientia animi, a voz da
consciência. (L.9)
consecratus
consedit,
consensio, -ōnis (s.f.) – conformidade de sentimentos, acordo, conspiração; consensio naturae,
harmonia do Universo.
consensio, -ōnis (s.f.) – conformidade de sentimentos, acordo, conspiração; consensio naturae,
harmonia do Universo. (L.10)
conseruo, -as, -are, -aui, -atum (v.t.) – conservar, salvar, cumprir. (L.6)
consilio, -as, -are, -aui, -atum (v.t./v.i.) – o mesmo que consilior, -aris, -ari, -atus sum (v.t./v.i.dep.)
deliberar em conselho, acoselhar. (L.6)
consilium, -iī (s.n.) – conselho, deliberação, projeto, prudência, plano. (L.5)

constituo, -is, -ere, -ui, -um (v.t.) – estabelecer, constituir, decidir, constituir, dispor. (L.1)
consul, -is (s.m.) – cônsul. (L.12)
contemplationem,
contineō, -ēs, -ēre, -tinuī, -tentum (v.t.) – conter, sustentar, reter, encerrar. (L.10)
contra 1. (prep. ac.) – em frente de, em oposição a, para com; 2. (adv.) em frente, do outro lado,
pelo contrário, em oposição. (L.5)
contundo, -is, -ere, -tudi, -tusum (v.t.) – contundir, golpear, esmagar. (L.18)
copia, -ae (s.f.) – abundância, riqueza; pl. forças militares, recursos, provisões, comestíveis. (L.9)
copiosa
cor, cordis (s.n.) – coração, alma, inteligência, sentimento. (L.5)
coram (prep. abl.) – diante de, na presença de; (adv.) – em frente, cara a cara. (L.4)
cornibus
cornu, -us (s.n.) – chifre, substância córnea, qulaquer objeto em forma de chifre, funil, extremidade.
(L.4)
coronata,
corono, -as, -are, -aui, -atum (v.t.) – coroar, cingir, rodear. (L.6)
corpus, -oris (s.n.) – corpo, matéria. (L.3)
corrumpo, -is, -ere, -rupi, -ruptum (v.t.) – corromper, estragar, destruir. (L.4)
credibilis, -e (adj.II) – verossímil, em que se pode acreditar, digno de crédito; credibile est… (+ or.
inf.), é digno de crédito que… (L.7)
creo, -as, -are, -aui, -atum (v.t.) – produzir, criar, gerar, causar, eleger. (L.3)
cresco, -is, -ere, creui, cretum (v.i.) – brotar, crescer, aumentar. (L.3)
crimen, -inis (s.n.) – crime, delito, falta, acusação. (L.4)
crudelis, -e (adj.II) – cruel, desumano. (L.4)
cubiculo
cultura, -ae (s.f.) – cultura, agricultura, instrução. (L.9)
cum
cum (prep.abl.) – com. (L.1)
cupiditas, -atis (s.f.) – desejo, apetite, cupidez. (L.7)
Cupido, -inis (s.m.) – Cupido, deus do amor e da paixão, em grego Eros. (L.12)
cupidus, -a, -um (adj.I) – part. pass. de cupio: desejoso, apaixonado, ambicioso. (L.12)
cupio, -is, -īuī, -ītum (v.t.) – desejar, cobiçar. (L.7)
cur (adv. iterr.) – por quê? por que razão? (L.10)
cura, -ae (s.f.) – cuidado, tratamento, vigia, culto. (L.1)
curo, -as, -are, -aui, -atum (v.t.) – procurar, ter cuidado com, cuidar de, olhar por. (L.3)
curro, -is, -ere, cucurrī, cursum (v.t./v.i.) – corer, percorrer. (L.5)
Cytherea, -ae (s.f.) – Venus Citéria, ou Afrodite Anadiomena, adorada no santuário da ilha de
Cítera. Vide Venus, -eris. (L.18)

