
•
:-
:s
+
::»>
:s--::»
D
C)
:s
,)

+,
i:)--,,,
•

~

~

~

C'CI
c:::L.

C'CI

~

') ~

:I ~

• C'CI..
c:::L.•...

~
)

•-::,..
:J--..
•,..
~•-,
)

--,,,
•-)
)

I





GRAMíl':GA INS1RUMENJALDO

HEBRAI



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Gusso, Antônio Renato
Gramática instrumental do hebraico / Antônio Renato

Gusso. - São Paulo: Vida Nova, 2005.

Bibliografia
ISBN 85-275-0318-2

1. Hebraico - Gramática I. Título.

05-6760 CDD-220.569

Índices para catálogo sistemático:

1. Gramática: Hebraico: Lingüística 492.45

2. Hebraico: Gramática: Lingüística 492.45



GIIIMÁll,OIINSlRUM'ltIIALDO

HERRAI

Antônio Renato Gusso

o_
VlDA NOVA



Copyright © 2005 Edições Vida Nova

l.a edição: 2005

Todos os direitos reservados por SOCIEDADE RELIGIOSA EDIÇÕES VIDA NOVA,
CaixaPosta12l266, SãoPaulo,SP,04602-970
www.vidanova.com.br

Proibida a reprodução por quaisquer meios (mecânicos, eletrônicos,
xerográficos, fotográficos, gravação, estocagem em banco de
dados, etc.), a não ser em citações breves com indicação de fonte.

ISBN 85-275-0318-2

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

SUPERVISÃO EDITORIAL
Robinson Malkomes

COORDENAÇÃO EDITORIAL
Aldo Menezes

CONSULTORIA TÉCNICA
Márcio Loureiro Redondo

REVISÃO
RogérioPortella

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO
Roger Luiz Malkomes

ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO
Sérgio Siqueira Moura

DIAGRAMAÇÃO
M&M Revisão e Diagramação

CAPA
Julio Carvalho



,
DEDICATORIA

A gradecido pelo privilégio que tenho tido de poder trabalhar com as línguas origi
nais da Bíblia, dedico a Deus, acima de todos, o meu esforço na produção desta

obra. A ele, o Senhor da Palavra, seja dada toda honra e glória.
Dedico ainda a meus pais, Francisco Joaquim e Maria de Lourdes Andrade

Gusso, meus principais professores, exemplos vivos de amor e sabedoria prática; à
minha querida esposa, Sandra de Fátima Krüger Gusso, mestra e companheira no
ensino, na obra de Deus e em todas as horas, já por mais de vinte anos que se passaram
tão rápido; aos meus filhos, Ana Cláudia e Francisco Benvenuto, esperança de
continuidade; e aos membros da Igreja Batista Ágape, um amor de igreja.



AGRADECIMENTOS

Q uero aproveitar este espaço para agradecer a algumas pessoas que de forma
direta ou indireta me ajudaram na tarefa de composição deste livro.

Em especial sou grato àequipe de Edições Vida Nova. Aqui vai o meu muito
obrigado a Robinson Malkomes, pela confiança e incentivo, a Mareio Loureiro Redondo,
pelas ótimas observações e sugestões didáticas, e a Aldo Menezes, pela paciência e
dedicação no complicado trabalho de diagramação final, lidando com fontes hebraicas
e tabelas, sempre buscando a melhor opção.

Sou grato, ainda, a todos os meus alunos e ex-alunos de hebraico da Faculdade
Teológica Batista do Paraná, onde leciono desde 1990. A maioria deles não tem idéia
de quanto me ajudaram com suas observações e perguntas inteligentes, mas estou
consciente desta ajuda e quero manifestar-lhes minha palavra de gratidão.

Também não poderia esquecer, neste momento, de minha ex-aluna, hoje
professora de hebraico, Marivete Zanoni Kunz, e de seus alunos do Seminário Teológico
Batista de Ijuí, RS, onde sou diretor. A professora Marivete e seus alunos testaram
este material quando ele ainda se encontrava em forma de apostila, e muito contribuíram
para o aperfeiçoamento do mesmo. Muito obrigado a todos!



,
SUMARIO

Esboço do livro 11
Introdução 19

1. O alfabeto hebraico 21
2. As vogais 37
3. Princípios básicos da formação e divisão das sílabas 45
4. O artigo 51
5. O waw conjuntivo 57
6. Preposições 61
7. Gênero e número dos substantivos e adjetivos 69
8. O construto e o absoluto 75
9. O adjetivo 81

10. Os pronomes pessoais 87
11. Os sufixos pronominais 93
12. Outros pronomes e o i1 interrogativo 101
13. Graus do adjetivo 109
14. Os numerais hebraicos 115
15. O verbo - qal completo 123
16. O verbo - nifal completo 129
17. O verbo - piel completo 135
18. O verbo - pual completo 141
19. O verbo - hifil completo 147
20. O verbo - hofal e hitpael completos 153
21. O verbo - uso e formas do incompleto 163
22. O verbo fraco 173
23. Funções e formas do waw consecutivo 181
24. Outras modalidades do verbo 187
25. A prática da tradução 193
26. Noções gerais de exegese do Antigo Testamento 209

Bibliografia 221
Anexo 1: Tradução de exercícios 223
Anexo 2: Modelos dos verbos 231
Anexo 3: Léxico analítico 245



ESBOÇO DO LIVRO

INTRODUÇÃO

1. O ALFABETO HEBRAICO
1.1 Primeiras onze letras do alfabeto hebraico
1.1.1 Transliteração das onze primeiras letras
1.1.2 Exercícios para memorização das onze primeiras letras
1.2 Segundo grupo de onze letras do alfabeto hebraico
1.2.1 Transliteração das onze letras do segundo grupo
1.2.2 Exercícios para memorização das onze letras do segundo grupo
1.3 Letras hebraicas que possuem mais de uma forma
1.3.1 Quadro das letras importantes que possuem mais de uma forma
1.3.2 Exercício para memorização das letras com mais de uma forma
1.4 Valor numérico das letras hebraicas
1.4.1 Quadro geral do alfabeto hebraico com o valor numérico das letras
1.4.2 Utilização de letras como numerais
1.4.3 Exercício com o valor numérico das letras

2. AS VOGAIS
2.1 Tipos de vogais
2.1.1 Vogais longas
2.1.2 Vogais breves
2.1.3 Semivogais
2.1.4 Consoantes vocálicas
2.1.5 Quadro geral das vogais, sernivogais e consoantes vocálicas
2.2 Posições das vogais
2.3 Exercícios de transliteração



GRAMÁTICA INSTRUMENTAL DO HEBRAICO

3. PRINCípos BÁSICOS DA FORMAÇÃO E DIVISÃO DAS SíLABAS
3.1 Quantidade de sílabas nas palavras
3.2 Composição da sílaba
3.3 Outras características gerais da sílaba
3.4 Exercício de transliteração, separação de sílabas e tradução de palavras
3.5 Texto para cópia, leitura e transliteração (Sf 3.8)

4. O ARTIGO
4.1 Posição do artigo definido
4.2 Formas do artigo definido
4.2.1 Forma básica do artigo definido
4.2.2 Artigo definido na forma iJ
4.2.3 Artigo definido na forma ry
4.2.4 Artigo definido na forma i)
4.3 Artigo indefinido
4.4 Pontos mais importantes a respeito do artigo
4.5 Exercício de transliteração separação de sílabas e tradução
4.6 Texto para cópia, transliteração, leitura e futura tradução (SI 100)

5. O WAW CONJUNTIVO
5.1 Forma básica do waw conjuntivo
5.2 Waw conjuntivo antes de palavra iniciada com sílaba tônica
5.3 Waw conjuntivo antes de shewa composto
5.4 Waw conjuntivo antes de õ, ~,:;) e shewa vocálico

5.5 Waw conjuntivo antes de yodh acompanhado de shewa vocálico
5.6 Observações finais sobre o waw conjuntivo
5.7 Texto para ler, meditar e memorizar (SI 50.15)

6. PREPOSiÇÕES
6.1 Preposições inseparáveis
6.1.1 Formas básicas das preposições inseparáveis
6.1.2 Posição das preposições inseparáveis
6.1.3 Outras formas das preposições inseparáveis
6.1.3.1 Preposição com palavra que tem shewa simples na primeira sílaba
6.1.3.2 Preposição com palavra iniciada com yodh e shewa simples
6.1.3.3 Preposição antes de guturais com shewa composto
6.1.3.4 Preposição antes de sílaba tônica
6.1.3.5 Preposição antes de artigo definido
6.2 Preposições autônomas
6.2.1 Preposição -1~

6.2.2 Preposição ~~

12



ESBOÇO DO LIVRO

6.2.3 Preposição ~!?

6.3 Resumo das preposições
6.4 Texto para copiar, ler e meditar (SI 37.3-5)

7. GÊNERO E NÚMERO DOS SUBSTANTIVOS E ADJETIVOS
7.1 Gênero dos substantivos e adjetivos
7.1.1 Forma do masculino
7.1.2 Forma do feminino
7.2 Número dos substantivos e adjetivos
7.2.1 Masculino singular
7.2.2 Feminino singular
7.2.3 Dual
7.3 Resumo sobre gênero e número
7.4 Texto para cópia, leitura e futura tradução (SI 23)

8. O CONSTRUTO E O ABSOLUTO
8.1 Definição dos termos
8.2 Posição do construto e do absoluto
8.3 Formas básicas dos substantivos no construto
8.3.1 Forma do masculino singular
8.3.2 Forma do feminino singular
8.3.3 Forma do masculino plural
8.3.4 Forma do feminino plural
8.3.5 Forma do dual
8.4 Outras características gerais do construto e do absoluto
8.5 Resumo das mudanças nas terminações do construto
8.6 Alguns substantivos que possuem formas irregulares no construto

9. O ADJETIVO
9.1 Definição do termo
9.2 Função atributiva
9.3 Função predicativa

10. OS PRONOMES PESSOAIS
10.1 Definição do termo
10.2 Pronomes pessoais do singular
10.3 Exemplo de uso dos pronomes pessoais do singular
10.4 Pronomes pessoais do plural
10.5 Exemplos de uso dos pronomes pessoais do plural
10.6. Texto para cópia, leitura e futura tradução (Êx 3.13-15)

13



GRAMÁTICA INSTRUMENTAL DO HEBRAICO

11. OS SUFIXOS PRONOMINAIS
11.1 Definição do termo
11.2 Possíveis formas dos sufixos pronominais
11.3 Substantivos com sufixos pronominais
11.3.1 Substantivos masculinos com sufixos pronominais do singular
11.3.2 Substantivos masculinos com sufixos pronominais do plural
11.3.3 Substantivos femininos com sufixos pronominais do singular
11.3.4 Substantivos femininos com sufixos pronominais do plural
11.4 Resumo geral dos sufixos pronominais

12. OUTROS PRONOMES E O i1 INTERRROGATIVO
12.1 Pronomes demonstrativos
12.1.1 Pronome demonstrativo masculino singular
12.1.2 Pronome demonstrativo feminino singular
12.1.3 Pronome demonstrativo comum plural
12.1.4 Pronomes demonstrativos ~1i1, ~~i1, i1~i1 e i1m

• T •• T ..

12.2 Pronomes interrogativos
12.2.1 Interrogativo ~O

12.2.2 Interrogativos i1~, i1~ e i1~

12.2.3 Interrogativo ~~

12.3 i1 interrogativo
12.4 Pronome relativo
12.4.1 Forma completa do pronome relativo
12.4.2 Forma abreviada do pronome relativo

13. GRAUS DO ADJETIVO
13.1 Comparativo
13.1.1 Comparativo de superioridade
13.1.2 Comparativo de inferioridade
13.1.3 Comparativo de igualdade
13.2 Superlativo
13.2.1 Superlativo relativo
13.2.2 Superlativo absoluto

14. OS NUMERAIS HEBRAICOS
14.1 Numerais cardinais de um a dez
14.2 Numerais cardinais de onze a dezenove
14.3 Numerais cardinais de vinte a noventa e nove
14.4 Centenas
14.5 Milhares
14.6 Numerais ordinais

14



15. O VERBO - OAL COMPLETO
15.1 Uso do completo
15.1.1 Tempo
15.1.2 Graus
15.1.3 Vozes
15.1.4 Ordem das palavras nas orações verbais
15.2 Modelo do qal completo

16. O VERBO - NIFAL COMPLETO
16.1 Características gerais do nifal completo
16.2 Modelo do nifal completo

17. O VERBO - PIEL COMPLETO
17.1 Características gerais do piel completo
17.2 Modelo do piel completo

18. O VERBO - PUAL COMPLETO
18.1 Características gerais do pual completo
18.2 Modelo do pual completo

19. O VERBO -HIFIL COMPLETO
19.1 Características gerais do hifil completo
19.2 Modelo do hifil completo

20. O VERBO - HOFAL E HITPAEL COMPLETOS
20.1 O hofal completo
20.1.1 Características gerais do hofal completo
20.1.2 Modelo do hofal completo
20.2 O hitpael
20.2.1 Características gerais do hitpael completo
20.2.2 Modelo do hitpael completo
20.3 Quadro geral das formas do completo do verbo forte
20.4 Quadro resumo para auxílio da tradução do completo

21. O VERBO - USO E FORMAS DO INCOMPLETO
21.1 Uso do incompleto
21.1.1 Tempo
21.1.2 Graus
21.1.3 Vozes
21.2 Quadro geral das formas do incompleto do verbo forte

15

ESBOÇO DO LIVRO



GRAMÁTICA INSTRUMENTAL DO HEBRAICO

21.3 Quadro resumo para auxílio da tradução do completo e do incompleto utili
zando como exemplo o verbo '~i?

22. O VERBO FRACO
22.1 Verbos guturais
22.1.1 Verbo pe-gutural (I - gutural)
22.1.2 Verbo 'ayin-gutural (II - gutural)
22.1.3 Verbo lamedh-gutural (III - gutural)
22.1.4 Verbo pe- 'aleph (I -'aleph)
22.2 Verbos contratos ou assirnilantes
22.2.1 Verbo pe-nun (I-nun)
22.2.2 Verbo duplo- 'ayin
22.3 Verbos quiescentes
22.3.1 Verbo pe-yodh (I-yodh)
22.3.2 Verbo 'ayin-yodh (II-yodh)
22.3.3 Verbo pe-waw (I-waw)
22.3.4 Verbo 'ayin-waw (II-waw)
22.3.5 Verbo lamedh-'aleph (III-'aleph)
22.3.6 Verbo lamedh-he (III-he)

23. FUNÇÕES E FORMAS DO WAW CONSECUTIVO
23.1 Funções do waw consecutivo
23.1.1 Função do waw consecutivo com o verbo no completo
23.1.2 Função do waw consecutivo com o verbo no incompleto
23.1.3 Waw consecutivo na função de conjuntivo
23.2 Formas do waw consecutivo
23.2.1 Formas no completo
23.2.2 Formas no incompleto

24. OUTRAS MODALIDADES DO VERBO
24.1 Jussivo
24.2 Coortativo
24.3 Imperativo
24.4 Particípio
24.4.1 Particípio como adjetivo
24.4.2 Particípio como verbo
24.4.3 Particípio como substantivo
24.5 Infinitivo
24.6 Graus de menor freqüência

25. A PRÁTICA DA TRADUÇÃO
25.1 Diferentes formas de tradução

16



ESBOÇO DO LIVRO

25.1.1 Tradução ultralitera1
25.1.2 Tradução literal
25.1.3 Tradução idiomática
25.1.4 Tradução livre
25.2 Textos para análise e tradução
25.2.1 Salmos 1.1-6
25.2.2 Êxodo 20.1-17
25.2.3 Rute 1.1-22
25.2.4 Isaías 6.1-13
25.2.5 Gênesis 3

26. NOÇÕES GERAIS DE EXEGESE DO ANTIGO TESTAMENTO
26.1 Definição de exegese
26.2 Alguns passos para a boa exegese
26.2.1 Busca de orientação divina
26.2.2 Delimitação do texto de interesse
26.2.3 Análise gramatical de cada palavra do texto hebraico
26.2.4 Tradução do texto hebraico
26.2.5 Verificação dos textos variantes
26.2.6 Comparação entre versões
26.2.7 Análise histórica
26.2.8 Análise do contexto geográfico
26.2.9 Análise do contexto literário
26.2.10 Análise teológica
26.2.11 Análise do significado de palavras e frases importantes
26.2.12 Acertos de tradução
26.2.13 Comentário explicativo
26.2.14 Aplicação da mensagem para a atualidade
26.3 Textos para análise, tradução e exegese
26.3.1 Amós 4.6-13
26.3.2 Jeremias 7.1-15

BIBLIOGRAFIA

ANEXOS
Tradução de exercícios
Modelos dos verbos
Léxico analítico

17



-INTRODUÇAO

S erá possível perceber, logo de início, que não temos a intenção de discutir
aqui, ou mesmo de apresentar, os pormenores da gramática hebraica. Existem

várias obras sobre esses assuntos, e os interessados poderão encontrar algumas de
las na "Bibliografia". O objetivo de Gramática instrumental do hebraico é destacar
as questões principais da língua hebraica utilizadas na Bíblia, sem entrar em por
menores importantes, mas desnecessários para o momento, e orientar os estudantes
sobre o manuseio dos instrumentos disponíveis hoje para que os textos do Antigo
Testamento possam ser traduzidos com relativa facilidade.

A execução de cada exercício, na ordem encontrada neste livro, bem como a
memorização das palavras apresentadas no vocabulário são tarefas que não podem
ser negligenciadas. Os exercícios estão em ordem crescente; normalmente, o poste
rior depende de elementos do anterior. Assim, para que possa haver melhor apro
veitamento de qualquer capítulo, o aluno só deve passar a estudá-lo depois de ter
domínio do anterior. Ou seja, o capítulo 2 deve ser estudado depois de todas as dú
vidas do capítulo I terem sido dirimidas; o capítulo 3, após o estudante ter compre
endido bem o capítulo 2, e assim por diante.

Desde logo o estudante deve dedicar tempo ao aprendizado do vocabulário
hebraico; isto facilitará seu trabalho de tradução. A técnica da utilização de cartões,
nos quais são escritas palavras hebraicas, de um lado, e do outro a equivalente por
tuguesa, sempre é de grande ajuda. Sugiro sua utilização.

O estudo dessa língua, ou de qualquer outra, exige muito esforço por parte do
interessado, mas a recompensa é certa. Com um pouco de disciplina e dedicação,
seguindo-se fielmente as orientações apresentadas, ao final do trabalho será possí
vel, com o auxílio de instrumentos adequados, traduzir de forma razoável qualquer
texto hebraico da Palavra de Deus. Sem dúvida, este será um grande recurso para
quem atua no ministério do ensino teológico e da pregação e deseja descobrir o
significado real das Escrituras Sagradas.



GRAMÁTICA INSTRUMENTAL DO HEBRAICO

Na parte final do livro localiza-se o léxico analítico de todas as palavras utili
zadas nesta obra. A razão para utilizá-lo é que o aluno, depois de conhecer os pas
sos necessários para a tradução, esteja capacitado a consultar um léxico analítico
completo - um recurso muito útil no trabalho de tradução de outros textos da Bí
blia Hebraica.

Um trabalho difícil, mas muito importante nos espera, e não há por que adiar.
Vamos em frente pedindo o auxílio do Senhor. Mãos à obra!
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Capítulo 1

o ALFABETO HEBRAICO

O hebraico é um idioma muito diferente do português. Por isso, é necessário co
meçar do zero, ou seja, de seu alfabeto aparentemente estranho, para poder

entender posteriormente seu funcionamento.
As letras que formam o alfabeto hebraico são chamadas quadráticas, ou caracte

res quadráticos, devido às formas mais ou menos quadradas. Existem também as
letras cursivas, utilizadas ainda hoje na escrita manual. Neste livro, contudo, serão
utilizadas apenas as quadráticas, pois são empregadas na literatura normalmente dis
ponível em nosso país. Aparecem nos livros, na imprensa de forma geral e, o mais
importante para os estudantes de teologia, nos textos impressos da Bíblia Hebraica.

O alfabeto hebraico, diferentemente do português, não possui vogais. É forma
do apenas por consoantes, com o total de 22 letras básicas. Algumas delas, em de
terminadas ocasiões, podem assumir até quatro formas diferentes como, por
exemplo, a letra kaph:

1 "1
São quatro símbolos com algumas semelhanças, ainda que diferentes, para repre
sentar a mesma letra, possuindo o mesmo valor numérico, como será visto mais
adiante.

1.1. Primeiras onze letras do alfabeto hebraico
Procure decorar as onze primeiras letras abaixo, copiando-as ao lado dos modelos
apresentados, e lendo-as, como indicado na coluna que apresenta o nome de cada
uma, em voz alta por várias vezes.



GRAMÁTICA INSTRUMENTAL DO HEBRAICO

Nome Forma Cópia Cópia Cópia Cópia Cópia Cópia Cópia

'aleph ~

beth :l

gimel j

daleth
,

he i1

waw
,

zayin T

heth n
teth ~

yodh
.,

kaph :J
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1.1.1. Transliteração das onze primeiras letras
Veja a seguir as letras do alfabeto português, ou os símbolos, adotados neste livro,
correspondentes ao alfabeto hebraico, para uma possível transliteração.

Nome da letra hebraica Forma hebraica da letra Transliteração

'aleph ~
,

beth ~ b

gimel , g

daleth , d

he n h. ,waw w

zayin T z
heth n "teth ~ t

yodh ~ y

kaph :J k

Esclarecimentos sobre transliteração e pronúncia:

a) O 'aleph (~) não possui correspondente em português. Utiliza-se na translite

ração! apenas um sinal de aspiração branda ('), como se vê no quadro. Ele não
possui som e não deve ser confundido com a vogal a, pois é uma consoante.
Parece estranho uma letra não ter som, mas também na língua portuguesa ocor
re algo semelhante quando se utiliza a letra h em certas palavras como "ho
mem" ou "hora". O h figura nas palavras, mas não é pronunciado.

b) O gimel O) tem o som de g como na palavra gato, e nunca é pronunciado como

em girafa. Em algumas ocasiões pode ser transliterado gh, mas este detalhe não
deve nos preocupar agora.

c) O he (i1) tem o som de h levemente aspirado, semelhante ao da palavra inglesa house.

1 Transliterar é representar uma letra de uma palavra com caracteres equivalentes de outra
língua. Devido à falta de padrão para a transliteração e a multiplicidade de propostas, sugerimos neste
livro que, em trabalhos diversos, onde sejam utilizadas palavras hebraicas, para que não haja confusão
de termos, elas sejam sempre empregadas na forma hebraica mesmo, seguidas de uma transliteração
como simples ajuda de leitura para quem não conhece a língua original. Aqui estamos adotando a
transliteração utilizada no Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, organizado
por R. Laird HARRIS, Gleason L. ARCHER, Jr. e Bruce K. WALTKE (São Paulo: Vida Nova, 1998).
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d) O waw (1) tem o som de v, ainda que aqui seja transliterado pela letra w. É bom

lembrar que o waw, em algumas obras mais voltadas para a pronúncia clássica
em lugar da atual, pode aparecer além de transliterado pela letra w, sendo lido
com o som dessa mesma letra, como na palavra inglesa way.2

e) O heth (n) tem o som de h fortemente aspirado, semelhante à pronúncia do j

em espanhol, como no substantivo próprio Julio; é transliterado por um h com
ponto (lJ,) para distingui-lo do he.

f) O teth (~) é transliterado por um t com ponto (t) para diferenciá-lo da letra taw

que será vista mais adiante e tem o mesmo som, ou muito parecido.

g) O yodh C), também conhecido por yud, embora tenha o som de i, não é vogal,

deve ser tratado como consoante. É transliterado por y para evitar confusões.

1.1.2. Exercícios para memorização das onze primeiras letras
Procure, sem olhar na tabela acima, preencher o que falta nos quadros a seguir.

Nome da Forma Transliteração
letra hebraica

~
,

J b

~ g

i d

n h

1 w

T z

n h

~ t

~ y

:J k

Nome da Forma Transliteração
letra hebraica

'aleph
,

beth b

gimel g

daleth d

he h

waw v

zayin z

heth lJ,

teth t

yodh y

kaph k

2 C. L. SEOW, A Grammar for Biblical Hebrew, p. 1.
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Nome da Forma Transliteração
letra hebraica

~

:l

J,
ii,
T

n"
~

~

::J

Nome da Forma Transliteração
letra hebraica

'aleph
,

:l b

J g

daleth d

he h, w

zayin z

25
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Nome da Forma Transliteração
letra hebraica

,

b

g

d

h

w

z

fI

t

y

k

Nome da Forma Transliteração
letra hebraica

'ulepb

beth

gimel

daleth

he

waw

zayin
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n 1J

~ t

yodh y

:l k

Nome da Forma Transliteração
letra hebraica

'aleph
,

~ b

gimel g, d

he i1

w

zayin T

n 1J

teth t
.,

Y

kaph :l

heth

teth

yodh

kaph

Nome da Forma Transliteração
letra hebraica

Se essas onze primeiras letras já foram decoradas, você deve passar a estudar
as onze seguintes. Caso contrário, volte e decore-as antes de prosseguir.

1.2. Segundo grupo de onze letras do alfabeto hebraico
Procure decorar as onze letras restantes do alfabeto hebraico copiando-as ao lado
dos modelos apresentados, e lendo-as em voz alta várias vezes.
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Nome Forma Cópia Cópia Cópia Cópia Cópia Cópia Cópia

lamedh ~

mem rJ

nun :J

samekh O

'ayin l)

pe !j

tsadeh y

qopb p
resh

,
shin \V

taw r
27
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1.2.1. Transliteração das onze letras do segundo grupo
Veja, a seguir, os correspondentes do hebraico em nosso alfabeto.

Nome da letra hebraica Forma hebraica da letra Transliteração

lamedh ~ l

mem ~ m

nun j n

samekh c s

'ain !J ,

pe !) p

tsadeh Y ts

qoph P q

resh , r

shin cb sh

taw ti t

Esclarecimentos sobre transliteração e pronúncia:

a) O mem (~) no final das palavras produz sempre um som enfático bem labial
como, por exemplo, am em inglês.' Nos demais casos, tem som normal de m.

b) O nun O) no final das palavras também é enfático e produz um som semelhante
à terminação da palavra christian em inglês." Nos demais casos permanece o
som normal de n.

c) O 'ayin (!J) é transliterado pelo sinal de aspiração áspera ('), seu som é forte
mente gutural. Em algumas ocasiões chega a ter o som de g, como no início da
palavra costumeiramente transliterada Gomorra.' mas no uso moderno é me
lhor tratá-lo como não tendo som.

d) O tsadeh (Y) que é transliterado por ts tem um som semelhante a zz na palavra

pizza.

3 Guilherme KERR, Gramática elementar da língua hebraica, p. 5.
4 Ibidem.
5 Ibidem, p. 4.
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e) O qoph (P) é transliterado pela letra q para diferenciá-lo da letra kaph (que
tem, na atualidade, o mesmo som). Ainda que seja transliterado pela letra q de
ve sempre manter o som de k na leitura.

f) O taw (ri) diferencia-se do teth apenas na ênfase. O teth é enfático, mas esta

particularidade dificilmente é percebida por alguém que não tem o hebraico
como língua nativa. Na transliteração, ele é representado por um t sem ponto,
diferenciando-se do teth, que é representado pela mesma letra, mas com ponto.

1.2.2. Exercícios para memorização das onze letras do segundo grupo
Procure, sem olhar na tabela anterior, preencher o que falta nos quadros seguintes.

Nome da Forma Transliteração
letra hebraica

~ 1

rJ m

j n

O s

S) ,

E) p

y ts

P q, r

iD sh

ri t

Nome da Forma Transl iteração
letra hebraica

lamedh ~

mem rJ

Nome da Forma Transliteração
letra hebraica

lamedh 1

mem m

nun n

samekh s

'ayin
,

pe p

tsadeh ts

qoph q

resh r

shin sh

taw t

Nome da Forma Transliteração
letra hebraica

~

rJ
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nun j

samekh O

'ayin S)

pe ~

tsadeh Y

qoph p
resh ,
shin iD

taw n

Nome da Forma Transliteração
letra hebraica,

l

mem m

j n

samekh O

S) ,

pe p

y ts

P q

resh ,
iD sh

taw t

j

O

S)

~

y

p,
iD

n

Nome da Forma Transliteração
letra hebraica

lamedh

m

nun

s

'ayin

p

tsadeh

qoph

r

shin

t

30



o ALFABETO HEBRAICO

Nome da Forma Transliteração
letra Hebraica

lamedh

mem

nun

samekh

'ayin

pe

tsadeh

qoph

resh

shin

taw

Nome da Forma Transliteração
Letra Hebraica

Se você já conseguiu decorar as 22 consoantes básicas do alfabeto hebraico,
ótimo. Caso contrário, volte e decore-as antes de seguir em frente. Isto será indis
pensável para a seqüência do estudo.

1.3. Letras hebraicas que possuem mais de uma forma
Como já foi dito anteriormente, algumas letras podem ter duas ou três formas dife
rentes. Quando isso acontece, embora permaneçam a mesma letra, podem mudar
também a forma correspondente em português.

As letras que sofrem essas alterações são:

a) O beth, além da forma já conhecida (J), pode aparecer com um ponto no inte

rior (::1). Ainda que tanto um quanto o outro devam ser transliterados pela

mesma letra b, na leitura possuem sons diferentes. O beth com ponto (::1) tem
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som de b como na palavra benefício; sem o ponto (~), porém, tem som de v

como na palavra vegetal.6

b) O kaph, além da forma básica (:::l), possui outras três. Uma apenas com um

ponto (::l) e outras duas que se encontram sempre no final das palavras, como

segue: 1 e 1. Na forma com o ponto dentro o kaph deve ser lido como a letra c
na forma em que é utilizada na palavra casa. Sem o ponto, em sua forma nor
mal (:::l), e em suas formas finais, essa letra também é conhecida pelo nome de
haph e sua leitura produz um som semelhante ao j no espanhol, como no nome
Jesus ou ch em alemão. Não é possível descrever com palavras escritas o som
exato dessa letra. Daí a necessidade de ouvir a pronúncia.

c) O mem (~) não sofre alteração sonora, apenas modificações na forma quando

se acha no fim das palavras. É representado assim: tJ.

d) O nun (:1), da mesma maneira que o mem, sofre alterações na forma quando

está no final das palavras. É representado assim: 1.
e) O pe com um ponto dentro (9) tem o som da letra p no português, mas sem o

ponto também é conhecido como fe e tem o som de f Quando no final das pa
lavras, toma a seguinte forma: =V

f) O tsadeh (~) é modificado apenas quando se encontra no final das palavras: r.
g) O shin (iD) tem o som de x na palavra xícara, mas nunca como x na palavra taxi.

Ela pode aparecer com o ponto no lado esquerdo e assim passa a chamar-se sino

Quando isso acontece, passa a ter o som de s e toma a seguinte forma: tD. Neste
livro, ele será transliterado por um s com acento agudo (S), para diferenciá-lo
da letra samekh (O) que também é transliterada por S.

h) Outras letras do alfabeto hebraico podem aparecer com um ponto no interior
modificando um pouco o som e suas funções. Contudo, neste momento, não
devemos nos preocupar com isso; quando necessário, explicaremos sua função.

i) Deve-se destacar ainda que as letras modificadas são denominadas finais, ou
em hebraico sôpf' ("!;)iO), para diferenciá-las das outras. Veja a seguir o nome

de cada uma.

6 Algumas gramáticas optam por transliterar a consoante J utilizando o equivalente bh.

7 Algumas gramáticas transliteram como ph.
8 A leitura deve ser sõfi.
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1 kaph final D mem final 1nun final
ou ou ou

kaph sõpi mem sõpi nun sõpi

"1 haph final ~ fe final r tsadeh final
ou ou ou

haph sõpi fe sõpi tsadeh sôpi

1.3.1. Quadro das letras importantes que possuem mais de uma forma

forma forma forma final Som da letra

básica modificada modificada modificada

:J J Muda de b para v

As letras finais
e a sem o ponto
dentro mudam

:l ~ 1 ou "1 de som (jno
espanhol,

ch em alemão,
ou algo parecido

com rh).

O D Permanece o
mesmo-m

j 1
Permanece o
mesmo-n

:;) !l ~ Muda de p paraf

~ r Permanece o
mesmo-ts

iD tD Muda de x para s

1.3.2. Exercício para memorização das letras com mais de uma forma
Preencha as lacunas da tabela a seguir evitando olhar para a anterior.
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Forma Forma Forma final Som da letra
básica modificada modificada modificada

J

~

Cl

Permanece o
mesmo-n

~

r
Muda de x para s

1.4 Valor numérico das letras hebraicas
As letras hebraicas possuem também valor numérico. Veja o quadro completo a
baixo com as letras, nome, transliteração adotada, possível significado e valor nu
mérico correspondente:

1.4.1 Quadro geral do alfabeto hebraico com o valor numérico das
letras"

Forma Nome Pronúncia Transliteração Significado Valor
numérico

~ 'aleph sem som
,

boi I

J J beth v b b casa 2

~ ~ gimel
g (na pala-

g camelo 3
vra gato), ., daleth d d porta 4

i1 he
h (do inglês

h janela 5
house), waw v w gancho 6

9 Os significados das letras estão baseados na proposta de Guilherme KERR, Gramática elemen
tar da língua hebraica, p. 3.
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T zayin z z podão 7
h (comoj

n heth no h cerca 8
espanhol)

~ teth t t cobra?? 9
~ yodh i mão 10y

Sem ponto e
finais o som
é semelhan-
te aoj em

:J:J'1 espanhol.
kaph Com ponto k mão curva 20

1 fica seme-
lhante à

letra c na
palavra

casa,
lamedh I I aguilhão 30

r,j tl mem m m água 40

J 1 nun n n peixe 50

c samekh s s esteio 60
!) 'ain Sem som

,
olho 70

~9~ pe f p f p boca 80

y r tsadeh ts
ts

anzol 90

p qoph k
fundo da

100q
agulha, resh r r cabeça 200

iD shin
x (em

sh

tD sin
xícara)

S
dente 300

s

ri ri taw t t cruz 400

1.4.2 Utilização de letras como numerais
Os numerais hebraicos são escritos como qualquer outra palavra, por extenso, co
mo veremos mais adiante em um capítulo próprio. As letras, por sua vez, ainda que
possuam valor numérico, não foram utilizadas no Antigo Testamento com esse
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propósito. Esse uso começa a aparecer em moedas do período dos Macabeus (c.
150 a.C.) em diante."

Atualmente, o valor numérico das letras é utilizado, na Bíblia Hebraica, para
identificar capítulos e versículos, o que pode ser feito com a utilização de apenas
uma letra ou a soma de duas ou mais, vindo sempre a de maior valor em primeiro
lugar, como os exemplos seguintes:

" =10 :J =20 i' = 100 i117i' =175

~" =11 ~:J =21 ~i' =101 i1jP = 155

:J" =12 :J:J =22 :Jp =102 T:J =27

1.4.3 Exercício com o valor numérico das letras
Represente em algarismos arábicos o valor numérico das letras abaixo:

J'i' = J!:l = n=
'" =

~17 = ~, = ~!:l = i1:J =

!:l= ,ji' = ~y = '0 =

n" = ~:J = ~rJ = ~=

J, = i1" = ,~ = ,rJ =

T~ =
" = ~"i' = Oi' =

:J:Ji' = i1, = i1!:l = i1'i' =

10 Guilherme KERR, Gramática elementar da língua hebraica, p. 6.
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Capítulo 2

AS VOGAIS

C orno vimos no capítulo anterior, o alfabeto hebraico não possui vogais; é for
mado apenas por consoantes. Mas com o passar dos séculos, à medida que a

língua hebraica deixava de ser utilizada, foram sendo inventados sinais vocálicos
para conservar a pronúncia correta das palavras, que estava sendo perdida.

Esses sinais são denominados "massoréticos" por terem sido inventados pelos
massoretas (intérpretes),1 eruditos judeus que viveram entre os séculos quinto e
décimo depois de Cristo.' Os sinais que prevaleceram desde o sétimo século d.e. e
ainda estão em uso são denominados tiberienses.'

A pontuação do texto bíblico com sinais massoréticos fez com que ele fosse
chamado texto massorético (TM), para diferenciá-lo do anterior, sem vogais e ou
tras formas de pontuação. O texto mais antigo é denominado consonantal, por con
tar apenas com consoantes.

2.1 Tipos de vogais
No TMé possível encontrar, além de outros vários sinais, dez vogais, divididas em
longas e breves, e uma semivogal. Vejamos, a seguir, a forma, o som e o nome de
cada uma. Para que seja possível distinguir bem quais são as vogais utilizadas, nos

exemplos dados, em vez de uma consoante hebraica qualquer, utiliza-se a letra ~.

No ponto 2.1.5 utilizaremos as vogais com todas as consoantes hebraicas.

1 Lawrence BOADT, Reading the Old Testament: An Introduction, p. 74.
2 Paulo MENDES, Noções de hebraico bíblico, p. 5.
3 HOLLENBERG; BUDDE, Gramática elementar da língua hebraica, p. 8.
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2.1.1 Vogais longas

Forma Nome Pronúncia Transliteração

~ qamets gadol
a em cal

ã
T

~ sere eem vê e

~~ hiriq gadol
i em vi

1

~ holem o em pôs Õ

,~ shureq
u em lua a

2.1.2 Vogais breves

Forma Nome Pronúncia Transliteração

~ pathah
aempá

a

~ seghol
eempé

e

~ hiriq qaton
i em fino

i

qamets qaton ou
,4

~
oempo

o
T hatuph

~ qibbuts
u em susto

u

2.1.3 Semivogais

~ - shewa - Pode ser vocálico ou mudo:

a) Quando vocálico é representado por um pequeno e (e), devendo ser pronuncia
do de maneira brevíssima.

4 O qamets qaton, ou hatuph, e o qamets gadol são representados pelo mesmo símbolo, mas
possuem sons diferentes. Na escrita, só mesmo conhecendo as palavras para poder diferenciá-los.

5 Esses exemplos, em parte, foram adaptados de Guilherme KERR, Gramática elementar da
língua hebraica, p. 8,9.
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b) Quando mudo não é pronunciado nem representado."

OBSERVAÇÃO:

O shewa pode ser também composto. Veja suas formas nesta condição e como
serão transliterados neste livro:

~ shewa composto de pathah - a
~, shewa composto de seghol- e
~ shewa composto de qamets - (5

2.1.4 Consoantes vocálicas
No hebraico existem, além das vogais, três consoantes vocálicas, ou matres lectio
nis (lit., mães de leitura), que são: i1, ~ e 1.Elas tinham a tarefa de auxiliar ou orien
tar em relação à leitura correta do hebraico antigo. O principiante não deve se
preocupar muito com elas agora. Mas deve conhecer pelo menos três pontos bási
cos a respeito de sua utilização em conjunto com algumas vogais, para que possa
produzir uma transliteração adequada.

O primeiro ponto é a transliteração do qametes C)quando se encontra no fim

da palavra, junto com um he vocálico (i1), um he final sem ponto dentro. A transli
teração, nestes casos, não será ãh, mas, simplesmente â. Por exemplo, a palavra
i1'J9 (afastamento) não será transliterada por sãrãh, mas por sãrã, O qamets é lido
juntamente com o he vocálico.

Outro destaque é o encontro do sere com o yodh C .. ), em qualquer posição na
palavra, formando uma vogal longa. A transliteração não será ey, mas apenas ê,
como na palavra p~1J (peito), que deve ser transliterada hêq e não hêyq.

O terceiro ponto aqui abordado é o caso do holem com waw (i), também em
qualquer posição na palavra. Deste encontro surge uma vogal longa que deve ser
transliterada por Ô, como na palavra ni1in (leis). A transliteração de ni1in é
tôrôt.

Só para informação é bom destacar que o hiriq gadol C .) e o shureq (1), que
aparecem no quadro das vogais longas acima, também estão ligados a consoantes
vocálicas.

6 No próximo capítulo veremos como distingui-los.
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2.1.5 Quadro geral das vogais, semivogais e consoantes vocálicas

Forma Nome Pronúncia Transliteração

~ qamets gadol a em cal ã
T

~ sere eem vê e

~~ hiriq gadol
i em vi

f

~ holem o em pôs Õ

1~ shureq
u em lua

fi

~ pathah
aempá

a

~ seghol
eempé

e

~ hiriq qaton
i em fino

1

qamets qaton
oempó

~ o
T ou hatuph

~ qibbuts
u em susto

u
000

~ shewa
só quando vocálico Só quando vocálico

=e brevíssimo e=

~
shewa composto de

a breve ã

pathah
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~,
shewa composto de

e breve e
seghol

~
shewa composto de

o breve Õ
qamets

;r~
qamets com he

a longo ã

T vocálico final

"~ sere com yodh êlongo ê

i~ holem com waw o longo Ô

2.2 Posições das vogais
Também é bom observar que as vogais podem aparecer nas palavras hebraicas:
abaixo (~), sobre (~), ao lado e sob ("~) e ao lado (,~) das consoantes.

T .

A seqüência normal para a escrita e leitura, com poucas exceções, é uma con
soante e uma vogal, terminando a palavra em consoante.

2.3 Exercícios de transliteração
1) Conhecendo-se as consoantes e as vogais é possível ler as palavras hebraicas.

Mas, antes de lermos palavras completas, vamos procurar transliterar as con
soantes seguintes, acompanhadas de vogais.

~ = ~ = ~ = i:l = ~ = ~ =
T

,~ = "i) = , = ~ = tD = ,=".

~ = 1 = " = , = i" = i'? =
T

ti = i? = n = "O = i~ = !] =
T

2) Agora escreva abaixo de cada palavra hebraica seguinte os caracteres latinos e
outros sinais que representam a transliteração de cada uma.
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,~,
T T ",• T

,~

T

VOCABULÁRIO 1 (PARA SER DECORADO)
Agora já é possível ler palavras com mais facilidade. Leia-as várias vezes, para
treinar a leitura, e decore as seguintes palavras do vocabulário.

~~ pai iD~' mel
T

iD~~ homem ", Davi
• T

,~ a, em direção a i1~iJ eis!

O~iJ',~, Deus, deuses i1~rJn coalhada, manteiga
T : .:

O~ se ,~ mão
T

rl~ terra oi~ dia

i1rJi1:J gado ~~ porque, pois
T •• :

t'l::J casa ,j ou ':;l7 todo (s) toda (s)

1~ filho ~, não

'.tJ:J dono, marido, Baal ,.tJ até, enquanto

,~, palavra O~ com
T T

,~, falar
- T

7 A vogal de ~:;J não é o qamets gadol, e sim o qamets qaton, ou hatuph, que tem o som de

"o", e assim deve ser lido e transliterado.
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OBSERVAÇÕES:

1) Neste capítulo aparecem letras com ponto dentro e também sem ponto, como já
haviam sido apresentadas no quadro geral do alfabeto hebraico. Lá foram apre-

sentadas as letras :J, ::l e ~ com um ponto interno, possuindo leitura diferente

das mesmas letras sem ponto (:J, ~ e ~), e as letras 1,' e ri, que não possuem

nenhuma diferença importante, para esta obra, em relação à pronúncia (como
foi o caso das três primeiras consoantes citadas). Basta saber que elas sim
plesmente recebem o ponto, normalmente, quando não forem precedidas por
alguma vogal ou semivogal, e que perdem o som aspirado que possuíam ori
ginalmente. Estas letras que podem aparecer com ou sem ponto fazem parte
de um grupo de seis consoantes de pronúncia aspirada conhecido por begadh-

kephath (n~~''':J).

2) A palavra i1~i'J que aparece no vocabulário acima também possui um ponto no

interior de uma de suas letras. Esse símbolo chama-se daguesh forte. Ele é
sempre precedido por uma consoante com vogal plena e pode aparecer em
qualquer letra não-gutural," indicando duplicação ou assimilação da consoante.

Nesse caso, indica que anteriormente a palavra i1~i'J era escrita com duas letras

nun O), mas em outro estágio da língua passou a ser representada por apenas

uma com o ponto interno. Assim, na transliteração, a consoante com daguesh
forte deve ser representada por duas letras iguais. A transliteração de i1.~i'J é
hinnêh.

3) Também é bom destacar que a consoante i1, que aparece no final de i1~i'J e de

muitas outras palavras sem um ponto dentro, quando no final desta e de qual
quer outra palavra, mesmo sendo transliterada h, não é pronunciada na leitura.

8 As letras guturais são tll, S), i1 e n.
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Capítulo 3

PRINCípIOS BÁSICOS-DA FORMAÇAO E- ,
DIVISA0 DAS SILABAS

A lgumas noções a respeito da formação e da divisão das sílabas podem ser
muito úteis para a leitura correta das palavras hebraicas. Serão vistos aqui, ao

menos, alguns princípios básicos.

3.1 Quantidade de sílabas nas palavras
O primeiro ponto a destacar é que a palavra terá tantas sílabas quantas forem o nú
mero de vogais.

Observe a palavra hebraica a seguir e responda quantas vogais e quantas síla
bas possui: ti: ?t9l'~ (esta palavra possui __ vogais e, portanto, __ sílabas).

A separação silábica é assim: ti: - , - ~ - 1'~

OBSERVAÇÕES:

1. Voltando um pouco ao capítulo anterior (item 2.1.3), podemos diferenciar o
shewa vocálico do mudo. O vocálico sempre inicia uma sílaba, e o shewa mu
do encontra-se em qualquer outra posição na palavra. No caso da palavra

ti: ?t9l'~' pelo fato do shewa estar no início da palavra e também da sílaba,
ele possui som, devendo ser pronunciado na leitura e transliterado na escrita. A
transliteração desta palavra é: yerüshãlayim.
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2. O shewa também será vocálico se vier imediatamente após uma consoante com
daguesh forte. Nesta posição, ele inicia a sílaba como nas palavras ":J1
tdibberüí e ~ ~~iJ (hakkelf). .

3. Também é importante lembrar que palavras semelhantes a estas, que possuem
consoantes com daguesh forte são, na realidade, detentoras de consoantes que
não aparecem na palavra (na forma atual), mas devem figurar na transliteração
e na separação silábica. Por exemplo, a palavra "~1 (dibberüy ao ser separa

da em sílabas deve ficar assim: ,,~-~! tdib-berià e não ,,-~, tdibbe-rià;

4. Normalmente, o shewa também será vocálico logo após uma vogal longa, co
mo nos casos de t1~~~tb (shõpetfm) e ':lIT tyêleküs.

3.2 Composição da sílaba
Uma sílaba pode ter até três consoantes, um shewa (simples ou composto) e apenas
uma vogal. Veja os exemplos seguintes, responda as perguntas e complete as lacunas:

1) ~bp

• Quantas vogais possui essa palavra?__
• Quantas consoantes possui essa palavra ?__
• Quantas semivogais possui essa palavra?__
• Quantas sílabas tem essa palavra?__

Resumindo: A palavra lj~p possui as consoantes __ , __ e __ ,

mais a vogal __ e a semivogal __, que formam apenas __ sílaba.
Observação: Não se forma sílaba sem vogal plena, mesmo que nela exista

um shewa simples ou composto.'

2) A palavra '~rJ~D possui __ consoantes que são: , além de __

vogais e um she~a simples. Por isso é dividida assim: ,~~- ?D.
Observação: Como se vê nesta palavra, o shewa não inicia a sílaba. Portanto, é

um shewa mudo (sem som nem transliteração). A palavra deve ser escrita talmid
em caracteres latinos.

3) A palavra 'iP~ possui __ consoantes, que são: , além da vogal
e um , formando _

I Algumas exceções são apresentadas em C. L. SEOW, A Grammar for Biblical Hebrew, p. 14.
Elas não devem preocupar o estudante agora, que apenas procura uma forma coerente para ler as pa
lavras hebraicas.
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3.3 Outras características gerais da sílaba

1. A sílaba começa quase sempre com consoante e pode terminar com vogal ou
consoante. Só não começa com consoante quando tem no início o waw (1) con

juntivo com o som de u (1).

2. Não sendo a última sílaba da palavra, ao terminar com consoante audível, ou
seja, qualquer consoante (menos ~ e ~), a sílaba terminará com um shewa

mudo, mostrando, assim, a ausência de vogal?

3. Veja, por exemplo, a palavra 1D7tp. Ela possui duas sílabas que são: 18 e 7tp
(lembre-se que o hebraico deve ser lido da direita para a esquerda). A primeira sí
laba, por terminar com uma consoante audível, ',3 por não possuir vogal e não es

tar no final da palavra recebe um shewa mudo, demonstrando a ausência de vogal.

4. Sendo a última sílaba da palavra, terminando com consoante audível, não apare
ce o shewa mudo, a não ser nos casos em que a palavra termina com 1 e n.

5. As sílabas são classificadas em fechadas ou abertas. As sílabas fechadas termi
nam em consoante e as sílabas abertas terminam em vogal, com exceção das
que terminam em ~ e i1, que também são consideradas abertas.

6. A vogal pathah, ao figurar como última parte de uma palavra sob as consoantes
i1, n ou ~, é chamada pathah furtivo e não forma sílaba. Veja, por exemplo, a

palavra DJ. Ela possui duas consoantes mais a vogal holem e o pathah furtivo;

porém, não forma duas sílabas, é monossílaba.

7. Também é bom notar que o pathah furtivo, quando lido, antecede o som da
consoante. Por exemplo, a leitura de DJ não se lê nõha, mas nõah. A leitura de

iJi~~ não é gãbôha, e sim gãbôah e, da mesma forma, a leitura de D'1, tam
bém monossilábica, não é rüha, mas sim rüah.

8. No hebraico, geralmente, a última sílaba da palavra é a tônica, mas, em alguns
casos, elas podem ser também paroxítonas; nunca, porém, proparoxítonas. Um
dos casos acontece quando uma palavra contém duas vogais seghol (nu) em se-

qüência imediata, como em rl~. Todas as palavras que tiverem duas vogais se

ghol nessa posição são paroxítonas. A sílaba tônica é a do primeiro seghol.

3.4 Exercício de transliteração, separação silábica e tradução de palavras
Para fixar o que foi visto nesta unidade, procure transliterar, separar em sílabas e
traduzir as seguintes palavras:

2 O shewa só será vocálico quando estiver sob a consoante que inicia a sílaba. Nesses casos, ele
tem som e deve ser transliterado.

3 Lembre-se: estamos lendo as palavras hebraicas da direita para a esquerda.
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Transl iteração Separação Tradução

~~
T

O" i~("~,

i~'T T

rl~

'"T

n"~

tD"~

1~
i"~• T

oi"
i1~iJ

i~'
- T

VOCABULÁRIO 2 (PARA SER DECORADO)

1i'~ senhor

i1~ mulher
T •

1iTt) visão

iyn gado
•• T

i1,i1" o nome de Deus (Yahweh)

1'T Jordão

FJj sacerdote

~~ coração

"j~' diante de

l!~ rei

tD;J~ vida, pessoa

O~ ou 0.i? povo

i177P maldição

48

r~ ou r~ não há

i1::li~ bênção
T T :

o"~n vida

i1"i1" Judá
T ,

,j" ser capaz
T

,~,~" Israel
•• T : •

='l~ mão, palma

1~7 portanto

n'~ morte
-: T

i1iP~ Moisés

'''!? cidade

i1j9 face
.• T



PRINCípIOS BÁSICOS DA FORMAÇÃO E DIVISÃO DAS SílABAS

3.5 Texto para cópia, leitura e transliteração (Sf 3.8)
O texto de Sofonias 3.8, por conter todas as letras do alfabeto hebraico, incluindo
se as finais, é próprio para o treinamento da leitura. Depois de copiá-lo, no espaço
abaixo, procure fazer a transliteração de cada palavra antes de proceder à leitura
várias vezes, em voz alta, a partir do texto hebraico e não da transliteração, até sen
tir segurança na pronúncia. Feito isso, será mais fácil ler outras partes da Bíblia
Hebraica.

~r}~~p ~~ ~~ ~~~ 1;1D 'j ~~!1J OiT'-P. 19iq7 ni::J!t?~ ~~~i?!

:rl~iT ':;J '~~tJ

OBSERVAÇÕES:

1) A quinta palavra do texto é o nome de Deus, conhecido por "tetragrama". Nin
guém mais tem certeza sobre qual era a pronúncia. Assim, ainda que apareça
com vogais na forma i11i1~, não deve ser lido. Normalmente, na leitura, o no-

me de Deus é substituído pela palavra ~t'~ (Senhor); mas, para evitar confu
sões, nas traduções deve aparecer como nome próprio (Yahweh ou outros se
melhantes) e nas transliterações como YHWH.

2) Algumas palavras desse versículo estão ligadas a outras pelo sinal chamado
maqqef C). Elas formam uma unidade de expressão e podem sofrer algumas

modificações vocálicas." Por exemplo: a palavra n:~ unida pelo maqqefà pala

vra ~~ passa a ser escrita n~~. A expressão torna-se: ~~-n~~ (casa do pai).

3) O sinal ( , ) que surge sob a última palavra (rl~ry) do versículo acima é cha
mado silluk. Ele tem a função de mostrar a sílaba tônica da última palavra de
um versículo. Esse é outro elemento que nos ajuda a descobrir as paroxítonas, e
não deve ser desprezado.

4) A vogal da palavra ':;J, que se encontra na penúltima posição do texto acima, é
qamets qaton; portanto, a leitura deve ser kol e não kãl.

5) O sinal : (encontrado no final do texto hebraico) é chamado sofpasuk e indica
o fim de um período (corresponde ao ponto final).

4 Paulo MENDES, Noções de hebraico bíblico, p. 123.
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o ARTIGO

O artigo definido em hebraico, mesmo possuindo quatro formas diferentes, é
bastante simples para quem está interessado apenas em ler e traduzir textos,

mas não escrever (como é o caso geral dos estudantes de hebraico bíblico). Portan
to, as regras apresentadas não devem preocupar em demasia o principiante. Os pon
tos importantes para a leitura e tradução serão bem destacados.

4.1 Posição do artigo definido
O artigo definido aparece sempre ligado ao início da palavra por ele definida. Ob
serve o exemplo:

J ~iJ =o coração

Neste caso, . iJ é o artigo definido e J ~ é a palavra definida por ele.

J ~ = coração . iJ = o

4.2 Formas do artigo definido
O artigo definido aparece sob várias formas, dependendo sempre da palavra ligada.

4.2.1. Forma básica do artigo definido
A forma básica do artigo definido hebraico é iJ, mas, como já foi dito, não é a úni

ca. Esta forma é utilizada antes de palavras iniciadas com qualquer consoante, com

exceção de:~, i1, n, l) e'.

Cli~ =dia

0'0 =cavalo

Cli~i1 =o dia

O'Oi1 =o cavalo
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4.2.2 Artigo definido na forma il
O artigo definido na forma iJ, sem o ponto na próxima consoante, é utilizado antes

de il ou n.

?:l" il = templo, palácio
T ••

~lr:r = espada

?::J"ilil = o templo, o palácio
T "-

~'nil = a espada
': ': -

4.2.3 Artigo definido na forma i1
T

O artigo definido na forma ry é utilizado sempre antes das consoantes ~ e 1 e, ge-

ralmente, antes de l) .

~~ = pai ~~il = o pai
T T

m, = espírito, vento n"il = o espírito, o vento
- T

'''.!j = cidade '''!7il = a cidade
• T

OBSERVAÇÃO: Também é usado o artigo na forma i1 antes de palavras inicia-
T

das com iJ e ~ tônicos. Por exemplo:

'il = monte, montanha

O!7 = povo

'ilil = o monte, a montanha
T T

O!7il = o povo
T T

4.2.4 Artigo definido na forma ;:;r
O artigo definido também aparece na forma ;:;r. Ele é utilizado antes de palavras i

niciadas com i1 e l) átonos, e antes de n e n .
T T T T:

O""'}iJ = montes, montanhas

?~!7 = canseira, labuta
T T

tDin = novo
T T

l1TrJ =visão

OBSERVAÇÕES:

O"'ilil = os montes, as montanhas
• T .:

?~!7il = a canseira, a labuta
T T .:

tDinil = o novo
T T .:

11 T!Ji) = a visão

1) Como é possível notar, o artigo definido é utilizado nestas quatro formas: . iJ,
il,iJeiJ·
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2) Também é importante salientar a invariabilidade do artigo definido, Ele é o mesmo
em palavras masculinas e femininas, no singular ou no plural. O que pode mudar,
em alguns casos, são as suas vogais, como o terceiro dos exemplos a seguir.

010i1 = o cavalo i1010i1 = a égua
T -

O"010jJ = os cavalos ni010i1 = as éguas

,i1i1 = o monte, a montanha O",i1i1 = os montes, as montanhas
T T • T 0:

4.3 Artigo indefinido
Não existe forma própria para o artigo indefinido no hebraico. A simples ausência
do artigo definido implica indefinição da palavra.

~~ =umpai

OBSERVAÇÃO:

~":;l/ = um profeta ,i1 = uma montanha

1) Geralmente traduzimos por pai, profeta e montanha, a não ser que o contexto
exija a presença do artigo indefinido,

2) A idéia de indefinido pode ser expressa ainda pelo uso do numeral ir:r~ (um)

após o substantivo, e pelas palavras &~ e i1~ antes do substantivo.

• ir:r~ ~":;l~ = um profeta (lRs 20.13)

• ~":;l/ &~ = homem profeta (tradução literal) = um profeta (tradução

melhorada) (Jz 6.8)

• i1~":;l~ i1~ = mulher profetiza (tradução literal) = uma profetiza (tra

dução melhorada) (Jz 4.4)

4.4 Pontos mais importantes a respeito do artigo

1. O i1 como primeira consoante de qualquer palavra tem grande probabilidade de

constituir o artigo definido, De forma geral, só não será artigo definido se a pa

lavra contiver um i1 inicial, ou se ele for utilizado como prefixo para demons-

trar o grau do verbo, ou ainda se o i1 for uma partícula interrogativa.'

2. O artigo definido possui sempre as mesmas formas, seja para o plural, singular,
masculino ou feminino.

! Como partícula interrogativa o ii pode aparecer nas formas iJ, iJ e iJ, sempre como prefixo
na primeira palavra da pergunta. Mais detalhes serão dados adiante (v. capo 12). Por enquanto, em
possíveis pesquisas, só tenha cuidado para não confundir o i1 interrogativo com o artigo.
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3. Decorar o vocabulário vai ajudar a descobrir se o i1 é utilizado como artigo,
partícula interrogativa, ou se faz parte da palavra.

4. Nos dicionários normais (excetuando-se os analíticos), as palavras não são en
contradas precedidas do artigo. Assim, se você procurar, nos dicionários, algu
ma palavra com i1 no início e não a encontrar, deve procurá-la sem esta letra,

pois ela deve ser o artigo. Por exemplo: se você procurar a palavra '~..piJ em
um dicionário comum, certamente, não a encontrará. Mas se você a procurar
sem o artigo iJ (,~~), com certeza, será encontrada.

5. A letra i1 pode aparecer ainda como partícula interrogativa ou interjeição. O
contexto, entretanto, se encarregará de demonstrá-lo.

A presença do artigo junto a algumas palavras pode causar modificações na

vocalização. Um exemplo é a palavra rl~. Quando está precedida do artigo defi

nido, o primeiro seghol c.. ) transforma-se em qamets gadol (.> .Ou seja, a palavra

passa de rl~iJ para rl~iJ. Portanto, ao procurar alguma palavra nos dicioná
rios, deve-se levar em conta essa possibilidade.

VOCABULÁRIO 3 (PARA SER DECORADO)

~~ não 0'0 cavalo

~J"iJ templo ,~~ servo
T

,i1 montanha ,il:' ainda, de novo

~i1T ouro rll olho
T T

~~n leite i1rll:' agora
T T T -

~lry espada ~:J.~ exército
T T

,~., gerar i1'~ ordenar
-T T T

=jQ~ prata n" espírito

~~~ encontrar ll1 amigo
T T

rnsc mandamento ~:J.i6 cajado, tribo
T : • .,' ..

~J (partícula de súplica) por favor l:':J.i6 jurar
T - T

~":J.J profeta OtQ nome
• T

~~J cair i1~~ ano
- T
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4.5 Exercício de transliteração, separação de sílabas e tradução
Translitere, separe as sílabas e traduza as seguintes palavras:

Transliteração Separação Tradução

:JlD

tJ~iJ

1\W1
• T

r)~iJ

~~:Jj
• T

iD~~

:J~i1
T T

17~
iD~~i1

• T

010i1

tJl'i1
T T

tJl'
T

1~.p

i~!l

tJ~

i1jiD
T T

1:Jl'i1
": ": T

i1j~i1
T T -

n11i1- T

~~:Jji1
• T -
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4.6 Texto para cópia, transliteração, leitura e futura tradução (81100)

i11in? 'i~T~ 1
T: : .

: inj'~~ ", "-1l" i1em O?il'? rnrr :Ji~-":l 5
IT .:: T -::- T : T: •
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Capítulo 5

o WAWCONJUNTIVO

O waw conjuntivo aparece de várias formas no texto bíblico. Ele está sempre
ligado ao início de uma palavra e tem, invariavelmente em qualquer situação,

a mesma função: unir palavras e orações. Por isso, as regras seguintes demonstrando
seu uso não devem preocupar muito o iniciante. O importante é saber que, mesmo
tendo várias formas, ele permanece com o mesmo significado. Geralmente será
traduzido pela conjunção "e"; em alguns casos, mais raros, deverá ser traduzido
"mas" ou "então". O contexto mostrará qual deve ser a tradução.

5.1 Forma básica do waw conjuntivo
A forma básica do waw conjuntivo é 1. Ele aparecerá sempre ligado a uma palavra,
nunca isolado. Veja alguns exemplos:

tJ~~iD =céus tJ~~tD1
' 1=e ceus

- T - T :

m, =espírito rm =e espírito
- :

'~17i1 =o servo '~17i1' =e o servo
": ": T ": ": T :

5.2 Waw conjuntivo antes de palavra iniciada com sílaba tônica
Antes de uma palavra iniciada com sílaba tônica, a forma do waw conjuntivo é 1,
mas, como já foi dito, a tradução não varia.

1 Quando em pausa, a palavra t:n~~ aparece na seguinte forma: t:I'9~, trocando o pathah por

outro qamets gadol.
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n~ = innão
T

ClO? = pão

n~' = e irmão
T T

Cln~' = e pão
': -: T

5.3 Waw conjuntivo antes de shewa composto
Antes do shewa composto, em palavras iniciadas pelas consoantes ~, !) , i1 ou n, o
waw conjuntivo toma a vogal inicial acompanhante do shewa.

~~~ =eu ~~~J = e eu

'T!)~~~ = Eliézer 'T!)~~~' = e Eliézer
';.; . ':: ':.: . '::':

~~n2 = doença ~?m3 = e doença
• T: T: T

OBSERVAÇÃO:

A palavra Cl~j~(~~ é uma exceção a esta regra. Seguindo-a deveria ficar

Cl~j~r"~~.), porém fica Cl~i1'~J.

5.4 Waw conjuntivo antes de O,:J,!l e shewa vocálico

Antes de palavras iniciadas com as consoantes O, :J ou !l, ou alguma outra com

shewa vocálico, o waw conjuntivo toma a forma 1.

1~ = filho

~p~ = fêmea, mulher

1~' = e filho

i1~p~' = e fêmea, e mulher

5.5 Waw conjuntivo antes de yodh acompanhado de shewa vocálico
Quando a palavra é iniciada com yodh e shewa vocálico C), o waw conjuntivo

toma a forma 1 e o shewa vocálico desaparece. Por exemplo: Cl~ ~tp1'~ (Jerusa

lém)" fica Cl~ ~iD1'~1 .
• - T •

2 É bom lembrar que o shewa composto de qâmets tem o som de "o" e deve ser transliteradopor ã.

3 Como o waw neste caso toma a vogal do shewa composto, a conjunção 1deve ser lida "vo" e
transliterada vã.

4 Na grande maioria das vezes em que aparece no texto bíblico, Jerusalém está na forma
07Y11', a qual deve ser lida O' 7Y11" sem levar em conta que o hiriq qaton está sob o mem sôpi.

Ela também aparece no texto bíblico como O7!?i11' e 0?t911'.

58



o WAW CONJUNTIVO

5.6 Observações finais sobre o waw conjuntivo
As regras apresentadas acima possuem algumas exceções. O mais importante neste

curso é saber que o waw conjuntivo aparece nas várias formas: 1, J, }, l, " , e 1
(vo - como em" ,?rD) e deve ser traduzido geralmente por e, mas, então, ou outra

palavra que couber melhor no contexto.
Também é importante saber que no hebraico bíblico são poucas as palavras

iniciadas com waw (1). Provavelmente, além de mais ou menos dez nomes pró-

prios, existam apenas duas palavras nesta condição. São elas: 1n, de significado

incerto, e a palavra ,~, (Gn 11.30), que significa criança.
T T

VOCABULÁRIO 4 (PARA SER DECORADO)

D'~ homem Dr:r~ pão
T T

,~ ou i1~tj cem
T .•

n~ irmão D"tj águas
T

1n~ outro D"}~tj Egito

~:~ carneiro iD~' cabeça

i1JJ construir :J1 muito
T T

1}~ abençoar i1.P1 .P1 .P1 mau, ruim, mal
T T T

nJ filha D~iD inteiro
.• T

1in~ meio, dentro D"tjiD céus
• - T

"i~ povo F~iP óleo

i1~~ revelar, ir para o cativeiro 1fD príncipe
T T

D1 sangue nnn debaixo
T

III caminho

EXERCíCIO DE TRADUÇÃO (1)
Traduza para o português as seguintes frases:

1) : rl~iJ1 D"~~iJ (Gn 2.1)
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2) : ~:r7' i1~t?1J (Is 7.15)

3) : ~"~t! FTj (Is 28.7)

4) : i1 li ?i?' i1:;J):t (Dt 11.26)

5) : rm~i1' Cl"'1'JiJ (Dt 30.19)
'; T -:

6) : Cl~~'1'" i11'i1" (Jr 19.7)
- T • T :

7) : i177PiJ! i1~'J:tiJ (Dt 30.19)

8) : ~~1' ~~n (Js 5.6)
T : T T

9) : ~iJJ ;~ 1r)9+.J (Gn 44.8)

10) : ~iJn 1r)9+.J (Nrn 22.18)

5.7 Texto para ler, meditar e memorizar

SALMOS 50.15

: "j1:l::Jr1' ~~71'J~ i11Y Cl;":l "~~'Ji?'.... : - : T T

e - tu glorificarás - a mim eu - livrarei - a ti angústia em-dia de e - invoca - me

"Invoca-me no dia da angústia: eu te livrarei, e tu me glorificarás."

60



Capítulo 6

-PREPOSIÇOES

N a língua hebraica existem várias preposições. Aqui veremos as principais,
denominadas inseparáveis (aparecem sempre ligadas a alguma palavra) e au

tônomas (sozinhas).

6.1 Preposições inseparáveis

6.1.1 Formas básicas das preposições inseparáveis
As preposições hebraicas principais, ou mais comuns, são chamadas inseparáveis e
possuem as seguintes formas básicas:

•
•
•

=f =em, por, com

~ =como, conforme

~ =a, para, de

OBSERVAÇÃO:

Os significados aqui apresentados ocorrem com maior freqüência, apesar de
existirem outros; desejando mais detalhes, verifique os bons dicionários apresenta
dos na bibliografia.

6.1.2 Posição das preposições inseparáveis
As preposições inseparáveis, como o nome bem demonstra, aparecem sempre liga
das ao início de alguma palavra. Confira as seguintes:

• 01 ~i9=f =em paz, por paz, com paz
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• Cli 't9~ =como paz, conforme paz

• m't9' =de paz, para paz, a paz!

6.1.3 Outras formas das preposições inseparáveis

As formas básicas das preposições inseparáveis são: =t, ~ e " mas podem sofrer
algumas alterações, dependendo da palavra a qual está unida.

6.1.3.1 Preposição com palavra que tem shewa simples na primeira sílaba
Quando a palavra precedida pela preposição possuir shewa simples na consoante
inicial, a preposição sofre a seguinte modificação:

•
•
•

:J se transforma em :;l

::J se transforma em ::J

~ se transforma em ,

Veja, por exemplo, como fica a palavra i1~l=t (bênção) com as preposições
inseparáveis.

a) i1~l~:J =em, por, ou com uma bênção

b) i1~l~~ = como ou conforme uma bênção

c) i1~l~' =a, para, ou de uma bênção

6.1.3.2 Preposição com palavra iniciada com yodh e shewa simples
Se a consoante inicial da palavra for um yodh C) acompanhada de shewa simples,
ao ser precedida da preposição inseparável, o shewa desaparece.

i1i'i1" =Judá
T ,

Com as preposições:

i1i'i1:JT .

i1i' i1"::J
i1"i1" ST •

6.1.3.3 Preposição antes de guturais com shewa composto
Antes das consoantes guturais (~, S), i1 e n), com shewa composto, as preposições
tomam as vogais do shewa composto. Observe os exemplos:

I O a em "a paz" é uma preposição e não artigo.
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Cli ~r:r =sonho ~ ~1J =doença iDij~ =ser humano

Com as preposições: Com as preposições: Com as preposições:
Cli~n:J ~~n:J iDij~:J

-: - • T: T .,': ','

Cli ~1J::l ~~n:l iDij~:l
· T: T ',': ':

Cli~n~ ~~n~2 iDij~~
-: - • T: T ':: .:

OBSERVAÇÕES:

1. Em alguns casos, como na palavra ~t'~, por exemplo, a preposição toma a

vogal do shewa composto e o shewa composto desaparece, ficando a palavra
assim: ~j'~:J - ~j'~:l - ~j'~~.

T - T - T -

2. Na palavra tl~iJ'~~ o shewa composto desaparece e a preposição toma a vogal

sere <..) ficando: 6~iT·~~:J. - Cl~iT'~~~ - Cl~i~r"~~~.

6.1.3.4 Preposição antes de sílaba tônica
Antes de sílaba tônica, as preposições aparecem com o qamets gadol ( T ). Por exemplo:

Cl~Q =águas

Com as preposições:
Cl~~:J

• - T

Cl~~:l

Cl~~S
• - T

6.1.3.5 Preposição antes de artigo definido
Quando a preposição precede o artigo definido toma a vogal deste, e a consoante
do artigo desaparece. Veja como fica:

17~iJ =o rei "niT =a festa ,~ 17iT =a cidade
T ': • T

Com as preposições: Com as preposições: Com preposições toma as formas:

17~~ =no rei "n:J =na festa ,~17:J =na cidade
T -: • T

17~::l =com o rei "n:l =com a festa ,~17:l =com a cidade
T -: · T

17~~ =para o rei "07 =para a festa ,~!'; =para a cidade

2 É bom observar que na palavra' 'rI a vogal composta de shevá é qamets qaton. Por isso, o
som da preposição não será la, mas tomando a vogal do shevá composto terá o som de lo.
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6.2 Preposições autônomas
Além das preposições inseparáveis existem ainda outras preposições, aqui cha
madas autônomas simplesmente por não estarem, necessariamente, unidas a al
guma palavra. As principais, ou mais utilizadas, serão vistas neste ponto.

6.2.1 Preposição -1~

A preposição -1~ indica principalmente procedência, podendo ser traduzida, na

maioria das vezes, por de, pode aparecer ligada à palavra ou, em alguns casos, se
parada dela. Suas formas podem ser variadas.

Ligada à palavra, esta preposição perde o nun final e passa a ter um ponto
dentro da primeira letra seguinte.' Veja, por exemplo, como fica a palavra C1ip9
(lugar) quando acompanhada da preposição -1~: C1ip~~ (de um lugar).

Se a consoante inicial da palavra for um yodh acompanhado de shewa C), o

shewa desaparece. Assim, a palavra i1l' i1~ (Judá) com a preposição passa a ser

escrita rrnrr r,j (de Judá).
T •

Antes de consoantes guturais (~, D, i1 e n) ela se toma em ~ (na maioria das

vezes). Um exemplo pode ser visto na palavra f.t' (árvore), que acompanhada da

preposição deve ser escrita r~~ (de uma árvore).

Antes de artigos, geralmente aparece na forma normal -1 ~, mas pode apare

cer também sob a forma reduzida 0.. Por exemplo, a palavra r~ acompanhada do

artigo e a preposição pode aparecer nas formas r~ry~ ou r~ry-l~ continuando
com o mesmo significado (da árvore).

6.2.2 Preposição ,~

Outra preposição utilizada com freqüência é ,~. Ela pode aparecer sozinha na

forma normal (,~), ligada à próxima palavra (ir,jll- ,~) e em conjunto com sufi

xos pronominais" C,~, 'J~ ,~, C1:;;J~ ,~, C1iJ~ '~). Normalmente, essa preposição- ....
indica movimento ou direção. Ela pode ser traduzida por: para, a, em direção a,
até e outras de acordo com o contexto.

3 Essa não é uma regra fixa. Diante de algumas consoantes que recebem shewa, o ponto na pró
xima letra é dispensado e, ainda, em outros casos, pode ser considerado implícito, como nos exemplos
seguintes. Para mais detalhes consulte, de Guilherme KERR, Gramática elementar da língua hebraica,
p.27.

4 Não se preocupe agora com os sufixos pronominais; eles serão tratados mais adiante.
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6.2.3 Preposição ,~

Por fim, é bom lembrar da existência da preposição '~. Muitas vezes ela é utili

zada como se fosse a preposição ,~; ,~ também é utilizada como se fosse , ~ .

O contexto determina sua utilização no texto. Seus significados básicos são: so
bre, acima de, em cima de, diante de, por causa de etc. Ela pode ser utilizada so
zinha (,~), ligada à próxima palavra C ,~), com sufixos (por exemplo: ~ 7l?,
'j~ ?l?) ou, ainda, em conjunto com outras preposições (por exemplo: ,~~ e

'~~).

6.3 Resumo das preposições

1. As preposições podem aparecer nas seguintes formas'':

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~T T

~ ::;l :J :J :J :;J :;l
T T, 7 , , , ? ?
T T

-F~ ~ ~ (com ou sem o ponto dentro da letra seguinte

,~ -,~ ,.0 -,.0

2. De forma semelhante ao artigo, conhecendo-se o vocabulário, torna-se fácil sa
ber quando a palavra é precedida de alguma preposição inseparável. Caso apa
reçam as letras ~,:J ou ., diante de qualquer palavra, seja qual for a vogal acom
panhante, trata-se de preposição.

5 A quarta e a quinta colunas são iguais, mas representam preposições diferentes de sons dife
rentes com o qamets gadol (â) e o qamets qaton (o).

65



GRAMÁTICA INSTRUMENTAL DO HEBRAICO

VOCABULÁRIO 5 (PARA SER DECORADO)

1;~ luz 1iPn trevas

1~ somente i1~~~ noite"
T : -

iDiJ~ homem, ser humano de fJ~r~ altar

forma genérica

1n:J escolher lJ;i'~ lugar
- T

r~ entender ~9ibtj juízo
T : •

1;:J~ valente; guerreiro; herói 1~S; lado, margem, região

H jardim i11l' congregação
T ••

1~:r peste lJ~;l' eternidade
T

1;' geração rS; árvore

iD1' buscar, procurar r~"J.t? poderoso
- T

~1i1 matar i1i?l~ justiça
- T

n~! sacrificar n~~J princípio

~n festa i1nib ver
T T T

lJ;~lJ sonho

EXERCíCIO DE TRADUÇÃO (2f

1) : 1~'i1- ~:J:J (Jr 42.5)
T T - T:

2) : i1i?:r~:;l' ~~~~~ (Is 9.6)

6 Esta palavra aparece ainda nestas outras formas: 1;'7, 1;'? e iT?~?
7 Algumas das preposições estão acompanhadas dos artigos.
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3) : r'"JlJ 'i~J:;l (Jr 20.11)

5) : r:r~~? '~~o. (Nm 32.32)

6) : :l)r:r~ i~ '~:r~ (Êx 5.3)

7) : ü,[i :l,:J (1Cr 29.9)
•• T ..:

8) : rl~iT'1.; (Go 1.20)

9) : i1i?i~-'~ i1Ji1~ (Dt 32.48)

10) : ül7i1-,::l, (2Sm 6.19)
T T T:
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7.4 Texto para copiar, ler e meditar"

SALMOS 37.3-5

v.3

da - verdade e - alimenta-te habita - na - terra e - faze - bem em - Yahweh confia

"Confia em Yahweh e faze o bem; habita na terra e alimenta-te da verdade."

v.4

do - coração - de ti

ri'~iD~-: : .

os desejos e - ele concederá - a - ti

i1,i1'1,l7
T -

de- Yahweh e - agrada-te

"Agrada-te de Yahweh, e ele te concederá os desejos do teu coração."

v.5

:i1tDl7'1 ~'i11 ''1'l7 n~~' ~Pl1 i1,i1'1- ,l7 'i)r: -:- T T T -

fará e-ele em-ele e-confia o caminho - de ti para - Yahweh entrega

"Entrega o teu caminho a Yahweh; confia nele, e ele fará."

8 Obs.: Copiar apenas o texto hebraico.
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Capítulo 7

GÊNERO E NÚMERO DOS
SUBSTANTIVOS E ADJETIVOS

7.1 Gênero dos substantivos e adjetivos
No hebraico existem apenas dois gêneros tanto para os substantivos quanto para os
adjetivos: masculino e feminino.

7.1.1 Forma do masculino
O masculino não possui terminação especial e pode aparecer sob diversas formas.
Veja os seguintes exemplos:

:J~ = pai ~~~ =juízo 'i~ = luz 1~ =filho

Como é possível notar nas palavras acima, o gênero masculino não possui
terminação especial que o diferencie. Nessas palavras apareceram as terminações
:J, i, , e j, mas também poderiam aparecer outras.

7.1.2 Forma do feminino
As palavras femininas, geralmente, são distintas das masculinas pela terminação
i1Q ou n. As palavras seguintes são femininas (repare nas terminações):

n71 = porta n~~r:r = pecado iT~i" = pomba iT::JO = cabana
T '.
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OBSERVAÇÃO: Algumas palavras possuem formas diferentes para distinguir o
masculino do feminino, sem a utilização de terminações específicas.

:l~ = pai D~ =mãe ,~~ =servo 11r,j~ =serva
T T

7.2 Número dos substantivos e adjetivos
Quanto ao número, os adjetivos são classificados de duas maneiras: singular e plu
ral (como em português), e os substantivos de três: singular, plural e dual.

7.2.1 Masculino singular
O masculino no singular, como já foi visto no item 7.1.1, não possui terminação
especial. No plural, geralmente, possui a forma básica do singular com o acréscimo
da terminação t:J~. Veja os exemplos seguintes:

Singular Plural
:li~ =bom D~~i~ =bons

~9iDr,j =juízo D~~9iDr,j =juízos
T : • . T :

19 =touro D~l~ =touros
T

7.2.2 Feminino singular
O feminino singular já foi visto no item 7.1.2 Quanto ao plural, geralmente,' é for
mado a partir da palavra no masculino singular com o acréscimo da terminação m.
Por exemplo:

• Singular masculino: 19 =touro
T

• Singular feminino: 1119 =vaca
T T

• Plural feminino: ni19 =vacas
T

OBSERVAÇÃO: Deve-se levar em conta também a existência de algumas pala
vras femininas possuidoras de terminações do plural masculino e masculinas deten
toras de terminações do plural feminino. Seguem dois exemplos:

1. Palavra feminina com terminação do masculino plural:

D~jiD =anos
• T

I Este é o caso, também, da palavra rJ:J (filha), que não deriva sua forma singular do singular

do masculino q:1), como seria de esperar, mas que no plural se mantém fiel a essa "regra", tomando a

forma rli:J::;'.
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2. Palavra masculina com terminação do feminino plural:

~~, =coração ni~~? = corações

7.2.3 Dual
O dual é designação do plural de alguns substantivos contados aos pares na nature
za. Sua terminação é ti: _, tanto para o masculino quanto para o feminino.

a) Palavra masculina no dual:

=j~ =narina

b) Palavra feminina no dual:

r~ =olho

ti:~~ =narinas

tI:~~.? =olhos

OBSERVAÇÃO: A sílaba tônica do dual é sempre a penúltima da palavra.

7.3 Resumo sobre gênero e número

Singular Plural Dual
Masculino Não possui termi- Terminação ti: Terminação

nações especiais tI~ _

Feminino Terminações Terminação Terminação
iT -n ni tI~

T

VOCABULÁRIO 6 (PARA SER DECORADO)

tI~ mãe '7: menino

iT~~ serva 1~~ a favor de, porque
T T

=j~ narina ~" levita, Levi

ll~ comprimento iT:lO cabana
T ".

n71 porta Tli força
T

l~iJ virar 19 touro, bezerro
T

iT:JT prostituir-se liiD9 rebelião
TT - .,'

n~~n pecado; sacrifício pelo pecado lili1 ser mau
T -
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ph regra .!):::JfD satisfazer
- T

:::Ji~ bom rrrn lei
T

i1ji" pomba
T

EXERCíCIO DE TRADUÇÃO (3)

1) : nij:::J1 tl"j:J (Gn 5.4)
T . T

2) : ni'~'" tl"'~" (Zc 8.5)
T· • T :

3) : 1)7~ ni1!fiJ (lSm 6.12)

4) : ~::l"i1~ nin~1 (Ez 41.23)
T •• - T :

5) : tl"1:::J1i1-~:l (lSm 3.18)
• T : - T

6) : tl"~~~~iJ) tl"P1JiJ (Dt 6.1)

7) : l!~iJ "d~7 i1:;J7~iJ (Et 1.11)
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11) : t:J'l1iJi)-'.tl (Jz 11.38)

12) : t:J'l1tm t:J'l::J'O (Ir 17.25)
• T: • T :

7.4 Texto para cópia, leitura e futura tradução (5123)

: 10m~ ~., 'I D1 iT,iT'l i'i' 1ioTO ~
lT : ": • T:' T : : •
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Capítulo 8

o CONSTRUTO E O ABSOLUTO

8.1 Definição dos termos
O construto e o absoluto são estados de um substantivo em relação a outro, indicando
principalmente posse, onde o primeiro se encontra na dependência do segundo. Entre eles
deve aparecer na tradução, geralmente, a preposição de. Contudo, em alguns casos exigi
dos pelo contexto, outras formas poderão ser utilizadas. Isto ocorre especialmente quan
do o construto é um adjetivo ou um particípio. Mais à frente veremos alguns exemplos.

8.2 Posição do construto e do absoluto
O construto aparece sempre antes do absoluto. Repare nos seguintes exemplos:

Absoluto Construto
i1"i1~ (Judá) r)~ (terra) =A terra de Judá1

T :

~i1T (ouro) elp (anel) =Anel de ouro
T T

8.3 Formas básicas dos substantivos no construto
As palavras no estado absoluto não sofrem modificações. As que se encontram em
construto podem sofrer modificações nas vogais e consoantes.

8.3.1 Forma do masculino singular
O masculino singular, na grande maioria das vezes, não sofre mudanças nas termi
nações, mas pode ter a vocalização alterada:

C1iP =nome iD~~iJ C1iP =o nome do homem

1 Quanto à utilização do artigo nesta tradução veja as explicações do ponto 8.4.
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8.3.2 Forma do feminino singular
O feminino singular geralmente muda a terminação i1 T para n. Em poucos casos o

substantivo feminino termina em i1 .. , e quando no construto, toma a forma i1 ... Ve
remos também um exemplo deste segundo tipo, mas o estudante deve preocupar-se
mais com o primeiro exemplo - a regra - e não com o segundo - a exceção.

rrnn =lei rrrn =lei de t:l"i1',?~ rr-m =a lei de
T . ...: -

Deus ou lei de deuses

i11PO =ajuntamento i1JpO=ajuntamento de O:~iJ i1JpO =o
ajuntamento das águas

8.3.3 Forma do masculino plural
O masculino plural muda a terminação C1~. para ~ ..

O~01Cl =cavalos ~o.1Cl =cavalos de i1i1i1~ ~Cl1Cl =os cavalos de Judá
T : ••

8.3.4 Forma do feminino plural
O feminino plural, quando no construto, não sofre alterações nas terminações.

niiin =leis iV'~ niiin =leis de homem

8.3.5 Forma do dual
O dual toma a forma do plural construto e muda de C1: _ para ~ ..

~ ?tJ = pés de...

8.4 Outras características gerais do construto e do absoluto
1) O construto não possui artigo definido. O artigo do absoluto define, também o

construto.

iD~~i1 Cl1Cl =o cavalo do homem
• T

2) Se o absoluto for um nome próprio não recebe artigo. Mesmo assim, a expres
são toda é definida.

i1'i1~ i~ =a mão de Yahweh
T : -

3) Para tornar uma expressão com nome próprio indefinida é necessário utilizar a
preposição 7.
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", 'i~T~

,i,~ 'i~T~
• T : : •

=
=

o salmo de Davi

um salmo de Davi
um salmo para Davi

o CONSTRUTO E O ABSOLUTO

4) Se o substantivo encontrado no estado absoluto for indefinido, o construto tam
bém será indefinido.

Cji~~ ilr~ = um homem de paz

5) Várias palavras podem aparecer em construto, em seqüência, na mesma frase.

Cj"~fJiJ r~ Tll =o caminho da árvore da vida.

6) Como foi dito em 8.1, em alguns casos, outras preposições podem tomar o lu
gar da preposição de após os substantivos no construto.' Veja alguns exemplos:

~: fJ ~i'~ =grande em força

~:;Jtp rqi'~ =boa em entendimento

8.5 Resumo das mudanças nas terminações do construto

Sinoular Plural Dual
Cj" Cj: -

Masculino
Normalmente não

muda para muda para
muda'

" ".. ..

i1 lJ: _
T

Feminino muda para não muda muda para
n "- ..

8.6 Alguns substantivos que possuem formas irregulares no construto"

Absoluto Construto

i1~ mulher n~ mulher de
T •

~t4t pai "~~ pai de
T

2 Guilherme KERR, Gramática elementar da língua hebraica, p. 48.
3 Em alguns casos irregulares, vistos a seguir, podem sofrer alterações.
4 Exemplos encontrados no livro A grammar for biblical hebrew, de C. L. SEüW, p. 121.
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n~ irmão 'D~ irmão de
T

O'D~ irmãos 'D~ irmãos de
-

TJ: coxa TT coxa de

=jtJ~ ombro =jt)~ ombro de

;"irJn~rJ batalha nrJn~rJ batalha de
T T , ": -: : .

;"irJ;"iJ gado nrJ;"iJ gado de
T .• : - .,': 0:

;"i n!;l tDrJ família nD~~~ família de
T T : •

;"i;l boca '~ boca de

VOCABULÁRIO 7 (PARA SER DECORADO)

~i)~ tenda Op anel

~ fogo ;"i;l boca

1) estrangeiro tDlP santo

1irJn asno ~ip voz, som

;"i1n esquentar ~rl pé
T T

1i;"i~ puro P"J somente
T

prr:r Isaque oi~tD paz
T

1t): resto 1i1t?[; Samaria

1irJ!~ salmo 1'rJt1 sempre
• T

EXERCíCIO DE TRADUÇÃO (4)

1) : ;"il';"i~-17~' ~~'J~r 17~ (2Rs 3.9)

2) : ;"i~rJ 1J1J (Êx 8.9)
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4) : i1'i1~ 'i~:J (ls 2.5)
T
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Capítulo 9

o ADJETIVO

9.1 Definição do termo
O adjetivo é uma palavra que qualifica ou modifica, de forma geral, o substantivo.
Concorda em gênero e número com o substantivo e é normalmente utilizado nas
funções atributiva (ou seja: qualifica o substantivo - atribuindo-lhe qualidade) e
predicativa, também chamada completiva.

9.2 Função atributiva
Na função atributiva, o adjetivo aparece depois do substantivo qualificado. Veja os
exemplos:

~i~ i?~
menino bom / um menino bom ou bom menino / um bom
menino

ii~i~ ii'~'l
menina boa / uma menina boa ou boa menina / uma boa

T T :- menina

CJ'l~i~ CJ'li~'l meninos bons / uns meninos bons ou bons meninos / uns bons
• T : meninos

ni~i~ nii~'l meninas boas / umas meninas boas ou boas meninas / umas
T : boas meninas

OBSERVAÇÕES:

1) Nos exemplos apresentados acima, como não há artigo definido, os conjuntos
são indefinidos. Os artigos indefinidos: um, uma, uns, umas podem aparecer na
tradução ou não, conforme as exigências do contexto.
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2) Na função atributiva - quando o conjunto (substantivo-adjetivo) está defi
nido -, o artigo definido aparece tanto no substantivo quanto no adjetivo. Veja
os exemplos:

~'~i1 i~~i1 o menino bom / o bom menino
- 0:":_

i1~'~i1 i1'~'i1 a menina boa / a boa menina
T - T : - -

0'~'~i1 O'i~'i1 os meninos bons / os bons meninos
- • T : -

n'~'~i1 n'i~'i1 as meninas boas / as boas meninas
- T : -

3) Quando houver mais de um adjetivo junto ao substantivo definido, todos rece
berão o artigo, como no exemplo a seguir:

IO,y.t;iJl o:;n:riJ 0.t;ry I_o_po_v_o_s_á_bl_'0_e_p_o_d_er_o_s_o1 ----.J

9.3 Função predicativa
Na função predicativa ou completiva, o adjetivo aparece sem o artigo, enquanto o
substantivo o possui. Na tradução, como pode ser visto nos exemplos italicizados
abaixo, a qualidade expressa pelo adjetivo é transmitida para o substantivo pela
utilização de um verbo. Também é característica desta função o aparecimento do
substantivo após o adjetivo. Veja nos exemplos como fica:

i'TiJ ~,~ o menino é bom

i1'~'i1 i1~'~ a menina é boa
T : - - T

O'i~'i1 O'~,~ os meninos são bons
. T : -

n'i~'i1 n'~'~ as meninas são boas
T : -

OBSERVAÇÃO:

Quando um adjetivo que termina com uma vogal seguida da letra i1 recebe

algum sufixo acaba perdendo tanto a vogal quanto o i1. Veja os exemplos com o

adjetivo i1t9j?, como segue:

i1tPi? duro, difícil

i1~i? dura, difícil

o'~i? duros, difíceis

n,iDi? duras, difíceis

I Guilherme KERR, Gramática elementar da língua hebraica, p. 25.
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VOCABULÁRIO 8 (PARA SER DECORADO)

1D~ dizer 1~o. livro
- T

~;:J ir, vir 1;.P pele, couro

~;1' grande O,Y.P poderoso
T T

i1~i1 ser i1tD.P fazer
T T T T

1pr velho 1j?~ isitar

tV1n novo nn~ abrir
T T - T

con sábio i1~i? difícil
T T

~~n assassinado 01 alto
T T T

i1~~ bonito 1DtV guardar
': T - T

°l~ vinha i1~.p;n abominação
T ••

~llq pouco

EXERCíCIO DE TRADUÇÃO (5)

1) : i1~"i1 1~.Pi1 (Gn 10.12)
T : - • T

ou

2) : i1D~i1 i1~ (2Sm 14.2)
T T -: T'

ou

ou
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3) : ?;1fi'J FJ:m (Nrn 35.28)

ou

4) : r)~iJ i1~;t) (Dt 1.25)

5) : lJ,YS; lJ.!J~ (Jl 2.5)

ou

ou

6) : lJ:m-lJl' (Dt 4.6)
T T -

ou

ou

7) : lJ"?i1~ lJ"i~ (Js 23.9)

ou

ou
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8) : O"~'~~, O":;J77.? (51135.10)

9) : 1PJiJ ~"~liJ (lRs 13.25)

10) : o"~ir:DiJ O",:J'1iT (Js 23.14)
• T : -

11) : i1~ir:DiJ rl~iJ (Dt 1.35)

12) : ni ,-q ni:J~in (Ez 8.6)

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou
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13) : ~ii) Q17 (Dt 2.10)
T -

ou

ou

14) : 1PFJ iD~~iJ (Jz 19.16)

ou

15) : r.\.li) :Ji~ (Gn 3.6)

16) : 1P! iD~~ (Jz 19.16)

ou

ou
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Capítulo 10

OS PRONOMES PESSOAIS

10.1 Definição do termo
Os pronomes pessoais são palavras que designam as pessoas gramaticais (primeira,
segunda e terceira do singular e do plural), além de indicar em uma conversa quem
fala, com quem se fala e de quem se fala.

10.2 Pronomes pessoais do singular

Forma hebraica Classificação Tradução
'l~~

primeira pessoa comum
'l:;l~~

eu
T

i1n~ segunda pessoa do masculino
tu (homem)

T - você (homem)

t;1~ segunda pessoa do feminino
tu (mulher)

você (mulher)

~'i1 terceira pessoa do masculino ele

~'liJl terceira pessoa do feminino ela

I Costumeiramente no Pentateuco a forma da terceira pessoa do feminino singular é ~'iI e não

~'i1.
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10.3 Exemplo de uso dos pronomes pessoais do singular

a) :l~ ~j~
T .-:

=eu sou pai

eu sou um pai

=eu sou mãe

eu sou uma mãe

=eu sou pai

eu sou um pai

=eu sou mãe

eu sou uma mãe

b) F):J i1n~ = você é sacerdote - você é um sacerdote
T -

tu és sacerdote - tu és um sacerdote

c) i1~ n~ = você é mulher - você é uma mulher
T • : -

tu és mulher - tu és uma mulher

d) ''?~ ~1i1 = ele é menino - ele é um menino

e) n~ ~~iJ = ela é filha - ela é uma filha

10.4 Pronomes pessoais do plural

Forma hebraica Classificação Tradução
1jnj~

: - -: primeira pessoa comum nós
1jr:r~

em~
segunda pessoa do vós (homens)

0: _ masculino vocês (homens)

1t)~ segunda pessoa do vós (mulheres)
i1jn~ feminino vocês (mulheres)

T •• -

em terceira pessoa do
eles

i1~i1 masculino
T ••

FJ terceira pessoa do
elas

i1ji1 feminino
T ••

10.5 Exemplos de uso dos pronomes pessoais do plural

a) ni:l~ 1jm~

ni:l~ 1jnj
T : -

=nós somos pais / nós somos uns pais

=nós somos pais / nós somos uns pais
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c) ?~l~ nij~ 1D~

", ni'''~?n iijn~• T • : - T ., -

d) rl~iJ .,~!~ ii~iJ

rl~iJ .,~!~ OiJ

e) ni'''~?n iijii
• : - T ••

ni'''~!D 1iJ

=vós sois alunos / vocês são alunos

=vós sois as filhas de Israel/vocês são as
filhas de Israel
= vós sois as alunas de Davi / vocês são
as alunas de Davi

=eles são os reis da terra

= eles são os reis da terra

=elas são alunas

=elas são alunas

OBSERVAÇÕES:

1. As palavras "homem", "homens", "mulher" e "mulheres", entre parênteses, apa
recem após a tradução dos pronomes da segunda pessoa, nos quadros acima, a
penas para destacar a existência de diferenças inexistentes na língua portuguesa.
Elas não devem aparecer na tradução, a não ser que o contexto exija.

2. Todos os pronomes pessoais devem ser incluídos nos cartões de vocabulário
para serem decorados.

VOCABULÁRIO 9 (PARA SER DECORADO)

1i'iJ~ Arão "7~ vaso, utensílio

::J.~i~ inimigo H'~~ Canaã

O'~ Síria ::J~i~ Moabe
T -: T

,,~ Assíria ii~n?~ guerra, batalha
T T : •

r~ entre, no meio de Cl~j oráculo, pronunciamento
°'0 :

n"!~ pacto iilV responder
T T

O" mar 1i~~ Sião
T

::J~~= Jacó ?,~tb Saul
T

~,., temer ,.vtb portão
•• T

"., descer
-T
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EXERcíCIO DE TRADUÇÃO (6)

1) : iT)iT~ ~~iJ,j Clt)~~ (Is 61.6)

2) : Cl~j:J iTrJiT (Is 63.8)
• T T ..

3) : Cl~ ~~iJ (lCr 2.26)

4) : Cl.!)iT- ?:J1 ~'iT (Gn 35.6)
T T T :

5) : iT~iJ ~~~, (15m 1.26)

7) : iT1iT~ ~jj~ (Êx 20.2)
T : • T

8) : iLi~~iT iTn~ (25m 12.7)
. T T-

9) : Cl~:J'J 'jm~J (Ez 33.24)
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10) : Cl'~:m norn (Pv 30.24)
• T -; T" :

10.6. Texto para cópia, leitura e futura tradução (Êx 3.13-15)
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Capítulo 11

OS SUFIXOS PRONOMINAIS

11.1 Definição do termo
Sufixos pronominais são pronomes pessoais abreviados que aparecem sempre liga
dos a uma palavra, quer substantivo, adjetivo, preposição, partícula ou verbo. Co
mo veremos, eles podem ter formas variadas dependendo do gênero e do número
das palavras às quais estão ligados, e normalmente indicam posse.

11.2 Possíveis formas dos sufixos pronominais

I) O sufixo pronominal da primeira pessoa comum do singular'

~ ~ =de mim, meu, minha ~ ~ =de mim, meus, minhas

2) O sufixo pronominal da segunda pessoa do masculino singular

=de ti, teu, tua
=de você, seu, sua

=de ti, teus, tuas
=de você, seus, suas

3) O sufixo pronominal da segunda pessoa do feminino singular

=de ti, teu, tua
=de você, seu, sua

=de ti, teus, tuas

1 Nestes exemplos, a consoante hebraica ~, como não tem som, será utilizada como modelo pa

ra representar o final de qualquer palavra que possua um sufixo pronominal. Assim, nos exemplos
apresentados, o sufixo pronominal é a parte que aparece além do~.
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4) O sufixo pronominal da terceira pessoa do masculino singular

1~ ou 1~ =dele, seu, sua ,~ =dele, seus, suas

5) O sufixo pronominal da terceira pessoa do feminino singular

i1~ =dela, seu, sua
T

iJ~ =dela, seus, suas

6) O sufixo pronominal da primeira pessoa comum do plural

1j~ =de nós, nosso, nossa 1j~ =de nós, nossos, nossas

7) O sufixo pronominal da segunda pessoa do masculino plural

tJ:l~ =de vós, de vocês, vosso, vossa
',' :

tJ:;;J~ =de vós, de vocês, vossos, vossas

8) O sufixo pronominal da segunda pessoa do feminino plural

1:;;J~ =de vós, de vocês, vosso, vossa

1:;;J~ =de vós, de vocês, vossos, vossas

9) O sufixo pronominal da terceira pessoa do masculino plural

tJ~
T

=deles tJ~ =deles

10) O sufixo pronominal da terceira pessoa do feminino plural

1~ =delas 1~ =delas

11.3 Substantivos com sufixos pronominais
Nestes quadros seguintes, para ficar mais claro o que foi exposto acima, apresentare
mos o uso dos sufixos pronominais junto com o substantivo 010, servindo de modelo

para todos os outros? Dependendo da sílaba tônica do substantivo, e de outros fatores,

os sufixos podem sofrer pequenas modificações, como 1~ pode se tomar 1~ e 1po

de se tomar 1.A primeira forma é utilizada quando a última sílaba da palavra que pos-

2 Esses quadros, em grande parte, estão baseados em tabelas explicativas criadas pelo professor
Yutaka Morita, da Faculdade Teológica Batista do Paraná.
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sui O sufixo é tônica 0l~10 =teu cavalo), e a segunda, ainda que continue a ser o

mesmo sufixo pronominal masculino da segunda pessoa do singular, é utilizado quan

do a sílaba tônica da palavra é a penúltima 0lt:1lin =tua lei). Já o sufixo pronominal

masculino da terceira pessoa do singular (i) muda para (1) quando a palavra àqual está

ligado termina com 11,.. (111t9 '- toma-se 111'Jt;J =seu campo [dele]).3 Contudo, por

enquanto, o estudante não deve se preocupar muito com estas variações, a utilização
constante vai ajudar a reconhecer estas mudanças com facilidade.

11.3.1 Substantivos masculinos com sufixos pronominais do singular

Pessoa,
gênero e

número do
sufixo

La
comum do

singular
2:

masculino
do

singular

2:
feminino

do
singular

3:
masculino

do
singular

3:
feminino

do
singular

Substantivo
singular

i010

11010
T

Tradução
literal

o cavalo
de mim

o cavalo
de ti

(homem)

o cavalo
de você

(homem)
o cavalo

de ti
(mulher)

o cavalo
de você
(mulher)
o cavalo

dele

o cavalo
dela

Tradução
melhorada

o meu
cavalo

o teu
cavalo

o seu
cavalo

o teu
cavalo

o seu
cavalo

o cavalo
dele

o seu
cavalo

o cavalo
dela

o seu
cavalo

Substantivo
plural

"010

T~10

'''010
T

11"010
T .:

Tradução
Literal

os
cavalos
de mim

os cavalos
de ti

(homem)

os cavalos
de você

(homem)
os cavalos

de ti
(mulher)

os cavalos
de você
(mulher)

os
cavalos

dele

os
cavalos

dela

Tradução
melhorada

os meus
cavalos

os teus
cavalos

os seus
cavalos

os teus
cavalos

os seus
cavalos

os cavalos
dele

os seus
cavalos

os cavalos
dela

os seus
cavalos

3 Paulo MENDES, Noções de hebraico bíblico, p. 82-3.
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11.3.2 Substantivos masculinos com sufixos pronominais do plural

1.a ~D010 o cavalo o nosso 1j~010 os cavalos os
comum de nós cavalo de nós nossos

do plural cavalos

2: tJ:;Jt?1 o cavalo o vosso tJ:;J~010 os cavalos os
masculino

O
de vós cavalo de vós vossos

do plural (homens) - (homens) cavalos
- o cavalo - -

o cavalo de vocês os cavalos os
de vocês de vocês cavalos
(homens) de vocês

2: 1:;Jt?10 o cavalo o vosso 1:;J~010 os cavalos os
feminino de vós cavalo de vós vossos
do plural (mulheres) - (mulhe- cavalos

- o cavalo res) -

o cavalo de vocês - os
de vocês os cavalos cavalos

(mulheres) de vocês de vocês
(mulhe-

res)
3: tJ010 o cavalo o cavalo tJiT010 os cavalos os

masculino T deles deles deles cavalos
do plural deles

3: feminino 1910 o cavalo o cavalo FT010 os cavalos os
do delas delas delas cavalos

plural delas

OBSERVAÇÕES:

1) É oportuno perceber que os substantivos, quando na forma do plural, tanto no
masculino quanto no feminino, apresentam um yodh t) entre eles e o sufixo
pronominal, com exceção do sufixo da primeira pessoa comum do singular, o
qual já termina com yodh.'

2) As traduções literais aqui apresentadas têm apenas um propósito didático, faci
lita para o iniciante decorar assim, é claro que, algumas delas, não devem ser
utilizadas nas traduções definitivas dos textos.

4 Deve-ser levar em conta que em alguns casos irregulares, como a palavra:J~ (pai) no cons

truta toma a forma "~~ (pai de), também existe a possibilidade de haver um yodh (") entre o substan

tivo singular e o sufixo pronominal (1"~~ = o teu pai).
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3) Os substantivos acompanhados de sufixos pronominais aparecem na forma do
construto e devem ser traduzidos com o artigo definido, como se estivessem
sendo utilizados com nomes próprios ou outros substantivos definidos na posi
ção de absoluto (v. 8.4).

11.3.3 Substantivos femininos com sufixos pronominais do singular

Pessoa,
gênero e
número

do sufixo

L"
comum

do
singular

2'
masculino

do
singular

Substantivo
singular

~rl010
• T

Tradução
literal

a égua de
mim

a égua de
ti

(homem)

a égua de
você

(homem)

Tradução
melhorada

a minha
égua

a tua
égua

a sua
égua

Substantivo
plural

Tradução
literal

as éguas
de mim

as éguas
de ti

(homem)

as éguas
de você
(homem)

Tradução
melhorada

as
minhas
éguas

as tuas
éguas

as suas
éguas

2'
feminino

do
singular

a égua de
ti

(mulher)

a égua de
você

(mulher)

a tua égua TrJimO
a sua
égua

as éguas
de ti

(mulher)

as éguas
de você
(mulher)

as tuas
éguas

as suas
éguas

3'
masculino

do
singular

3'
feminino

do
singular

i1rl010
T T

a égua de
le

a égua de
la

a égua
dele

a sua
égua

a égua
dela

a sua
égua

97

as éguas
dele

as éguas
dela

as éguas
dele

as suas
éguas

as éguas
dela

as suas
éguas
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11.3.4 Substantivos femininos com sufixos pronominais do plural

La

comum
do plural

2.a

masculino
do plural

2:
feminino
do plural

3:
masculino

do
plural
3:

feminino
do plural

tln010
T T

a égua de
nós

a égua de
vós

(homens)

a égua de
vocês

(homens)

a égua de
vós

(mulheres)

a égua de
vocês

(mulheres)

a égua
deles

a égua
delas

a nossa
égua

a vossa
égua

a égua
de vocês

a vossa
égua

a égua
de vocês

a égua
deles

a égua
delas

tl::l~ni0100: .•

as
éguas de

nós

as éguas
de vós

(homens)

as éguas
de vocês
(homens)

as éguas
de vós

(mulheres)

as éguas
de vocês
(mulheres)

as éguas
deles

as
éguas
delas

as nossas
éguas

as vossas
éguas

as éguas
de vocês

as vossas
éguas

as éguas
de vocês

as éguas
deles

as éguas
delas

OBSERVAÇÕES:

Os sufixos pronominais ainda podem ser utilizados:

1) Com adjetivos, que passam a ser chamados adjetivos substantivados. Veja es

tes exemplos: ~ 'ii~ (o meu grande) e ~p~l~ (o meu justo)."

2) Com verbos transitivos" como sufixos verbais, com a função de pronomes o

blíquos. Por exemplo: '~i? (ele matou), com sufixo da 3: pessoa do masculi

no singular fica i'~p (ele o matou)."

5 Paul AUVRAY, Iniciação ao hebraico bíblico, p. 33.
6 Verbos transitivos possuem objeto direto.
7Neste ponto é importante lembrar que o sufixo pronominal ligado a um verbo é o objeto direto

deste. Para um estudo aprofundado da utilização dos sufixos pronominais ligados a verbos veja: Page
H. KELLEY, Hebraico bíblico: uma gramática introdutória, p. 185-97.
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3) Com preposições e partículas. Por exemplo: ~? (a mim - para mim - meu 

minha); ~ ~S? (sobre mim - contra mim); ~t'i~ (a mim); Cl~~~.p (para vós 

para vocês); 1J~ 7.~ (para nós), e outras.

11.4 Resumo geral dos sufixos pronominais"

Sufixos do singular Sufixos do plural
Pessoa Com Com Pessoa Com Com

substantivo substantivo substantivo substantivo
singular plural singular plural

La , , La 1J 1J
comum eu - comum nós

2." l l 2." Cl~ Cl~
masculino masculino
tu ou você vós ou vocês

2." 1 1 2."
1~ 1~feminino feminino

tu ou você vós ou vocês
3." i ou 1 , 3." Cl Cli)

masculino ele masculino eles T

3." i1 i1 3." 1- li)feminino ela T T feminino elas

VOCABULÁRIO 10 (PARA SER DECORADO)

':l~ comer n10 arruinar
- T - T

:JD roubar 1~ para que não
- T

l?ry ir, andar i1~i? fim

1i1~ ficar limpo i1~1 ver
.• T T T

~y~ sair r1:JiD descanso
T T T -

:JiD~ habitar i11tD campo
- T -: T

1& justo :J1iD voltar
T T

~,~ salvar, escapar i1n~tD alegria
- T T : •

lD~ dar 17~iD OUVIr
- T

1'0 fechar i1~tD lábio
- T T T

8 Quando utilizadoscom verbos,alguns sufixospronominaispodem sofrerpequenas variações nas formas.

As principaissão:'~ na 1.apessoacomum do singulare a possibilidadede,i1 na 3.a do masculino singular.
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EXERCíCIO DE TRADUÇÃO (7)

1) : "~l" 1i1irD (Dt 5.21)
: -: .• T

7) : ~iJ!iJ ~ 7! =,Ç):;;JiJ ~ 7 (Ag 2.8)

10) : '~'J~ '~7=t.P,J 'rJ~! ~1i1 (2Rs 24.12)
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Capítulo 12

OUTROS PRONOMES
E O i1 INTERROGATIVO

A lém dos pronomes pessoais e dos sufixos, vistos nos capítulos anteriores,
existem no hebraico bíblico os chamados pronomes demonstrativos, interro

gativos e o relativo. Também estes são importantes e devem ser estudados com
cuidado e atenção.

12.1 Pronomes demonstrativos
Pronomes demonstrativos são pronomes adjetivos ou substantivos que situam (no
espaço ou no tempo) os seres e as coisas mencionados em relação a quem participa
do diálogo. Eles aparecem nas formas masculina e feminina, no singular e no plu
ral, e alguns são iguais aos pronomes pessoais, podendo ser diferenciados princi
palmente pelo contexto no qual são utilizados.

12.1.1 Pronome demonstrativo masculino singular
i11 é o pronome demonstrativo masculino singular e deve ser traduzido para o por
tuguês por este. Veja a seguir alguns exemplos de seu emprego no hebraico e da
tradução para nossa língua.

a) O pronome antecede o substantivo sem artigo definido:

iD"~ i1T =este é um homem
• 0:
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b) Com artigo definido junto ao substantivo o pronome continua na mesma posi
ção, mas a frase tem outro sentido:

iD'I~i1 i1T =este é o homem
• T ':

c) Com artigo definido no substantivo e também no pronome demonstrativo, o
pronome sucede o substantivo e os artigos desaparecem na tradução:

i1Ti1 iD'I~i1 =este homem
': - • T

12.1.2 Pronome demonstrativo feminino singular
n~T é a forma singular do pronome demonstrativo feminino. Ele é utilizado da

mesma maneira que o masculino, seguindo as mesmas explicações. Veja este exem
plo que demonstra a utilização do feminino e do masculino singular na mesma frase:

=esta é a mulher e este é seu filho.
esta é a mulher e este é o filho dela.

12.1.3 Pronome demonstrativo comum plural
i1~~ é a forma comum para o masculino e o feminino do pronome demonstrativo no
plural. Apenas o contexto indicará tratar-se de estes ou estas. Observe os exemplos:

= Estes são os teus deuses
Estes são os deuses de você

nj-'1:lJ n"in1 i1~~ = Estas são as gerações dos filhos de Noé- .. : : ': ..

12.1.4 Pronomes demonstrativos ~'i1, ~"iJ, i1~iJ e i1~iJ

Existem ainda os pronomes demonstrativos ~'i1 (aquele), ~'1i1 (aquela), i1~iJ (a

queles) e i1liJ (aquelas). Como é possível notar, sua forma é idêntica a dos prono
mes pessoais da terceira pessoa (masculino e feminino, singular e plural). Em
alguns casos, só o contexto indicará se estão sendo empregados como um ou outro,
mas é bom destacar que os pronomes demonstrativos na função atributiva, quando
aparecem depois do substantivo são sempre acompanhados de artigo definido, en
quanto os pronomes pessoais, que só aparecem como sujeito da frase, nunca possu-

1 Também aparece no AT na forma n"7,n, como, p.ex., em Gênesis 2.4.
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em o artigo definido. Veja alguns exemplos' destes pronomes traduzidos como
demonstrativos:

~1i1iJ lJi~~ =naquele dia

~~i1i1 ,~ l'~ =naquela cidade
• - • T

n~iJ ~~i} =aquela é a filha

lJ~' ~i1 i1~i1 =aqueles são os levitas
•• : - T"

nij~i1 i1ji1 =aquelas são as filhas
T - T ••

12.2 Pronomes interrogativos
Em algumas passagens, só o contexto pode confirmar tratar-se ou não de frases
interrogativas, por não haver nelas nenhum sinal indicativo. É o caso, por exemplo,

de 2Samuel 18.29: lJi ~i9~~! 'l?~ ~ lJi ~i9 "1!~iJ 'Q.~; J (Então disse o rei:
Está bem o jovem Absalão?). Contudo, em outras ocasiões, as frases interrogativas
são compostas com a ajuda de pronomes que aparecem nos textos hebraicos sob
várias formas, sempre invariáveis em gênero e em número, como segue:

12.2.1 Interrogativo"O

Primeiramente, repare nesta forma do interrogativo ~O e note que, ao aparecer iso
lada, possui o significado de: quem?

Porém, quando em conjunto com o sinal de acusativo (n~)3 toma a forma

~o-n~ e passa a significar a quem?

12.2.2 Interrogativos i1Q., i1~ e i1~

O interrogativo aparece também nas seguintes formas: i1Q., i1~, i1~, e pode ser
traduzido normalmente por que? e qual?

2 Os dois primeiros exemplos podem ser reconhecidos facilmente como pronomes demonstrati
vos dada a utilização do artigo definido que os acompanha na posição atributiva. Os demais só seriam
reconhecidos pelo contexto.

30 sinal de acusativo normalmente não é traduzido. Apenas identifica a próxima palavra como

objeto direto da frase. Veja, por exemplo, o texto de Gênesis 1.1: rl~iJ-n~' t:l"Qt;ii1 n~

t:l"i)'~ ~l:;' n"~'J=f ("No princípio criou Deus os céus e a terra"). Em alguns casos, quando
esse sinal vem com um sufixo, é tratado como preposição. Contudo, por enquanto, o estudante não
deve se preocupar com isto.
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A terceira forma apresentada acima (11~) pode aparecer, na forma completa
ou abreviada, ligada à palavra seguinte por um ponto na consoante inicial. Entre
tanto a tradução não varia. Veja os seguintes exemplos:

a) '~~-11~ =Qual é o nome dele?

b) l1i~ =Que é isto?

12.2.3. Interrogativo"~
Existe também um pronome interrogativo utilizado sozinho ou em conjunto com
outras palavras. Sua forma básica é ~~ e significa onde? ou qual?, dependendo do
restante da frase ou da palavra à qual está ligado.

Veja estes exemplos:

a) Utilizado sozinho: ~::fi) ~~ =Onde está Abel?

b) Utilizado em conjunto com o pronome demonstrativo 11!: llliJ 11!-~~ =
Qual é o caminho? / Onde é o caminho?

c) Utilizado com I1F~: I1t~-~~ =De onde? / De qual?

d) Utilizado com sufixo pronominal: 11:;J:~4 = Onde estás (tu)? (Onde está vo

cê?); ,~~ = Onde está ele?

12.3 i1 interrogativo

Além dos pronomes, existe ainda o 11 interrogativo para a formação de frases inter
rogativas. Ele é utilizado normalmente quando alguém faz uma pergunta e espera
se como resposta um simples sim ou não. Aparece sempre ligado à primeira pala
vra da frase em uma de suas três formas, iJ, 11 e iJ. Deve-se tomar cuidado para. - .
não confundir principalmente as duas últimas formas aqui apresentadas, com o
artigo definido.

Exemplos da utilização do 11 interrogativo:

a) I1JI1~ tJ,~ liPn-~?iJ - Não são trevas o dia de Yahweh?

b) ~'11 PJ1Ji) - Ele é forte?

c) ~~~ tJ~i:r"~~iJ - Eu sou Deus? (Acaso eu sou Deus?)

4 Inicialmente essa forma pode ser confundida com a do sufixo pronominal feminino da 3: pes
soa do singular, mas dentro dos contextos ficará mais fácil de identificá-la como 2: pessoa do mascu
lino singular.
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OBSERVAÇÃO:

Para o iniciante basta lembrar: se o ii não fizer parte da palavra, não for um prefixo

verbal, ou não der sentido se traduzido como artigo, trata-se de um interrogativo.
Basta um pouco de atenção ao traduzir.

12.4 Pronome relativo
Ainda existe o pronome relativo. Ele pode aparecer na forma plena, independente
da palavra seguinte, ou de forma abreviada, ligado à palavra seguinte. Em qualquer
situação ele é invariável, não possuindo gênero nem número. Isto depende do con
texto de seu uso.

12.4.1 Forma completa do pronome relativo
Sua forma completa é1~ e a tradução é normalmente que, quem, qual, o qual, a

qual, os quais, as quais. Exemplo:

=O cântico dos cânticos que é de (para)
Salomão

12.4.2 Forma abreviada do pronome relativo
Suas formas abreviadas podem ser ~ ou rp, sempre ligadas a uma palavra. A se
gunda forma também pode aparecer com um ponto na primeira consoante da pala
vra a qual está ligada. Exemplos:

'l?~iJiP =que o rei :Ji~i9 =que bom iiQ~~ =que tu

VOCABULÁRIO 11 (PARA SER DECORADO)

'!!~ onde? nr?7 tomar, pegar

ii?~ estes, estas rm~ morrer

1~ que, qual, o qual, os quais '!!~ quem?
0: _:

~1:J criar i1rJ quê? Qual?
T T

O) também ~.\jrJ para cima

i1J este 1.\j:J moço, jovem

n~T esta ~.\j sobre

.\j,~ conhecer 1tii? pequeno
- T

n1:J cortar n1iD ministrar
- T - T
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EXERCíCIO DE TRADUÇÃO (8)

1) : ~T:J:J-i7n i7~i7 n~T (2Rs 8.5)
T: -: : T· T

2) : i1}iJ CllliJ (Êx 3.21)

4) : Cl~'l~1iJ i77~ (Dt 1.1)

5) : i71irli1 n~T (Lv 14.54)
T -

6) : i~i9-i1r~ (Êx 3.13)

7) : Cl'~i1 ~ ~ (Gn 24.65)
T T T

8) : ", 1~~ ~~i1 (2Sm 5.7)
• T
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11) : ~n:~ i1!~ (Êx 4.2)

12) : ~:lj~ ~O (Êx 3.11)
• T

15) : i1'i1~ ~~ (Êx 5.2)
T: .
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18) : i1n~-~~ (Zc 4.7)
T - •

19) : ~~~~ i1~ r~i1 (lRs 22.7)

20) : ~~iJiJ r)~iJ (Jz 11.21)
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Capítulo 13

GRAUS DO ADJETIVO

O adjetivo, na língua hebraica como em português, é utilizado nos graus com
parativo e superlativo. Serão apresentados aqui esses dois graus do adjetivo e

suas divisões.

13.1 Comparativo
O comparativo se divide em três: (1) comparativo de superioridade; (2) comparati
vo de inferioridade e (3) comparativo de igualdade. Os exemplos seguintes esclare
cerão as diferenças entre eles:

13.1.1 Comparativo de superioridade
O comparativo de superioridade é formado pelo adjetivo ",~ (grande) e pela pre

posição 1~ (de) ligada ao segundo nome. Veja como fica:

A tradução ultraliteral dessa frase poderia ser: Abraão grande de José. Mas
não é difícil perceber que a intenção é expressar que Abraão é maior [doJque José.

Como vimos no exemplo acima, a preposição 1~ neste caso foi utilizada sem

o nun final (I>. Ela também pode aparecer na forma D. Isto ocorre quando é utili
zada antes de alguma letra gutural. O importante aqui é lembrar que, em qualquer
forma, com ou sem o nun final q), ela complementa a relação comparativa entre os

substantivos. Veja um exemplo com~:

n"9i1~ t1~ ",,, t1~'9i1 =Os bois são maiores [do] que as vacas
T - •• • : • - -
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13.1.2 Comparativo de inferioridade
Este é semelhante ao comparativo de superioridade. Utiliza-se a mesma preposição
1~ ligada ao segundo nome, só que neste caso em conjunto com o adjetivo 1t9i?
(pequeno). Veja alguns exemplos:

Seguindo o que foi dito no ponto anterior, a tradução ultraliteral poderia ser:
Abraão pequeno de José. Contudo, percebe-se facilmente que a intenção é comuni
car: Abraão é menor [do} que José.

Também no comparativo de inferioridade, quando precedido de gutural, a

preposição 1~ surge na forma c. Veja o exemplo:

=O menino é menor [do] que a mulher

No comparativo de inferioridade ainda pode acontecer uma mudança no adje
tivo lt9i? Ao ser utilizado antes de um substantivo masculino (que não seja nome

próprio) aparece na forma 1~i?, mas não muda seu significado. Veja o exemplo a
seguir:

=O menino é menor [do] que o homem

13.1.3 Comparativo de igualdade
A característica do comparativo de igualdade é a preposição =? (como, conforme)
ligada ao substantivo que vem logo após o adjetivo. Veja os exemplos:

iiiDrJJ ,iiJ C1ii'~~ =Abraão é tão grande quanto Moisés
":: T T T : -

"~iDJ ,iiJ iii'ii" =Judá é tão grande quanto Saul
T : T T :

13.2 Superlativo
Existem dois tipos de superlativo: (1) relativo e (2) absoluto.

13.2.1 Superlativo relativo
O superlativo relativo mostra que um ser, em relação aos demais, apresenta uma
qualidade maior ou menor que o faz sobressair. Ele pode ser expresso de pelo me
nos três formas diferentes. Os exemplos os demonstrarão.
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a) O superlativo relativo pode ser formado pelo uso do adjetivo com o artigo defi
nido depois do substantivo. Veja os exemplos:

• ~i'~iJ ~~~ - A tradução ultraliteral poderia ser: O meu filho o grande.
Melhorada e adaptada para o bom português toma-se: Meu filho maior.

• Para expressar o contrário usa-se: 1~i?iJ ~~=f, que pode ser traduzido as
sim: Meu filho menor (ou mais jovem).

b) Outra maneira de formar o superlativo relativo é utilizar o adjetivo em estado
construto com o substantivo:

Ql:'i1 ~ ~i'~ =Os grandes do povo (os maiores)
T T •• :

c) A terceira maneira de formar o superlativo relativo é pelo uso de um sufixo pro
nominal junto ao adjetivo:

Q~bp-'~l Q7i'~~

Q7i'r'~1 Q~~P~

= Desde o maior deles até o menor deles
(Do maior ao menor).

=Desde o menor deles até o maior deles
(Do menor ao maior).

13.2.2. Superlativo absoluto
O superlativo absoluto denota a posse de determinada qualidade em grau elevado.
No hebraico ele é utilizado de três formas diferentes.

a) Aparece utilizando o adjetivo em conjunto com o advérbio '~q

'~q ~i~ 0'0 =Um cavalo muito bom

b) Pela repetição do adjetivo

iDi'l? iDi'l? iDi'l? =Santo, santo, santo (santíssimo)

c) Pelo uso do substantivo no estado construto com a mesma palavra no plural.

Q~!~~iJ '~i45 =O cântico dos cânticos
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VOCABULÁRIO 12 (PARA SER DECORADO)

r~~ pedra ,:J!' passar por
- T

'm~ atrás, depois de T!' forte

~,~ leão i1~!' subir
T T

F~:~~ Benjamim ,~!' ficar de pé, permanecer
- T

,!'~ consumir ~'Ji? chamar
- T

!', iDii1~ Josué Cl" ser (tomar) alto
- .

'~J como Cl~~ colocar
': -: -

i1j assim n~iD enviar
- T

1~ sim CliD lá, ali
T

p'n~ doce i1J~n figo, figueira1

T •• :

~tDJ levantar
T T

EXERCíCIO DE TRADUÇÃO (9)

1) : Cl~1:;'!.p ,~-? (Gn 9.25)

2) : ,~ ~iJ ~ ~,,~ (2Rs 10.6)

3) : Cl~~li2iJ iDlP~ (Êx 26.34)

4) : '~t? 1P! 17~iJ~ (lRs 1.15)

"o plural de i1t~n é O·J~i}.
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5) : ni~~~ i11i1~ iDi'i? iDi'i? iDi'i? (Is 6.3)

GRAUS DO ADJETIVO

7) : 1~i?iJ ij~ (Gn 9.24)

113



Capítulo 14

OS NUMERAIS HEBRAICOS

o s numerais hebraicos possuem algumas características próprias, diferentes do
português, que podem parecer complicadas para quem está iniciando o estu

do da língua. Contudo, os exercícios logo mostrarão que não é tão difícil entender
sua estrutura. Eles também são utilizados como cardinais, designando quantos são
os substantivos, e ordinais, mostrando qual é sua série ou posição.

14.1 Numerais cardinais de um a dez
Inicialmente estudaremos os numerais cardinais de um a dez. Eles podem aparecer
sob quatro formas diferentes, no masculino absoluto ou construto e no feminino
absoluto ou construto. Veja o quadro geral:'

Feminino
absoluto

Feminino
construto

Masculino
absoluto

1mll
T ':

i117:n~
T T :-

Masculino
construto

Tradução

um-uma

dois - duas

três

quatro

[Não é difícil perceber neste quadro que os numerais de três em diante, quando no masculino,
possuem terminações tradicionais do feminino e quando no feminino possuem terminações tradicio
nais do masculino. Isto tem levado alguns estudiosos como, por exemplo, C. L. SEOW (A grammar for
biblical hebrew, p. 268-9), a inverter a classificação de gêneros aqui apresentada. Na prática, isso não
faz diferença. Seja masculina, seja feminina a forma do numeral hebraico, a tradução terá de seguir
sempre o gênero do substantivo da língua para a qual for traduzido.
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tDrJn
•• T i1iVrJn

T • -;

i1iVtD
T •

i1l'~tD
T : .

i1l'tDM
T : •

i11tDl'
T T -:

cmco

seis

sete

oito

nove

dez

Ainda que existam quatro formas diferentes para cada numeral - de um a dez -,
como demonstra o quadro acima, o estudante não deve ficar preocupado com elas.
Para quem vai traduzir do hebraico, não falar e escrever, basta decorar a forma do
feminino absoluto e perceber que as demais são parecidas com ela. Os exercícios a
seguir vão ajudar na memorização.

1) Preencha as lacunas com os numerais cardinais na forma do feminino absoluto:

um

dois

três

quatro

cinco

seis

sete

oito

nove

dez
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üBSERVAÇÃO:

.Se você já conseguiu memorizar os números de um a dez, no feminino absoluto,
passe para o próximo exercício. Caso contrário estude mais um pouco para que o
aproveitamento seja melhor.

2) Traduza os numerais abaixo sem olhar no quadro geral. Eles estão fora de ordem
e aparecem tanto no feminino como no masculino construto e absoluto. Leve em
conta sua semelhança com a forma que você decorou no exercício anterior.

wn
•• T

i11tDD
T T -:

n1tDD.,. .: -:

i1Dibn
T : •

i1ibiD
T .

nD:JiD- : .

Dibn- :

i1D~1~
T T :-

i1D:JiD
T : •

i1ib~n
T • -:

14.2 Numerais cardinais de onze a dezenove
Nos numerais de onze a dezenove ainda existem diferenças entre o masculino e o
feminino, mas não se classificam mais em construtos e absolutos. Eles são forma
dos pela unidade seguida da dezena, com possíveis modificações na forma básica.
Veja o quadro a seguir:

Tradução
onze

doze

treze

quatorze

Forma feminina
i11tDD nn~.. :': --

i11tDD~niDD.. : ': ..:-

i11tDD Cl~niD.. : ": .. :

i1"Jf4'-9~tJtq

i11tDD D~1~.. : ": -: -
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Forma masculina
1tDD in~

T T --

1tDD ~niDD
T T ..:-

1tDD Cl~jiD
T T ..:

1tDD ~jiD
T T ..:

1tDD i1D~1~
T T T T
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quinze

dezesseis

dezessete

dezoito

dezenove

i1,tD~ iVtjn-. :': .. -;

i1,tD~ iViV.. :': ..

i1,tD~ ~~iV.. : .: -:

i1,tD~ ~iVn.. : ': -:

,tD~ i1iDtjn
T T T'-:

,tD~ i1iDiV
T T T'

,tD~ i1~~iV
T T T:'

,tD~ i1~iVn
T T T:'

14.3 Numerais cardinais de 20 a 99
A característica principal das dezenas, de vinte a noventa, é a terminação masculina
do plural. O número vinte, por exemplo, é formado pelo número dez no plural, ou
melhor, com a terminação masculina do plural. As demais são formadas pelas uni
dades de três a nove, também com terminações masculinas, não variando de gêne
ro. O quadro a seguir será esclarecedor:

Numeral base Numeral base Base com plural Base com plural
dez '~-9 vinte tJ~l~-9

três iV'?iV trinta tJ~~'?~
T

quatro ~~l~ quarenta tJ~~:J'~
• T

cinco iVtjn cinqüenta tJ~~OD
•. T

seis iVtP sessenta tJ~~~

sete ~~iV setenta tJ~ ~=f~- ':

oito i1~b~ oitenta tJ~jb~

nove ~i9tJ noventa tJ~~~8

Para escrever determinado número composto por dezena seguida de unidade,
basta ligar a dezena à unidade com a utilização do wav conjuntivo (1), como nos

exemplos:

iV~iV1 tJ~ iV~iV =Trinta e três
T : • :

iVtjn1 tJ~ ~~iV =Setenta e cinco.. T: .:.

OBSERVAÇÃO:
A ordem de seqüência da unidade e da dezena na frase pode variar. Isto não

muda o sentido. Veja como os exemplos dados acima também podem ser escritos:
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Q~iD'~ iD,iD =Trinta e três
• :: T

Q~ l'~iD' iD~n =Setenta e cinco• : .: •• T

14.4 Centenas
O número cem é representado pela forma i1~~ (n~~ no construto) - um substan
tivo feminino. Para formar as demais centenas são utilizadas as unidades do femi
nino construto em conjunto com o número cem com terminação plural (ni~~).

Veja como ficam as formas das centenas de duzentos a novecentos:

duzentos ni~~ ~tJ~ seiscentos

trezentos ni~o. iD'~ setecentos

quatrocentos ni~o. l'~l~ oitocentos

quinhentos ni~o. iD~lJ novecentos

OBSERVAÇÕES:

Duas informações ainda devem ser acrescentadas:

1) O numeral duzentos também é utilizado na forma Q~n~~;
• - - T

2) Ao serem acrescentadas dezenas e unidades às centenas, elas podem vir acom
panhadas ou não da conjunção waw (1), como nos exemplos abaixo:

Q~~m ni~~ iD~lJ =Quinhentos e cinqüenta

i1~~lJJ Q~~l~ ni~o. i1~b~ =Oitocentos e quarenta e cinco

Q~jiD1 Q~,tDl" i1~~ =Cento e vinte e dois
• T : • : ... : T"

14.5 Milhares
A palavra hebraica =,7~ corresponde ao número mil. Para escrevermos um mil utili-

zamos a unidade 'r:r~ em conjunto com ela. O resultado é a forma 'r:r~ =,7~.
Quando desejarmos escrever dois mil, basta colocarmos o milhar na forma

plural Q:~~~, ou, então, utilizar a unidade dois em conjunto com ela, como se

segue: Q~~?~ ~~~.
De três mil em diante, as formas seguirão o exemplo do numeral dois mil uti

lizado acima. Serão compostos pela unidade seguida da palavra =,7~.
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OBSERVAÇÕES:

Em muitos casos, o substantivo ligado ao numeral, ainda que deva ser tradu
zido no plural (com exceção do número um), aparece na forma singular. Confira os
exemplos abaixo:

1) i1~~ ni~~ l'~l~ - Ainda que i1~~ esteja na forma singular deve ser tra
duzido pelo plural como o numeral exige: quatrocentos anos.

2) iD"~ =')?~ ni~~-iDiP. - Seiscentos mil homens.

14.6 Numerais ordinais
Os numerais ordinais, do primeiro ao décimo, possuem formas especiais, mas na
maioria dos casos são bastante parecidos com os cardinais. Excetuando-se o pri
meiro, os demais se distinguem dos numerais cardinais principalmente pela termi-
nação" (yodh), característica do masculino, e pela terminação n (taw), que acom
panha o feminino. Observe na seqüência:

Quadro geral dos numerais ordinais do primeiro ao décimo

Masculino Feminino Masculino Feminino

primeiro/a li~'l i1ji~'l sexto/a .,~~ n"~~
T

segundo/a "~iP. n"~iP. sétimo/a "P"~iq n"p"~iq

terceiro/a "W7iq n"W7iq oitavo/a "~"~iq n"~"~iq

quarto/a "P"~l n"p"~! nono/a "p.,~ n"p"~

quinto/a "W~lJ n"~"~lJ décimo/a "'l"~.P, n"'l"~.p,

OBSERVAÇÃO:
Os ordinais terceiro e décimo, nas formas femininas, também aparecem como

i1:~" 7iq e i1:'l"~.p,. Outros, como o primeiro, podem aparecer na mesma forma

que o cardinal, sendo reconhecidos apenas pelo contexto. É o caso de 'r:r~ oi" em
Gênesis 1.5, que pode ser traduzido: primeiro dia.

Os demais numerais ordinais, acima do décimo, possuem as mesmas formas
que os cardinais e dependem do contexto para serem identificados. Veja o exemplo:

i11fVl' iD~i1 njiD~ - Esta frase não deve ser traduzida, literalmente, como:.. :": .. -: -:.

No ano quinze (tratando o numeral como cardinal). A melhor tradução é: No
décimo quinto ano (tratando o numeral como ordinal).
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VOCABULÁRIO 13 (PARA SER DECORADO)

tJi1'~~ Abraão ~~~O arredor, em volta
T T : - • T

i1~'~ terra "0 desviar
T T-:

~!.~ mil, tribo, clã r1.t) tempo, época

,,~, fronteira, território ~D~?E? filisteu

r1.v1 conhecimento i1~'9 Faraó

1'~iJ tumulto, multidão 1~~ rebanho (ovino e caprino)

.vi,r braço ~"Ji? aproximar-se (qal); oferecer,
fazer chegar (hifil)

~!.lJ gordura i1b'~ Salomão

'~t? força, muito tJ~iD estar perplexo
.. T

EXERCíCIO DE TRADUÇÃO (10)

1) : 'r:r~ ,~ (Nm 7.39)

2) : r1r:r~ 1~~ (Js 4.5)

3) : tJ~O'O tJ~~!~ (2Rs 18.23)

5) : i1t iP r1~t?' tJ~~?~ (Gn 47.9)

121



GRAMÁTICA INSTRUMENTAL DO HEBRAICO

6) : 'l".~=t-~~~ (Go 48.5)

7) : Q~":1-? ilh~ (Dt 4.41)

8): ~iD~7~ Qi~ (Go 1.13)

13) : Q~~~' Q~~rJiJ ni~~ iD~ (Ne 7.10)

15) : i1-?~!~~ Q~l)~~ (Ne 7.43)
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OBSERVAÇÕES:

1) Perceba que a primeira pessoa do singular, a primeira pessoa do plural e a ter
ceira do plural, são idênticas, tanto para o masculino quanto para o feminino. O
contexto as identificará de forma precisa.

2) As formas da segunda pessoa do singular e do plural, e as da terceira do singu
lar apresentam diferenças entre o masculino e o feminino.

3) A tradução básica do completo deve ser feita, como no modelo acima, para o
pretérito perfeito. Porém, quando estiver traduzindo textos da Bíblia, não es
queça que o contexto determinará o tempo do verbo em português.

4) O verbo qal é traduzido sempre como voz ativa.
5) A raiz do verbo é composta pelas três consoantes da terceira pessoa do mascu

lino singular. Todas as outras pessoas são formadas por meio da utilização de
prefixos e sufixos, além de vogais sobre a esta raiz.

6) Os verbos hebraicos aparecem nos dicionários na forma da terceira pessoa do
masculino singular do qal completo e não no infinitivo como em português.
Assim, por exemplo, a terceira pessoa do masculino singular que aparece no
quadro acima (?~j?), ainda que deva ser traduzido normalmente por ele matou,

quando aparece em algum texto da Bíblia - a não ser que o contexto lhe impo
nha outro significado -, nos dicionários significará matar, correspondendo ao
infinitivo em português (o nome do verbo).

7) A utilização dos pronomes pessoais antes dos verbos (como segue no quadro
abaixo) pode ser útil para ajudar na tarefa de decorar as formas:

Pessoa, gênero Conjugação Pronome Tradução
enúmero pessoal
l." c. sg ~n'~i' ~~~ eu matei. : :'I T

2.a m. sg Q!~i? i1n~
tu mataste

T - você matou

2.a f. sg t}!~i? t}~
tu mataste

você matou
3.a m. sg '~i? ~'i1 ele matou

3.a f. sg i17~i? ~~i1 ela matou

I." c. pl. ,J !~i? 'JnJ~ nós matamos
: - -:

2.a m. pl. QQ!~p Qn~
vós matastes

": - vocês mataram

2.a f. pl. lQ!~P lQ~
vós matastes

vocês mataram

3.a m. e f. pl. "~i? FJ fQij eles mataram
elas mataram
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OBSERVAÇÃO:

Não se pode esquecer que a sugestão dada no quadro acima é apenas para aju
dar a decorar a conjugação. No texto bíblico normalmente, o verbo aparece sem o
acompanhamento do pronome pessoal. Por exemplo: quando aparecer a forma
'~i? (mesmo sem o pronome pessoal), a tradução normalmente deverá ser ele ma

tou, como se o pronome acompanhasse o verbo. Em outras palavras, na conjugação
o verbo traz implicitamente o pronome pessoal correspondente.

EXERCíCIO
Compare as formas do verbo ,~~2 (governar - o qal completo) com as que apare

cem no quadro acima e, após identificar pessoa e número, traduza para o português.

Forma hebraica Gênero Pessoa e número Tradução

20 verbo 'iVtl será utilizado daqui para frente em vários exercícios para ajudar a fixar na men

te do estudante as formas básicas do completo. Isto não significa que todas as formas do 'tDr.;l, aqui a
presentadas, existam de fato no hebraico bíblico, nem que seu significado seja sempre governar. O
contexto e os graus determinarão os sentidos.
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VOCABULÁRIO 14 (PARA SER DECORADO)

P~7 agarrar-se a, apegar-se i1l' levantar, despertar

FJ encanto, graça TS) bode, cabra; pêlo de cabra

iY" formar, moldar n~Y ser forte, ser eficaz; ter sucesso
-T - T

r? passar a noite, abrigar IJ7i? leste; defronte, em direção ao leste

~:J:J olhar, considerar ~;~iD mundo dos mortos
-T

i1il':J moça, serva IJ7iP oferta (sacrifício) de paz
T -:-

nY:J liderar; supervisionar IJ"rJrl inteiro; inculpável
-T . T

i11l' testemunho; mandamento
T ..

EXERCíCIO DE TRADUÇÃO (11)
Relembrado o vocabulário' e o quadro do qal completo traduza as frases abaixo:

3) : n;~~~ i11i1~ i~~ i1j (Jr 49.7)

4) : r)~iJ Q7j?~ (SI 65.10)

3A palavra i11D aparece no exercício mas não está no vocabulário. É um nome próprio e deve
ser traduzido, ou melhor, transliterado por Eva.
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5) : ;~~-n~ i1)i1~ 'P~-~~ (Rt 1.6)

6) : i1~ i1i?~7 n'1~ (Rt 1.14)

7) : O:;J!~~ 'P~7 (2Sm 20.2)

8) : 1i1:J ~rl1rJl:' ~jJ~' (Dt 10.10)
TT ":-- . T:
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Capítulo 16

o VERBO - NIFAL COMPLETO

A ntes de avançar para esta lição tratando do nifal completo seria bom certifi
car-se de que a lição anterior, a que trata do qal completo, foi mesmo bem

compreendida, pois se trata de uma seqüência natural. A anterior é base para esta,
assim como está será base para as que seguem e continuam tratando do verbo.

16.1 Características gerais do nifal completo
Basta uma olhada rápida para o quadro-modelo do nifal completo, abaixo, para perce
ber que as terminações do nifal completo são as mesmas do qal completo. O que os
distingue, principalmente, é o prefixo ~, que recorda o próprio nome do verbo (nifal).

O nifal, dependendo do verbo e do contexto, é traduzido na voz passiva (mai
oria dos casos), em que o sujeito sofre a ação (ele foi morto), ou reflexiva, em que
o sujeito age sobre si mesmo (ele se matou), como os exemplos do quadro abaixo
também mostram.

16.2 Modelo do nifal completo

Pessoa Masculino Tradução Feminino Tradução
l.a sg. ~t:1,?~p~ eu fui morto ~t:1'?~p~ eu fui morta

eu me matei eu me matei

2.a sg. Q~~P~ tu foste morto t),?~P~ tu foste morta
tu te mataste tu te mataste

você foi morto você foi morta
você se matou você se matou
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3.a sg. "~p:J ele foi morto i1,?~p~ ela foi morta
ele se matou ela se matou

i.' pl. ':J~~p~ nós fomos mortos 1:l~~p~ nós fomos mortas
nós nos matamos nós nos matamos

2.a pl. tlO~~P~ vós fostes mortos 10~~P~ vós fostes mortas
vós vos matastes vós vos matastes

vocês foram mortos vocês foram mortas
vocês se mataram vocês se mataram

3.a pl. '''~p~ eles foram mortos ,"~p~ elas foram mortas
eles se mataram elas se mataram

OBSERVAÇÕES:

1) Também no nifal, como em todos os graus do verbo, a primeira pessoa do sin
gular, a primeira do plural e a terceira, não possuem formas diferenciadas para
o masculino e o feminino.

2) Em alguns poucos verbos onde não ocorrem as formas do qal o nifal acaba ad
quirindo o significado daquele, também sendo traduzido na voz ativa. Isto não
deve preocupar o iniciante no momento. Quando necessário o contexto esclare
cerá este detalhe.

3) Utilize o quadro a seguir para a memorização do nifal completo:

Pessoa, gênero Conjugação Pronome pessoal Tradução
e número
I." c. sg. ~rl~~P~ ~:J~ eu fui morto/a

eu me matei
2.a m. sg. Q~~P~ i1n~ tu foste morto

T -

tu te mataste
você foi morto
você se matou

2.a f. sg. t}~~P~ n~ tu foste morta
: -

tu te mataste
você foi morta
você se matou

3.a m. sg. "~P~ ~'i1 ele foi morto
ele se matou

130



o VERBO NIFAL COMPLETO

3.a f. sg. i1,?~p~ ~~iJ ela foi morta
ela se matou

I." c. pl. 'J,?~p~ 'JnJ~ nós fomos mortos/as
: - -:

nós nos matamos
2.a m. pl. !:lt),?~p~ !:lt)~ vós fostes mortos

vós vos matastes
vocês foram mortos
vocês se mataram

2.a f. pl. 1t),?~P~ 1t)~ vós fostes mortas
vós vos matastes

vocês foram mortas
vocês se mataram

3.a m. e f. pl. ,'?~p~ FJ /!:li! eles/elas foram mortos/as
eles/elas se mataram

EXERCíCIO
Compare as formas do verbo '?~~ com as do '?~i?, no nifal completo, conforme
aparece no quadro acima, e indique gênero, pessoa e número, antes de traduzir nas
duas formas possíveis, na voz passiva e na reflexiva. O significado de '?~ quan

do no nifal completo é "tomar-se como" e não governar. Contudo, aqui, como e
xercício de fixação, é melhor continuar traduzindo por governar.

Forma hebraica

i1'?ibrJJ
T : : •

Gênero
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VOCABULÁRIO 15 (PARA SER DECORADO)

'iT~ cinto i~irJ tempo

~i1:J perturbar i1~rJ vara, tribo
- T 0: _

17iJ lançar; cortar ~~rJ estar completo
-T •• T

tb,~ conquistar 1~l? nuvem
- T

:J~~ habitante tb"Jj? santificar, consagrar

i:J~ agarrar, prender nniV estar destruído
- T - T

1.?~7 a favor de, para que

EXERCíCIO DE TRADUÇÃO (12)
Relembrando o vocabulário e o quadro do nifal completo, traduza as frases abaixo,
na voz passiva e, em seguida, na reflexiva, não esquecendo que dentro de seus con
textos apenas uma delas estaria correta e, ainda, que pode haver outras variações
nas traduções:

1) : Cl~rJiDi1 'nn!:lJ (Ez 1.1)
. - T - :: •

3) : T'J~! '~~t?J (Jr 15.16)

1 A palavra ;,i'~~ que aparece neste versículo é a forma da 3". pessoa do singular feminino do

nifal completo do verbo J~;J (ser dividido), e aparece uma única vez no Antigo testamento.
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4) : i1i?7~~ iV'Jp~ (ls 5.16)

5) : r)~7 Ql?'J~~ (ls 14.12)

6) : Cl~" i1':l~J (S19.16)T: - T:: .

8) : ni~~~ i1,i1' !j~~~ (Is 14.24)

9) : 'iT~iJ nr:r~~ (Jr 13.7)

10) : .,7~iJ nr:r~~; (Jr 18.4)

2 A palavra ,~~ que aparece neste versículo é pouco utilizada no Texto Hebraico. Trata-se de

um advérbio que significa: já, há muito.
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Capítulo 17

o VERBO - PIEL COMPLETO

O piel é muito utilizado no texto da Bíblia Hebraica, por isso também deve ser
estudado com muita atenção. O aprendizado de suas formas bem como de suas

possibilidades de tradução para o português serão de grande ajuda para o estudante.

17.1 Características gerais do pieI completo
O piel é a forma ativa do intensivo. Ele é utilizado para descrever uma ação
intensificada, repetida ou enérgica. Por exemplo, o verbo quebrar (.t7j?~) no piel,
passa a significar despedaçar; o verbo matar toma o sentido de massacrar.

Para destacar a intensidade da ação do verbo, o aluno pode acrescentar após a
tradução utilizada nos exercícios, apenas como treinamento, alguma palavra (entre
parênteses) que identifique a ação, para fixar melhor o significado, como: matei
(mesmo); matei (brutalmente), ou quaisquer outras de sua preferência.

Uma das características mais claras da forma do piel completo, como pode ser
verificado no quadro modelo que segue, é a presença da vogal hiriq qaton ( . ) sob
a primeira consoante da raiz verbal.

17.2 Modelo do pieI completo

Pessoa Masculino Tradução Feminino Tradução
l.a sg. '~~~p eu massacrei '~~~i' eu massacrei

2.a sg. t:l~~p tu ~~~p tu
massacraste massacraste

- -

você você
massacrou massacrou
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3.a sg. "~i:' ("~P) ele massacrou i1,?~p ela massacrou

l.a pl. 1:l~~p nós 1J~~P nós
massacramos massacramos

2.a pl. I:lD~~P vós lD~~P vós
massacrastes massacrastes

- -

vocês vocês
massacraram massacraram

3.a pl. '''~p eles '''~p elas
massacraram massacraram

OBSERVAÇÕES:

I) Perceba que as terminações que distinguem as pessoas do verbo são as mesmas
que já foram vistas em relação ao qal e ao nifal. Elas continuarão as mesmas
também para os demais graus que ainda serão estudados.

2) Em algumas ocasiões verbos no piel são utilizados para expressar o causativo,

semelhante ao hifil (''J~ - ele tomou grande) que será visto mais adiante, ou,

ainda, o significado de um ativo simples, como no qal (1:;11 - ele falou).'
Isto não deve preocupar o estudante agora, pois o contexto ajudará na escolha
da tradução.

3) Utilize o quadro a seguir para a memorização do piel completo:

Pessoa, gênero
e número
I." c. sg.

2.a m. sg.

2: f. sg.

3.a m. sg.

3.a f. sg.

I." c. pl.

Conjugação Pronome pessoal Tradução

eu massacrei

tu massacraste

você massacrou
tu massacraste

você massacrou
ele massacrou

ela massacrou

nós massacramos

I KELLEY, Page H. Hebraico bíblico: uma gramática introdutória. São Leopoldo: Sinodal, 1998.
p.140.
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2.a m. pl. ClD~~P Cln~ vós massacrastes
': -

-
vocês massacraram

2.a f. pl. 1D'?~P 1D~ vós massacrastes
-

vocês massacraram
3.a c. pl. "~P FJ /CliJ eles/elas

massacraram

EXERCíCIO
Preencha o quadro a seguir conforme os modelos apresentados anteriormente.
Utilize um termo como "mesmo" ou "de fato", entre parênteses, para destacar que o
grau piel normalmente é intensivo.

Forma hebraica Gênero Pessoa enúmero Tradução

,~

i1'WT : •

n,w
T : - •

r)7~

.,t:17~

"$~
Cln,W

': : - .

1D7~

'j~~

VOCABULÁRIO 16 (PARA SER DECORADO)

':l~ perecer, (no piel: destruir) 'W provérbio
- T T T

pJiJ ser forte, fortificar (no hifil: agarrar e tôlP~ santuário
apoderar-se)

"n profanar, contaminar Cl:;t-? osso
- T
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~rJ~ tomar-se impuro, (no piel: desonrar) 1::lib quebrar
•• T - T

10" fundar lQ!t9 mesa
-T

1rJ~ aprender, (no pieI:ensinar) i1i?~ dar de beber
- T

EXERCíCIO DE TRADUÇÃO (13)
Relembrando o vocabulário e o quadro do piel completo, traduza as frases abaixo.
É bom lembrar que aqui se trata apenas de um exercício com partes de versículos,
dentro de seus contextos as traduções podem sofrer algumas alterações.

4) : "QirJ~.!l 1~~ (Lm 3.4)

5) : "rJ~~1 i1,i1" "~~ ":;1 (Ez 21.37)
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7) : Cl~ ~~t? 1Pt:1 (Ec 12.9i

8) : 1i~~ 'O~ ii'ii~ ~~ (Is 14.32)

9) : CljT~~ 'prn (Jr 5.3)

10) : ~iP7P~-m~ '~t?~ (Ez 23.38)

2 A palavra 1PD é rara no Texto Hebraico. Sua tradução no piei pode ser: compor, alinhar,
endireitar.
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Capítulo 18

o VERBO - PUAL COMPLETO

O pua! completo é muito parecido, em suas formas e significados, com o piei
completo. Por isso ele se encontra aqui na seqüência imediata deste. Se o pie!

não foi bem entendido ainda, para um melhor aproveitamento do estudo, o estudan
te deve retomar ao capítulo anterior, ou buscar mais detalhes em outras gramáticas,
procurando sanar suas dúvidas.

18.1 Características gerais do pual completo
Como se pode observar nas traduções apresentadas no quadro abaixo, o pua! é a
forma intensiva da voz passiva, ou seja, normalmente é o passivo do piel.

Uma das características marcantes do pua! completo é a presença da vogal
qibbuts ( ) sob a primeira consoante da raiz do verbo. Assim como a vogal hiriq

000

qaton (= i) ajuda a lembrar de pi, a primeira sílaba de piei, a vogal qibbuts C. = u)
ajuda a lembrar de pu, primeira sílaba de pual.

18.2 Modelo do pual completo

Pessoa Masculino Tradução Feminino Tradução
La sg. ~t:1~~p eu fui ~n~~p eu fui

massacrado massacrada
2.a sg. Q~~P tu foste ~~~P tu foste

massacrado massacrada
- -

você foi você foi
massacrado massacrada

3.a sg. "~P ele foi i1!~p ela foi
massacrado massacrada
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l.a pl. tl '?~i? nós fomos ,j '?~i? nós fomos
massacrados massacradas

2.apl. tlt)'?~i? vós fostes 1t)'?~i? vós fostes
massacrados massacradas

- -

vocês foram vocês foram
massacrados massacradas

3.apl. "~i? eles foram "~i? elas foram
massacrados massacradas

OBSERVAÇÕES:

I) Nunca é demais lembrar que as terminações que indicam a pessoa do verbo são
idênticas em todos os graus. Neste ponto do estudo já devem estar muito bem
decoradas.

2) A diferença maior entre as formas do piel e do pual, deixando-se de lado a forma
dupla da 3a

. pessoa do masculino singular do piel, está na vogal que acompanha a
primeira letra da raiz.

3) Assim como acontece com outros graus o contexto do pual sempre deve ser
considerado com cuidado na hora da tradução. Normalmente ele é traduzido
pela voz passiva, mas outros significados devem ser utilizados se o contexto o
exigir. Por exemplo, Jeremias 44.10: i1.]iJ tli~iJ 1.? ,~~') ~~, deve ser
traduzido de maneira reflexiva: "Não se humilharam até o dia de hoje", e não
de forma passiva, que seria: "Não foram humilhados até o dia de hoje".

4) Utilize o quadro a seguir para a memorização do pual completo:

Pessoa, gênero Conjugação Pronome Tradução
e número pessoal
la. c. sg. "n'~i? .,~~ eu fui massacrado/a

. , -'I'·-,

2a. m. sg. Q'?~i? i1n~ tu foste massacrado
T -

-

você foi massacrado
Y f. sg. ~'?~i? n~ tu foste massacrada

-

você foi massacrada
3a. m. sg. '~i? ~'i1 ele foi massacrado

3a. f. sg. i1!~i? ~"iJ ela foi massacrada

la. c. pl. ,j'?~i? 'jm~ nós fomos massacrados/as
: - -:
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2a
• m. pl. ClD'?~i? ClD~ vós fostes massacrados

-

vocês foram massacrados
2a

• f. pl. ID'?~i? ID~ vós fostes massacradas
-

vocês foram massacradas
3a

• c. pl. i~~p FJ /Cli] eles/elas foram massacrados/as

EXERCíCIO
Preencha o quadro a seguir conforme os modelos apresentados anteriormente

Forma hebraica

i'W
: °'0

1:l 'iD~: - o,,

Cln'iD~.,. : - ".

'iD~- °'0

n'iD~T - °'0

i1'iD~T : ".

n'iD~
: : - "o

~n'w
• : - "o

Gênero Pessoa e número Tradução

VOCABULÁRIO 17 (PARA SER DECORADO)

I'~~~ pobre, oprimido If7 cereal, trigo

':J~ lamentar i1~'n muro
- T T

,,~ amaldiçoar i1~n ardor, ira
- T T ••

n~~ verdade 17:J~ afundar, mergulhar
": ...': - T

~~ também ~o.'~ José

ibtJ estar envergonhado 'r:r~O o melhor, escolhido
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1iJJ ou 1jJ primogênito
: :

n1J fugir
- T

"ib devastar, destruir
- T

EXERCíCIO DE TRADUÇÃO (14)
Relembrando o vocabulário estudado até aqui e o quadro do pual completo, traduza as
frases abaixo, sempre lembrando que se trata apenas de um exercício com partes de
versículos. Dentro de seus contextos maiores as traduções podem sofrer algumas alte
rações. O importante no exercício é destacar que o pual é intensivo passivo, mesmo
que seja necessário utilizar expressões como "mesmo" ou "de fato", após as traduções.

1) : i.D~J '1tp (Ir 49.10)

3) : "ib ~ 'i1~ (Ir 10.20)2
T <, • T: T

"o verbo rO') não é comum no TM. Aqui ele significa "lavar".

2 A palavra 1'Jt;5 é a mesma 11t;5 da segunda frase do exercício. Aqui ela está em uma forma
especial, utilizada em pausa.
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3 A palavra '"i?i?i?i, utilizada neste versículo, é o plural abreviado de V"?i?i que significa "es

cudeiro". Já a última palavra do versículo, ='1'0, significa junco. No conjunto ='1'0-t:l~ descreve um
nome próprio que deve ser traduzido por "mar dos Juncos".
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Capítulo 19

O VERBO
HIFIL COMPLETO

E xistem muitas formas de se traduzir o hifi, o que complica demasiadamente o
trabalho do tradutor. Aqui será destacado apenas o sentido geral desse grau e

apresentadas algumas das outras possibilidades. Assim como nos demais graus,
mas nesse de forma ainda mais especial, ao trabalhar com o Texto Hebraico o
tradutor deve prestar muita atenção no contexto em que a passagem a ser traduzida
se encontra. Em última análise é o contexto quem dita o significado de cada
palavra.

19.1 Características gerais do hifil completo
O hifil, normalmente, expressa uma ação que envolve outra pessoa. Por exemplo:
eu fiz (alguém) matar; eu obriguei (alguém) a matar. Ele, enquanto o contexto não
mostrar algo diferente, é a forma do causativo na voz ativa. Ou seja, é o causativo
do qal. Veja um exemplo de tradução no qal e, em seguida, o mesmo verbo no
hifil:

qal

1~t;5 =ele morou

hifil

r~~i1 =ele fez morar

O prefixo i1 antes da raiz do verbo ajuda a identificar a forma do hifil.
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19.2 Modelo do hifil completo

Pessoa Masculino Tradução Feminino Tradução

l.a sg. '1D!~pil eu fiz matar '1D!~pil eu fiz matar

2.a sg. t:1!~pil tu fizeste matar D!~pil tu fizeste matar

- -

você fez matar você fez matar

3.a sg. ''1~Pil ele fez matar i1!'1~pil ela fez matar

l.a pl. 'j!~pil nós fizemos matar 'j!~pil nós fizemos matar

2.a pl. ClQ!~pil vós fizestes matar lQ!~pil vós fizestes matar

- -

vocês fizeram matar vocês fizeram matar

3.a pl. "'1~Pil eles fizeram matar "'1~Pil elas fizeram matar

OBSERVAÇÕES:

1) O hiriq gadol na segunda letra da raiz do verbo, tanto na 3.a pessoa do singular
quanto do plural, também ajuda na identificação do hifil.

2) Utilize o quadro a seguir para a memorização do hifil completo:

Pessoa, gênero Conjugação Pronome Tradução
e número pessoal

I." c. sg. '1n!~pil '1~~ eu fiz matar

tu fizeste matar
2.a m. sg. t:1!~pil i1n~ -

T -

você fez matar
tu fizeste matar

2.a f. sg. D!~Pi1 n~ , -
-

você fez matar
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3.a m. sg. ~'l~PiJ ~'il ele fez matar

3.a f. sg. il7'l~PiJ ~'liJ ela fez matar

I." c. pl. 1:l!~PiJ ':Jnj~ nós fizemos matar: - -:

vós fizestes matar

2.a m. pl. Qt)!~PiJ Qn~ -0: _

vocês fizeram matar

vós fizestes matar

2.a f. pl. lt)!~PiJ lt)~ -
vocês fizeram matar

3.a c. pl. '~'l~PiJ Fi /QiJ eles (as) fizeram matar

EXERCíCIO
Preencha o quadro a seguir conforme os modelos apresentados anteriormente.

Forma hebraica

n~tD7jil
T : - : •

Gênero
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VOCABULÁRIO 18 (PARA SER DECORADO)

~:l cheirar mal i1,:t) holocausto
- T T

'i:l separar i19 separar, dividir (hifil)
- T - T

i::l:l ser pesado, honrado (qa!); ::ln1 aumentar, ampliar,
.. T

endurecer (hifi!)
- T

fazer dar amplo
espaço (hifil)

::lfp~ cordeiro T'J'l"J aroma, cheiro

1tJrJ derramar chuva; fazer chover 'i~~ ou ,~~ mundo dos mortos
- T

(hifi!)

179 reinar, ser rei (qa!); ser feito 17iP lançar
rei (haja!)

,nJ dar como propriedade (hifil)
-T

EXERCíCIO DE TRADUÇÃO (15)
Alguns dos verbos que aparecem neste exercício, dentro de seus contextos,
poderiam ser traduzidos pela voz ativa simples, mas aqui, como se trata de exer
cício de treinamento inicial, é importante manter o significado causativo.
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1 A palavra C11t:? é um nome próprio que, geralmente, aparece nas versões em português como

"Sodoma"; a palavra i1'Jb.p é o nome que, normalmente, aparece como Gomorra; e a palavra

n~'~f' "enxofre", é um substantivo feminino singular.
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Capítulo 20

o VERBO - HOFAL E
HITPAEL COMPLETOS

N esta unidade serão vistas as formas básicas e as características gerais do hofal
e do hitpael completo.

20.1 O hofal completo
Primeiramente será visto o hofal completo, pois possui algumas semelhanças com
o hifil, apresentado no capítulo imediatamente anterior. Na seqüência será tratado o
hitpael.

20.1.1 Características gerais do hofal completo
O hofal, na maioria das vezes, é utilizado para representar a voz passiva do causa
tivo. Ou seja, ele representa a voz passiva do significado do hifil. Por exemplo, se o
verbo 1:;lJ (lembrar) aparece em sua forma do hifil n":;JF1) tem o significado de

"ele lembrou (alguém)", mas se está na forma do hofal (1::pFJ) terá o significado
de "ele foi lembrado (por alguém)".

O hofal completo é identificado principalmente pelo prefixo i1 (ho).
T

20.1.2 Modelo do hofal completo
Veja na tabela a seguir o modelo do hofal completo.
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Pessoa Masculino Tradução Feminino Tradução
1.a sg. "n~~j{iJ eu fui morto "n'~i:?i1 eu fui morto

• : - : T

2.a sg. Q~~PiJ tu foste morto ~~~PiJ tu foste morto
- -

você foi morto você foi morto
3.a sg. "~j{iJ ele foi morto i1,?~j{iJ ela foi morta

1.a pl. 1J~~j{iJ nós fomos mortos 1J ~~j{iJ nós fomos mortos

2.a pl. OQ~~PiJ vós fostes obrigados lQ~~j{iJ vós fostes mortos
mortos -

- vocês foram mortos
vocês foram mortos

3.a pl. 1"~j{iJ eles foram mortos 1"~j{iJ elas foram mortas

OBSERVAÇÕES:

Assim como nos demais graus do verbo hebraico também no hofal a tradução de
penderá muito do contexto.

1) Utilize o quadro a seguir para a memorização do hofal completo:

Pessoa, gênero Conjugação Pronome Tradução
e número pessoal
l ." c. sg. "n~~j{iJ "~~ eu fui morto

2.a m. sg. Q~~j{iJ i1n~ tu foste morto
T -

-

você foi morto
2.a f. sg. ~~~PiJ ~~ tu foste morta

-

você foi morta
3.a m. sg. "~PiJ ~1i1 ele foi morto

3.a f. sg. i1'?~PiJ ~"iJ ela foi morta

I." c. pl. 1J~~j{iJ 1JnJ~ nós fomos mortos
: - -:

2.a m. pl. OQ~~PiJ OQ~ vós fostes mortos
-

vocês foram mortos
2.a f. pl. lQ~~PiJ lQ~ vós fostes mortas

-

vocês foram mortas
3.a c. pl. 1'~j{iJ F! /Oi) eles (as) foram mortos (as)
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EXERCíCIO
Preencha o quadro a seguir conforme os modelos apresentados anteriormente.

Forma hebraica

1~~rJi1
: : T

Qn~~rJi1
-: : - : T

n~Wi1
T : - : T

n~~rJi1
: - : T

~n~~rJi1
• : - : T

~~rJi1
- : T

Gênero Pessoa Número Tradução

20.2 O hitpael completo
Este é um dos mais complexos graus do verbo hebraico. Contudo, o mais importan
te nesta fase do estudo é fixar a maneira normalmente utilizada para sua tradução e
não seus complexos detalhes de forma.

20.2.1 Características gerais do hitpael completo
Como é possível notar pelas traduções no modelo apresentado abaixo, geralmente,
o hitpael é a forma intensiva da voz reflexiva.

A característica principal do hitpael completo é o prefixo t71iJ que aparece an

tes da raiz do verbo.
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20.2.2 Modelo do hitpael completo

Pessoa Masculino Tradução Feminino Tradução
l.a sg. "rJ~~R~iJ eu me massacrei "rJ(~R~iJ eu me massacrei

2.a sg. Q~~R~iJ tu te massacraste D(~R~iJ tu te massacraste
- -

você se massacrou você se massacrou
3.a sg. '?~R~iJ ele se massacrou i1'?~R~iJ ela se massacrou

'~R~iJ
I." pl. 'j(~R~iJ nós nos massacramos 'j(~R~iJ nós nos

massacramos

2.a pl. ClD(~R~iJ vós vos massacrastes lD(~R~iJ vósvosmassacrasres
- -

vocês se massacraram vocêssemassacraram
3.a pl. ''?~R~i1 eles se massacraram ''?~R~iJ elas se massacraram

OBSERVAÇÕES:

1) O prefixo ~i1 já é um bom lembrete da forma hitpael.

2) A terceira pessoa do masculino singular possui duas formas: '~R~iJ e

'~R~i1·
3) Em alguns verbos o hitpael será traduzido de forma semelhante ao qal, como

ativo simples. Por exemplo:

'?;1~iJ
pr:r~iJ

~~~~iJ

=ele orou

=ele implorou

=ele profetizou1

4) Quando o verbo que está no hitpael tem como primeira letra de sua raiz as con

soantes 0, to, iD ou Y, acaba sofrendo algumas modificações como segue:

a) Quando a primeira letra da raiz é 0, to ou iD, o ri do prefixo troca de posição

com elas, facilitando a pronúncia. Assim, o que normalmente deveria ser

1 KELLEY, Page H. Hebraico bíblico: uma gramática introdutória. São Leopoldo: Sinodal,
1998, p.141.
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'~iP~iJ torna-se ,~tJ~ (ele se guardou), e o que deveria ser 'DO~i1

(ele se escondeu) torna-se 'DtJC?iJ.
b) Quando a primeira letra da raiz for Y além da troca de posição o n se tranforma

em~. Assim, o que deveria ser, inicialmente, P1~tJiJ ou, seguindo o exemplo

anterior p1tJ~iJ, acaba se transformando em P1~~i1 (ele se justificou).

c) Quando a primeira letra da raiz é 1, n ou ~, a letra n do prefixo é assimilada

por elas. O ponto dentro da primeira consoante lembra esta assimilação. As

sim, o que deveria ser 'ii~~iJ se transforma em 'ii~iJ (ele se purificouj.'

5) Utilize o quadro a seguir para a memorização do hitpael completo:

Pessoa, gênero Conjugação Pronome Tradução
e número pessoal
I." c. sg. 'lt:1'?~P~iJ 'l~~ eu me massacrei

2.a m. sg. Q7~P~iJ i1n~ tu te massacraste
T -

-

você se massacrou
2.a f. sg. D'?~P~iJ D~ tu te massacraste

-

você se massacrou
3.am. sg. ?~P~iJ ~1i1 ele se massacrou

?~P~iJ
3.a f. sg. i1!~P~iJ ~'liJ ela se massacrou

l." c. pl. 1j7~P~iJ 1jm~ nós nos massacramos

2.a m. pl. Clt)'?~P~iJ Cln~ vós vos massacrastes
-: -

-

vocês se massacraram
2.a f. pl. 1t)'?~P~iJ 1t)~ vós vos massacrastes

-

vocês se massacraram
3.a c. pl. 1?~P~iJ 1ii / Clii eles (as) se massacraram

2 Ibidem, p.141-2.
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EXERCíCIO
Preencha o quadro a seguir conforme os modelos apresentados anteriormente

Forma hebraica

Cln~ibrJni1
': : - - : .

i1~ibrJni1
T : - : •

n~ibrJni1
: : - - : .

Gênero Pessoa e número Tradução

VOCABULÁRIO 19 (PARA SER DECORADO)

~~ Poderoso, Deus iQlJ amor, lealdade

i1~~ antebraço, côvado r~r:r agradar-se, ter prazer
T -

i1~ oferta queimada V::ln revistar (qal); disfarçar (hitpael)
- T

iDj?~ procurar n1:J?~ domínio, reino

1JT lembrar lQ·~ libação
- T

171T semente; descendência ptJt atrair, tirar
- T

~~n errar, pecar 1~i? sepultura
T T

iPn animais (coletivo) 1'Jj? escurecer
T T

~:'r:r força, exército
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EXERCíCIO DE TRADUÇÃO (16)

1): '~,tjjT1~ ipt}~i) (Jz 20.31)

6) : i'7j?~i) lJ~~~iJ~ (lRs 18.45)

3 O verbo ~j~ tem o significado de "oferecer".

4 A palavra i~~, neste versículo, significa "aborto".

5 i~~ é nome próprio.

6 A palavra tJ"'~ significa "caldeus",
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Pessoa Oal Nilal PieI Pual Hilpael Hilil Holal

I." c. sg. 'lr:J7~i? 'ln7~p~ 'lr:J7~P 'lr:J7~P 'lr:J'7~P~iJ 'ln7~piJ 'lr:J7~Pry

2.am. sg. Q7~i? Q7~P~ Q7~P Q7~P Q7~p~iJ Q7~PiJ Q7~Pry

2.a f. sg. D7~i? D7~P~ D7~P D7~P D7~p~iJ D7~PiJ D7~Pry

3.am. sg. ~~i? ~~P~ ~~P ~~P ~~P ~~P~iJ ~'l~PiJ ~~Pry

3.a f. sg. i1!~i? i1!~p~ i1!~p i1!~p i1!~i~~iJ i1!'l~PiJ i1!~Pry

l.ac.pl. '1j7~i? i:l7~P~ i:l~~P i:l7~P i:l7~p~iJ 1J7~PiJ 1J7~Pry

2.am. pl. ClD7~P ClD7~P~ ClD7~P ClD7~R ClD7~p~iJ ClD7~PiJ ClD7~Pry

2.af. pl. lD7~P lD7~P~ lD7~P lD7~P lD7~p~iJ lD7~PiJ lD7~Pry

3.ac. pl. 1~~i? '~~i?~ '~~p '~~i? '~~P8iJ ,~'l~i?iJ '~~j?~

N C)

O :JJ

W >
$

O >'
C --j

Cl) oc. >..
ZO

CC (j)
--j

CD :JJ.. CCl)
$

C. m
Cl) Z
UI --j- >
O r.. O

3 O
Cl) ::I:
UI m
C. co

:JJ
O >
n ()
O O
3

"C
CD
r+
O
C.
O
<
CD..
O'"
O-O
~
CD
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20.4 Quadro resumo para auxílio da tradução do completo

Voz Grau simples Grau intensivo Grau causativo
ativa qal piel hifil

eu matei eu massacrei eu fiz matar
passiva nifal pual hofal

eu fui morto eu fui massacrado eu fui morto
reflexiva nifal hitpael

eu me matei eu me massacrei
-

EXERCíCIO
Analise e traduza todas as formas do completo do verbo ~~i? que aparecem no
quadro a seguir, consultando se necessário, o quadro geral das formas do completo
do verbo forte e o quadro resumo para auxilio da tradução do completo, mas sem
olhar os exercícios anteriores.

Forma Grau7 Gênero Pessoa Número Tradução
hebraica

~~p~

~~i?

i1?~P~

Q7~P

~1j 7~i?

1t)7~P

"~7~P

tJt)7~P~

1D7~i?

7 Nesta coluna deve ser colocado o nome do verbo, pois é ele que indica o grau.
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1~t9P

1~t?i?

1:l7~P~

ClQ7~P

t;l7~i?

D7~Pi)

t;l7~i?Di)

i1;"~pi)

t;l7~PiJ

D7~i?Di)

.,t:17~PiJ

~"~pi)

1~t?PiJ

.,t:17~i?Di)

QD7~PiJ

i1;t9i?Di)

1:l7~PiJ

1~t9P
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Capítulo 21

o VERBO - USO E fORMAS
DO INCOMPLETO

21.1 Uso do incompleto

21.1.1 Tempo
O incompleto, também conhecido por imperfeito, ou ainda futuro, geralmente é tradu
zido em português pelo futuro do presente. Por exemplo, a tradução do qal incompleto

do verbo ~~i? (que na 3.a m. sg. tem a forma ~biT) será normalmente: ele matará.

Contudo, dependendo do contexto, também poderá ser traduzido pelo pretérito perfeito
(ele matou); pelo pretérito imperfeito (ele matava); pelo presente do indicativo (ele ma
ta), pelo subjuntivo (que ele mate, se ele matasse, quando ele matar) e outros.

Como é possível notar, semelhantemente ao completo, o incompleto depende
do contexto para ser traduzido. Tendo isso em mente, o tradutor deve lembrar-se de
que o incompleto expressa uma ação considerada em realização, repetida, ou a ser
realizada, independentemente do tempo.

21.1.2 Graus
Como o completo, também o incompleto aparece em vários graus que expressam
os diferentes aspectos de uma ação que pode ser simples, intensiva ou causativa.

21.1.3 Vozes
De forma semelhante ao completo, também o incompleto é utilizado nas vozes ati
va, reflexiva e passiva.

OBSERVAÇÃO:

O aluno deve levar em conta que, especialmente nos exercícios seguintes para
a tradução do incompleto, no geral, ele nada mais é que a forma do futuro do com
pleto. Ou seja, se geralmente utilizamos o passado (pretérito perfeito) para traduzir
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o completo, utilizaremos o futuro (futuro do presente) para traduzir o incompleto, a
não ser que o contexto exija algo diferente.'

21.2 Quadro geral das formas do incompleto do verbo forte

~, C'
D" D"
n n
r r
S' S'

r

D"
.!]
S'

C'
D"
.!]
S'

I Para informações mais detalhadas quanto à tradução do incompleto, verifique: Guilherme
KERR, Gramática elementar da língua hebraica, p. 119-23.
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OBSERVAÇÕES:

1. As formas da primeira pessoa do singular são comuns para o masculino e o
feminino e sempre começam com 'aleph (~).

2. As formas da primeira pessoa do plural são comuns ao masculino e ao femini
no e sempre começam com nun O); cuidado para não confundi-las com o nifal

completo.
3. As formas da terceira pessoa do singular e do plural masculino sempre come

çam com yodh C). Entretanto, o singular não possui sufixo e o plural é sempre

acompanhado pelo shureq (1) no final.

4. As demais pessoas possuem o prefixo taw (r1), mais uma característica do
incompleto.

5. As formas da segunda pessoa do masculino singular e da terceira pessoa do
feminino singular são idênticas e só podem ser diferenciadas pelo contexto.

6. As formas da segunda e terceira pessoas do feminino plural são idênticas e só
podem ser diferenciadas pelo contexto.

7. O shewa ( , ) na primeira letra da raiz, seguido pelo holem (i) na forma abre

viada ( ) na segunda letra, ajuda a identificar o qal incompleto. Esta dupla só
não aparece na segunda pessoa do feminino e nas segundas e terceiras pessoas
do masculino plural.

8. O qamets gadol ( T ) sob a primeira letra da raiz é característica do nifal
incompleto.

9. O pathah ( _ ) na primeira letra da raiz, depois de um prefixo simples (formado
por apenas uma consoante), é característica do piel incompleto.

10. A primeira consoante da raiz do verbo acompanhada do qibbuts (por exemplo:
l?) é uma característica que ajuda a identificar o pual incompleto.

11. Um prefixo duplo, formado por duas consoantes, antes da raiz do verbo é ca
racterística do hitpael incompleto.

12. A vogal pathah sob os prefixos antes da raiz do verbo (por exemplo: ~, t:l, ~ e ~),

bem como a presença do hiriq gadol CD . ) na segunda consoante da raiz (com
exceção das segundas e terceiras pessoas do feminino plural), é uma caracterís
tica do hifil incompleto.

13. A vogal qamets qaton sob os prefixos anteriores à raiz do verbo (por exemplo:
~, t), =e;) é uma característica do hofal incompleto.

14. Nem todos os verbos fortes seguem rigorosamente estas formas; alguns podem
sofrer pequenas modificações.
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21.3 Quadro resumo para auxílio da tradução do completo e do
incompleto utilizando como exemplo o verbo '~i?2

Voz Grau Grau Grau
simples intensivo causativo

Ativa Oal PieI Hilil
la. eu matei eu massacrei eu fiz matar

completo eu matei brutalmente
la. eu matarei eu massacrarei eu farei matar

incompleto eu matarei brutalmente
Passiva Nilal Pual Halal

la. eu fui morto eu fui massacrado eu fui morto
completo eu fui morto brutalmente

la. eu serei morto eu serei massacrado eu serei morto
incompleto eu serei morto brutalmente

Reflexiva Nilal Hilpael XXXXXXXXXX

la. do eu me matei eu me massacrei XXXXXXXXXX
completo eu me matei brutalmente XXXXXXXXXX

la. do eu me matarei eu me massacrarei XXXXXXXXXX
incompleto eu me matarei brutalmente XXXXXXXXXX

VOCABULÁRIO 20 (PARA SER DECORADO)

1~~ como? i1~.p~ obra

~lb~ amorreu i1,n:J herança
T -:-

"j ser forte (grande) ,~tl relatar, escrever, contar
- T - T

~rJ~ impuro r~i? reunir
•• T

'itl~ base, fundamento n:liD descansar
- T

~":;J querubim n:liD esquecer
- T

iZ5~' vestir ~~iZ5 julgar
- T - T

1',.,rJ por quê? tD~n agarrar
- T

rrno leste ~}~ queimar
T: .

2 É bom lembrar, mais uma vez, que as possibilidades de tradução aqui apresentadas não são
exclusivas. Cada verbo deverá ser traduzido levando-se em conta grau, voz, significado próprio e,
principalmente, o contexto em que é utilizado.
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EXERCíCIOS

a) Comparando os verbos seguintes com o quadro 21.2, e seguindo o modelo do
quadro 21.3, preencha todas as lacunas do exercício.abaixo.

Forma Grau3 Gênero Pessoa Número Tradução
hebraica

~bp~

"?~i?D

~~iT

i1~!~j?~D

~.,~p~

~~Pt:l

~bPD

~~i?D

i1~ !~j?t;1

~~i?t;1

~~j?~D

~.,~p~

3 Nessa coluna você deve colocar o nome do verbo. Por exemplo: qal, nifal, piel etc.
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b) Complete este quadro seguindo os mesmos procedimentos do anterior.

Forma hebraica Grau Gênero Pessoa Número Tradução

"7tqt?n

,~~"

~W"
- 0,. :

i1J~iD~n
T : - -'0 :

~iD~n~.. - : ":

~"~t?~

~iD~J- : T

'~iDrJn
: T

~tP~t;1

,~tq~~t:i

, ~"~t?~

~iD~~- : T

~iDrJn
•• T
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c) Complete este quadro utilizando todos os seus conhecimentos e auxílios a res
peito do verbo forte no completo e no incompleto.

Forma Raiz Grau Ação4 Pessoa Gênero Número Tradução
hebraica

tDJi?~

~r:r:~~p

ri'?"T : - T

i1tD":J '?i1
T .:.

~~~t:1

r~i?t:1

&1i?tJ

i1n~tD
T : T

&~'?tJ

4 Nesta coluna deve ser destacada se a ação do verbo é completa ou incompleta.
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65,ji1
T : - : •

n:JiD:l- : .

'tl~~n"T - ~ •

ontD!)n
.: : - :

tl"~:l- : .

'i?!;)iJ
tD9n:l- : .

,67~~

'''P!;)~

tl"'?7.?iJ
~nn

•• T

':ln:JiDi'1: - : .

"Diq1i?~

n:JiD
- T

iD1P~

onn:JiDi1
': : - : .

170



o VERBO - USO E FORMAS DO INCOMPLETO

EXERCíCIO DE TRADUÇÃO (17)

Traduza as frases seguintes

1) : rl~iJ t:l1j?~ (SI65.1O)

2) : ~?~~ ~~ i17'i1~ 1?~ (Ir 32.4)

6) : i:J~7~ &~ i~ i1)i1~ ~~ (ISm 13.14)
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14) : o-?iJ-n~ n.tl1 ,~? (Ec 12.9)

5 Os termos hebraicos .t7Tii1" e i1:":1:;JT são nomes próprios normalmente transliterados por
Jeoiada e Zacarias.
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Capítulo 22

o VERBO FRACO

E studamos até aqui a maneira de traduzir e as formas do verbo forte. Agora
passaremos a verificar as características do verbo fraco, que possui na raiz

letras consideradas fracas, como as guturais ~, S), 11, n e ainda as não-guturais"

',1, e j, além daqueles com a segunda e a terceira letras iguais, fracas ou não.

O verbo fraco aparece em três categorias diferentes classificados de forma
geral como: (1) verbos guturais; (2) verbos contratos ou assimilantes; e (3) verbos
quiescentes. Todos eles são considerados fracos por estarem sujeitos a modifica
ções nas vogais e, em alguns casos, nas consoantes. Vejamosa seguir mais porme
nores sobre cada um deles.

22.1 Verbos guturais
Vamos verificar em primeiro lugar os verbos conhecidos por guturais, possuidores
de uma letra gutural (~, S), 11, n) na raiz. Eles são classificados em três classes

principais e uma subclasse.

22.1.1 Verbo pe-gutural (I-gutural)
As consoantes do verbo ~.tl~ (fazer, praticar) servem de modelo para a identifica
ção dos verbos fracos, mostrando a posição da letra fraca no verbo. Por exemplo:
quando dizemos que um verbo é pe-gutural, fazemos referência ao pe (9) primeira

letra do modelo ~.tl~' e informamos que o verbo em questão possui uma letra gu
tural na primeira posição da raiz. Alguns preferem fazer esta identificação utilizan

do os algarismos romanos I, 11 e Ill, no lugar das consoantes de ~.tl~' Veja o

esquema a seguir.
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111-11-1

Por isso, sempre que desejarmos conhecer as características de verbos como prr:r,
'~l.? e outros que têm alguma letra gutural no início, com exceção do 'aleph (~)

em alguns casos raros, como veremos mais adiante, devemos procurar suas formas
no modelo do verbo fraco chamado pe-gutural também conhecido como l-gutural.'

22.1.2 Verbo 'ayin-gutural (li-gutural)
Como se pode perceber, segundo o modelo 'l'~, os verbos que possuem alguma

letra gutural na segunda posição da raiz, fazendo referência ao 'ayin (l') serão cha

mados 'ayin-gutural (lI-gutural). e suas diversas formas devem ser procuradas no
paradigma deste mesmo nome. Veja como fica a relação com o modelo:

São exemplos de verbos 'ayin-gutural (lI-gutural) (por possuírem consoantes gutu

rais na segunda posição de suas raízes): 'l'~ (fazer), ,~~ (perguntar), pl'~

(gritar), ,~~ (resgatar) e outros mais.

OBSERVAÇÃO:

A letra resh (1), mesmo não sendo gutural é considerada assim. Portanto,
verbos com esta letra na raiz devem ser tratados como verbos guturais e seguem
seu modelo. Por exemplo: o verbo TJ~, por possuir um resh (1) na segunda posi
ção, segue o modelo do verbo 'ayin-gutural (Il-gutural).

23.1.3 Verbo lamedh-gutural (III-gutural)
Seguindo ainda o modelo 'l'~, a última consoante, a terceira, é a letra lamedh,

podemos fazer uma ligação entre ela e a terceira letra das raízes de outros verbos.
Se a terceira letra da raiz de um verbo for gutural, será classificado normalmente
como lamedh-gutural (III-gutural), a não ser que pertença ao grupo dos verbos
quiescentes que serão vistos mais adiante. A relação com o modelo é a seguinte:

1 Todos os paradigmas, ou modelos dos verbos, podem ser encontrados no anexo 2: "Modelos
dos verbos" na parte final deste livro.
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Estes são alguns exemplos de verbos lamedh-gutural (III-gutural) (por possuírem
consoantes guturais na terceira posição de suas raízes): n?t9 (enviar), .v~t9 (ou-

vir), i1~~ (ser orgulhoso) e outros.

22.1.4 Verbo pe-'aleph (1-'aleph)
O verbo pe-'aleph (I-'aleph) é considerado uma subclasse do verbo pe-gutural (1
gutural) e segue um modelo próprio quando está no incompleto do qal. Nas demais
formas é conjugado como o modelo pe-gutural (l-guturalj.'

Estes são os verbos classificados como pe-'aleph (I-'aleph), dos quais alguns
são muito comuns, outros raros: i~~ (perecer), ~~~ (comer), ,~~ (dizer),

i1~~ (querer), i1~~ (fazer pão).
Existem ainda alguns verbos que, em determinadas ocasiões, seguem o pe

'aleph (I-'aleph) e em outras o pe-gutural (I-gutural). São exemplos deste tipo os

verbos ~iJ~ (amar), Tr:r~ (agarrar) e ='1~~ (reunir);' Para evitar muito esforço
tentando decorar estes casos especiais é melhor, sempre que necessário, consultar
os modelos, verificando inicialmente se o verbo tem um 'aleph (~) como primeira

letra da raiz e se encaixa no padrão pe-gutural (I-gutural). Caso isto não aconteça,
verifica-se então o modelo pe-'aleph (I-'aleph).

22.2 Verbos contratos ou assimilantes
Os verbos denominados contratos ou assimilantes dividem-se em duas categorias:
1) os que possuem a consoante nun O) no início, e 2) os que possuem duas letras
iguais, fracas ou não, ocupando a segunda e a terceira posição na raiz.

22.2.1 Verbo pe-nun (I-nun)
Os que iniciam com a consoante nun O) são chamados de pe-nun (I-nun). Veja o
exemplo da ligação com o modelo:

2 Guilherme KERR, Gramática elementar da língua hebraica, p. 190.
3 Ibidem.
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A principal característica deste tipo de verbo é a perda, ou assimilação, da letra inicial
ao ser conjugado. Por exemplo, o verbo p~~ (beijar) quando na 3a

• pessoa do mascu-

lino do qal incompleto perde o nun O) da raiz e toma a seguinte forma: p~. As de
mais variações podem ser vistas no modelo do verbo pe-nun(l-nun).

22.2.2 Verbo duplo-'ayin (geminado)
Esta classificação é utilizada para os verbos que possuem duas consoantes iguais,
fracas ou não, na segunda e terceira posições da raiz, como o verbo ~?~ (rolar), o

qual possui duas letras lamedh (~) nestas condições.

A característica principal deste tipo de verbo é a contração, ou desaparecimen
to, de uma de suas consoantes duplas. Veja por exemplo o verbo ~~9 (rodear). Se
ele não fosse fraco, ao aparecer na forma da terceira pessoa comum do qal comple

to no plural, deveria ser escrito assim: '1~~9. Contudo, por ser um verbo fraco da
categoria aqui tratada, desaparece uma das consoantes duplas, reduzindo-se a ape
nas uma com um ponto dentro, tomando a forma '1:10 .

22.3 Verbos quiescentes
São classificados como quiescentes os verbos fracos que possuem na raiz uma letra
que originariamente, não na forma atual, era muda, vocálica, ou sujeita a silenciar
se, transformando-se em vogal." As letras que podem aparecer nestas condições são
as seguintes: , e" em qualquer posição da raiz e o tlt como última letra e, em al

guns poucos casos, na primeira posição.
Os verbos quiescentes são classificados de várias maneiras como veremos

adiante.

22.3.1 Verbo pe-yodh (I-yodh)
Como o nome indica, são classificados como pe-yodh (I-yodh) os verbos que pos
suem a letra yodh (") na primeira posição da raiz. Veja, por exemplo, a relação do

modelo com o verbo pe-yodh (I-yodh) ~rQ: (agradar).

4 Ibidem, p. 211.
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22.3.2 Verbo 'ayin-yodh (I1-yodh )
Seguindo o pensamento do item anterior, são classificados como verbos 'ayin

yodh(Il-yodh) os que possuem a letra yodh C) na segunda posição da raiz. Veja o

exemplo fornecido pelo verbo lJ~~ (colocar).

22.3.3 Verbo pe-waw (I-waw)

Pe-waw (I-waw) é a classificação dos verbos que possuem a letra waw (1) na pri

meira posição da raiz. Como o hebraico evita começar uma palavra com a consoan
te waw ('), ela acaba se transformando em yodh C). Dessa forma, apenas pela raiz
não é possível diferenciar o pe-yodh (I-yodh) do pe-waw(I-waw). Neste momento
de nosso estudo, a maneira mais prática para identificar um verbo pe-waw(I-waw)
ou pe-yodh (I-yodh) é procurar nos modelos do verbo fraco.

São exemplos de verbos pe-waw (I-waw): ~~: (habitar), i~: (gerar) e ou-

tros. Assim é sua relação com o modelo '.?~:

22.3.4 Verbo 'ayin-waw (I1-waw)

Como 'ayin-waw (Il-waw) são classificados os verbos que possuem um waw r»
como segunda letra da raiz. Normalmente, nestas condições, o waw (') perde a
força consonantal e passa a ter o som de vogal. São exemplos de verbos 'ayin

waw(Il-waw): "0 (desviar-se do rumo), lJ'i' (levantar-se), ~,tb (voltar) e ou
tros mais.

A relação destes verbos com o modelo '.?~ é a seguinte:

177



GRAMÁTICA INSTRUMENTAL DO HEBRAICO

22.3.5 Verbo lamedh-'aleph (I1I-'aleph)
Quando a última letra da raiz de um verbo é a consoante'aleph (~), ele é classifi

cado como lamedh- 'aleph (III- 'aleph), indicando, assim, que o 'aleph ~) está na

mesma posição do lamedh (') do modelo '~!;l. Veja o exemplo tomando-se como

base o verbo ~~~ (alcançar):

Deve-se tomar cuidado para não confundir os verbos lamedh-'aleph (III
'aleph) com lamedh-gutural (III-gutural), que não são quiescentes.

22.3.6 Verbo lamedh-he (lII-he)
Os verbos de classificação lamedh-he (III-he) possuem a letra he (i1), sem valor

consoanantal, na terceira posição da raiz, em substituição às letras yodh t) ou waw

('), que originariamente faziam parte da raiz.
Para que seja possível diferenciar o verbo lamedh-he (III-he) do lamedh-gutural

(I1I-gutural) devemos reparar em um pequeno detalhe. Os verbos lamedh-he (I1I-he),

com he (i1) no final, como matres lectiones, ou seja, com valor de vogal e não de

consoante, vai aparecer com o he (i1) na forma normal. Quando se trata do verbo

lamedh-gutural (I1I-gutural), no qual o he (i1) possui valor de consoante mesmo, sua

forma será um pouco modificada pelo sinal chamado mappiq, ou seja, por um ponto
na forma normal: (i1).

Para ficar mais claro: se o verbo tem na raiz, como terceira letra, um he (i1) na
forma normal sem o ponto dentro, ele é classificado como lamedh-he (I1I-he), se
tiver um he com um ponto dentro (i1), é lamedh-gutural (I1I-gutural).

Pertencem ao grupo do lamedh-he (I1I-he): i1" (descobrir), i1:J:J (construir)

e outros. Veja, a seguir, a relação com o modelo '~~. T T
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OBSERVAÇÕES:

Quatro regras básicas podem ajudar a descobrir a raiz de um verbo fraco, mo
dificado ao ser conjugado.' São elas:

1) Suprima todas as letras auxiliares. Se após isto sobrarem três letras, estas for
mam a raiz do verbo.

2) Se ao suprimir as letras auxiliares permanecerem apenas duas letras na palavra,
adicione as consoantes nun CJ) ou yodh t) antes das que sobraram ou, ainda,

yodh t) ou waw (1) entre as duas conhecidas da raiz.

3) Outra tentativa é colocar as consoantes he (i1) ou 'aleph (~) no fim da palavra
ou reduplicar a segunda letra, resultando daí a raiz procurada.

4) Se após a supressão das letras auxiliares restar apenas uma letra deve-se acres
centar um nun CJ) ou yodh (') na frente ou um he (i1) no final.

VOCABULÁRIO 21 (PARA SER DECORADO)

~i1~ amar, gostar i1jnrJ acampamento, exército
- T ': -; -

1!~ orelha 1~7~ mensageiro

=jO~ reunir i1mrJ oferta
T: •

1"~ arca i1~j virar
T T

1'rJ")~ palácio :lTl' deixar
- T

,~~ roupa p~'~ justo

,pj manhã ~lP meio, parte de dentro

=jO: acrescentar i1~' ser ou tomar-se numeroso
T T

l'iV~ salvar l'iV, culpado
- T T T

"~:J glória ~:liV deitar-se
T - T

i1~:J terminar i1niV beber
T T T T

5 Paul AUVRAY, Iniciação ao hebraico bíblico, p. 63-4.
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EXERCíCIO DE IDENTIFICAÇÃO DE VERBOS
Classifique e traduza os verbos fracos abaixo de acordo com o exemplo dado, colo
cando ao lado de cada um a nomenclatura apropriada (de acordo com o que vimos
neste capítulo):

Exemplo: ?~i9 - 'ayin-gutural (Il-gutural) - ele perguntou

1) ~y~
T T

2) ?!lJ
- T

3) i1?:J
T T

4) nnEj
- T

5) :JiD~
- T

6) ?::;J~

7) n1:J
- T

8)i~l'
- T

9):JTl'
- T

10) i1niD
T T

11) i:J~
- T

12) n?iD
- T

13) 1~9

14) Cl~~

Confira as respostas do exercício anterior

1) Lamedh-'aleph (III- 'aleph)

2) Pe-nun (I-nun)

3) Lamedh-he (III-he)

4) Lamedh-gutural (III-gutural)

5) Pe-waw (I-waw)

6) Pe-'aleph (1-'aleph)

7) 'Ayin-gutural (Il-gutural)

8) Pe-gutural (I-gutural)

9) Pe-gutural (I-gutural)

10) Lamedh-he (III-he)

11) Pe- 'aleph (1-'aleph)

12) Lamedh-gutura1 (III-gutural)

13) 'Ayin-gutural (lI-gutural)

14) 'Ayin-yodh (lI-yodh)

=ele alcançou

=ele caiu

=ele terminou

=ele abriu

=ele habitou

=ele comeu

=ele cortou

=ele permaneceu

=ele abandonou

=ele bebeu

=ele pereceu

=ele enviou

=ele alcançou

=ele colocou
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Capítulo 23

-FUNÇOES E FORMAS DO
WA W CONSECUTIVO

o waw consecutivo (1) é um aspecto da gramática hebraica que não possui se
melhança com a língua portuguesa. Por isso, à primeira vista, pode parecer

um pouco complicado. Mas ao descobrir suas funções e formas básicas, sem entrar
nos pormenores de suas regras, é bastante simples.

Sua utilização é feita em grande escala no Antigo Testamento e, normalmente,
o tradutor não terá muitas dificuldades para identificá-lo.

23.1 Funções do waw consecutivo
O waw consecutivo, também conhecido por waw conversivo, vem sempre ligado às
formas verbais no completo e no incompleto. Sua função básica, na prática, é trans
formar ou converter o significado do verbo do completo para o incompleto e do in
completo para o completo.' Veja os exemplos abaixo.

23.1.1 Função do waw consecutivo com o verbo no completo
Atenção especial deve ser dada ao waw que precede um verbo no completo. Não há
acordo entre os gramáticos sobre sua existência ou não nestas formas verbais. Portan
to, observar o contexto com muita atenção é fundamental para interpretá-lo correta
mente? Nos exercícios aqui apresentados, para evitar confusões, o waw ligado ao
verbo será utilizado sempre como consecutivo. Veja o exemplo de como traduzir.

1 Ainda que na mente do escritor não exista nenhuma intenção em converter completo em in
completo ou vice-versa, mas apenas expressar suas idéias de forma peculiar, na prática, ao traduzir
mos para o português, acaba ocorrendo essa inversão. Para mais informações sobre a função do waw
consecutivo, veja a opinião de Guilherme KERR, Gramática elementar da língua hebraica, p. 131-4.

2 Seria bom comparar as opiniões de Guilherme KERR, p. 131-4 do livro citado acima, com a de
Page H. KELLEY, Hebraico bíblico, p. 178 e 442.



GRAMÁTICA INSTRUMENTAL DO HEBRAICO

• ~~i9 - Este verbo está na forma do qal completo na terceira pessoa do mas
culino singular e sua tradução primária seria: ele julgou.

• ~~i9l - Aqui temos a mesma forma do verbo na terceira pessoa do masculi

no singular do completo apenas precedido pelo waw consecutivo (1) o que,
normalmente deve ter como tradução primária (a não ser que o contexto mostre
o contrário): ele julgará.

23.1.2 Função do waw consecutivo com o verbo no incompleto

• ~9rq: - Este verbo está na forma do qal incompleto na terceira pessoa do

masculino singular e sua tradução primária seria: ele julgará.

• ~!l~J - Aqui o verbo continua na forma do incompleto na terceira pessoa

do masculino singular mas agora, precedido pelo waw consecutivo deve ser tra
duzido principalmente respeitando-se o contexto por: ele julgou.

23.1.3 Waw consecutivo na função de conjuntivo
Em muitas ocasiões o waw consecutivo não necessita ser traduzido, ele apenas atua
modificando o sentido do verbo. Mas em outras, como o contexto exigir, também
sua função conectiva continua a existir, podendo ser traduzido por e, e então, e as
sim ou outra forma que fique melhor no contexto. Veja o exemplo tirado de parte
de.Gênesis 1.5:

Chamou à luz dia e às trevas chamou noite. Houve tarde e houve manhã, primeiro dia.

OBSERVAÇÕES:

1) Em primeiro lugar é bom notar que na tradução acima o waw consecutivo ligado

ao primeiro verbo ~liTJ) não precisou ser traduzido. Este verbo ~liT, na ter
ceira pessoa do qal incompleto masculino singular (ele chamará), com o waw con
secutivo, nesta frase, fica bem traduzido chamou, sem a utilização da conjunção e.

2) Na seqüência do versículo aparece duas vezes o verbo i1:ry na forma apocopada

(que sofreu diminuição em sílaba final) do qal incompleto na terceira pessoa do
masculino singular, junto com o waw consecutivo ('iTJ). Na primeira vez em que
apareceu não foi necessário traduzir o waw, mas na segunda, o waw, além de ter
função consecutiva, apresenta também uma função conjuntiva. Veja novamente:

• Primeira aparição na frase - ~j-?-~iJ~J = houve tarde.

• Segunda aparição na frase - ,pj-~iJ~J =e houve manhã (e então houve
manhã).
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• As duas na seqüência - ,pj-"iJ~J ::lJ~-"iJ~J = Houve tarde e houve
manhã.

• Uma tradução não tão literal poderia ser: Houve tarde e manhã.

3) Como foi visto, o waw consecutivo pode ou não ser traduzido como conjunção.
O bom senso na observação do contexto determinará a tradução a ser adotada.

23.2 Formas do waw consecutivo
Como já é possível perceber, nem sempre se pode distinguir apenas pela forma se o
waw que está ligado a um verbo é consecutivo ou apenas conjuntivo. Em muitos
casos o contexto determinará a função do waw. Contudo, existem algumas orienta
ções que podem nos ajudar.

23.2.1 Formas no completo
Infelizmente, no completo, as formas do waw consecutivo são idênticas às do con
juntivo. Por isso, dependemos mesmo é do contexto para identificar e distinguir um
do outro. Veja os exemplos:

• .,t':1~?iJl- Pode ser traduzida por e eufui (fui) ou ainda, se o contexto exigir,
mostrando que o waw é consecutivo: e eu irei (irei).

• t:9?iJl - Tanto pode ser traduzida por e tu foste (foste) ou e você foi (foi), e
também por e tu irás (irás) ou e você irá (irá).

23.2.2 Formas no incompleto
Distinguir as formas do waw consecutivo no incompleto é mais fácil. Ele aparece
de três maneiras básicas.

a) O waw consecutivo no incompleto aparece, primeiramente, na forma} com um
ponto dentro da primeira letra da forma do verbo. Por exemplo: a palavra
~~p: (chamará) que está no incompleto, se precedida pelo waw consecutivo

tomará a forma ~~p~J (e chamou), com waw e pathah mais o ponto na pri
meira letra da forma anterior da palavra.

b) Se o verbo, na forma normal do incompleto, recebe um shewa sob a primeira
consoante, como no caso de '~'T (falará), o waw consecutivo também apare

cerá na forma J, porém sem o ponto dentro da primeira letra da forma anterior

do verbo, como segue: '~TJ (e falou).

c) Se a primeira letra da forma verbal do incompleto for ~, o waw consecutivo

virá na forma 1, sem o ponto dentro da primeira letra da forma anterior do ver

bo. Por exemplo: a palavra ':;;l~ (comerei) quando precedido pelo waw conse

cutivo ficará ':J~' (e comi).•• T
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VOCABULÁRIO 22 (PARA SER DECORADO)

:Jrl:l
- T

1:JirJ
T : •

1::JrJ
- T

i1::J~~rJ
T T:

Babilônia

carne

mês, lua nova

viver, estar vivo

escrever

deserto

vender

obra, feito

i1n9tDrJ
T T : •

i~J
- T

i1::JJ
T T

i:J17
- T

ii.i;
rl~

Cl1p

1'!~

família, clã

tomar conhecido, relatar, di
zer (hifil)

ser atingido (n ifal), golpear
(hifil)

servir

transgressão

tempo, época

levantar-se, ficar de pé

cântico

EXERCíCIO DE TRADUÇÃO (18)
Traduza as frases que seguem utilizando tudo o que foi visto até aqui mais os

modelos dos verbos que estão no anexo 2.

3 A palavra i1.t?"':I::.t significa "desencorajamento" ou "depressão".
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~~1tlr ~j:J- ~~ ~~::Jj tzr~ i1'i1~ n~~~J (Jz 6.8)

5) : S~,~~ ..~~~~. i1,i1'; 1~~ i1j Cli1S 1~~~'
"T:" " -T ':T'" -

6) : ~tr~ !;ip-n~ 17~~J (Is 6.8)

4 A palavra i1J~ é nome próprio, de lugar, normalmente transliterado "Gaza".
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Capítulo 24

OUTRAS MODALIDADES
DO VERBO

A té aqui foram tratadas as formas e a utilização dos verbos fortes e fracos no
completo e no incompleto. Ainda é necessário abordar as seguintes modalida

des: jussivo, coortativo, imperativo, particípio e infinitivo.

24.1 Jussivo
O jussivo é utilizado apenas no incompleto e pode expressar um desejo, uma vontade e,
em alguns casos uma ordem, ainda que exista outra maneira de fazê-lo (utilizando o
próprio imperativo). Nos verbos fortes, menos no hifil que tem forma própria, o jussivo
e o incompleto são idênticos, apenas o contexto determina se a utilização é de um ou
do outro. Já no caso de verbos fracos, aparecem, normalmente, na forma abreviada da
terceira pessoa do incompleto, especialmente nos verbos lamedh-he (Ill - he).'

O jussivo é traduzido normalmente por alguma forma do subjuntivo em portu-

guês. Em algumas ocasiões é seguido da partícula ~~ (o que pode indicar algum tipo

de ênfase como uma exortação nos termos de "por favor!" ou "vamos!"). Veja os e
xemplos seguintes:

: 'Tj~;r'~~ i11i1~-n~ '17~iJ ~t':;Jr (2Sm 14.11)
Queira lembrar-se o rei, por favor, de Yahweh teu Deus.

: "~-1 ~~~- ~~ (SI 19.14)
Que não me dominem.

1 Page H. KELLEY, Hebraico bíblico, p. 428.
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:'Tt~' .,~.,~ i1Ji1~ ~~~: (Gn 16.5)
Que Yahweh julgue entre mim e ti?

24.2 Coortativo
O coortativo é utilizado nas formas da primeira pessoa do incompleto, no singular e
no plural. Em alguns casos aparece com o sufixo i1 D T e, normalmente, é expresso
em português por formas do subjuntivo e por meio de verbos auxiliares. Normal
mente o coortativo expressa desejo, intenção, encorajamento próprio ou a determi
nação do sujeito da frase em realizar uma ação. Veja os exemplos:

: i1Q~J .,~~ n"1~ i1Ql:;J~ (Gn 31.44)
Firmemos uma aliança, eu e tu.

: '''~Q ~~lin i1lt?~~l (81119.44)
E queroguardara tua lei para sempre.

: Cl?iD n"1~ Cl:;;J? i1Ql~~l (Is 55.3)
E quero fazer convosco uma aliançaperpétua.

: 'j"i1',~, n"'~-n'::Jj i1r1D' (Ed 10.3)•. •• .• -" T - •

E agora, firmemos u~a alia~ça com ~ nossoDeus?

24.3 Imperativo
O imperativo no hebraico, semelhantemente ao em português, só ocorre nas segun
das pessoas, sejam do singular ou do plural. Ele é formado, basicamente, I?~la su
pressão do prefixo que acompanha o incompleto. Por exemplo, a palavra "~pr1,

segunda pessoa do masculino singular do qal incompleto, escrita sem o prefixo r'1
transforma-se no imperativo ,bp expressando a ordem mata (tu - masculino) e a

palavra .,?~PD, segunda pessoa do feminino singular do qal incompleto, sem o

prefixo r1, toma-se o imperativo .,7~P, significando mata (tu - feminino).
As formas do imperativo podem ser encontradas nos modelos dos verbos. É

importante dizer aqui que ele é utilizado sempre em uma ordem positiva, nunca ne
gativa. Para as ordens negativas utiliza-se o advérbio de negação ~', em conjunto

2 Esses exemplos foram parcialmente tirados de Page H. KELLEY, Hebraico bíblico, p. 165-6.
3 Toda essa parte a respeito do coortativo está baseada em Page H. KELLEY, Hebraico bíblico,

p.166.
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com formas do incompleto, como aparece, por exemplo, em alguns dos mandamen
tos do Decálogo em Êxodo 20. Veja os seguintes:

: ~~;J-'~ Cl~!1J~ Cl~iJ',~ 'l? i1:ry:-~', (Êx 20.3)
Não tenhas outros deuses diante de mim.

: :Jj~rl ~., (Êx 20.15)
Não furtes.

: 'l+''J n~~ 'bry~ ~', (Êx 20.17)
Não cobices a casa de teu próximo.

OBSERVAÇÃO:

O advérbio ~', é enfático e destaca que está em vista uma ordem negativa. A

utilização da partícula negativa com o verbo no incompleto tem sido entendida por
alguns tradutores como um hebraísmo representado em português pelo futuro:
"Não terás outros deuses ...", "não furtarás", "não cobiçarás" etc.," mas deve conti
nuar sendo entendido como uma ordem.

24.4 Particípio
O particípio hebraico pode aparecer nas formas do masculino, feminino, singular e
plural, na voz ativa ou passiva, nunca indicando pessoa. Na frase ele é utilizado
como adjetivo, verbo ou substantivo. O contexto determinará a classificação. Suas
formas podem ser encontradas nos modelos dos verbos.'

24.4.1 Particípio como adjetivo
O particípio utilizado como adjetivo pode aparecer nas funções atributiva e predi
cativa. Na função atributiva segue o substantivo concordando com ele em gênero e
número, e é traduzido com o auxílio dos pronomes relativos que, cujo, quem, qual.
Na predicativa descreve ou modifica o sujeito e normalmente está ligado a este por
alguma forma do verbo ser ou estar. Eles podem vir tanto antes quanto depois dos
substantivos que descrevem e concordam em gênero e número com este. Nesta
função nunca possuem artigo definido. Veja alguns exemplos. Os dois primeiros
são exemplos de atributivos e os dois seguintes de predicativos:

: i1~i1 Cll' :J~[;i1 iD~~i1 (Dt 22.22)
T • T • •• - • T

O homem que se deita com a mulher.

4 Guilherme KERR, Gramática elementar da língua hebraica, p. 126.
5 Este ponto a respeito do particípio está baseado, principalmente, em Page H. KELLEY, Hebrai

co bíblico, p. 228-39. Nele existem ainda muitos outros exemplos, além destes aqui apresentados, que
merecem ser estudados com atenção.
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: '~OD-~.? ni:J'n~D ni~~iJ-~:;J (2er 34.24)
Todas as maldições que estão escritas no livro.

: '''~~ i1Q~ l"~ (Dt 28.3)
Tu serás bendito na cidade.

:~ ni~~~ tJ:;J"1-? (Is 1.7)
As vossas cidades estão queimadas pelo fogo.

24.4.2 Particípio como verbo
O particípio como verbo descreve uma ação contínua que pode ser tanto presente,
passada ou futura, dependendo do contexto. Veja os exemplos:

a) No presente:

: ~9cb~ :Ji1~ rnrr "j~ ":J (Is 61.8)
T :. •• T:' -: •

Pois eu sou Yahweh que amo a justiça.

: ~'i1 cbjp-nr.r1~ ,., 7-? '~il' i1Q~ ,~ tJiP~D (Êx 3.5)
O lugar em que estás parado é terra santa.

b) No passado:

: i11i1~ "~~? '~l7 ,jjil' tJiJl~~1 (Gn 18.22)
E Abraão ainda permanecia em pé diante de Yahweh.

: rrrr ~::J"i1~ :J::JtD ~~,~~ (1Sm 3.3)
T : -": •• •• :

E Samuel estava deitado no templo de Yahweh

c) No futuro

: tJ7il'-'.? in"~-n~ "~~ ~;,ltD-":;J (lSm 3.13)
Pois eu julgarei a sua casa para sempre.

: ~p~-n~ ~1;' ":;Jj~ i1.~iJ (Êx 4.23)
Eis que eu matarei o teu filho.

24.4.3 Particípio como substantivo
O particípio substantivado exerce todas as funções de um substantivo e como verbo
pode ter objeto direto, seja este outro substantivo ou um sufixo pronominal. Alguns
são tão utilizados nesta função que já aparecem nos dicionários como verbetes em
separado, como se fossem mesmo substantivos. Este é o caso, por exemplo, de al-
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guns dos indicadores de atividades profissionais: '~io (escriba), i1~i' (pastor) e

~~i~ (remidor). .

De modo semelhante ao substantivo, o particípio substantivado pode aparecer
no texto nas formas do absoluto e do construto, com ou sem sufixo pronominal. Os
exemplos ajudarão a perceber:

a) No absoluto:

: i11i1~ n~~ '~biJ i;J~-n~ '1?~iJ n7~ (2Rs 22.3)
O rei enviou Safan, o escrivão, à casa de Yahweh.

: o~ ~,~~ oib ,:1~i1' (Is 35.9)
• : T : T :

E os redimidos irão para lá.

b) No construto

: ~:;J~~ ~m~ '~~iJ (Gn 4.9)
Sou eu o guarda do meu irmão?

: in~!~ ~'Jt?~! (SI 103.18)
Para os que guardam a sua aliança.

c) No construto com sufixo pronominal

: '~~P~t?- ~~- ~~ 1:l~iJ'~~-1~ (Ed 8.22)
A mão do nosso Deus está sobre todos os que o procuram.

: ~~l~r ibi1p '17~jl (Is 41.14)
E o teu redentor é o santo de Israel.

24.5 Infinitivo
O infinitivo hebraico é utilizado em duas formas chamadas absoluto e construto. A

forma do absoluto, no verbo ~~i? é ~i~i? O infinitivo absoluto nunca é acompa
nhado por preposições, e descreve, inicialmente o mesmo que o infinitivo em portu
guês, ou seja, o nome do verbo como: matar, andar, nadar, comer etc. Em algumas
ocasiões eles são utilizados como o gerúndio (matando, andando, nadando, comen
do), em outros como um imperativo e, em outras servem para enfatizar uma idéia.

Quando empregado para enfatizar uma idéia, o infinitivo absoluto vem acom
panhado de formas finitas do mesmo verbo. Por exemplo: n,r,jQ rnc (separada

mente as palavras poderiam ser traduzidas morrer e morrerás). Neste caso, convém
traduzi-las de uma maneira enfática por: certamente morrerás ou sem dúvida mor
rerás.
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o infinitivo construto, diferentemente do absoluto, pode vir acompanhado de
preposição. Sem a preposição, ele toma a forma ,bp e corresponde ao infinitivo

impessoal, podendo ser traduzido por matar. Com preposição, no verbo ~t}:;J, por

exemplo, ele aparece na forma ~rq7e pode ser traduzido para escrever.

Outras formas dos infinitivos estão nos modelos dos verbos deste livro.

24.6 Graus de menor freqüência
Alguns graus do verbo aparecem poucas vezes na Bíblia e não precisamos tentar
decorar suas características neste momento. Os dicionários analíticos são de grande
ajuda para identificá-los e isto é suficiente.6

Na tradução, correspondem de maneira aproximada às formas do piei, pual e
hitpael, mas o contexto é fundamental para determinar seu significado. Veja no
quadro a seguir os graus de menor freqüência e seus correspondentes aproximados.

Graus de menor freqüência Correspondentes
aproximados

polel pilpel poel palal pealal piei

polal polpal poal pulai pual

hitpolel hitpalpel hitpoel hitpael

VOCABULÁRIO 23 (PARA SER DECORADO)

"i1 louvar !7Dj partir
- T - T

i1rJ:m sabedoria ~~D rodear
T : T - T

,~, sozinho nns portão, entrada
- 0:

em, lutar li!j~ norte
- T

i1rJ, ou i1rJ, por quê? ~, multidão
T T T T

,~~ oposto, diante de i1!71 alimentar
T T

!7)j tocar, atingir '~iD pedir
- T - T

6 Mais detalhes sobre esse assunto podem ser encontrados em C. L. SEüW, A grammar for bi
blical hebrew, p. 328-31.

192



Capítulo 25

A PRÁTICA DA TRADUÇÃO

25.1 Diferentes formas de tradução
Podemos dizer que existem pelo menos quatro tipos característicos de tradução.
Elas são denominadas aqui: ultraliteral, literal, idiomática e livre. Cada uma tem
sua importância e seus objetivos. Portanto, toma-se difícil dizer qual é a melhor.
Isto dependerá dos objetivos do tradutor. Vejamos os tipos.

25.1.1 Tradução ultraliteral
Tradução ultraliteral é a que procura verter palavra por palavra de um texto para a
outra língua, buscando os correspondentes mais exatos, utilizando os significados
básicos ou mais comuns, de cada palavra sem levar em consideração o sentido ge
ral da passagem. Ela é importante para o estudante como primeira abordagem ao
texto. Porém, não tem grande utilidade para o povo em geral por tomar-se uma ver
são truncada e, em alguns casos, até mesmo incompreensível.

Veja, a seguir, um exemplo de tradução ultraliteral, palavra por palavra.

Eu Rute a escrava de ti e estenderás a asa de ti sobre a escrava de ti pois resgatador tu.

25.1.2 Tradução literal
Na tradução literal procura-se deixar a passagem em condições de ser bem compre
endida pelo leitor utilizando-se para isto o mínimo necessário de adaptações para a
língua à qual se traduz. Nela, ainda que haja espaço para melhorias, facilitando a
compreensão, o tradutor procura manter ao máximo as características do texto ori
ginal como: formas poéticas, jogos de palavras, equivalência gramatical, figuras de
linguagem etc. Este é um tipo de tradução que pode ser bem aproveitada pelos lei
tores com boa cultura geral.
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Veja a seguir o mesmo texto hebraico utilizado no exemplo anterior traduzido de
uma forma literal. Lembre-se que esta é uma entre outras possibilidades,não a única.

"Sou Rute, tua serva; estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador"
(Almeida Revista e Atualizada, SBB).

25.1.3 Tradução idiomática
Na tradução idiomática, também conhecida por comunicacional,' o tradutor tem
como alvo principal transmitir o significado do texto original de tal maneira que o
leitor o entenda sem dificuldades. Não há grande preocupação quanto a manuten
ção das formas e peculiaridades da língua original; o mais importante é transmitir
seu significado em linguagem clara e acessível para o povo em geral.

Veja o exemplo utilizando-se o mesmo texto de Rute já empregado anterior
mente.

"- Eu sou Rute, a sua empregada! - respondeu ela. - O senhor é nosso parente
chegado e por isso tem o dever de me proteger." (Nova Tradução na Linguagem de
Hoje, SBB, 2000).

25.1.4 Tradução livre
A tradução livre, ou paráfrase, não tem grande importância para o estudioso da Bí
blia, contudo, ela pode ser útil, por exemplo, como explicação de alguns textos pa
ra crianças, mantendo o sentido das lições principais que nele aparecem. O grande
perigo desta forma de tradução está na liberdade interpretativa que o tradutor tem.
Nem sempre ele conseguirá ser fiel ao original na interpretação apresentada.

Veja o exemplo que segue e tire as suas conclusões.

Eu sou Rute, a nora de Noemi, e estou à sua disposição; case-se comigo, pois você é um
de nossos parentes mais chegados e tem essa obrigação, pois nossa lei assim o exige.

25.2 Textos para análise e tradução
Aqui serão fornecidos alguns textos da Bíblia Hebraica para tradução. O estudante
deve aproveitar estes exercícios ao máximo. O treinamento conduzirá à perfeição.
Nenhuma etapa pode ser pulada. Utilizando todas as ferramentas conhecidas e dis-

1 Termo utilizado pelo dr. Werner Kashel em palestra para os alunos de pós-graduação da Fa
culdade Teológica Batista do Paraná, em agosto de 2000.
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poníveis, analise cada palavra que faz parte dos textos e, em seguida, traduza os
versículos nas formas ultraliteral, literal e idiomática. A tradução livre não é inte
ressante para os propósitos deste livro, mas nada impede que o tradutor opte tam
bém por esta forma, se assim achar conveniente.

Deste ponto em diante todo tipo de auxílio para a tradução é bem-vindo. Con
tudo, antes de partir direto para o vocabulário analítico deste livro ou outros analí
ticos completos (seja em forma de livro, seja em multimídia), o aluno fará bem em
se esforçar para analisar e traduzir o que for possível, sem nenhum auxílio. Isto
tornará o trabalho muito mais gratificante. Não conseguindo lembrar da palavra, ou
sendo ela desconhecida, aí sim deve consultar as ferramentas disponíveis.

25.2.1 Salmos 1.1-6
Antes de fazer as traduções literais e idiomáticas, analise gramaticalmente e tradu
za, de forma ultraliteral, cada palavra do texto de Salmos 1.1-6. A análise gramati
cal deve ser feita na parte central da tabela e a tradução ultraliteral na linha logo
abaixo, ainda dentro do quadro.

n~'p'~ l7iJ ~.'? ,~ iV'~i1 -~'J~ (l
• T

~WirJ~' 1rJl' ~.'? Q~~~n TTP' Q~l'iD'
T T • T - • T :

: ~iD~ ~.'? Q~Y"-
no T
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a) Tradução literal:

b) Tradução idiomática:

in'in~'T
i11i1"

T :
"~ (2

a) Tradução literal:

b) Tradução idiomática:

:i1!~ 11 ~~i" i1Ji1"
T 0: :";
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O~rJ ~~'?~ -,~ "niD r~~ rrrn (3
• T T T T :

-~., ,i1?D' inD~ 1tJ: i~!~ ,~
•• T : 0: _:

: n~,:::;~ i1tDD~ -,~ ,jl ,i:J:
- ." :- "; -:- ": -:

a) Tradução literal:

b) Tradução idiomática:
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rb~ -o~ "~ O" .!'iD1i1 1~ -~', (4
• T : T

a) Tradução literal:

b) Tradução idiomática:

~9iD~:l 0".!'iD1 '~i?"
-~.,? 1~ -''? (5

T : • - • T : ·I·~ T
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a) Tradução literal:

b) Tradução idiomática:

A PRÁTICA DA TRADUÇÃO

: O'ü1Y rrJ.P,~ o'~~n1lí· .- • T - :

1111 O'ü'1Y 111 ;'1;" ll'Ji' -'~ (6I·· .- T
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a) Tradução literal:

b) Tradução idiomática:

VOCABULÁRIO 24 (PARA SER DECORADO)

n~ maldade O,j fugir

ni~ sinal ~'libj príncipe
• T

nin~ irmã i1Y.t7 conselho
T T ••

n~~ confiar 1~i? sepultar
- T

i1:J~ chorar ~iJi? assembléia
T T

1'3 perigrinar i1,;7' pastor

i11n curvar-se 1~ib permanecer
T T - T

r,n lá fora 1iib touro

1n'l junto 1'l~ cântico

1ib'l justo 1~~ acampar
T T

i1O:J cobrir
T T
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25.2.2 Êxodo 20.1-17
Seguindo o modelo anterior, analise e traduza de forma ultraliteral, literal e idiomá
tica, os textos da Bíblia Hebraica.'

~'lj:l!;~ i11i1~ 'l:;Jj~ 2 : 1q~? i1?~i) ü'll~'~FT!;~ n~ ü'li)'!;~ 1~TJ ~

ü'li)'!;~ ~'? i1:ry:-~'!; 3 : ü'l"J~~ n'l~~ ü:"J~~ rl~~ ~'lr}~~'i11~

ü'l~~~ 'r;;~ i1~'~rT !;:;Jl !;Q.~ ~!-i1tp~tJ-~'!; 4 : 'l#~-!;~ ü'l'n.~

i11rytJ~r}-~'!; i1 : rl~? nDtJ~ ü:~~ '~J nDtJ~ rl~~ '~J !;~~~

1'~ 1p9 ~#i? !;~ ~'li)'!;~ i11i1~ 'l:;Jj~ 'l:J üj=fllt:1 ~'!;l üi)?

ü'l~!;~!; 10n i1fDi71 6 : 'l~jfD!; ü'l.v:J,- !;.v1 ü'liD~iD-!;.v ü'lj:J-!;.v nj~
• T -: - .: ': ":: lT:: • .•. - : • ••• - • T - T

'l~ ~l~? ~'li)'!;~ i11i1~-üiP-n~ ~t?'r} ~'!; 7 : 'lD'~~ 'l'Jt?tD,?, 'l~iJ~'?

n~i9iJ ü''l-n~ ,,~! 8 : ~liP? '~~-n~ ~t?''l-'r;;~ n~ i11i1~ i1pt ~'!;

n~iP \tr~t?tJ ü''ll ' : ~D=?~?t?-!;~ D'l~lll 1jptJ ü'l~: n~ 9 : 'iU]i?'?

~t:19~J ~l=f~ ~D~'-~~~' i1Q~ i1:;J~?t?-!;:;J i1tp~tJ-~'!; ~'li)'!;~ i11i1'l?

ü:~~iJ-n~ i11i1~ i1f?'ll ü'l~:-nr;;iP 'l~ 11 : ~'lJll~~ 'r;;~ ~l.~l ~Dt?i)=f'

r~-!;~ 'llr~~iJ ü''l~ m:J ü~-'~-!;~-n~l ü:iJ-n~ rl~i)-n~l

l.il~'? ~'l~~-n~1 ~'l~~-n~ 1~~ 12 : 'i1W1i?~J n~iDiJ ü''l-n~ i1Ji1~ 1"J~

; n~lt:1 ~!; 13 : l! lDj ~'lij!;~ i1Ji1~-'~ i1~l~i) !;.il ~'l~: 1'~l~~

n'l~ 1bryr} ~!; 17 : 'p~ 1~ ~~'J=f i1~~r:'-~!; 16 : ~~~t:1 ~!; ,~ : ~~~t:1 ~!; 14

: ~.p'J,? ,~ !;J1 "bm "'tD1 'n~~J ''1=f.il1 ~.y'J n~ 1brytJ ~!; ~.y'J

2 A partir deste ponto é bom lembrar que os sufixos pronominais ligados aos verbos, conforme
o que foi dito no capítulo 11, têm a função de objeto direto.
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VOCABULÁRIO 25 (PARA SER DECORADO)

F~~ estar firme 1T.v ajudar
- T

"t1~~ não existência ""'J~ fruto

1::JT masculino Pl:;t justiça
T T

:J~" ser bom ibi'i? santo
- T

r~: aconselhar 1~1i? oferta

liiD? língua pin':1 longe

iD1~rJ pasto :J~l carruagem
T: •

i1::J,rJrJ reino 1~r;; derramar
T T : -

~:JJ profetizar 1PiP falsidade
T T

1i1J rio
T T

25.2.3 Rute 1.1-22
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CJiD1 i191.v nn~i1 CJiD ni':J~b CJ"iDJ CJi1, ,~~, 4 : i1"J:J "JfD1 ~"i1
..: T: T - - IT" • -: • T ': T : • - T (: T ..: •
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:l:Jl)? CJi}? nrJ? i~~-n~ i11i1~ 'i?;J-"::;l :J~irJ i1jtD~ i1-?t?iP "::l :J~irJ

lll~ i1~=?7tJ} i1~!) iJ"r,h:;J "tJi91 i1~i9-i1Q~iJ 1~ CJiP~iJ-l~ ~~tJ} 7
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VOCABULÁRIO 26 (PARA SER DECORADO)

i1rJ:J lugar alto..
117:J distância

~~, redimir-.
Fi eis!

i1i?D estatuto

,rr' ser deixado
-.

~~:;J asa

'!):J cobrir
- .

i1~'rJ aparência
": : -

~.~.~ região seca; sul

tmJ entristecer (nifal);
- .

consolar (piei)

1'rJl' coluna

,!)17 terra seca; pó·.
O179 pé; vez

Y" correr

~n' largura

~17' fome·.
n:Jib descanso· -

25.2.4 Isaías 6.1-13

, i1" l'ib"

0l ~o.:;J- ~ll ~~" ,,~.,~-n~ i1~l~J 'i1:T.i? 'l7~iJ n;rJ-n~~~ ~

ibib ;~ ~17rJrJ O"1rJl7 O"!)'V : ~:J"i1i1-n~ O"~~rJ '" ~'ib1 ~fZ)J' 2
•• ."; "T: T"- ': 0.°; T: T'''[

'"~~, i10:J" o"nib~' '''J!) i10:J" o"nib:J 1n~~ O"!)J:J ibib O"!)J:J
T:- ':-; '-:' TT ':-; '-;' T':: '-T: •• '-T:

i1Ji1~ ibi1i? ibi1i? ibi1i? ,~~; i1.r- ~~ i1J ~'Ji?; : ~~;17~ O"D~~' 3

~'J;PiJ ~;P~ O"~OiJ n;rJ~ 'l7.~:J : ;1;~:;J Y)~iJ-~:;J ~'~t? n;~:;J~ 4

O~t:1;J~-~~~ ib'l~ ":;J "r1"~7~-"::;J "?-"i~ ,~~) : li9-? ~?9~ n"~iJ~ i1

i1)i1~ 'l7~iJ-n~ ":;J ~~" ":;JJ~ O~D;J~ ~~t?-Oll 'l;n~' ":;JJ~

o~ryi?!~~ i1~~"J ;1:~' O"~')~-I~ 1r:r~ "?~ rw:) :"tP ,~') n;~:;l~ 6

'9; ~"D;J~- ~ll i1J 17~~ i1~i1 '~~~J "~- ~lll'~:J : ry~F.oiJ ~ll~ nj?; 7
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~~, n7~ ~~-n~ ,~~ ~tl~ ~ip-n~ l)~~) : ';J:;Jt} ~~~~D' ~.~i.p 8

,l)t?~ i1JiJ Q.!?! Q":1~~; '1~ '~~'J : ~~n!~-~jtiJ ,~~) 'j!-'1~~ 9

'~n~; i1JiJ Q.!?iJ-:J~ 1~~iJ : 'l)7n.- ~~; i~'J '~":1' 'j~~Q- ~~; -?i~i9 '

:Ji9) r~: i:J~!' l)9~~ '~n~~' ,~t~p i1~T-1~ l)~iJ ,~t~; 1~::;JiJ

Q~,l) '~iD-Q~ 'iD~ 1l) ,~~" ~j'~ ~n~-1l) ,~~, : i~ ~!:l" 11
• T T • .: -; - ': - T -: - T - - T T T :

i1)i1~ PD'; :i199~ i1~~n i197~iJ; Q7~ r~~ Q~D~' :JiPi~ r~~ 12

i1~~ i1:"}~~.p i1~ 1il); : r)~iJ :J)i?~ i1~'T.piJ i1~"J; Q7~iJ-n~ 13

iD:rp l)"J} Q~ n~~~ n:;J!i9~ ,~ 1i~~:;J~ i1!~:;J ,~~! i1t:1~iJ~

:i1n:J~~
T : - -

VOCABULÁRIO 27 (PARA SER DECORADO)

'~i~ provisão, tesouro
T

n:JT matar, sacrificar
- T

i1jn sitiar
T T

1~~ vinho

r~: mão direita, sul

iD.~ há, existe

i~:J assim como

~o.~ assento, trono

T~~ ou T~ então
T •• T

'i1~ apressar
- T

'90~ número
T : •
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1:;J~~ habitação, tabernáculo

mj descansar

~m rio temporário

niDm cobre, bronze
': :

,no esconder-se
- T

i11i:Jl) serviço
T -:

i1jl) curvar-se
T T

:Jl~ tarde

n~fV alegrar-se
- T

~jfV odiar
.. T
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25.2.5 Gênesis 3

:HiJ r~ ,j~ "::;J~h~' Cl~iJ'~, 'Otr~:J =j~ i1~iJ-'~ '~~~J

: ':;l~J HiJ-r~ ~~=?~ tDr:r~iJ-'~ i1~iJ '~~MJ 2

'jr,p~ "::;J~h~' Cl~iJ'~, 'O~ HiJ-11n~ '~ r~iJ ~'=?~, 3

: l'n~~Tl~ 1:J '1'ft1 ~,~

: l'n~r;J n1~-~' i1i9~iJ-'~ tDr:r~iJ '~~~J 4

ClD~:ryl Cl~~.~~~ 'np~~~ 'jr,p~ Cl~I:;J~ Cl1~~ ~~ Cl~i1'~, .i.tt~ ~~ 5

: 1'" ~1~ ~ 1'i~ Cl~i1'~:J
T T .• : • ..

r~iJ '~r:q~ Cl~~~~! ~'i1-i1J~D ~~~ ':;J~OI r~iJ ~1~ ~:J i1~iJ ~)tJJ 6

: '~~~J i1~.i) i1~~~I-Cl~ ltJDJ '~~MJ 1~":1~~ npDJ ~~~~iJI

i1~~~ i1~.p "=?~~J Cli1 Cl~~T»~~ '1'7.~J CliT~~ ~.J~ ~ i1~ryp~DJ 7

: n1jn Cli1~ ,tD1'~'
-: ': T -: - -

~~n~~J Cl1~iJ m'l H~ l~ij~~ Cl~iJ'~, i1Ji1~ ~1p-n~ '1't?~~J 8

:Hij r~ 11n~ Cl~iJ'~ i1Ji1~ ~~=?~ 1n~~ Cl'J~iJ

: i1:;J~~ 1~ '~~~J Cl'J~iJ- ~~ Cl~iJ'~, i1Ji1~ ~'JP~J 9

: ~~r:r~J ~jJ~ Cl1~ ~-~~ ~'J~~J H~ ~n.t1oiP ~I~-n~ '~~~J 10

~~t1~'Y 'iP~ r~iJ-l~iJ i1Q~ Cl1~~ ~~ ~I '~'iJ ~~ '~~~J 11
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: ~~~J r.t)jT1~ ~?-i1~~~ ~'i) ~"J9l? i1QrJ~ ,~ i1~ry cr:r~ry ,~~~} 12

vnJi1 i1~i1 '~~M' n~fD!7 n~l-i1~ i1~~ lJ~i1'~ i1'i1~ ,~~~, 13
T T - T' T ": - • T - T' T • .:: T: .: -

: ~:J~' ~J~~i6i1
•• T • - ••

~~~M '~.t?~ l~rJ ~pht~~ i17t9iJ n~TJ ~j~, i1~iJ~iJ- ~:;J~

: ~r:TJ ~~~-~:;J

1!;l'~ ~'i1 i1.t?"":1J r~' l-P"":1J r~' i1~ry r~' 1~~~ n~~ i1~~~~ 15

: ~P.t? 'J~'VD i1Q~~ ~,

lJ~~~ ~"J!n. ~:;t.\?~ 1.~'iJ~ l~i~~l? i1~"":1~ i1~"":1iJ ,~~ i1~ry- ~~ 16

: 1~- ~i9t?~ ~'i1~ 1rJi?'V~ iP~tll- ~~~

l~rn~ 'iP~ r.t)ry-1~ ~~~M} lt)~~ ~ii'! Q~~i9-~~ ,~~ lJ7~!' 17

i1~7~~M 1i~~l?~ l)'~-PJ i1~7~ry i1'J"~ 'J~~ ~~~n ~, 'b~~

: l~:TJ ~~~ ~j

: i17t9iJ ~tp.t)-n~ Q!~~~ 17 TJ~~~n """:1'~ rii'~ 18

Qr:rR; i1~~~ ~~ i1~7~ry- ~~ l~'V ,~ lJ07 ~~~M 1~;J~ n~.T~ 19

: ~,vn '~!7- ~~, i1n~ '~!7-~:J
T TT ':: T- TT .

: ~r:r-~:;J lJ~ i1Q~ry ~'i) ~~ i11TJ in~ lJiP lJ7~ry ~'JP~J 20

: lJV:J~~' ,i!7 niJn:J in~~' lJ'~~ lJ~i1'~ i1'i1~ fD!7~' 21
•• • : - - : T : .: T T : • ':: T: - - -
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: ü7:P? ~rn ~~~~ ü~~niJ YPo ü~ np!~ ii: n7i9~-1;J i1Q.Q~

:ü~~ npI ,~ i1~7~iJ-n~ ij~7 r:rp-p~ ü~iJ~~, i1Ji1~ 'i1D!~~J 23

~iJ7 n~~ Ü~~J~iJ-n~ r:rp-P? ü7P.~ P~i9~J Ü7~iJ-n~ iD')t~J 24

: ü~'niJ YP ~n7-n~ 'bi9~ n:;;J;JiJD~iJ :J')1)iJ

VOCABULÁRIO 28 (PARA SER DECORADO)

~T':J ferro ,y inimigo
'; : -

~'i) sorte i1~i? adquirir
T

i1~n ser fraco, enfraquecer :Ji'i? próximo, iminente
T T

i1l7, iD~ libertação 1li? chifre
T ,

O~rJ rejeitar niPi? arco
- T

i1~p~ posse :J:J, montar, viajar de carro
- T

n'rJiDrJ guarda, obrigação ~~iD saquear
':': : . T T

l7~~ golpe; praga ~niD imolar, matar
- T

~Jl7 pobre i1~:m oração
• T T • :

TJ!; arrumar i1rJ"n tributo, oferta alçada
T ,

"y rocha
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Capítulo 26

-NOÇOES GERAIS DE EXEGESE
DO ANTIGO TESTAMENTO

N ão há como produzir uma boa tradução sem fazer a exegese do texto em pau
ta. Portanto, buscando-se uma tradução cada vez melhor, serão apresentadas

aqui algumas noções gerais a respeito da exegese do Antigo Testamento. O assunto
é vasto e tem sido tratado com profundidade por diversos autores que deverão ser
consultados posteriormente.

Com a intenção de iniciar o aluno nesta importante tarefa - lembrando sem
pre que estamos tratando apenas de noções gerais -, apresentaremos a definição
de exegese e destacaremos alguns passos necessários para sua execução de forma
coerente e eficiente. Os subsídios deste capítulo são apenas uma introdução a um
campo de estudos extremamente fascinante, sobre o qual o principiante ainda terá
muito que aprender.

26.1 Definição de exegese
Exegese (EçrlYllmç- exêgêsisy é um termo derivado do verbo grego EÇTl'YÉO~at

iexêgeomai) o qual, de acordo com Gingrich, possui no Novo Testamento os signi
ficados de: interpretar, explicar, contar, descrever, relatar, fazer conhecido e dar
notícias de.1

Wegner, chama a atenção para o fato de EÇl1yÉo~at (exêgeomaiv ser uma pa
lavra composta pela preposição ElC (ek) - a qual tem o significado básico de "para
fora" -, em conjunto com o verbo ityÉo~at (êgeomaii que significa conduzir. As-

1 F. W.GINGRICH, Léxico do Novo Testamento grego-português, p. 77.
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sim, de forma literal, o termo composto significa conduzir para fora, 2 ou seja, tirar
a mensagem do próprio texto, fazendo com que ele fale por si mesmo.

Para que se possa ter uma visão ainda mais clara do significado do termo exe
gese na atualidade, serão apresentadas a seguir algumas definições:

a) "Comentário ou dissertação para esclarecimento ou minuciosa interpretação de
um texto ou de uma palavra" (Novo Aurélio Século XXI). 3

b) "Exegese é extrair do texto tudo quanto contém de pensamentos, atitudes, su
posições e assim por diante - enfim, toda a mentalidade expressa do escritor
humano. [...] O exegeta, assim, procura assumir, ele próprio, a mesma situação
lingüística, cultural, histórica e religiosa do escritor" (1. r. Packer)."

c) "Exegese é o estudo crítico da Bíblia conforme princípios hermenêuticos, com o
propósito imediato de interpretar o texto (Toussaint) [...] Em outras palavras, o
propósito imediato é determinar, com o máximo de precisão, usando todos os mei
os possíveis, o que o escritor do original quis dizer quando, 'movido pelo Espírito
Santo', ditou ao copista, ou escreveu ele mesmo, as palavras, locuções e períodos.
Portanto, a exegese forma a base para todo o trabalho de tradução, pois será impos
sível o tradutor fazer uma tradução fiel se não conhece o significado do original't.'

d) Exegese é a tentativa de descobrir e explicar o significado da mensagem que o
autor de um texto procurou transmitir da maneira mais exata possível.

26.2 Alguns passos para a boa exegese
Como já foi dito, tratamos neste livro apenas de noções gerais a respeito da exege
se. Muito mais há para aprender. Portanto, o estudante não deve se acomodar com
as orientações passadas, mas, ao contrário, instigado pelo prazer do domínio dos
primeiros passos, deve aprofundar-se no assunto buscando a ajuda de especialistas
e também traçar os próprios caminhos para chegar à compreensão e explicação
mais exata possível dos textos bíblicos.

Por ora, a compreensão dos passos seguintes serão suficientes para orientar o
trabalho de exegese. Deve-se levar em conta que nem sempre a ordem seqüencial
dos itens apresentados abaixo precisa ser mantida e que nem todos os textos bíbli
cos exigirão a mesma abordagem, podendo alguns desses passos serem perfeita
mente dispensáveis na análise, bem como o exegeta poderá usar outros itens que
não estão relacionados aqui.

26.2.1 Busca de orientação divina
Ainda que para alguns essa atitude possa parecer incoerente, pois o trabalho exegéti
co é uma atividade científica, para quem crê na inspiração da Bíblia a busca de orien-

2 Uwe WEGNER, Exegese do Novo Testamento: manual de metodologia, p. 343.
3 3.a ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
4 Apud Betty BACüN,Estudos na Bíblia Hebraica, 2." ed., p. 24 (I." ed., p. 22).
5 John BEEKMAN; John CALLOW, A arte de interpretar e comunicar a palavra escrita, p. 3l.
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tação divina é fundamental. Se reconhecemos que a literatura com a qual trabalha
mos é mais que simples literatura, é Escritura Sagrada, meio de revelação de Deus ao
homem, não podemos deixar de buscar a orientação de seu verdadeiro autor.

Com certeza, a busca sincera do significado da mensagem bíblica, acompa
nhada de oração antes, durante e depois de cada passo exegético, será de grande va
lia para a compreensão sadia dos textos analisados.

26.2.2 Delimitação do texto de interesse
A delimitação do texto de interesse é muito importante para sua boa compreensão.
Como o texto original não possuía divisões e subdivisões, além de muitos títulos
apresentados hoje, nem sempre é fácil perceber onde o texto inicia e termina. Em
muitos casos, a divisão em capítulos, versículos e títulos temáticos, que tanto nos
ajudam por um lado, tornando mais prático o manuseio do texto, por outro lado po
dem nos atrapalhar, desviando a atenção do leitor da unidade de pensamento com
pleta, onde deve estar o foco.

Portanto, faz parte do trabalho de exegese delimitar com cuidado o texto tra
balhado.

Para que o texto seja delimitado com segurança devem ser observados três ti
pos de elementos gerais: (1) os indicadores de um novo início; (2) os indicadores
do término; e (3) os que aparecem ao longo do texto. Veja uma adaptação da pro
posta de observação de Cássio M. D. da Silva para que o texto seja delimitado com
base nestes elementos gerais:

1) Alguns que podem indicar um novo início são:
a) tempo e espaço;
b) aparição de novos personagens;
c) mudança de argumento, perspectiva ou assunto;
d) anúncio em um texto do tema que virá a seguir;
e) alguns títulos deixados pelos próprios autores;
f) a utilização de vocativos;
g) quando surge uma introdução à fala de algum personagem;
h) quando ocorre uma mudança brusca de estilo.

2) Alguns que podem indicar o término são:
a) mudança de foco nos personagens;
b) aviso de deslocamento ou partida;
c) informações temporais;
d) ação descrita por verbos como: sair, expulsar, despachar;
e) ações terminais como morrer, sepultar, glorificar a Deus etc.
f) ruptura do diálogo;
g) comentário feito pelo narrador;
h) apresentação resumida do que acabara de ser dito.
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3) Alguns que podem aparecer ao longo do texto:
a) ação;
b) palavras relacionadas com o campo semântico;
c) intercalação, ou episódio dentro do episódio;
d) palavra ou frase que aparece no início e no fim funcionando como um

enquadramento da passagem;
e) palavras, idéias ou frases utilizadas em padrão quiástico, ou seja, sendo

utilizadas num padrão, por exemplo: abba.6

26.2.3 Análise gramatical de cada palavra do texto hebraico
Os textos bíblicos, em trabalhos sérios, pela relevância que possuem, não podem
ser traduzidos de maneira informal e descuidada como se estivéssemos realizando
um trabalho de interpretação imediata de uma língua moderna para outra. Ele exige
todo o cuidado possível por parte do tradutor.

Levando-se em conta, então, sua importância, todos os textos bíblicos traba
lhados devem continuar sendo analisados, primeiramente palavra por palavra, indi
vidualmente, na seqüência natural dentro da frase e, em seguida, em conjunto com
as demais. Esta atitude, além de ajudar o tradutor iniciante a ampliar seus conheci
mentos da língua, resultará em uma tradução mais precisa.

26.2.4 Tradução do texto hebraico
A sugestão neste ponto é que a tradução continue sendo feita em pelo menos duas
fases distintas. Primeiramente palavra por palavra, de maneira ultraliteral procu
rando traduzir verbo por verbo, substantivo por substantivo, preposição por preposi
ção etc., respeitando-se ao máximo as características da língua hebraica e, em
seguida, uma tradução literal melhorada, colocando as frases em bom português,
adaptando a estrutura hebraica para a língua receptora, de tal forma que não pareçam
estranhas para o leitor moderno.

Os que pretendem utilizar a tradução feita em estudos evangelísticos ou prega
ção para o povo em geral, normalmente sem muito conhecimento do palavreado bí
blico tradicional, não podem deixar de fazer a terceira tradução. Devem esforçar-se
para produzir uma boa versão idiomática, ou seja, em linguagem simples falada no
dia-a-dia, procurando ser mais fiel à mensagem que às estruturas do texto original. A
Nova Tradução na Linguagem de Hoje é um bom exemplo desse tipo de tradução.

26.2.5 Verificação dos textos variantes
A Bíblia Hebraica Stuttgartensia é o principal texto hebraico à disposição dos es
tudantes na atualidade. Ela é uma reprodução integral do Côdice de Leningrado,
o mais antigo manuscrito completo do Antigo Testamento, datado de 1009 a.c.'

6 Metodologia da exegese bíblica, p. 70-5.
7 üdette MAINVILLE,. A Bíblia à luz da história: guia de exegese histórico-crítica, p. 22.
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Além de reproduzir esse códice, a Stuttgartensia possui o chamado aparato crítico,
no qual apresenta inúmeras sugestões de variantes na leitura básica proposta.

Infelizmente, decodificar as informações contidas no aparato crítico da Bíblia
Hebraica Stuttgartensia não é tarefa muito simples; ela não trás explicações a res
peito do mesmo em português. Contudo, há uma boa explicação e um resumo das
principais abreviações e termos latinos utilizados pelo aparato crítico no livro A Bí
blia à luz da história, de Odette Mainville. Para a pesquisa mais aprofundada indi
co o Manual da Bíblia Hebraica, de Edson de Faria Francisco.

O iniciante não deve se preocupar muito com esse ponto, ou em decodificar
todo o aparato crítico. Quando a variante é, de fato, relevante, acaba sendo tratada
nos comentários técnicos que deverão ser consultados.

26.2.6 Comparação entre versões
Normalmente ninguém realiza um trabalho de tradução da Bíblia com fins de pu
blicação de forma leviana. Muito esforço é feito pelos tradutores especialistas, ou
equipes de tradução, para chegar o mais perto possível do significado original. Por
tanto, o trabalho realizado por eles também pode ser muito útil para lançar luz sobre
a obra dos demais. O que já foi feito, ainda que não deva ser aceito prontamente co
mo ideal, caso contrário não haveria razão de produzir novas versões, não deve ser
desprezado. Havendo diferenças devem ser pesquisadas.

Uma maneira prática de fazer essa comparação é colocar as versões lado a lado,
ou, melhor ainda, uma abaixo da outra e destacar com cores diferentes (ou qualquer
outra forma) os pontos concordantes e discordantes de nossa versão. Feito isso, de
vemos procurar descobrir o motivo que as levou a discordar entre si e, principalmen
te, de nossa versão. Com certeza, na quase totalidade dos casos, elas não discordam
apenas por algum possível capricho do tradutor, mas por razões coerentes.

Feito o trabalho de esclarecimentodo motivo das diferenças, estaremos em melho
res condições para optar pela tradução mais coerente. Se ficar claro que a versão diver
gente da nossa tem razão de ser, ótimo; seguiremos sua sugestão (ou sugestões) muito
agradecidos;caso contrário,não sendo convincente,permanecemos com a nossa.

26.2.7 Análise histórica
A análise histórica deve levar em conta ao menos dois pontos principais: (1)
procurar situar o acontecimento narrado, se for o caso, dentro de sua época, desco
brindo a explicação para costumes locais, biografia dos governantes, situação
econômica e outros pormenores sobre o fato; e (2) fazer o mesmo procurando situ
ar, da melhor maneira possível, o texto na época em que foi escrito, destacando-se
a importância vital de tentar descobrir a razão de sua produção.

Como destaque, seria bom que o exegeta lembrasse, em todas as análises his
tóricas, que nem sempre o escrito e a ocorrência do fato são contemporâneos. Na
verdade, na grande maioria das vezes não são, pois a história normalmente é narra
da, ou escrita, mais tarde.
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26.2.8 Análise do contexto geográfico
Em alguns casos não há espaço para esse tipo de análise; porém, em outros, ela po
de ser fundamental para a interpretação. Havendo indícios de localidades e alusões
a pontos geográficos no texto, a busca a respeito dos detalhes em algum atlas, di
cionário bíblico ou em um simples mapa pode ser de grande ajuda.

26.2.9 Análise do contexto literário
Os autores dos textos bíblicos lançaram mão de diferentes formas literárias para
transmitir suas mensagens. Pode-se dizer que nenhuma é melhor ou pior que a ou
tra. De forma geral, elas não passam de veículos para divulgar a "Palavra de Deus",
e isto é o que mais importa.

Por isso, para que o intérprete possa chegar à mensagem, necessita descobrir
primeiramente qual é o tipo literário que a transmite, pois cada estilo tem linguagem
própria, que deverá ser interpretada de forma particular.

Seria um grande absurdo tomar relatos históricos, alegorias, provérbios, leis,
sermões, orações, cartas, cânticos, visões e outros tipos literários pertencentes aos
mais diversos gêneros utilizados na Bíblia como se fossem todos passíveis da mesma
abordagem na hora da interpretação. Cada gênero deve ser identificado e tratado den
tro de suas características específicas. Assim haverá maior segurança na busca do
verdadeiro significado.

26.2.10 Análise teológica
A análise teológica consiste, no mínimo, na verificação do que o texto apresenta a
respeito de Deus e de suas relações com os seres humanos e o universo em geral. Ca
be ainda neste passo exegético a comparação dos conceitos apresentados no texto em
foco com a apresentação dos mesmos conceitos em outros contextos e épocas, no de
correr da narrativa bíblica. Deve-se verificar se houve ou não algum tipo de aperfei
çoamento ou progresso no entendimento dos conceitos.

A verificação do progresso de entendimento de conceitos teológicos pode, en
tre outras contribuições, ajudar a esclarecer questões a respeito da época e da auto
ria dos escritos.

26.2.11 Análise do significado de palavras e frases importantes
Atenção especial deve ser dada a palavras e frases importantes dentro do texto objeto
de análise. Termos teológicos, e mesmo simples palavras que aparecem com muita
freqüência, não podem ficar sem explicação. Elas podem apontar para o cerne da in
terpretação correta.

A verificação dos significados básicos dessas palavras em dicionários especia
lizados, a busca do sentido original baseado na raiz do vocábulo ou na expressão
transmitida pela frase e o estudo dos termos empregados em outros contextos po
dem ser muito úteis neste ponto. Contudo, não se pode deixar de lado a busca do
significado da palavra, expressão ou frase dentro do contexto trabalhado. Ou seja, a
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verificação dos significados em outros contextos é importante para ajudar na com
preensão dos termos no contexto específico tratado, para lançar luz sobre determina
do texto, mas nunca para fixar seu significado. Cada termo possui seu significado,
em última análise, ditado pelo próprio contexto. Assim, é de fundamental importân
cia que seja feita uma boa análise sintática da passagem que está sendo trabalhada,
verificando-se a relação de cada palavra com as demais que a acompanham e suas
funções particulares.

26.2.12 Acertos de tradução
Depois de feitas todas essas análises, provavelmente, serão necessários alguns acer
tos em nossa tradução inicial. Agora, com uma compreensão melhor de tudo o que
está por trás do texto, é hora de voltar para a tradução, reavaliar nossas interpreta
ções iniciais e fazer os acertos necessários.

26.2.13 Comentário explicativo
Como exercício, para que o estudante se acostume e possa demonstrar ao professor
como atuou em cada passo exegético exigido pela passagem analisada, é importan
te colocar por escrito todas as partes do trabalho realizado. Contudo, em grande
parte dos casos, este ponto chamado comentário explicativo é o único a ser coloca
do por escrito para apresentação pública.

Neste passo, o exegeta retoma a todos os outros procedimentos realizados e
apresenta com base neles o resultado de sua pesquisa, dando sua interpretação a
respeito do significado do texto e os motivos que o levaram a optar por determina
da tradução.

No caso de um trabalho para treinamento, no qual todos os pontos devem ser
colocados por escrito, haverá algumas repetições a respeito do que já foi apresenta
do nos passos isolados fornecidos anteriormente. Isto é inevitável e não deve preo
cupar o estudante.

É importante lembrar que nem tudo o que foi pesquisado deve ser apresentado
neste item. Deve-se fazer uma seleção do que realmente é relevante para o público
receptor.

26.2.14 Aplicação da mensagem para a atualidade
É discutível ainda se a aplicação da mensagem é tarefa do exegeta ou não. Alguns
concluem que o trabalho de exegese termina ao demonstrar o significado do texto
para os receptores originais. Outros, por sua vez, concluem ser necessário ir mais
longe e apresentar também seu significado para os leitores modernos.

De fato, a grande maioria das pessoas que estudam a Bíblia deseja saber qual
é sua mensagem para hoje. Portanto, cabe ao exegeta, baseado na interpretação cor
reta do texto, propor também algumas possíveis aplicações para a atualidade (caso
não queira falar ao vento, nem desenvolver um trabalho sem importância prática).

215



GRAMÁTICA INSTRUMENTAL DO HEBRAICO

Isto precisa ser feito lembrando-se sempre: só existe uma interpretação correta
do texto, a qual pode ser base segura para muitas possíveis aplicações corretas.

VOCABULÁRIO 29 (PARA SER DECORADO)

~~lJ metade i1j::l voltar-se
T T

~ibn calcular ~li? acontecer
- T

~~:;;J cordeiro ~jl perseguir

nj força ib~i9 sol

ibJj aproximar-se ccn estar completo
- T - T

26.3 Textos para análise, tradução e exegese
Utilizando todos os recursos conhecidos, em especial o léxico analítico para solidifi
car o que foi aprendido, analise, traduza e faça a exegese dos textos abaixo, seguindo
os passos apresentados neste capítulo.

26.3.1 Amós 4.6-13

Cl1)7 '9h~ Cl~~'J-?- ~~~ Cl:~~ 1;~Pj Cl~? ~tlD~ ~~~-Cl~~ 6

: i1Ji1~-Cl~~ ~'-? ClD~~-~?~ Cl~~tJb;i't? ~j~

Cl~ib1n i1ib?ib 1;1':1 Clib)i1-n~ Cl:JrJ ~n1'jrJ ~jj~ ClJ' 7
"TT: T: : vvÓ> -: vÓ: ":-T • T -:

'~~t?~ ~? nn~ '~l)-~l2~ nr:r~ '~l)-~l2 ~tl}~t?i1~ '~~i2~

: ib:t~tl iT 7-? '~~t?D-~?-'~ i1i?71)' '~~tl nn~ i1i?71)

~?, Cl~rJ n;nib~ nn~ ,~1'-~~ Cl~'1' ib~ib Cl~nib 11'j, 8
: • - :. - - • .: • T T' -: T:
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: i1'i1"-lJ~j "'.i) lJn::J.tb-~~' lJBi1 ,~~" lJ~"n"n lJ~"j~ni
T: °'0: -T .::- : TT- - -: •••• : .: •••• :

lJ:;J""Jin~ ::J.)lJ~ "tJ~"JiJ lJ:"J~~ 17J=f 1~) lJ:;J~ "nry?~ 10

lJn::J.tb-~~' lJ~9~::J.i lJ~"jn~ ~:J i1'.i)~, lJ~"CliCl "::J.tb lJ.i)
': : - : ':: - : vÓ»- -: - :"; -: - T ":.. .: •

l!-i1tp.ç,~ n~T-"~ ::J.i?~ '~'Jtq: ~~-i1tp.ç,~ i1j 1~! 12

: '~'J~" ~"iJ~~,-n~"Jp71;:m

i1tv!J ;n~-i1~ lJ'~' '''~~i m1 ~1ji lJ"1i1 1Y;" i1ji1 ":J 13-. •• - T T: • - - •• • T •• ••••

VOCABULÁRIO 30 (PARA SER DECORADO)

i11n~ propriedade Cl~n violência, injustiça
T 0'0 -; T T

1Cl~ unir, ligar i191n vergonha
- T T : ':

Tl~ cedro p~ escudo

1;:J cisterna n~ morto

1~~ barriga 1l~ voto

i11i::J.~ força "9 orar
T : - T

';1 amado i11Y angústia
T T

'~iJ sopro; vaidade, ídolo 1"p muro

1T estranho, diferente ,~tv ser bem-sucedido; compreender
T - T

(hifil)

i1Tn ver, perceber 1~;tb trombeta
T T T
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26.3.2 Jeremias 7.1-15

lt7t?~ Q~O~) i1FJ ':rJiJ-n~ [jt9 Q~li?) i1Ji1~ n"~ ,~~~ ,bp 2

: i1,i1" ~ ninr1iDi1~ i1~~i1 [j"'l'tD:l [j"~:li1 i1"i1"-~:l i1ii1"-'~'
T - -: - : .: vÓ»- T • T : - • T - T : T T: -:

: i1}iJ [jii'~~ [j:;J~~ i1~:;J~'

i1Ji1~ ~~"iJ i1Ji1~ ~~"iJ 'b~? 'p$iJ ""J~'-~~ [j:;J; 'm~~t1- ~~ 4

: i1~i1 rnrr ~:J" i1
T" T: - ••

: 'i1~"J r~' iD"~ r~ ~~~O

i1}iJ [jii'~~ ':J=?~rT ~~ "P~ [j7) 'i'~pn ~, i1~~?~) [jin: ,~ 6

: [j:J~ l"~ ':J~n ~, [j"'n~ [j"i1'~ "'n~'.: T -: : •• • •• -: • .,': •• -: -:

[j:;J"t::li~~7 "Dn~ ,~ r)~~ i1}iJ [jii'~~ [j:;J~~ "D~:;J~ 7

: [j;il'-'~) [j;il'-jO?

: ~".r;ii1 "D?~? 'p~ ""J~'J-~~ [j:;J; [j"TJ~j [jD~ i1~iJ 8

""JO~ l'iJ) ~~~7 '~P) 'P$7 ~~iÇiJ) =j~~) rt~'J jjfiJ 9

: [jnl""-~' ,~ [j"'n~ [j"i1'~
': : -: ': -: . .. -; . '::

[jD~O~J ''';.tJ "O~-~'JP~ ,~ i1JiJ n:~~ "~~? [jD'70P) [jt)~~' 10

: i1?~iJ ni~~iniJ-~:;J n~ nitDp j~O? 'j?~~

[j:;J"~" ~~ ''';.tJ "O~-~'JP~-'~ i1}iJ n:~iJ i1:iJ [j"~~~ n1.tJt?iJ 11
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: i1'i1'1-D~J '1n'l~' i1Ji1 '1jJ~ D3
T: ". : • • T ••• • T -

i1~i~"J~ D~ '1~~ '1r1t~~ ,~ i?'1~~ ,~ '1~ii'~-?~ ~tlJ7 '1~ 12

: ?~,tD'I '1~l' nl" '1J9rJ i? '1n'ltDl'-'~ n~ 1~'1
'. T :. • - - T ..:. •• T ': -: •• :

'~j~) i1)i1~-D~t i1?~ry D'I~.p~il- ?~-n~ D:;;J~itD.p H'~ m:Un 13

: DD'I~.p ~~; D:;;J~~ ~")i?~1 Dt).i?~~ ~~; '~j; D~~il D:;;J'I?~

Dii'~7; i:J D'In~j Dt)~ ,~ ''1 / .i? '1~~-~")i?~ ,~ n'l~7 '1D'I~.i?; 14

: i?tV? '1n'ltDl' '~:l DJ'Ini:J~?' DJ? '1t1nJ-'~
.: • • T ': -: - ':.. -: -: -: T • - T ': -:

n~ DJ'In~-?:l-n~ '1t1J?iDi1 '~:l '1J9 ?l'rJ DJn~ '1t1J?tVi1, 15
•• ':.. -: T ': .: - :. ': -: - T T - .' vÓsÓv .: - : .:

VOCABULÁRIO 31 (PARA SER DECORADO)

Tn~ agarrar, segurar i'~~ vale
- T

i1l':J3 colina i1:J1l' deserto, planície
T : • T T-:

,~~ jovem; homem forte i1~ aqui

i' 7r:J parte i1~i? vara de medição

?'10~ insolente; tolo rp fim; fronteira

?tD:l tropeçar rDl lavar-se
- T

=,D~ ombro ~~, curar
T T

~?rJ cheio n'l1~~ sobra
•• T

ntVrJ ungir l'j?Q conduzir
- T

1YJ vigiar
- T
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Anexo 1

TRADUÇÃO DE EXERCíCIOS

P ara que o estudante possa avaliar individualmente seu desempenho, aqui são
apresentadas as traduções dos "Exercícios de tradução" que aparecem em di

versos capítulos estudados. Deve-se levar em conta que as traduções apresentadas
não representam a única forma possível para cada frase proposta. Elas servem ape
nas para orientação básica.

A fim de facilitar a correção por meio da comparação, as traduções dos exer
cícios estão na ordem em que aparecem no texto e são identificadas pelos números
dos capítulos onde se encontram e do respectivo exercício.

Capítulo 5
Exercício de tradução (1)

I) Os céus e a terra
2) Coalhada e mel
3) Sacerdote e profeta
4) Bênção e maldição
5) A vida e a morte
6) Judá e Jerusalém
7) A bênção e a maldição
8) Leite e mel
9) Ouro ou prata

10) Ouro e prata

Capítulo 6
Exercício de tradução (2)

I) Conforme toda a palavra
2) Com juízo e com justiça
3) Como (um) guerreiro poderoso
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4) Da eternidade e até a eternidade
5) Do (da) lado (margem) do Jordão
6) Com a peste ou com a espada
7) Com coração inteiro
8) Sobre a terra
9) Yahweh para Moisés

10) Para todo o povo
11) De sobre o altar
12) Diante da congregação para juízo

Capítulo 7
Exercício de tradução (3)

1) Filhos e filhas
2) Meninos e meninas
3) As vacas no caminho
4) Portas para o templo
5) Todas as palavras
6) As regras e os juízos
7) A rainha diante do rei
8) Os sacerdotes e os levitas
9) Os sacerdotes e os profetas

10) Para a profetisa
11) Sobre os montes
12) Reis e príncipes

Capítulo 8
Exercício de tradução (4)

1) O rei de Israel e o rei de Judá
2) Conforme a palavra de Moisés
3) Em toda a terra do Egito
4) Na luz de Yahweh
5) Todas as palavras de Yahweh para o povo
6) O nome da cidade
7) E o espírito de Deus
8) Isaque, o filho de Abraão
9) Os servos de Isaque

10) O povo dos filhos de Israel

Capítulo 9
Exercício de tradução (5)

I) A cidade grande / A grande cidade
2) Mulher sábia / Uma mulher sábia / Sábia mulher / Uma sábia mulher
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3) O sacerdote grande (sumo sacerdote) / O grande sacerdote
4) A terra é boa
5) Como povo poderoso / Como um povo poderoso / Como poderoso povo / Co-

mo um poderoso povo
6) Povo sábio / Um povo sábio / Sábio povo / Um sábio povo
7) Povos grandes / Uns povos grandes / Grandes povos / Uns grandes povos
8) Reis poderosos / Uns reis poderosos / Poderosos reis / Uns poderosos reis
9) O profeta velho / O velho profeta

10) As palavras boas / As boas palavras
11) A terra boa / A boa terra
12) Abominações grandes / Umas abominações grandes / Grandes abominações /

Umas grandes abominações
13) Povo grande / Um povo grande / Grande povo / Um grande povo
14) O homem velho / O velho homem
15) A árvore é (era) boa
16) Homem velho / Um homem velho / Velho homem / Um velho homem

Capítulo 10
Exercício de tradução (6)

1) E vós sois sacerdotes de Yahweh / E vocês são sacerdotes de Yahweh
2) Eles são filhos
3) Ela é (era) mãe
4) Ele e todo o povo
5) Eu sou a mulher
6) E vós sois servos de Saul / E vocês são servos de Saul
7) Eu sou Yahweh
8) Tu és o homem / Você é o homem
9) E nós somos muitos

10) E (mas) eles são sábios

Capítulo 11
Exercício de tradução (7)

1) O seu campo e o seu servo (dele)
2) Todos os seus reis (deles)
3) Com todo o teu coração e com toda a tua alma
4) Diante de Yahweh, o nosso Deus
5) Pois eu sou Yahweh o vosso Deus
6) O teu povo é o meu povo
7) Minha é a prata e meu é o ouro
8) Para a sua cidade e para a sua casa (dele)
9) Tu és grande, e grande é o teu trono

10) Ele, e a sua mãe, e os seus servos, e os seus príncipes
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Capítulo 12
Exercício de tradução (8)

1) Esta é a mulher e este é o seu filho (dela)
2) Este povo
3) Este é o meu nome
4) Estas são as palavras
5) Esta é a lei
6) Qual é o seu nome? (dele)
7) Quem é o homem?
8) Esta é a cidade de Davi
9) Qual é o bom caminho? / Onde é o bom caminho?

10) A árvore que está no meio do jardim
11) Que é isso na tua mão?
12) Quem sou eu?
13) Estas são as gerações dos céus e da terra
14) Onde está Abel, o teu irmão?
15) Quem é Yahweh?
16) E estes são os sacerdotes e os levitas
17) Vós tendes um irmão?
18) Quem és tu?
19) Não há um profeta aqui?
20) Aquela terra
21) Todo homem de Judá que está na terra do Egito

Capítulo 13
Exercício de tradução (9)

1) Servo de servos
2) Os grandes da cidade
3) No santo dos santos
4) E o rei (era) muito velho
5) Santo, santo, santo (santíssimo) é Yahweh dos Exércitos
6) O homem Moisés (era) muito grande na terra do Egito
7) Seu filho menor
8) O que é mais doce [do] que o mel e o que é mais forte [do] que o leão?
9) Os figos bons, muito bons, e os ruins, muito ruins

10) Eu sou das menores das tribos de Israel
11) A terra (era) muitíssimo boa

Capítulo 14
Exercício de tradução (10)

1) Um touro (bezerro)
2) Uma pedra
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3) Dois mil cavalos
4) Setenta mil homens
5) Cento e trinta anos
6) Os teus dois filhos (Os dois filhos de ti)
7) Três cidades
8) Terceiro dia
9) Quarenta dias e quarenta noites

10) Quinto dia
11) Cento e oitenta e cinco mil
12) Dois mil cento e setenta e dois
13) Seiscentos e cinqüenta e dois
14) Oitocentos e quarenta e cinco
15) Setenta e quatro

Capítulo 15
Exercício de tradução (11)

1) Tu ficaste de pé diante de Yahweh teu Deus / Você ficou de pé diante de
Yahweh seu Deus

2) E o homem conheceu Eva, sua mulher
3) Assim disse Yahweh dos exércitos
4) Tu visitaste a terra
5) Porque Yahweh visitou o seu povo
6) Mas (e) Rute agarrou-se a ela
7) Eles se apegaram ao (em + o =no) rei deles
8) E eu permaneci no monte
9) Busquei Yahweh

10) Pois temos buscado (buscamos) Yahweh, o nosso Deus
11) Não guardaram a aliança de Deus
12) Fogo de Deus caiu dos céus

Capítulo 16
Exercício de tradução (12)

1) Os céus Foram abertos
Os céus se abriram

2) Pois nos dias dele (em seus dias) a terra foi dividida
Pois nos dias dele (em seus dias) a terra se dividiu

3) As tuas palavras foram encontradas
As tuas palavras se encontraram

4) Ele foi santificado em justiça
Ele santificou-se em justiça
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5) Tu foste lançado para a terra
Tu te lançaste para a terra

6) Um pé deles foi preso
Um pé deles se prendeu

7) Já (há muito) o seu nome foi chamado
Já (há muito) o seu nome se chamou

8) Yahweh dos Exércitos foi colocado sob juramento
Yahweh dos Exércitos colocou-se sob juramento

9) O cinto foi destruído
O cinto se destruiu

10) E o vaso foi destruído
E o vaso se destruiu

Capítulo 17
Exercício de tradução (13)

1) Eu destruí (mesmo) o meu povo
2) Tudo que Yahweh mandou (mesmo)
3) Tu profanaste os teus santuários
4) Ele despedaçou (quebrou mesmo) os meus ossos
5) Pois eu, Yahweh, falei
6) Ele ensinou (mesmo) conhecimento ao (para o) povo
7) Ele compôs (mesmo - muitos) provérbios
8) Pois Yahweh fundou (mesmo) Sião
9) Eles tomaram fortes (endureceram muito) as suas faces

10) Eles desonraram (mesmo) o meu santuário

Capítulo 18
Exercício de tradução (14)

1) A sua semente (descendência) foi devastada
2) E tu não foste lavada (mesmo) com água
3) A minha tenda foi destruída (mesmo)
4) Pois um menino foi gerado (mesmo) para nós
5) A prata que foi tomada (mesmo) de ti
6) Um filho foi gerado (mesmo) para ti
7) E filhas foram geradas (mesmo) para eles
8) E foram gerados (certamente) dois filhos para José
9) E o melhor dos seus escudeiros (escudeiros dele) foram afogados (mesmo) no

mar dos Juncos
10) Foi destruído (mesmo) (o) campo, lamentou (a) terra, pois foi destruído (mes

mo) (o) cereal
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Capítulo 19
Exercício de tradução (15)

1) E Jacó fez separar os cordeiros
2) vós fizestes cheirar maIo nosso aroma aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus

servos
3) Pois eu fiz endurecer o seu coração e o coração dos seus servos
4) Eles fizeram oferecer o seu sacrifício (o sacrifício deles) e o seu holocausto (o

holocausto deles) diante de Yahweh
5) Eu sou Yahweh o vosso Deus que vos fiz separar (fiz separar a vós) dos povos
6) Por isso o mundo dos mortos fez aumentar o seu apetite
7) Para a terra que eu fiz dar como propriedade a vossos pais
8) E Yahweh fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e sobre Gomorra
9) E Yahweh fez lançar sobre eles pedras grandes dos céus

10) Pois agora Yahweh fez dar amplo espaço para nós

Capítulo 20
Exercício de tradução (16)

1) Eles foram atraídos da cidade
2) Eles se ofereceram (mesmo) para contribuir para a casa de Deus
3) E (mas) tu foste lançado da tua sepultura como um aborto
4) Ele se disfarçou (mesmo) e não deu ouvidos para as palavras de Néco
5) Foi cortada a oferta e a libação da casa de Yahweh
6) E os céus se escureceram (mesmo - muito)
7) O qual foi feito rei sobre o reino dos caldeus

Capítulo 21
Exercício de tradução (17)

1) Tu visitaste a terra
2) O rei de Judá não se salvará (será salvo)
3) E tu não serás salvo (te salvarás) da sua mão
4) E um valente não salvará (mesmo) sua vida
5) E (mas) estes serão salvos (se salvarão) da sua mão
6) Yahweh procurou (mesmo) para ele um homem conforme (segundo) o seu

coração
7) Ele julgou a Israel vinte anos
8) Eu não te escrevi?
9) E todo o seu (dela - da oferta) sangue derramará sobre a base do altar

10) Será buscada (mesmo) a transgressão de Israel
11) E eu buscarei (mesmo) o sangue dele da tua mão
12) Eles buscaram (mesmo) os levitas de todos os seus lugares
13) E o Espírito de Deus vestiu (veio sobre) Zacarias filho do sacerdote Jeoiada
14) Ele ensinou conhecimento ao povo
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Capítulo 23
Exercício de tradução (18)

1) E ele descansou no sétimo dia de toda a sua obra que fez
2) E Deus falou a Moisés e disse-lhe: Eu sou Yahweh
3) E eles disseram a toda a congregação dos filhos de Israel
4) E eu enviei o desencorajamento adiante de vós
5) E Yahweh enviou um profeta aos filhos de Israel e disse-lhes: Assim disse

Yahweh, o Deus de Israel:
6) e (então) eu ouvi a voz do Senhor
7) E na tua descendência se abençoarão (mesmo) todos os povos da terra
8) E tu dirás para eles esta palavra
9) E ele fará destruir esta terra

10) E eu enviarei (mesmo) fogo no muro de Gaza e ele devorará os seus palácios
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Anexo 2

MODELOS DOS VERBOS

A qui serão apresentados todos os modelos dos verbos. É bom lembrar que não
há concordância geral a respeito de vários pormenores entre os estudiosos do

hebraico bíblico. Assim, encontram-se nas gramáticas modelos com algumas
diferenças entre si. Seja como for, eles ajudarão na análise dos verbos e, con
seqüentemente, na tradução. Alguns poucos já apareceram em outras partes deste
livro, mesmo assim estarão presentes também nesta para completar o conjunto e
facilitar o trabalho dos interessados.

Deve-se levar em conta que além das formas utilizadas nos modelos a seguir,
também existem outras, ainda que em menor quantidade. Elas podem ser encon
tradas facilmente nos bons dicionários à disposição na atualidade.

Para facilitar a consulta aos modelos dos verbos o estudante precisa saber
identificar com certa facilidade os verbos fracos, apresentados no capítulo 22 deste
livro. Sempre que houver dificuldade para identificá-los é aconselhável retomar a
este capítulo. Não sendo possível identificar o verbo desejado não deve haver
desespero, pois existem outros instrumentos auxiliares. Basta gastar um pouco mais
de tempo e procurá-lo em um analítico para resolver o problema.

1. Modelo do verbo forte

Completo
Pessoa Oal Nilal PieI Pual Hitpael Hilil Holal

Lac. sg. 'n7~i? '8'~i:'~ '8'?~i:' '8,?~i? 'n~~i?~i1 't:1?~pi) •'t:1?~PiJ
• : - T

rmsg. Q~~i? n'~i?:l n'~i? n'?~i? lJ'7~i?~iJ n'?t6i?i1 n'?~i?i1
T : - : • T : - • T : - ~. T : - : • T : - : T

2.a f. sg. n'~i? t}'?~i?:l t},?~p t}'?~i? t;1'?~i?~i1 t},?~PiJ t},?~p;:r: : - T

3.3 m.sg. '?~i? '~p~ '?~i:' '~p '?~i( '~i?~iJ "~i?iJ '~i?;:r
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3.3 f. sg. i!?~i? i!!~i?~ i!!~i? i!!~i? i1!~j?r1i1 il!'~pil i!!~pryT : T

1.3 C. pl. 'j~~i? ,j ~~i?~ 'j,?~p ,j '?~i? ,J '7~j?ni1 ,j '?~i?i! 'j~pry
2.3 m pl. l:JD~~i? t:lt)~~pj l:JD~~P l:JD~~i? DD,?~j?r1i1 DD'?~Pi1 DD'?~Pry

23
• f. pl. lD~~i? lD~~i?~ lD~~i? lD~~P. 1D'7~j?rJi1 lt)~~Pil lt)~~PiJ

3a
. c. pl. '~~i? , '?~i?~ ''?~i? ''?~i? '~~pr;il , '?'~i?i} ''?~i?iJ: T

Incompleto
la. c. sg. ~bp~ ~~j?~ ~~P~ ~~i?~ ~~i?t;1~ ~'~p~ ~~p~
2a.m.sg. '?bpt:1 '?~i?t:1 '?~i?~ '?~i?~ '?~i?nt:1 '?·~PD '?~PQ
2a. f . sg. ·'?~i?n ·'?~;,n .'?~i?~ .'?~i?~ ·'?~pnn ·,?·~i?n .'?~i?Q• : T •

Ym.sg. ~bi?· ~~j? ~~i?~ '?~i?~ '?~i?t':1. '?~i?~ '?~i?
- : T

3a
• f. sg. '?bpt:1 '?~i?t:1 '?~p~ '?~i?n '?~i?t;1t:1 '?·~i?D '?~i?Q-"I··.. :

La c. pl. '?bi?~ '?~i?~ '?~p~ '?~i?~ '?~i?t;1j '?·~m '?~p~
2.a m pl. ''?~i?t:1 ''?~i?t:1 ''?~i?~ ''?~i?~ '''~j?r1n ''?·~i?D ''?~i?Q
2.a f. pl. il2~bi?n il~ "~iJn il~ ~toi?t;1 il2 ,?~i(t;1 i1~~?t;r1 il~ '?~i?tJ il~~i?i)T : - T •

3.am.pl.
'~~i? ,~~;'. '~~i? , '?~i?~ ''?~PD , '?~i? , '?~i?:: T • . :-

3.a f. pl. il2!~i?n il~ "~iJn il~ ~toi?t;1 il2~i?t;1 i1)~?t;r1 il~ ~~i?tJ il2~~i?i)T : - T •

Incompleto com wawconsecutivo
~bi?'J ~~;'" ~~P~J ~~i?~J ~i?t;1~} ~~i?~J ~~i?"

.. T '- - : T-

Jussivo
'?bi?· '?~i? '?~i? '?~P.~ '?~i?t':1: '?~p~ '?~P:

Imperativo
2a

. m. sg. '?bi? '?~i?i} '?~i? '?~i?t':1i} '?~i?i!
2a

. f. sg. .'?~p .,?~;'i! .,?~i? '~~pr;i1 •'?·~i?iJ• : T •

2a
. m. pl. ,,?~i' ''?~;'i! ''?~i? '''~pr;il , '?·~i?iJ

: T •

2a
. f. pl. m'?bi? ilr?~i?i1 i!~ '?~i? i1~ "~j?r1i1 il~~~PiJ

T: :

Voz Particípio
Ativa '?~~ '?tJi?t? ~~i?8~ ~.~i?~

Passiva '?'~i? '?tii?~ '?~P.t? '?~i?~
T : T

Estado Infinitivo
Absoluto '?i~i? '?bj?i} ~bj? ~~i? ~bp ~i?8i} ~~i?iJ '?~pry

~bi?~
Construto '?bi? '?~;'i! '?~i? ~~i?8i} ~·~i?iJ•• T •
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ocro"L.

J:2croLê~

J:2cro "L.L
wcro"L"
wcrOL.

~crOL.

EEZ

~t:" ~OL.
o!ilJ:J!l.Ied

L!eroLê~ '~~~ ê~ ukJê~ crqLê~

L!erOL.L I ~t"L uldL crOL.L
L!eroL" I ~t"" LÚd" croL"
~eroL. I ~~" uId crqL.

OAlIeJ9i1wl

~eroL. I "~t,, :uId ~crqL.
OA!SSnr

UAIlV
ZOA

'{d 'J '~Z

'{d 'ur '~Z

'i5s 'J '~Z

'i5s 'ur '~Z

uaõLê~

:erOL.L
un-õLê~

UerOL.L
ên-oL.
.L:.1. _

uemL.
:n-OL.

ueroL"
.L:.1 _

ucrOL.
~n-ÕL.

L.doL. I L~erOL. I L~~t"L:-U1Q L~crqL.
OAlIn:J9SUO:JMeM wo:J Ol9ldwo:JUI

ucroLê~ I üeroLê~ I ~~t~ ê~ úLJkJê~ ucrqLê~

~cro "L.L I ~eroL.L I "~t,,L ~'uk!L ~eroL.L
ucroLê~IÜeroLê~ I ~~t~ê~ uuk!ê~ ucrqLê~

ucro"L.L I ÜerOL.L I ~~t"LuuldL uerOL.L
ecro"L. I CerOL. I c~t" t'uId ecrqL.
ucro"L. I üeroL. I ~~t" uuId ucrqL.
~cro"L. I ~eroL. I "~t,, :uId ~crqL.

ucro"L" I üêroL" r- ~~t"" uukJ.. ueroL ..
ucro..L. I üeroL. I ~~t" uuId ucrqL.
~cro ..L. I ~eroL. I ~t" ~uId ~crqL.

'{d 'J '~t

'{d'lU '~t

'{d 'J '~Z

'{d'lU '~Z

'(d ';) '~1

'i5s 'J '~t

'i5s 'ur '~t

'i5s 'J '~Z

'i5s 'ur '~Z

'i5s ';) '~1

t!n-OLL
t!i!6LuT
L!n-ÕLUCl
L!n-OLCL
L!eroL~

L!n-ÕL.
.L:.L _: :

~crOL.u

L!n-õLu
L!n-õLw"

Qcro"L.L
waõLuL
waõLuCl
waoLcL
wao"L~

wao"L.
waoLu
waõLu
waõLw.

OI91i1WO:JUI

êaoL.L I ~t"L t!IdL erOL.L
êaõLuL I ~t~UL UkJUL crÕLUL
êaõLuClI ~t~UCl ukJUCl crÕLUCl
êaõLcL I ~t~ CL Uk!cL erõLCL
êaoL~ I ~t~~ u12!~ eroL~

êaõL. I ~t" uId eroL.
êaõLu I ~t~u ukJu êrôLu
êaõ[Ul ~t~u ukJu erôLu
êaõLw" I ~t~w" ukJw" erõLW"

OI91i1wO:)

'(d ';) '~t

'{d 'J '~Z

'{d 'ur '~Z

'(d ';) '~(

'i5s 'J '~t

'i5s 'ur '~t

'i5s 'J '~Z

'i5s 'ur '~Z

'i5s ';) '~1

le/OH li/IH le/IN leo eoss9d

(leJn:l,n6-J) leJn:l,n6-ad oqJaA op 0lapow 'Z

S0883/\ soa SOl300VII
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Passiva 11rJ.i? '1~~ 1tjl'J 1~.?,~T '::':

Estado Infinitivo
Absoluto 11tjl' "1~~ 11tj~~ 1~.piJ 1tjl'i1

T •••,': T

Construto 1b~ "j~ 1tjl'i1 1'O~iJ 1~'?'iJ•• T ..

3. Modelo do verbo 'ayin-gutural (li-gutural)

Completo
Pessoa Oal Nifal PieI Pual Hitpael

la. c. sg. 'n"~~ 't:l~~~~ 't:l~~~ 't:lliJO 't:l~~j 't:l~~~~i}• : - T

2a. m. sg. n"~~ n,?~'J n,?~~ n1i1tj t:l~~j t:l~~~~i}T : - T T : - : • T : -" T : - •

2a. f. sg. i},?~~ i},?~~~ i},?~~ i}liJO i},?~j t:l,?~~~i}
3a. m. sg. ,,~~ "~'J ,,~~ 1iJO "~j "~mi1•• T : •

3a. f. sg. i1?~~ i1?~'J i1?~~ i11i1tj i1?~j i1?~~ni1
T -: T T -: : • T -: •• T .:: • T -; T -: T : •

la. c. pl. 1J '?~~ 1J,?~~~ 1J,?~~ 1JliJO 1J ,?~j 1J ,?~~~iJ
2a. m. pl. OD~~~ OD~~~~ OD~~~ On1i1tj OD~~j On"~~ni1': : - . ': : - T : •

y f. pl. lD'?~~ lD'?~~~ lD'?~~ lDliJO lD,?~j lD'?~t~iJ
3a. c. pl. 1"~~ 1,,~~~ 1"~~ 11iJO 1"~j 1"~~~i}

Incompleto
la. c. sg. ,,~~~ ,,~~~ ,,~~~ 1iJ~~ "~j~ ,,~~~~

2a. m. sg. '~~D '~m '~'n 1iJ~i} ,~ji} '~~~D•• T • •• T :

2a. f. sg. ' '?~~t:l ',?~m ',?~'n '~il~i} , ,?~'i} '''~~nn. -:7 . • -: T : • -: T : •

3a. m. sg. '~r '~r ,~?~ 1iJ~~ ,,~,~ "~~n'•• T :.

3a. f. sg. "~~t:l "~~n "~m 1iJ~i} "~'i} "~mn•• T • •• T : •• T : •

la. c. pl. "~~J "~~J "~?i 1iJ~i "~'i "~mJ•• T • •• T : •

2a. m. pI. 1'~~n 1'~tt:l 1'~?i} 11i!,~i} 1"~'i} 1"~t~t:l
2a. f. pl. i1~~~' i1~~~tn i1~ ~~?i} i1~ ":1iJ~i} i1J '~'n i1J'~~nn

T : - : T : - T : •

t:l
3a. m. pl. 1'~r 1'~t 1'~?~ "j1~~ 1,,~,~ 1"~t~'
3a. f. pl. i1~ ,,~~ i1~~~}n i1J "~'n i1J1i1tjn i1J'~m i1~'?~tnnT : - T: T:" - : T : - :

n
Incompleto com wawconsecutivo

,~tJ ,~tJ ,~tJ 1iJ~~J "~m'1•• T :'-

Jussivo
,~t ,~t "~t 1iJ~~ "~tn'
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Imperativo
2a. m. sg. '?~~ '?~~i1 '?~~ 'iJ~ '?~~ni1

•• T • •• T : •

2a. f. sg. '!~~ '!~Fl '!~~ "i),~ ,'?~~ni1
• -: T : •

Ym.pl. ,,?~~ ,'?~}iJ ,,?~~ "i),~ ,'?~~~i1
Y f. pl. m'?~~ i1~ ,?~}iJ i1~,?~~ i1niJ~ i1~,?~~~iJT : -:

Voz Particípio
Ativa '?~~ '?~tt? 'iJ~t? '?~3n~

•• T : •

Passiva ,?,~} '?~~~ '?~~~
T ,

Estado Infinitivo
Absoluto '?i~} '?~~ '?~} 'iJ~•• T

Construto '?~~ '?~~i1 '?~~ 'iJ~ '?~}~iJ"T • •• T

4. Modelo do verbo lamedh-gutural (III-gutural)

Com~leto

Pessoa Oal Nilal PieI Pual Hilpael Hilil Holal
I." c. sg. "nn'?tV 'nr:r7~~ ,t:1r:r?~ ,t:1r:r!~ 'nl!'?tJ~ 'ilr:r ,?tzji1 'n17 ,?tzjiJ

• : - T

2.am.sg.
tjr:r'?~ tjr:r '?~~ tjr:r?~ tjr:r?~ t:1r:r'?ili9iJ tjr:r'?~iJ tjr:r'?~ry

2.a f. sg. r;r:r7~ r;r:r 7~~ r;n?~ nn'?tV ni1'?ntOi1 nn'?tVi1 i1n'?tVi1
: - - '"

. - - - .. : - - : . T : : T

3.a m.sg. n'?tV n7~~ n?~ n?~ n?8~i1 r:r' '?~i1 n7~ry- T

3.a f. sg. i1r:r'?~ nn '?tVJ i1r:r'?~ i1r:r?~ i1r:r,?n~i1 i1iJ" '?tzji1 i1r:r'?~ryT : :.

e c. pl. 'Jn'?tV ,Jr:r 7~~ 'Jr:r?~ 'm?~ m7'?tJ~ 'Jr:r7~iJ 'Jn'?tVi1
: - T : - : T

2.a m. pl. tJDr:r'?~ Clt)17 '?tzjJ tJDr:r?~ tJDr:r?~ Clon?ntqi1 DDn,?tzji1 DDry,?~

2.a f. pl. 1Dr:r7~ 1Dr:r'?~~ 1Dr:r!~ 1Dr:r?~ 1Dn"n~ 1Dr:r ,?tzji1 1Dr:r,?tzjiJ
3.a c. pl. m'?tV m,?~~ m,?~ m?~ m'?iltzjiJ m''?~iJ 'n,?~ry, T

Incompleto
I." c. sg. n,?~ n'?~ n?~ n?~ n?8~ r:r' '?~ n,?~

- T ':

2.a m.sg. n'?~t:1 n'?tbn n?iPr; n'?~r; n?8~t:1 r:r" '?~8 n7~tj- T •

2.a f. sg. 'n'?tVn 'n,?~n 'n,?iPr; 'rr,?~~ 'n '?iltVn 'n''?~8 'n,?~tj
3.am.sg. n,?~" n'?tb" n'?tV' n'?~~ n'?n& rr'?tV" n,?~:- T'

3,Rf. sg. n'?~t:1 n'?tbn n?iPn n?~r; n?8~n rr'?~8 n,?~tj
- T •

l.ac.pl. n,?~J n'?~J n?iP? n?~? n'?n~J n'!~~ n'?~t
2.a m. pl. m,?~n m'?tbn m"~ m?~r; m'?iltzjn 'n''?~r1 i1m~tOn

: T • T : ~ : T

2.a f. pl. i1~ 17 ,?tzjn i1mtbn i1~ 17 '?i?'n i1~n'?t;Jil i1lry"tJ~ i1~r:r'?i9il i1~n'?iPt:1
T : T •

3.a m. pl. m'?~' m,?~' m?iP~ m,?~~ m"n~~ m''?~ m,?~:
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3.a f. pl. i1~ry '?~tl i1~ry'?i9n i1~ ry '?~t;1 i1~ ry '?tP.t;1 i1~ry?Di9n i1~ry'?~tl i1~ry '?~t:1
Incompleto com wawconsecutivo

11'?~J 11~tb" 11 '?~~J 11'?~J 11'?D~'J 11 '?~~J 11'?~J- T'-

Jussivo
11,?~' 11,?~~ 11,?~~ 11 ,?tq~ 11'?D~' 11,?~~ 11~ib'

- : T

Imperativo
2a

• m.sg. 11,?~ 11?tbi1 11,?~ 11 '?nibi1 11'?~iJ- T .

2a
• f. sg. 'TJ~~ '11 ,?tbi1 'TJ~~ 'rr~D~iI 'TJ',?t?iiJ• : T •

2a
• fi. pl. 111~~ 111~tbi1 111~~ 1117nibiT 111' ,?ibiJ

: T •

2a
. f. pl. i1:l11 ?ib i1~n'?i9i1 i1try,?~ i1~rr,?n~i! i1~ry '?~iJ

T , - :

Voz Particípio
Ativa TJ,?ib 8?~ 8?Dt?io 8' '?t?iQ
Passiva m~ib 11 ,?ibj 11,?ib~ 11,?ib~

- T T :. T ... : T : T

Estado Infinitivo
Absoluto ry;?~ 8?~j 8'i.~ i1'?D~iJ 11'!ibi1

11 ~tz)i1
- .. : -

- .- T •

Construto TJ?t?i 11,?~i1 11,?~ 11'?D~iJ 8' ~t?iiJ

5. Modelo do verbo pe-Jaleph(I-'alep~

Completo
Pessoa Qal

la. c. sg. 't)~~~
2a. fi. sg. n~:J~

T : - T

2a. f. sg. ~~~~
3a. fi. sg. ?~~
3a. f. sg. i1,?:J~

T : T

la. c. pl. 1j ,?:J~
: - T

2a. fi. pl. ClD~~~,
2a. f. pl. 1D~~~,
3a.c.pl. 1~~~

Incompleto
1a. c. sg. ~:J~ (i1,?:J~)

- T :

2a
• fi. sg. ?~~h

2a
. f. sg. ''?~~h
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3a. m. sg. '~~' (i~~'J ou '~~'J com waw cons.)
3a. f. sg. '~~M
la. c. pl. '~~J
2a. m. pl. "'::;J~M
2a. f. pl. i1t,?~~M

3a. m. pl. i'::;J~'
3a. f. pl. i1t~~~M

Jussivo

':J~'
Imperativo

2a. m. sg. ,j~,

2a. f. sg. '~::;J~
Y m. pl. i'::;J~
2a. f. pl. i1t~j~

Voz Particípio
Ativa ,~~

Passiva 'i:J~T
Estado Infinitivo

Absoluto ":J~
Construto ,j~,

6. Modelo do verbo pe-nun (I-nun)

Completo
Pessoa Oal Nilal Hilil Halal

la. c. sg. 'n~~t 'n~~t 'nm '8~~~ '8~m '8~~ry• - T

2a. m. sg. ntLi~J n~~J nm t:1~~J t:1~m t:1~~ryT : - T T : -T T - T

2a. f. sg. ntLi~J t}~~t t}Dt t}~~~ 8~m ntLi~i1, : - T , ;- "o

3a. m. sg. tLi~t '~t 1Dt tLi~J &m tLi~ry

3a. f. sg. i1tLi~J i1!~t i1t~t i1t?i~J i1tLi' ~i1 i1t?i~ryT : T T • •

1a. c. pl. iJ~~t iJ~~t ijr}t iJ~~~ iJ~m iJ~~ry

Y m. pl. ontLi~J OD~~~ onm ontLi~J ontLi~i1 ontLi~i1
-: : -: ',' -: -: ;-' ': :- . -: ;- ".

2a. f. pl. 1D~~~ 1D~~~ 1DD~ 1D~~J 1D~m 1D~~ry
3a. c. pl. i tLi~t i'~t iJ~t i tLi~~ itLi'm i tLi~ry
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6€Z

L!~OC Wtlc L!ac qc ~CJ omnsuo-j

L!O~C ôc~c °lDIosqV
OA!I!UIIUI opelS3

q~ÔC

tJtlc tóc
óc.c

qtc UCJ
UA1SSUd

UA1lV

o!ifj:J!l.Ied

qc uCJ

qc~ um

: .L _ : .L

qCCL! UqCL! 'ld J '~Z

ZOA

'i5s J '~Z

'Id 'UI '~Z

'i5s 'UI '~Z

~uCJ

cc, üo.

:qC~oc

L!OC
L!Oc.
L!OC~

wot.êL!

OAlleJadwl
wtlc

:tlc

wtlc.
wtlc~

L!tlê.êL!

.~OC

OA!SSnr

Ll;~OC c:oc I L~QC I C:ÔC C~UCJ

u~ot.êL!

.~oc~

u~ot.êL!

u~oc~

OAlln:Jasuo:JAfeAf wo:J olafówo:Jul

utlt.êL! I uot.êL! uót.êL! uuó.êL!
:tlc~ I ~oc~ I ":qc~ ~ÜQ~

utlt.êL! I uot.êL! I uàt.êL! Uüó.êL!
uoc~ I uoc~ I uqc~ ÜUQ~

'ld J '~S

'ld 'UI '~S

'Id J '~Z

'ld 'UI '~z

C~OC êtlc I coc I êqc tuCJ 'ld 'J '~1

uicc
.~oc

u~oc.

u~oc

~~oc

utlc I uoc I uqc üUCJ
.cc I ~oc I :qc ~UCJ

utlc. I uoc. Uqt. üüo.
utlc I uoc I Uqc üUCJ
~tlc I ~oc I ~qC ~UCJ

'i5s "J '~S

'i5s 'UI '~S

'i5s "J '~Z

'i5s 'UI '~Z

'i5s 'J '~1

L!~ãc~

L!~OC~UL

L!~oc~UCJ

L!~oqc~
- .

L!~OCL!

Woc~

L!tlqUL
wtlc~üCJ

wtlqc~

WotL!

Olaldwo:JUI

êoc~

COqUL
coqUCJ
COqC~

êotL!

ôtc~

OqUL
OqUCJ
oqc~

ôtêL!

UQ~

ÜQ~UL

UQ~UCJ

UQ~C~

ÜOL!

'Id 'J '~S

'ld "J '~z

'Id 'UI '~Z

'Id 'J '~1

'i5s J '~S
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"lqlC

q"q"C q~\7l"C

i:!"tJcêl..! l..!~Çlcêl..!
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i:!"q"t .. l..!~"t"
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ZOA

'Id "J 'BG

'Id 'ut 'BG

'~S "J 'BG

'~S 'ur 'BG
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~"q"C "~\7l"C I ~C9lc I ~"tJc ~cilc

ü..tJ"t.. U~\7l"t" I WlQt" I W"Qt" üQt"
Ü"q"C u~"c I WlÇlC I W"tJc üÇlC
~"q ..C~~"c I ~C9lc I ~ ..tJc ~C

'Id "J 'Bt

'Id 'lU 'Bt

'Id "J 'BG

'Id 'ur 'BG

'Id ';) 'B I

'~S "J 'Bt

'~S 'lU 'Bt

'~S "J 'BG

'~S 'tu 'BG

'~S ';) 'B I

l..!l\7lCl
l..!~cut

l..!l~CUO

l..!l~tCl

l..!lQêl..!
l..!l\7lC
l..!~tW

L!~CU

l..!l~tW ..
le/OH

i:! ..q..Cl l..!~\7l"Cl

i:!"tJcut l..!~cut
i:! .. tJCUO l..!~CUO

i:! .. tJCCl l..!~~CCl

i:! ..q ..cu l..!~"êl..!

i:!"q ..C l..!47l ..c
i:! .. tJtW l..!~~tW

i:! ..tJcu L!~CU

i:!"tJcW" l..!~cW ..
li/IH
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C~\7lCl
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C~~tCl

c~Qêl..!

C~C

C~cW

C~~CU

C~CU"
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:QCl
~cút

~~CUO

:~CCl

:9lêl..!
:tJC :~C

:~cu

:~CU

:~tW"
leo

'Id ';) 'Bt

'Id "J 'BG

'Id 'lU 'BG

'Id ';) 'B I

'~S "J 'Bt

'~S 'ur 'Bt

·~s "J 'BG

'~S 'ur 'BG

'~S ';) 'B I
eOSS9d
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Passiva ::mv: ~tUij ~t?im
T

Estado Infinitivo
Absoluto ~'tlJ: ~Wii1 ~~'iJ

Construto rqtp ~tLi'i1 ~,tUii1 ~'~'iJ ~tLi1i1
"T .

9. Modelo do verbo 'ayin-yodhrayin-waw (II-yodh/II-waw)

HolalHilil

rlirJ"PiJ

Polel Polal Hitpolel
Completo

Incompleto

Nilal

lJ'i:)j
T

i1rJ'i:)j
T T

Oal

mi:) ,~,
T T

t:JnrJi:) lJr1~'.: : - '::-

Pessoa
la. c. sg.

la. c. pl.

la.c. pl.

3a
• f. pl. i1m'i'r1 i1,J~ipr;1 i1)~Qipn i1~9r:J'pnn

T: .
mrJi:)r1

T : •• T

Incompleto com wawconsecutivo
lJi:)" ~",T T - ': T -

lJi:)',
': T -

Jussivo

2". m sg. lJ1i' ~',

Imperativo

lJ'i'i1 I lJo.'i'
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uq*~êl.!
-c : :

..O~~l
l.Q*~êl.!

Wqi\~l

Cq*~

Wq*~

:q*~

Wqi\~ ..
Wq*~

~q*~

i:!q~~l

i:;q*~ul

i:;q*~ua

i:!qR~Cl

i:!qi\~L!

i:!q*~

i:!q*~LJ

i:!q*~u

i:;q*~u ..
le/oH

uq*~êl.!

~q~ ..~l
uq*~êl.!

Wq~ ..~l
ctJ~ ..~
UO~ ..~
~tJ~ ..~
Wq~ ..~ ..
Wq~ ..~
~O~ ..~

~q~ ..~l
wqi\~ul

wqi\~ua

~qR~Cl

Wqi\ ..~l.!
~q~ ..~
~q~~LJ

~q~~U

Wqi\~u ..
lI/IH

uubi\~eL;

~LJqR~l

uubi\~eL;

UUq~~L

tLJqR~

ULJqR~

~LJqR~

UUq~~ ..
ULJqR~

~UqR~

WUq~~L

wubR~ul

WUQl'i~UCl

wubi\~c~

WUq~~l.!

~LJqR~

WUqi\~L.J

WUqi\~u

wubi\~u ..
II/ed/IH

Z17Z

uqR~êl.! I uqR~êl.!
~ÓR~l I ~qR~l

uqR~êl.! I uqR~êl.!

UÓR~l I WqR~l
CÓR~ I tqR~

UÓR~ I UqR~

~ÓR~ I ~qR~

UÓR~ .. I UqR~ ..
UÓR~ I UqR~

~ÓR~ I ~qR~
Olaldwo:JUI

ÓR~l I tJR~l

ÓR~U[ I qR~U[
ÓR~ÜCl I qR~ÜCl
ÓR~Cl I qR~Cl

ÓR~L! I qR~L!

ÓR~ I qR~

ÓR~LJ I qR~LJ

ÓR~U qR~U

ÓR~LJ.. I qR~U ..
leoá I lI/lá

olafüw0:J

uq*~êl.!

~Qi\~l

uq*~êl.!

UQi\~l

tQ~~

UQ~~

~Q~~

UQi\~ ..
UQ~~

~Q~~

ttJ~~l

tq~~U[

cqi\~üa

tq~~Cl

tqi\~L!

tq*~

tq~~LJ

tq~~U

tq~~U ..
le/IN

uq*~êl.!

~tJ~~l

uq*~êl.!

UtJ~~l

tq*~

Uq*~

~q*~

Uq~~ ..
Uq*~

~q*~

Ôi\~l

q*~U[
: J. .

O~~ÜCl

Ô*~Cl
ôi\~L!

ô*~
Ô*~LJ

Ô*~U

Ô*~U ..
teo

'Id"1 '~t

'Id 'ur '~t

'Id T~Z

'Id 'ur '~Z

'Id ';) '~1

''às "1 '~t

''àS'lU '~t

''às "1 '~Z

''àS'lU '~Z

''às ';) .~1

'Id ';) '~t

'Id"1 '~Z

'Id 'ur '~Z

'Id ';) '~1

''às "1 '~t

''àS'lU '~t

''às "1 '~Z

''àS'lU '~Z

''às ';) .~1
eossad

('1dale~-III) '1dale~-'1paWel oqJaA op 0lapoll\l "O~

..
WUd~c'JCl d~OCl ~~~Cl I:.. ..C QlClL!lQCl L!Q .. Cl OllUlSUO;)

C2QCl L.~C d~Cl omjosqv

OAmU!lUI opels3
.1L.lC QlCl UAIssud

L.C
m2:JCl Od.. Cl c'JUdlbCl qd~ÔCl qd~OCl êd~Cl 2:JCl UA9V

o!d]:J!lJed ZOA
.L •• : .L

d~qqêl.! ~d~qêL!
.. : .L

qqêL! "Id J '~ZL!QOCL! WUdLQQêl.! L.CCL!
t!C ..Ol L;ud~C'KJ~ d~qOl ~~~Ol I:.. ..Cl QlOl 'Id'lU '~Z

t!d ..o.. wud~6tJ .. d~qq .. ~d~q .. I:.. ..C.. .1 .
''às J '~ZQLO ..
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MODELOS DOS VERBOS

Incompleto com wawconsecutivo
~y~', ~~~'J ~~~~J ~~~~, ~~~~'J ~~t?~J ~y~',

T :'- T ".:- T : ".-

Jussivo
~y~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~t?~T :. T ".:

Imperativo
2a. m. ~~t? ~Y~i1 ~~~ ~~~~i1 ~~t?iJ•• T •

sg.
2a. f. sg. ~~~~ ~~Y~i1 ~~~~ ~~::,t~~iJ ~~~Y~iJ

: T •

2a. m. pl. ,~~~ '~~~iJ ,~~~ '~~Qni! '~~Yt?iJ

2a. f. pl. i1:l~Y~ i1j~~~i1 i1:l~~~ i1t~~tlt'ii1 i1j~~rJi1
T -: : T ': T • T ...- T '::-

Voz Particípio
Ativa ~~b ~~~t? ~~~~~ ~~~t?~

Passiva ~'Y~ ~Ym ~~~~ ~~t?~T TO" :

Estado Infinitivo
Absoluto ~;Y~ ~Yt?~ ~~m ~~~~iJ ~~t?iJT

Construto ~~~ ~Y~i1 ~~~ ~~~~iJ ~~~t?iJ, .. T •

11. Modelo do verbo lamedh-he (I11·he)

Completo
Pessoa Oal Nilal Piei Pual Hitpael Hilil Holal

la. c. sg. ~n~') ~~~I;W ~~~'?~ ~~~ '!..~ "n"?mi1 ~n~')i1 ~n~')i1
• • T • ..: T

2a. m.sg. n~?) Q"?~~ Q~'~ Q~7.~ n~?mi1 n~')i1 Q~?~ry
T • T T • - : • T :.

2a. f. sg. n~" n~l;w n~,?~ rr '!..~ n" "~~iJ n~"i1 n~"i1
'T .. : T

3a. m.sg. i1?) i1?):J i1,?' i17' i17'ni1 i1?)i1 i1!~ryTT T : • T 0'0 T - : • T: .

3a. f. sg. i1n,?? i1Q~~~ i1n?, i1Q'?~ i1D,?~ni! i1Q~~iJ i1n?)i1
T : T T :. T :: T

1a. c. pl, ':J" 'li ':J~,?~~ ':J~ '?~ ':J~;' ':J~ '?~~iJ ':J~ ,?~i1 ':J~,?'i1..... .. : T

2a. m. pl. !JQ~'~ !JQ"?~:J !JQ~?~ !JQ"7.~ DO" 73t:1il !JQ~ '?~iJ !JQ~ ?~ry

2a. f. pl. 1Q"'?~ 1Q~'?~~ 1rr '?~ 1t1~ ;.~ 1D"?~ni1 1Q"'~iJ 1Q~'?~ry

3a. c. pl. "i ,,~~ ,,~

".~ "mi1 "~i1 ,,)i1
, T

Incompleto
1a. c. sg. i1,?~~ i1'?i~ i1!~~ i1!.~~ i1!~~~ i1,?~~ i1,?)~

2a. m.sg. i1!~n i1,)n i1!~D i1'?~D i1,'~n i1!~r1 i1!~D': T •

2a. f. sg. ~'?~D ",??n ~'~D ~ ".~D "'?~~D ~ '?~r1 ~,?)n
• T • • : T

3a. m.sg. i1!~~ i1 '?)~ i1;t i1;t i1;~~~ i1!~~ i1!~~': T •

3a. f. sg. i1,?~n i1'?iD i1!~D i1!.~D i1!~~n i1'~r1 i1'?~D
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la. c. pl. i1 !.t~ i1 !.~~ i1!~~ i1!~~ i1!~~~ i1 !.t~ i1 !.t~
2a. m. pl. '''t8 '''~8 , "~i} , ".~i} '''~~8 ,"m ,",n

, T

2a. f. pl. i1t!.)rJ i1t!.~8 m'?m i1t!.~i} irt!.~~n i1t!.t8 i1t!.tQT ',. - :

3a. m. pl. '''t '''t '''t '''.t ,,,~~' ,",~ ,"t:
3a. f. pl. m')m i1J' ),n i1J'?m i1J'?m irj',mn m'7,n i1t!.tnT ':: • T ': T • T .: - : T -: o,, : T ': - : • T .,.:-

Incompleto com wawconsecutivo
'?t} '?'~1 '?t} '?"1 '?~~~} '?;.~}T •• ".:-

Jussivo
'?T '?)' '?t '?t '?~~' '?;.~

T'

Imperativo
2a. m.sg. i1~' i1'~iJ i1" i1'~~i1 i1~ti]
2a. f. sg. '7~ , '?~iJ ,,~

"~~iJ ' '?ti]
2a. m. pl. ,", , '?)i1 ", , "~~i1 ,"ti]

T •

2a. f. pl. i1t !.~ i1t !.~iJ i1J' ?, irj",mir m')'i1
T ',.-

T '; - : • T vÓzÓ>

Voz Particípio
Ativa i17' i1!~t? i1!~~~ i1?t~
Passiva " ,,~ i1 !.tJ i1!~t? i1!.t~
Estado Infinitivo
Absoluto i1i ,,~ i1'~~ i1;' i1~'i1 i1~tiJ

i1 ,?ji1 i1~'•• T •

Construto ni"~ ni'?)i1 ni'" ni".~ ni "~~iJ ni"'i]T •
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Anexo 3

LÉXICO ANALíTICO'

LISTA DE ABREVIATURAS

abs. absoluto m. masculino
adj. adjetivo num. numeral

adv. advérbio pas. passivo
art. artigo definido parto particípio
at. ativo peso pessoal
C. comum pl. plural

compl. completo prep. preposição
conj. conjunção pron. pronome/pronominal

const. construto rel. relativo
demonst. demonstrativo (a) S. substantivo

duo dual sg. singular
f. feminino suf. sufixo

hit. hitpael V. verbo
imper. imperativo l.a primeira pessoa

inc. incompleto 2.a segunda pessoa
inf. infinitivo 3.a terceira pessoa

inter. interrogativo

1 Para a tradução dos termos aqui alistados foi utilizado, em especial, a seguinte obra: Nelson
KIRST; Nelson KILPP; Milton SCHWANTES et aI. Dicionário hebraico-português e aramaico
português. São Leopoldo: Editora Sinodal, 1989.
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~

~ Primeira letra do alfabeto hebraico. Também utilizada como
num. 1.

:l~ s. m. sg. pai; antepassado; iniciador de ofício ou profissão;
T

ancião; mestre; profeta; conselheiro.

~r:r7~~ V., piei compI. I." c. sg. destruir, arruinar; desperdiçar;
endoidecer; deixar perder-se; deixar perecer.

n':l~ s. :l~, m. pl. pai; antepassado; iniciador de ofício ou profissão;
T

ancião; mestre; profeta; conselheiro.

tJ~"D':l~ s. :l~, m. pl, consto com suf. pron. m. 2.a pl. pai; antepassado;

iniciador de ofício ou profissão; ancião; mestre; profeta;
conselheiro.

~~~ S. :l~, m. sg. consto pai; antepassado; iniciador de ofício ou
T

profissão; ancião; mestre; profeta; conselheiro.

,;r~~ s. :l~, m. sg. consto com suf. pron. 2.a m. sg. pai; antepassado;
T

iniciador de ofício ou profissão; ancião; mestre; profeta;
conselheiro.

i1?:l~ V. ?~~, qal compl. 3.a f. sg. lamentar.
T : T

1:;l~ s. f. sg. pedra.

tJ"J:l~ s. 1:;l~, f. pl. pedra.
• T -:

iDi:):l~ v. iDi!=i, piei incompI. I." c. sg. buscar, procurar.'I'·· - -,

tJi11:l~ Nome próprio: Abraão.
T T : -

1:J'~ (1) v. 1~1, piei inc. I." c. sg. falar, dizer; mandar; ameaçar;
•. - -: T

prometer; virar as costas, afastar-se; afastar, exterminar;
perseguir; ter descendência (Pv 21.28)

1"~ S. m. sg. senhor.

tJ,~ S. m. sg. homem, gênero humano. Também nome próprio: Adão.
T T

i1rJ'~ s. f. sg. terra, solo; Terra; propriedade.
T T -:

"J'~ S. pl. de Senhor, falando de Deus, diferente do S. pl. "~,~ com
T -:

suf. pron. I." C. o Senhor, meu Senhor (Deus).

i1:i7~ V. i1"i1, qal inc. I." C. sg. ser, existir.
T T

"i)~ S. m. sg. tenda.

"7iJ~ S. "iJ~, m. sg. com suf. pron. l ." C. sg. tenda.
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1"iJ~ Nome próprio: Aarão.

,~ Conj. ou.

~,~ Interjeição: ai! (grito de dor, lamento, ameaça).

:J~'~ s. m. sg. inimigo.

,,~ s. m. sg. luz.

'~jT~ (1) s. H~, f. dual consto com suf. pron. 3.a m. sg. orelha; ouvido.
T : T :

n~ (1) s. n~, m. sg. irmão; parente (diversos graus de parentesco);
T T

indivíduo da mesma tribo; indivíduo de tribos ou povos
aparentados; amigo, companheiro; próximo; compatriota.

~~r:r~ O) v. ~~r:r, nifal inc. I." c. sg. esconder-se; estar escondido.

in~ num. m. abs. um, uma.
T .,'

~n~ s. n~, m. sg. consto irmão.

"n~ s. n~, m. pl. consto irmão.
T

ü:;;J"n~ s. n~, m. pl. consto com suf. pron. 2.a m. pl. irmão.

ü~n~ S. n~, m. pl. irmão.
T

'on~ v. '~r:r, qal inc. I." C. sg. sentir falta, sofrer falta.
T : ':

~"J1J~ (1) adv. atrás, detrás, depois. Como prep. atrás, após, depois de.

Ü~!n~ adj. 'n~, m. pl. outro, seguinte, segundo, que está após.

nn~ num. ir:r~ (iTJ~), f. um, uma; o primeiro; qualquer, qualquer- -

um, alguém. Como artigo indefinido: um, uma; cada um, cada.
Quando duplicado: um... outro. Ainda pode ser traduzido por:
uma vez; alguns.

nn~ num. ir:r~ (iTJ~), f. em pausa: um, uma; o primeiro;
T ':

qualquer, qualquer um, alguém. Como artigo indefinido: um,

uma; cada um, cada. Quando duplicado (nn~ ... nr:r~): um ... e
outro, uma ... e outra (Am 4.7). Ainda pode ser traduzido por:
uma vez; alguns.

i1~"~ (1) s. f. sg. inimizade, hostilidade.

i1~~~ pron. inter. com suf. 2.a m. sg. onde estás tu?
T ": -

r~ adv., o mesmo que 1~ :não há.
~,~~ V. ~"J:, qal inc., l." c. sg. temer.

T •

iD"~ s. m. sg. homem, marido.

i1iD"~ s. iD"~, m. sg. com suf. pron. 3.a f. sg. homem, marido.
T
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l~~~ s. iD"~, m. sg. com suf. pron 2.a f. sg. homem, marido.

1~ adv. certamente, evidentemente, obviamente, só, apenas,
contudo, porém.

,,~~ (') v. "~~' qal compl. 3.
a

m. sg. comer.T T :

,,~~ v. ~~~' qal inf. consto comer.

":;;J~ (1) v. "~~' qal inc. I." c. sg. comer.

i1!~~ (1) v. "~~' qal compl. 3.
a

f. sg. comer.T : T :

Q~(~~ v. ~~~' qal inf. consto com suf. pron. 2.a m. pl. comer.

n~~~ r» v. ~~~' qal compl. 2.a m. sg. comer.
T : - T :

Q(~~ v. ~~' qal compl. 2.a m. sg. em pausa: comer.

,,~ (1) adv. de negação: não.

,,~ (1) prep. a, em direção a, para.

,,~ s. m. sg. Deus; deus; nome de uma divindade (o deus EI); força,
poder.

i1!~ O) pron. demonstro comum pl. estes, estas, esses, essas, aqueles,
aquelas.

~iJ'~ S. iJ'~' m. pl. consto com suf. pron l.a C. sg., em pausa: Deus,

deus.

~iJ'~ s. i1'~, m. pl. consto Deus, deus.

'iJ'~ (1) S. i1'~, m. pl. consto deuses; Deus, deus.

iJ~ry'~ s. iJ'~, m. pl. consto com suf. pron. 3.a f. sg. Deus, deus.

Q:;?iJ'~ S. iJ'~' m. pl. consto com suf. pron. 2.a m. pl. Deus, deus.

Q~iJ'~ S. i1'~, m. pl. Deus, deus.

Q~iJ'~ s. i1'~, m. pl. deuses; ou singular: Deus.

ij~iJ'~ S. iJ'~' m. pl. consto com suf. pron. l." C. pl. Deus, deus.

~~ry'~ S. iJ'~' m. pl. consto com suf. pron. 2.a m. sg. Deus, deus.

l~iJ'~ s. iJ'~' m. pl. consto com suf. pron. 2.a f. sg. Deus, deus.

Q~~iJ'~, S. i1'~, m. pl. consto com suf. pron. 2.a m. pl. Deus, deus.

Qry7~ prep. ~~ com suf. pron. 3.a m. pl. a eles, para eles.

~?~ prep. ~~ com suf. pron. l ." c. sg. a mim, para mim.

iJ~!~ prep. ,,~ com suf. pron. 3.a f. sg. a ela, para ela.

Qry~7~ prep. ~~ com suf. pron. 3.a m. pl. a eles, para eles.
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prep. ,~ com suf. pron. 3.a f. pl. a elas, para elas.

prep. "~ com suf. pron. 3.a m. sg. a ele, para ele.

prep. "~ com suf. pron. 2.a m. pl. a vós, para vós.
Nome próprio.

v. r;, qal inc. I." c. sg. passar a noite, pernoitar; permanecer,
morar, demorar-se.

v.l'?ry, qal inc. l ."c. sg. andar, ir, seguir, manar; aderir;

morrer.
s. f. sg. viúva.

num. c. mil.

num. c. mil.

num. ='1'~, m. duo dois mil.
s. f. sg. abs. e const. mãe; madrasta; avó.

conj. se (indicando condição); ó se... ! (expressando desejo); se
(em juramentos, expressando imprecação condicional;
geralmente a oração condicional subseqüente é omitida, de

modo que D~ pode ser traduzida por "não" e ~', D~ por

"certamente"). Ainda pode ter os significados de então e
quando. Também é utilizado como partícula interrogativa,
como introdução à pergunta direta, em perguntas duplas (em

combinação com iJ ou duplo D~): se... ou; em perguntas

indiretas: se. Quando em conjunto com ":;l: Pode ser utilizado
de duas formas: (1) como partícula afirmativa: entretanto,
realmente, verdadeiramente. (2) Partícula que expressa exceção
após negativa: antes (SI 1.2), a não ser que, exceto, mas.

s. D~, f. sg. com suf. pron. 2.a m. sg. mãe.

s. D~, f. sg. com suf. pron. 3.a m. sg. mãe.

s. f. sg. serva.

s. D~, f. sg. com suf. pron. 3.a f. sg. mãe.

s. i1~~, f. pl. serva.

s. f. sg. verdade, fidelidade, firmeza, certeza, veracidade,
lealdade, honestidade, segurança, cargo, função.

s. i11'tj~" f. sg. const. com suf. pron. 3.a m. sg. fidelidade,
firmeza, certeza, veracidade, lealdade, honestidade, segurança,
cargo, função.
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n'~~ s. i1~~, f. pl. antebraço; côvado; parte da porta que se apóia no
limiar.

nirJ~ v. nirJ, qal inc. l ."c. sg. morrer.
T

'~~t?~ v. '~~, hifil inc. I." c. sg. derramar chuva; fazer chover.

~~~~ s. t1~, f. sg. com suf. pron. 2.a m. sg. mãe.

'rJ~ C') v. '~~, qal Compl. 3.a m. sg. dizer, falar.
- T :

'rJ~ (1) v. 'rJ~, qal inc. I." c. sg. dizer, falar.
- T T

,~~ v. '~~, qal parto ato dizer, falar.

i'rJ~ (1) v. '~~, qal compl. 3.a comum pl. dizer, falar.
: T :

n'rJ~ (1) V. '~~, qal compl. 2.a m. sg. dizer, falar.
T: T :

'nrJ~ (1) S. i1~~, f. sg. consto com suf. pron. 3.a m. sg. escrava, serva,
T -: -

concubina.

~n'rJ~ C') V. 'rJ~, qal compl. I." C. sg: dizer, falar.
• : - T : T

~~~~ O) s. i1rJ~, f. sg. const.com suf. pron. 2.a m. sg: escrava, serva,
T T

concubina.

t1Q~~~ (1) V. 'rJ~, qal compl. 2.a m. pl. dizer, falar.
T

1~ adv., o mesmo que r~: não há.

ViJ~ s. m. sg. homem; ser humano de forma genérica.

iJry~~ O) pron. peso l." C. pl. Nós. ~~~ pron. peso I." C. sg. eu.

~jJ~ (1) pron. peso I." C. sg. eu.
• T :

i1?.p~ (1) v. i1" S), hifil incompl. 1.a C. sg. fazer subir, conduzir/levar ao
T T

alto, elevar, erguer; ofertar, sacrificar; ruminar.
i1tDS)~ v. i1t9!J, qal incompl. I." C. sg: fazer, manufaturar, trabalhar;

',' "::':

pôr, colocar, transformar, fabricar, aprontar, elaborar, preparar,
realizar, executar, agir, intervir.

=,~ conj. também, ainda, até, até mesmo; porém; certamente,
realmente; ~:J =,~ até mesmo (quando), e se, mas se, quanto
mais, quanto menos, é certo que? Como substantivo: ira, nariz,
face. Como substantivo dual: narinas; face, rosto; ira.

~~~ s ='l~, m. sg. com suf. pron. l ."c. sg. ira, nariz, face, rosto.

~~~~ s. ='l~, m. pl. com suf. pron. 2.a m. pl. ira, nariz, face, rosto.

t1~::l~ S. ='l~, m. dual: narinas.

t1~,~~ nome próprio: Efraim.
• T : ':
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Q~n'~~ adj. gentílico ~D~!;l~, m. pl. Efrateu.
• T : .:

'~i:l~ v. '~i?, nijal inc. I." c. sg. ser sepultado.
•• T ":

~~p~ O) v. ~~i?, qal inc. I." c. sg. chamar; clamar, berrar; denominar;

invocar; convocar; proclamar; apelar; convidar; recitar; ditar.

i1~~~ (1) v. i1~', qal incompl. l ."c. sg. ver; olhar, observar; ter visão;
T T

perceber; conhecer; prover.

i1:J'~ v. i1~', hifil inc. I." c. sg. tomar numeroso, aumentar,
': : - T T

multiplicar; tomar grande, engrandecer; ter muito (s) (filhos,
pés); majorar.

i1l':J'~ (1) num. m. abs. quatro.
T T : - :

Q~l':J'~ num. c. quarenta.
• T : -

'1'~ v. '}~, qal parto at. amaldiçoar.
T

i1'1'~ V. '}~, qal parto pas. f. sg. amaldiçoar.
T

i1~rij~'~ s.1i~~~, m. pl. constr. com suf. pron. 3.a f. sg. palácio.
T -: ::-

rl~ s. r)~, f. sg. em pausa: terra, solo; a Terra; país, território.

rl~ S. f. sg. terra, solo; a Terra; país, território.

~ Q) S. m. sg. fogo.

i1~ (1) S. i1i9~, f. sg. mulher, esposa, cada (mulher).
T' :

n~~ v. n~i45, qal inc. l." c. sg. colocar, pôr, assentar, deitar; mandar
• T

vir, encomendar; ordenar, estabelecer, determinar; impor;
indicar, designar, nomear; tomar algo ou alguém em algo, fazer
(algo de alguém).

i1j:J~ (1) v.] ~~, piel inc. l." c. sg. deixar morar, fazer morar.
T : - -: -

n?i9~ Q) v. n?~, qal inc. I." C. sg. deixar livre, deixar solto; deixar ir,

deixar andar; estender; enviar.

l'~i9~ (1) v.l'~~, qal inc. l." C. sg. ouvir; escutar; prestar atenção, dar

ouvidos; entender.

,~ O) pron. reI. que, qual, quais, quem, o qual, os quais.

~"Ji9~ S. ,~~, m. pl. const. felicidade.

niD~ s. i1~, f. sg. const. mulher.': ..

in~ (1) S. i1~, f. sg. const. mais suf. pron. 3.a m. sg: mulher; esposa;
fêmea de animal; cada (mulher).

1t)~ s. i1~, f. sg. const. mais suf. pron. 2.a m. sg: mulher; esposa;

fêmea de animal; cada (mulher).
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r}~ pron. peso 2.a f. sg. tu, você.

n~ Indica que a palavra seguinte é o objeto direto da frase.
Normalmente não tem tradução, em alguns casos pode ser
traduzida pela preposição a.

n~ (l) Sinal de acusativo, indicando que a palavra seguinte é o objeto
direto da frase. Normalmente não tem tradução, em alguns
casos pode ser traduzida pela preposição a.

i1Q~ (1) pron. peso 2.a m. sg. tu, você.

i1n~ pron. peso 2.a m. sg. em pausa: tu, você.
T T

i1n~ prep. n~ com suf. pron. 3.a f. sg. com ela, junto a ela, ao lado.
T •

dela, na pesença dela.

lQ~ prep. n~ com suf. pron. 2.a f. sg. junto contigo; com o auxílio

de ti; junto a ti; ao lado de ti, na presença de ti.

tl:Jn~ Sinal de objeto direto n~ com suf. pron. 2.a m. pl.
": : ':

tlQ~ O) pron. peso 2.a m. pl. vós, vocês.

lQ~ pron. peso 2.a f. pl. vós, vocês.

i1jn~ pron. peso 2.a f. pl. vós, vocês.
T •• -

::l
~ Segunda letra do alfabeto hebraico. Também utilizada como

num. 2.
~-~-:J- prep. em; por; com.

:J-:J-:J
T .: ..

~~ V. ~;:J, qal part. ato vir, ir, entrar.
T

'~:J v. ~;:J, qal compl. 3.a
C. pl. vir, ir, entrar.

T

,~j V. ~;:J, qal imp., 2.a m. pl. vir, ir, entrar.

';~:J prep. ~ com S. ,;~, m. sg. luz.

'~jT~~ (1) prep. ~ com s.1!~, f. dual consto com suf. pron. 3.a m. sg.
T : T :

orelha; ouvido.
i1j~j V. ~;:J, qal inf. consto com suf. pron. 3.a f. pl. e i1 paragógico:

T T

vir, ir, entrar.

tl:;;J!f~~ (1) prep. ~ com S. ='1~, m. sg. e suf. pron. 2.a m. pl. nariz; face,

rosto; ira. Quando na forma dual: narinas; faces; ira.

rl~~ prep. ~ com art. iJ e S. r)~, f. sg. terra, chão, solo; país; a Terra.
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rl~~ prep. ~ com s. r')~, f. sg. terra, chão, solo; país; a Terra.

~~ prep. ~ com s. ~, f. sg. fogo.

~~ s. m. sg. fedor, mau cheiro.

'~:J (1) prep.::J e pron. reI.'~: e em que; e onde (Rt 1.16).- . .

OQ~~ (1) v. ~i::J, qal compI. 2.a m. pI. entrar; chegar, vir; coabitar;

sobreviver; cumprir-se, suceder; relacionar-se; seguir.

n'l~~ prep. ~ com s. n'l~, m. sg. casa.

n: ::J::J prep. ~ com art. i1 mais s. n~~, m. sg. casa.

p::J prep. ~ com art. iJ mais s. 1~, m. sg. jardim.
T

~'l.~~ prep. ~ com s. ~~~, c. sg. irregular consto vale, depressão,
várzea.

ll1~ prep. ~ com art. iJ e s.17J, m. sg. caminho.

1'l'~ prep. ~ com art. iJ e s.17J, m. sg. caminho.

1'J1~ prep. ~ com s. 1')), m. sg. caminho.

1'J1~ (1) prep. =t com s. 1')), m. sg: caminho.

i1::J prep. ~ com suf. pron. 3.a f. sg. nela, com ela, por ela.
T

i1~i1::J s. f. sg. gado.
T •• :

n~i1::J s. i1~iJ~, f. sg. consto gado.vr v

1Qt?i)=t (1) s. i1~iJ~, f. sg. mais suf. pron. 2.a m. sg. gado; animais.

1i1:J prep. ~ com art iJ e s. 'D, m. sg. monte.
T T

i::J prep. ::J com suf. pron. 3.a m. sg.

~i::J v. ~i::J, qal compI. 3.a m. sg. ir,vir, entrar, chegar.

nl'.r~ prep. ~ com s. i1l?T, f. sg. consto suor (Gn 3.19).

~.p":lJ=t prep. :J com s.l''J.T, m. sg. mais o suf. pron. 2.a m. sg.
: .

semente; descendência; orizem.
:J,n:J prep. =t com art. iJ e s. :J')ry, f. sg. espada, faca, punhal, cinzel,0: .: _

formão.
:J,n:J prep. =t com art. i) e s. :J')ry, f. sg. espada, faca, punhal, cinzel,0: T .:

formão.

n~in::J prep. =t com s. i1~in, f. sg. constr. muro, muralha.

o~'l"n::J s. "n::J, pI. consto com suf. pron. 2.a m. pI. jovem, moço.
':'- - T

m~::J v. n~~, qal impero 2.a m. sg. confiar, estar confiante.
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",,~ (1)
T :

i1,i1":J
T -

'''f.j''~
TT :

r:;J. (1)

'?J:J
T :

'?J~ (1)
T :

ClJ~
': T

Cl:J
T

v. n~:g., qal imper. 2.a m. sg: confiar, estar confiante.

v. n~:g., qal parto at. m. pl. confiar, estar confiante.

prep. com suf. pron. I." C. sg. em mim, dentro de mim, entre
mim, comigo, contra mim.

prep. ~ com S. ':' m. ou f. sg. mais suf. pron. 3.a m. sg. mão,
antebraço; pênis (Is 57.8, 10); mãos (dual); figurado: lado,
próximo, margem, lugar, força.

prep. ~ com o nome próprio de Deus: Yahweh.

prep. ~ com S. Cl''', m. sg. dia.

prep. ~ mais art. iJ com S. Cl''', m. sg. dia.

prep. ~ com s. Cl'" , m. sg. dia.

prep. ~ com S. Cl~ , m. sg. mar.

prep. ~ com S. Cl'''; m. pl. const. dia.

prep. ~ com S. Cl''', m. pl. const. mais o suf. pron. da r m. sg. dia.

prep. entre, no meio de.

prep. entre, no meio de.

prep. r~, const. de r~ com suf. pron. l ." C. sg. entre mim.

prep. r~, const. de r~, mais o suf. pron. 2.a m. sg. e entre ti.

prep. r~, const. de r~, mais o suf. pron. 2.a f. sg. e entre ti.

prep. ~ com art. mais s.l'PT, m. sg. ferrugem, palidez.

s. m. sg. casa.

s. n~~, m. sg. const. casa.

prep. ~ com suf. pron. 3.a f. sg.

prep. ~ com pron. indefinido: todo, toda, totalidade, tudo.

prep. ~ com pron. indefinido: todo, toda, totalidade, tudo.

prep. ~ com pron. indefinido: todo, toda, totalidade, tudo.

prep. ~ com suf. pron. 2.a m. pl. em vós, entre vós, dentro de

vós, em meio de vós, em companhia de vós, junto convosco;
por meio de vós; de vós; por causa de vós.

prep. ~ com S. ~ ,,-, m. sg. coração.

prep. ~ com suf. pron. 3.a m. pl. neles, dentro deles, em meio

deles, em companhia deles, junto deles; por meio deles; deles;
por causa deles, etc., conforme o contexto.
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Q~~~ O) prep. ~ com s. Q:'~, m. duo água.

Q:J"~:J prep. =t com s.l'?~, m. sg. e suf. pron. 3a m. pl. rei.
T : - :

~~~~:J prep. =t com S. ~~~~, m. sg. juízo, justiça, sentença arbitral,
T : • :

arbítrio, decisão legal.

Q~Di?!~=t prep. =t com s. Q:'Di?!~, m. dual: espevitadeira, tenaz.

CJ'tj:J prep. =f mais art. iJ com s. '~, m. pl. água.- -

:JtÇi~~ O) prep. ~ com s. :JtÇi~, m. sg. lugar, assento; habitação, morada.

:'.?~=t prep. =t com s. .?~, m. pl. const. e suf. pron. I." c. sg.
entranhas, ventre, útero, intestino.

:"~~~=t prep. =t com S. ,,~~~, m. pl. const. veredas, pegadas, sulcos de

carro.

Qii'~~ prep. =t mais art. iJ com s. Qii'~ (QP~), m. sg. estrado,

assento; IU2ar, local; espaço; povoação; IU2arsagrado.
~~~tj:J prep. =t mais art. iJ com S. ~~~~, m. sg. sentença arbitral,

T : • -

decisão legal. No plural: juízos, decretos; processo legal,
julgamento, controvérsia jurídica; dieito, direito a;
conformidade; justiça.

:'n~:J s. i1~~, f. pl. const. lombo, costas; encosta, colina, elevação,
•• T: T

lugar elevado, cume, o alto; sepultura.

1~ S. m. sg. filho, criança; neto; descendente; membro de (um
grupo, clã, tribo ou povo); filhote.

1~ S. m. sg. filho, criança; neto; descendente; membro de (um
grupo, clã, tribo ou povo); filhote.

ni~~~ prep. ~ com s. i1~?, f. pl. pastos.

i1j:J v. i1t~, qal compl. 3.a m. sg. construir.
T T

j1j:J s.I~, m. sg. com suf. pron. da 3.a f. sg. filho, criança; neto;
T :

descendente; membro de (um grupo, clã, tribo ou povo); filhote.

nij~ O) s. n~, f. pl. filha; filha (designando qualidade de membro de
um grupo, povo ou cidade) da idade de; filha (personificando
cidade, terra).

nij:J O) s. n~, f. pl. filha; filha (designando qualidade de membro de
T

um grupo, povo ou cidade) da idade de; filha (personificando
cidade, terra).

:'~=t s.I~, m. pl. const. filho, criança; neto; descendente; membro
de (um grupo, clã, tribo ou povo); filhote.
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s'I~' m. pl. consto com suf. pron. 3.a f. sg. filho, criança; neto;
descendente; membro de (um grupo, clã, tribo ou povo); filhote.

s'I~' m. pl. consto com suf. pron. 3.a m. sg. filho, criança; neto;
descendente; membro de (um grupo, clã, tribo ou povo); filhote.

s'I~' m. pl. mais suf. pron. 2.a m. sg: filho, criança; neto;
descendente; membro de (um grupo, clã, tribo ou povo);
filhote.

s'I~' m. pl. filho, criança; neto; descendente; membro de (um
grupo, clã, tribo ou povo); filhote.

s'I~' m. pl. filho, criança; neto; descendente; membro de (um
grupo, clã, tribo ou povo); filhote.

~Y1':J',. ': :

s'I~' m. sg. mais suf. pron. 2.a m. sg. filho, criança; neto;
descendente; membro de (um grupo, clã, tribo ou povo); filhote.

s. n~, f. pl. com suf. pron. I." c. sg. filha.

prep. ~ mais prep. "~.p com suf, pron. 2.a m. sg. por causa
de, porque; ao preço de, por. coni. para que, a fim de que.

prep. ~ mais art. iJ com s. i1"J.t?, f. sg. consto reunião,
assembléia, grupo, congregação; comunidade cultuaI.

prep. ~ com adv. 1;1': ainda, de novo, enquanto ainda,
durante; ainda antes (Am 4.7).

prep. ~ com s. I ~ ~, f. dual consto olho, vista, pupila, íris;
aparência, aspecto; fonte.

prep. ~ com s. r~, f. dual consto com suf. pron. 3.a m. sg. olho,
vista, pupila, íris; aparência, aspecto; fonte.

prep. ~ com s. I ~ ~, f. dual consto com suf. pron. 2.a m. pl. olho,
vista, pupila, íris; aparência, aspecto; fonte.

prep. ~ com s. ~~-?' m. sg. vaso, utensílio (Jr 22.28); dor,
fadiga, aflição.

prep. ~ com s'I;~~~' m. sg. trabalho duro, fadiga, dor,
sofrimento (Gn 3.16s; 5.29).

prep. ~ com s. i1::;.t?, f. sg. consto conselho; plano.

prep. ~ com s. n.t?, c. sg. consto com suf. pron. 3.a m. sg.
tempo; momento, tempo determinado; época.

prep. ~ com s. i1i?"J~, f. sg. justiça; inocência; honestidade;
verdade; libertação; direito.
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LÉXICO ANALíTICO

prep.:t com s. J.')P, m. sg. em meio a, no meio de,

entre, em.

v. iDi!~, piei compl. 3.3 m. sg. procurar, buscar.

v. iDi!~, piei compl. 3.3 c. pl. procurar, buscar.

v. ~1:J, qal part. ato m. sg. criar.
T T

prep. ~ com art. ry mais adj. i1}~'J, f. sg. o primeiro; precedente,

anterior; ancestral; antigo; (a) primeira vez. Como adv. Primeiro.

prep.:t com s. n"~'J, f. sg. princípio; começo; o melhor; o

nrimeiro,

v.11~, qal compl. 3.3 m. sg. abençoar.

v. TJ~, piei compl. 3.a m. sg. abençoar.

s. f. sg. bênção.

v. TJ=i, piei imper. 2.a m. pl. abençoar, saudar, louvar,

ajoelhar, bendizer.

prep. ~ com s. i1~~l, f. sg. grito de alegria, grito de júbilo.

s. f. sg. pacto.

prep.:t com s.l.7'J, m. sg. e suf. pron. 2.a m. sg. amigo,

camarada, companheiro, coleira; vizinho, o outro, o próximo

prep. :t com art. iJ e s. 1l.7~, m. pl. porta, portão; comporta.

prep. ~ com s. i1')t.;7, m. sg. país; campo, campina; campos;

domínio; lote (terra arável).

prep. ~ com s. i1')t.;7, m. pl. consto país; campo, campina;

campos; domínio; lote (terra arável).

prep.:t com art. mais s.1'~'J~, m. sg. crestamento,

chamuscamento.

prep. :t com nome próprio: Shilo.

prep.:t com s. n:;J7~, f. sg. derrubada (Is 6.13).

prep. :t com s. i1ryt?~, f. sg. alegria.

prep. ~ mais art. iJ com s. C1~~~, m. pl. céu; firmamento;

atmosfera.

prep. ~ com s.I~$, m. sg. óleo, azeite.

prep. ~ com s. i11~' f. s. constr. ano.

prep. :t com s. 1l.7~, m. sg. portão, porta; comporta.
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i1"n~T :

,n"n:l (1)
T :

prep. ~ com s. '-?~, c. pI. com suf. pron. 2.a m. sg. portão,
porta, comporta; medida de grãos.

prep. ~ com n. tI~D~, f. abs.dual: duas, dois.

prep. ~ com n. tI~D~, f. abs.dual: duas, dois.

s. f. sg. filha; filha (designando qualidade de membro de um
grupo, povo ou cidade) da idade de; filha (personificando
cidade, terra).

prep. ~ com s. i1 '?i7t), f. sg. glória; louvor; fama;
renome.

prep. ~ com s. i17,n, f. sg. oferta de gratidão; agradecimento;

gratidão; hino de gratidão; coro; confissão.
prep. meio, dentro, entre; através.

prep. meio, dentro, através.

prep. ~ com s. i1l,n, f. sg. consto lei, preceito; instrução.

prep. ~ mais s. i1l,n, f. sg. com suf. pron. 3.a m. sg. lei,
instrução, preceito, direção.

prep. ~ com s. i1,?r:rt), f. sg. consto começo, início.

s. n~, f. sg. com suf. pron. 2.a m. sg. filha; filha (designando
qualidade de membro de um grupo, povo ou cidade) da idade
de; filha (personificando cidade, terra).

~

~ Terceira letra do alfabeto hebraico. Também utilizada como
num. 3.

,,~) O) adj. m. sg. valente; guerreiro; herói; poderoso influente.

,?,,~ adj. m. sg. grande.
T

,?,,~ (1) adj. m. sg. grande.
T :

,?,,~ adj. m. sg. grande.

n''?'f adj. i1'?'f, f. pI. grande.

ti""'? adj. ,?,,~, m. pI. grande.

"'~
s. m. sg. povo, nação. no pI. povos pagãos; enxame.

""'~ s. "'~, m. pI. constr. povo, nação; povos pagãos; enxame.

tI~,~ s. "'~, m. pI. povo, nação; povos pagãos; enxame.
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,,~ v.~~, qal imper. 2.a m. sg. rolar, remover rolando.

~ph? s.1,n;, m. sg. consto com suf. pron. 2.a m. sg. ventre, barriga

(Gn 3.14; Lv 11.42).

tl~ conj. junto com, também, até, até mesmo. Também é
utilizada como conju. adversativa: mas. Em conjunto com

~:J pode ser traduzida por: ainda que, mesmo que. Como adv.:

também..

tl~ (1) conj. aditiva e associativa tl~, mas principalmente enfatizante e

intensificante: junto com, em conjunto com; também; até, até
mesmo (negação: nem, nem mesmo). Também utilizada como
conjunção adversativa: mas, todavia. Em conjunto com a

preposição ~~ pode significar: ainda que, mesmo que. Como

advérbio: também. Com i1r11' significa: agora, pois.
T -

Aparecendo duas vezes, separado por outra palavra, como

tl~ ...tl~, deve ser traduzido por: tanto ...quanto ou, de forma

negativa, nem...nem.

i; s. c. sg. jardim.

tl::J~n'~~ s. i1n, f. com pl. irregular e sf. pron. 2.a m. pl: jardim.': .. -

n~"J!l~ s. f. sg. enxofre.
:T

1~ s. m. sg. estrangeiro, migrante, peregrino, forasteiro.

~l~ r» s. 1~, m. sg. com suf. pron. 2.a m. sg. estrangeiro, migrante,

peregrino, forasteiro.,
, Quarta letra do alfabeto hebraico. Também utilizada como

num. 4.

P~7 v. qal compl. 3.a m. sg. apegar-se a, agarrar-se a; colar em,
juntar-se a; perseguir.

i1i?=i7 v. P~7, qal compl. 3.a f. sg. apegar-se a, agarrar-se a; colar em,

iuntar-se a; perseguir.

lP=i7 v. P~7, qal compl. 3.a c. pl. apegar-se a, agarrar-se a; colar em,

iuntar-se a; nerseauir.

1:1'1 s. m. sg. palavra.
T T

1:17 s. 1::t7, m. sg. consto palavra.

1:1'1 v. 1~7, qal compl. 3.a m. sg. falar.
- T

259



GRAMÁTICA INSTRUMENTAL DO HEBRAICO

,~, (1) v. '~"J, piei inf. abs. falar, dizer; mandar; ameaçar; prometer.

'"J~) s. '~'J, m. pl. const. palavra.

~r-:9"7 s. '~'J, m. pl. const. mais o suf. pron. da 2.a m. sg. palavra.

O"~' s. '~'J, m. pl. palavra.
• T :

'n~~) v. '~'J, piei compl. e c. sg . falar, dizer; mandar; ameaçar;
prometer.

iD~"7 (1) s. iD~1, m. sg. mel

iD~' (1) s. iD~1, m. sg. forma utilizada em pausa. mel
T :

i}"J s. m. sg. cereal, trigo.

''):r s. m. sg. peste, peste bubônica; espinho.

", Nome próprio: Davi.
• T

n'?:r s. f. sg. porta, portão, batente, coluna de um texto.

n'n~''J s. n,?), f. pl. const. porta, portão, batente, coluna de um texto.

n,n7' s. n,?), f. pl. porta, portão, batente, coluna de um texto.
T :

O, s. m. sg. sangue.
T

O, (1) s. m. sg. sangue.
T :i1r,j, s.O"J com suf. pron. da 3.a f. sg. sangue.

T T,r,j, (1) s.0"J com suf. pron. da 3.a m. sg. sangue.
T :

U" v. l"7:, qal imper. 2.a m. pl. saber; experimentar; reconhecer;
aprender; conhecer; compreender; distinguir.

n.il'J s. f. sg. conhecimento, habilidade, reconhecimento, saber,
sabedoria.,.,
s. m. sg. defectivo de ",: geração, período, idade.

" (') s.", na forma defectiva: geração, período.
T

'177 (1) s. m. coletivo: abrolhos (Gn 3.18 e Os 10.8).

'1~1 s. m. coletivo: abrolhos (Gn 3.18 e Os 10.8).

1')) s. m. sg. caminho; caminhada, distância; viagem;
empreendimento, negócio, costume, conduta; ação,
comportamento, situação; modo de agir.

1')') (1) s. 177, m. sg. caminho; caminhada, distância; viagem;
empreendimento, negócio, costume, conduta; ação,
comportamento, situação; modo de agir.

1"J' (1) v. TJJ, qal parto m. sg. pisar.
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D::J~::J" s.l)), m. pl. const. com suf. pron. 2.a m. pl. caminho;": .. :-

caminhada, distância; viagem; empreendimento, negócio,
costume, conduta; ação, comportamento, situação; modo de agir.

D::J~::J" s.l)), m. pl. const. com suf. pron. 2.a m. pl. caminho;0: •• :_

caminhada, distância; viagem; empreendimento, negócio,
costume, conduta; ação, comportamento, situação; modo de agir.

1~7J s.177, c. sg., com suf. pron. 2.a m. sg. caminho; caminhada,

distância; viagem; empreendimento, negócio, costume,
conduta; ação, comportamento, situação; modo de agir.

iD" v. qal compl. 3.a m. sg. buscar, tirar informações, indagar, procurar,
- T

preocupar-se, examinar, inquirir, pesquisar, exigir; ansiar.

~1jiD1' v. t&:1"J, qal compl. 1.a c. pl. buscar, tirar informações, indagar,
: - T

procurar, preocupar-se, examinar, inquirir, pesquisar, exigir; ansiar.

~t:liD" v. t&:1"J, qal compl. l." c. sg. buscar, tirar informações, indagar,
: - T

procurar, preocupar-se, examinar, inquirir, pesquisar, exigir; ansiar.

~~:r s. m. sg. grama, grama tenra, relva, verdor.

rmzj, v.] tP"J, piel compl. 2.a m. sg. engordar, ungir, consolar,
T: - •

fortalecer.

i1
n Quinta letra do alfabeto hebraico. Também utilizada como

num. 5.

J~i1 art. i1 com s. J~, m. sg. pai.
T T T T

D'~i1 art. i1 com s. D'~, m. sg. humanidade, o homem, o (os) ser
T T T T T T

(es) humano (s).

i1rJ'~i1 (1) art. ry com s. i1~"J~, f. sg. terra, solo, chão, superfície;
T T -; T :

propriedade; a Terra.

'iT~i1 art. ry com s. 'iT~, m. sg. cinto.
.. T

iD~~i1 art. ry com s. iD~~, m. sg. homem; marido; ser humano;
• T

habitante, cidadão. No plural pode significar: o pessoal, os
homens, os companheiros, soldados ou subalternos de alguém;
alguém, a gente, cada, qualquer um, cada um.

nn~i1 art. i1 com num. f. nn~: um, uma.
- - T T - -

i1'~i1 art. ry com pron. demonst. i1!~, c. pl. estes, estas. esses, essas,
": .• T

aqueles, aquelas.
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Q~D?~,i:r art. ry com s. iJ?~" m. pI. Deus, deus.

r')~ry (1) art. ry com s. r')~, f. sg. terra.

i1~i1 art. ry com s. i1~, f. sg: mulher, esposa, fêmea; cada mulher.
T • T

Q~~~i1 art. ry com v. ~i~, qal parto ato m. pI. entrar; chegar, vir;
• T -

coabitar; sobrevir; cumprir-se, suceder; relacionar-se; seguir.

Qn~:Ji1 v. ~=t, hifil compl. 2.a m. pI. fazer cheirar mal; tornar detestável.
': : - : .

~rJ,?'J~iJ v. ""J~, hifil compI. I." c. sg. separar.

i1~i1~i1 art. iJ com s. i1~iJ~, f. sg: gado; animais.
T •• : -

n~~iJ (1) art. iJ com S. n~~, m. sg. casa; habitação, lugar de estadia;
residência, moradia, lar, palácio, templo; fanulia; recipiente;
partes de uma casa; interior; propriedade.

i1:J'~i1 art. iJ com s. i1:;J')~, f. sg. bênção.
T T : -

'?i'3i1 art. iJ com adj. '?i'~, m. sg. grande.
T -

i1;i'tiJ art. iJ com adj. i1;i'~, f. sg. grande.

QT3i1 art. iJ com s. QJ~, m. sg. gafanhoto; lagarta.
T T -

'~~iJ v. '~t, hifil compI. 3.a m. sg. expor, denunciar, declarar, relatar,
anunciar, narrar, transmitir.

l~iJ art. iJ com s'I~' m. sg. jardim.

jDi1 i1 interrogativo com v. :J~~, qal inf. abs. furtar, roubar,
T -:

seqüestrar, desviar; levar embora, arrebatar.

Qib3i1 art. iJ com s. QiP~, m. sg. chuva, aguaceiro, tromba d'água.
';': -

,:J"1i1 art. iJ com S. '=t '7, m. sg. palavra, assunto.
T T -

Q~':J"1i1 art. iJ com s. '=t'7, m. sg. palavra, assunto.
. T : -

~~iJiJ art. iJ com pron. ~~iJ, f. sg. ela.

'?:J~nrt art. i1 com s. :;J~ iJ ,m. sg. o templo, o palácio.
T "-

Q~'i1i1 art. i) com s. 'iJ, m. pI. montanha, monte.
• T ';

~'iJ pron. peso 3.a f. sg. ela.

~'i1 (1) pron. peso 3.a m. sg. ele. Também como pron. demonst. m. sg.
aquele.

"ii1 v. i1'~, hifil compI. 3.a c. pI. ou imper. 2.a m. pI. render graças;
T T

fazer render graças; mandar louvor; louvar; agradecer; confessar.

"~l;ii1 V. ,,~=, hifil inf. consto ajudar, ser útil; ter proveito, levar
vantagem.
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~"D~~;i1 v. ~Y", hifil compI. l." c. sg. com suf. pron. 2.a m. sg. fazer
T T

sair, levar para fora, produzir.
n~Ti1 i1 inter. e pron. demonst. f. sg. esta, este.

i1Ti1 art. iJ com pron. demonst. m. sg: este, esta.
': -

:li1Ti1 art. iJ com :lryJ, s. m. sg. ouro.
T T -

iPJiJ art. iJ com iP], adj. m. sg. velho, idoso.

O"PD.iJ art. iJ com s. pt"l, m. pl. regra, lei, estatuto, costume, norma,

prescrição, determinação; parte, tarefa, obrigação.

:l')l)iJ (I) art. i1 com s. :l'::11), m. sg. espada.- . .

O"~ fJiJ art. iJ com s. ou adj. "fJ, m. sg. tempo de vida, vida, vivo, vivente.

O::lni1 art. iJ com adj. O:;JTJ, m. sg. sábio
T T .:

:l;~i1 art. iJ com adj. :l;~, m. sg. bom.

i1:l;~i1 art. iJ com adj. i1:;:;~, f. sg. boa.
T -

n;:l;~i1 art. iJ com adj. i1=i;~, f. pl. boa.

O"~;~iJ art. iJ com adj. :l;~, m. pl. bom.

~"iJ pron. peso 3.a f. sg. ela; pron. demonst. 3.a f. sg. aquela.

i1"i1 O) V. i1:iJ, qal compl. 3.a m. sg. ser, haver, ter, acontecer, ocorrer,
T T :

tornar-se.

,"i1 (1) v. i1"i1, qal compl. 3.a c. pl. ser, haver, ter, acontecer, ocorrer,
T : T T

tornar-se.
0;'i1 art. com s. O;", m. sg. dia, dia (24 horas); existência, um ano, hoje.

n;"i1 V. i1" i1 ,qal inf. const. ser, haver, ter, acontecer, ocorrer.
T T

:l"~"iJ V. :l~=, hifil inf. abs. tratar bondosamente, tratar graciosamente,
fazer be a alguém, tornar algo bom; comportar-se bem.

':l"~"iJ v. :l~=, hifil imper. 2.a m. pl. tratar bondosamente, tratar
graciosamente, fazer be a alguém, tornar algo bom; comportar-
se bem. Como adv. bem, profundamente.

"n""i1 v. i1"i1, qal compl. I." c. sg. ser, haver, ter, acontecer, ocorrer.
• T T T

Ot)"" ry (l) v. i1"i1, qal compl. 2.a m. pl. ser, haver, ter, acontecer, ocorrer.
T T

O"i ITi1
(1) art. iJ com S. i ?~ , m. pl. menino, criança.

• T : - :

'?::l"i1 s. m. sg. templo, palácio.
T ••

i?:iJ art. i1 com s. i?~, m. sg. menino, criança.
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l)~~iJ s. m. sg. templo, palácio.

i1"~~i1 art. iJ com s. i177~, f. sg. menina, moça.

n,í~~~ art. iJ com s. i17 7~ , f. pl. menina, moça.
T: -

Cl~'~~i1 art. iJ com s. , 7.; ,m. pl. menino, criança.
. T: -

Cl'i1 art. iJ com s. Cl:' m. sg. mar; oeste.
T -

n'n s. i1:r:r, f. sg. const. bichos, animais de toda espécie; animais- -

selvagens, feras; vida; avidez; exército; lugar de moradia
(2Sm 23.13; SI 68.11; ler 11.15).

i1n~i1 (1) v i1:iJ, qal compl. 3.a f. sg. ser, haver, ter, acontecer, ocorrer.
T : T :

':;PiJ v. ':;q, hifil imper. 2.a m. sg. fazer pesado, dificultar,

endurecer, tomar honrado, fazer numeroso.

~rJ7~~i1 v. '~:;l, hifil compl. La m. sg. fazer pesado, dificultar,

endurecer, tomar honrado, fazer numeroso.

1iJjiJ art.iJ com s.1iJj, m. sg. sacerdote.

Cl"~iJ,jiJ art.iJ com s.1iJj, m. pl. sacerdote.

11:Ji1 v. i1::JJ, nifal imper. 2.a m. sg. ficar firme/teso, ser estável, estar
T T

seguro, estabelecer, ser durável, estar pronto.
~~~:)i1 v. i1::JJ, hifil compl. La c. sg. bater, golpear, ferir; destruir,

T T

arruinar; abater, matar; atacar; punir.

"'?:;JiJ art. iJ com s. m. sg. vaso, utensílio.

~O~iJ art. iJ com s. ~Q:;J, m. s. prata, dinheiro.

Cl~~1:Ji1 art. iJ com s. ~'1:;J, m. pl. querubim.
• 0.

0
:

n1::Ji1 v. n'J:;J, hofal compl. 3.a m. sg. cortar.
- : T

Cl~~t9:;JiJ O) art. iJ com s. ~tp:;J, m. pl. cordeiro.

~1?iJ i1 inter. com adv. de negação: Não?

1iJ~j i1 inter. com adv. por isso, portanto, então.

Cl'1~'J O) art. iJ com s. "1?, m. pl. levita.

i1~~ ~i1 art. i1 com s. i1~~ ~, m. sg. noite.
T: - - - T: -

l~iJ v.'1~iJ, qal compl. 3.a m. sg. andar, ir.

l?iJ (1) v. '1 ~iJ, qal inf. abs. andar, ir.

"n::J~i1 v. '1~iJ, qal compl. La c. sg. andar, ir.
• : - T

CliJ pron. peso 3.a m. pl. eles. Também pron. demonst. aqueles.
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i1~iJ (I) pron. peso i1~iJ, 3.a m. pl. eles. Também utilizado como pron.

demonst. 3.a m. 01: aqueles, estes.

1~iJ i1 inter. com prep.1~.

n~F~iJ art. i1 com s. n~r~, m. sg. altar.

i1~:J~;~i1 art. iJ com adj. gentílico f. sg. moabita.
T • -: -

n.)~iJ r» art. iJ com S. nv~ ou i1Q!~, m. sg. morte, falecimento;
doença mortal, epidemia, peste. Personificado: deus da morte,
Morte; reino dos mortos.

'~~iJ O) art. iJ com S. '!~' m. sg. rei.

"t?iJ v. "~' hofal compl. 3.
a

m. sg. ser feito rei.

fJ~F~iJ art. iJ com s. fJ~r~, m. sg. altar.

i1:J'~i1 art. i1 com S. i1~,?~, f. sg. rainha.
T : - -

CJ"~?~i1 (I) art. i1 com s. ,!~, m. pl. rei.

i1~iJ (I) pron. peso 3.a m. pl. ou demonst. eles, aqueles.

'''~t?iJ (I) V. '~~' hifil compl. 3.a m. sg. derramar chuva; fazer chover.

.,tT!~t?iJ (I) V. '~~' hifil compl. l." C. sg. derramar chuva; fazer chover.

n'l:'~i1 i1 inter. com S. i1'J!?t?, f. sg. const. caverna; campo desnudado.
- T :

CJ.,t4.'.p~iJ art. def. iJ com S. i1tp.p~, m. pl. o fazer, atividade, feito; o que
sucede (a alguém); trabalho; obra, produto; obras e feitos (de
Deus).

CJ;P~iJ art. iJ com s. CJ;P~, C. sg. lugar, local, espaço; estrado,
assento; povoação; luaar saarado,

'~iJ V. ''J~' hifil compl. 3.a m. sg: causar amargura, afligir,
amargurar.

i1~lJ O) num. m. abs. cinco.

CJ"~~iJ num. C. cinquenta.

CJ"~9Wi1 (1) art. iJ com S. ~~~~, m. pl. juízo, justiça.
. T : • - :

CJ.,t':1~iJ art. iJ com V. n'~, qal parto at. m. pl. morrer.

n:J9i1n~i1 art. iJ com v.l!;liJ, hit. parto f. sg. virar-se para uma e outra": 0: _ : • _

direção, transformar-se.

1iJ pron. peso 3.a f. pl. elas. Também utilizado como interjeição ou
coni. eis!, se.

~":Jji1 art. iJ, com S. ~., ~t, m. sg. profeta.
• T
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i1~~~~iJ art. iJ, com s. i1~~~~, f. sg. de ~~~~: profetiza.

1J~~~~iJ O) art. iJ, com s. ~~~t, m. pl. profeta.

i1Ji1 pron. peso 3.a f. pl. elas.
T ••

i1~i1 interjeição demonst. eis!, eis que; se (quando diante de cláusula
condicional).

~n7lJ?iJ V. ~lJt, hifil compl. l." C. sg. dar ou repartir como propriedade.

iDmiJ O) art. iJ com S. iDr:r~, m. sg. serpente. Também como nome
próprio (lCr4.l2; lSm 11.1).

~~?iJ interjeição demonst. i1~iJ com suf. pron. La C. sg. eis me aqui!

'i't}?;:r v. i'D~, hojal compl. 3.a C. pl. atrair.

0'0i1 art. iJ, com S. 0'0, m. sg. cavalo.

1J~~OiJ art. iJ com s. ='10, m. pl. bacia, taça; (?) tapete; soleira, umbral.

i17P.;:r art.T], com S. i17P., f. sg. congregação, reunião, assembléia,
grupo; comunidade cultuaI.

iil'i1 i1 inter. com adv. iil': continuamente, novamente, mais uma
vez, além disso, ainda.

IJ~i1'i1 art. i1, com S. IJ,il', m. s. eternidade, época vindoura,
T T T T

futuro/continuidade, duração, tempo contínuo/longo, tempo.
Como adv.: para todos os tempos, para sempre; tempo/época
passada, tempos remotos, passado, antigüidade.

i1~'T.p;:r art.;:r com s. f. sg. deixado, abandonado, o que sobrou.

'~~;:r art.;:r com S. ,~ S), f. sg. cidade.

,~ ~iJ art. iJ com S. ,~ S), f. sg. cidade.

1J.t;;:r art.T], com S. 1J.i;, m. sg. povo.

IJ~ r,jl';:r art.;:r com s. 1J.i;, m. pl. povo.

IJ~ r.o.il;:r art.;:r com S. 1J.i;, m. pl. povo.

rP.;:r art.;:r com s. rl',m. sg. árvore.

IJ, ~.t;iJ art. iJ com adj. 1J'~.i;, m. sg. forte, poderoso, numeroso.

1J,~.t;i) (l) art. i) com adj.IJ'~.i;, m. sg. forte, poderoso, numeroso.

~n:;J!:lry v·l!:lry, qal compl. La c. sg. virar, derrubar, destruir, voltar,
transformar, mudar, volver.

ni';JiJ art. iJ com s. i1'J;J, f. pl. vaca, bezerra.

i~'!;liJ v. i'J!f, hifil compl J." m. sg. separar, reservar, dividir, decidir.

266



i1171Yi1
T : • -

1i1

i1:J1i1
T : -

n':J1i1

"nj1i1
.: - T

i1~"n1i1
T .:.

, 17"1i1
• T

tl"1i1
• T

tl1i1
T T

tl" 17iD1i1
• T : T

i1~iDi1
T T -

17~iDi1 (1)
- •• T' :

n:JiDi1
T - -
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.: T -
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art. iJ com s. i1.i?!~, f. sg. desencorajamento, depressão.

art. iJ com v. ~Ji?, qalpart. ato chamar; clamar, berrar; denominar;

invocar; convocar; proclamar; apelar; convidar; recitar; ditar.

art. com s. i177P, f. sg. maldição.

v. ~'Ji?, hifil compl J." c. pl. oferecer, fazer chegar.

s. m. sg. montanha, monte.

v. i1~1, hifil inf. abs. tomar numeroso, aumentar, multiplicar;
T T

tomar grande, engrandecer; ter muito (s) (filhos, pés); majorar.

v. i1~1, hifil inf. consto tomar numeroso, aumentar, multiplicar;
T T

tomar grande, engrandecer; ter muito (s) (filhos, pés); majorar.

v. j1iJ, qal compl. I." c. sg. matar, assassinar, executar.

v. ~r:r"), hifil compl. 3.a f. sg. aumentar, ampliar

v.ll'1, hifil imper. 2.a m. pl. aclamar; jublilar; gritar em alta

voz; tocar alarme; berrar.
s. m. pl. montanha, monte.

art. iJ com adj. tl"), m. sg. alto.

s.1'1iJ, m. sg. com suf. pron. 2.a f. sg. gravidez; prazer

sensorial.

v.17ll"), hifil compl. 3.a m. sg. praticar o mal; causar dano,
prejudicar; tratar mal; fazer sobrevir o mal.

art. iJ com adj.17t9"), m. pl. culpado; o que está errado;

transgressor, perverso, injusto.

art. i1 com v. ~'iD, qal parto ato f. sg. voltar, retomar.

art. iJ com num. ".tr~~, ordinal m. sétimo.

v. 17~C;;, nifal inf. abs. jurar; esconjurar, instar.

art. i1 com s. n:JiD, c. sg. (dia de) descanso.
T

art. iJ com S. i17t9, m. sg. campo, campina; campos; domínio;
lote (terra arável).

v. ~C;;t, hifil compl. 3.a m. sg. com suf pron. I." c. sg.

emprestar; enganar, iludir.

v. ~'iD, hifil compl. 3.a m. sg. com suf. pron. l ."comum sg.
trazer de volta, levar de volta; deixar/fazer retomar; afugentar;
aplacar, retirar, impedir, cancelar; devolver; pagar; vingar-se;
responder, informar.

267



GRAMÁTICA INSTRUMENTAL DO HEBRAICO

ü:JiDi1 v. ü::;Jt9, hifil inf. abs. originariamente: colocar (de manhã cedo).. : -

a carga nos ombros ou carregar o lombo do animal: levantar
cedo, madrugar; fazer (algo) de manhã cedo, estar cedo em
atividade; fazer (algo) repetidas vezes.

l"'?t9iT v.17t9, hifil compI. 3.a m. sg. lançar, arremessar, jogar, atirar;

jogar fora, rejeitar; lançar ao chão.

ri:J'?iDi1 v.17t9, hofal compI. 2.a m. sg. lançar, arremessar, jogar, atirar;
T : - : T

jogar fora, rejeitar; lançar ao chão.

"D~7t9i1 (1) v.17t9, hifil compI. I." c. sg. lançar, arremessar, jogar, atirar;

jogar fora, rejeitar; lançar ao chão.

ü"rJtDi1 O) art. iJ com s. i1~t9, m. pI. céus.
• - T -

F~t9iJ v.1rJiD, hifil imper. 2.a m. sg. tornar gordo, engordar; criar

gordura, engordar.

rn~iJ num. ordinal f. sg. segunda, segundo.

.oiDi1 v. .o~t9, hifil impero 2.a m. sg. grudar, aglutinar, reunir.
- T

ü"~~tzjiJ art. iJ com v. ~~t9, qal parto at m. pI. julgar; decidir, resolver,

acordar (uma questão); ajudar (alguém) a ter o seu direito, dar
auxílio legal; exercer a função de juiz; sentenciar, punir, castigar.

'pi?5iJ art. iJ com S. 'PiP, m. sg. mentira, falsidade; engano, fraude;
ilusão. Como adv. sem motivo.

'Pt9iJ art. iJ com S. 'PiP, m. sg. em pausa: mentira, falsidade;

engano, fraude; ilusão. Como adv. sem motivo.

ü"~,rvi1 art. iJ com s. =''Jtç, m. pI. serpente; serafim. Também como
• T

nome próprio (lCr 4.22).

1:J,:mi1 (1) v. TJ~, hitpael compI. 3.a C. pI. abençoar.
-: T :. :

rli::l.tjiriiJ art. i1 com s. i1::l.oiri, f. pI. abominação, coisa abominável/
- T ••

detestável; coisa ofensiva.

i1,irijJ art. iJ com s. i1'Jiri, f. sg. lei, instrução, direção, preceito.
T

fl)~r:rr;JiT v. fl):;;lrJ, hitpael compI. 3.a m. sg. procurar; disfarçar; esconder-

se; desfigurar-se.

i1'''rJ'!ni1 art. iJ com S. i1'T~~tJ, f. sg. aluna.
T .: - -

1::l7~ r;JiT v. ::l"J?, hitpael compI. 3.a
C. pI. oferecer, oferecer voluntária-

mente; se oferecer para contribuir; alistar-se; oferecer-se.

~~~~i1 (1) V. ~~.t?, hit. impero 2.a m. sg. alegrar-se, deleitar-se.

"'1ürli1 V. '''Jj?, hitpael compI. 3.a c. pI. escurecer.:'1'- : .
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,
, I Sexta letra do alfabeto hebraico. Também utilizada como num. 6.

,.
T Sétima letra do alfabeto hebraico. Como num. 7.

n~T pron. demonst. f. sg. esta, este, esse, isto, isso, aquela, aquele.

i1! (1) pron. demonst. m. sg. este, esta.

:mT s. m. sg. ouro.
T T

O~~tJ~.T O) s. n~ T, m. pl. consto oliveira. Coletivo: azeitonas.

1t:lT v. 1::;lJ, qal inf. abs.lembrar, lembrar-se; fazer menção, mencionar.
T

~~qT s. 1~J, m. sg. consto com suf. pron. I." c. sg. memorial;

menção; lembrança.
i1~1:JT Nome próprio: Zacarias.

T : -:

~~S;T s. O.tlT ,m. sg. consto com suf. pron. l." c. sg. indignação;

maldição.

1P! adj. m. sg. velho, idoso.

~njüT v.1PJ, qal compl. e c. sg. envelhecer.. :'1'- T

.t'"JJ s. m. sg. semente, sementeira, semeadura; sêmen;
descendência, descendentes; origem.

;.t'1T s. .t'"JJ, m. sg. consto com suf. pron. 3.a m. sg. semente,

sêmenteira, semeadura; sêmen; descendência, descendentes;
origem.

i1.t'1T s. .t'"JJ, m. sg. consto com suf. pron. 3.a f. sg. semente,
T :-

sêmenteira, semeadura; sêmen; descendência, descendentes;
origem.

~W~T s. .t'"JJ, m. sg. consto com suf. pron. 2.a m. sg. semente,

sêmenteira, semeadura; sêmen; descendência, descendentes;
origem.

n
n Oitava letra do alfabeto hebraico. Também utilizada como num. 8.

)n s. m. sg. festa.
T

269



GRAMÁTICA INSTRUMENTAL DO HEBRAICO

n1)n s. i1'Ji)1J, f. pl. cinto.

iD1n adj. m. sg. novo.
T T

tJ~iD1n s. m. pl. de iD:rh: mês; lua nova; cio.
. T T:

i1,n s. f. sg. acampamento, aldeia de tendas. Também nome próprio.
T -

'prn v. pJr:r, piei compI. 3." c. pl. tomar forte, reforçar, endurecer;
cingir; melhorar; apoiar.

tJ~~~n (1) adj. ~~n, m. pl. pecador; pecaminoso.
• T - :

n~~n s. f. sg. pecado.
T -

1D~~r1 (1) s. n~~r1, f. sg. const. com suf. pron. 2.a m. sg. pecado;
expiação, sacrifício pelo pecado.

tJn~~n s. n~~r1, f. sg. const. com suf. pron. 3.a m. pl. pecado;
T T -

expiação, sacrifício pelo pecado.
~n adj. m. sg. em pausa: vivo, vivente.

T

~n (1) v. i1:r:r, qal compI. 3.a m. sg. estar com vida, permanecer em
- T

vida, viver, reviver, recuperar a saúde, tomar a viver.
~'n s. ~r:r (i1~n), m. sg. com suf. pron. l." c. sg. vida.

T -

~r~r:r s. ~r1 (i1~n), m. pl. const. com suf. pron. 2.a m. sg. vida.

tJ~ ~ r1 s. ou adj. ~ r1, m. pl. vida, vivente.

P~1J s. f. sg. colo, seio, peito; a vestimenta acima da cintura; fundo
do carro de combate; sulco que circunda o altar.

n'n s. i1: iJ, f. sg. const. bichos, animais; animais selvagens, feras;- -

vida; avidez; exército; IUJZ;ar de moradia.

':ln v. i1~n, piei impero Z.a m. pl. esperar; aguardar; ter paciência;
T T

vacilar.

tJ~n adj. m. sg. sábio.
T T

i1r,j~n adj. tJ~n, f. sg. hábil, jeitoso, experiente, prático, sábio.
T T -: T T

tJ~r,j~n adj. tJ~n, m. pl. hábil, jeitoso, experiente, prático, sábio.
• T -: T T

:J,?n s. m. sg. leite.
T T

tJi'lJ s. m. sg. sonho.

n'';n v. ''?r:r, piei compI. 2.a m. sg. profanar.
T : - •

i1j?~lJ (1) s. i1j? ~lJ, f. sg. campo, parcela de terra, gleba; lisura, lisonja.

i1~r,jn s. f. sg. leite coalhado, coalhada, nata, manteig.
T : .:

i1blJ (}) s. 1blJ (1ir,j!J), m. sg. com suf. pron. 3.a m. sg. jumento, burro.
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IlJ s. m. sg. encanto, favor, graça, agrado, afeição; comiseração.

1Q1) O) s. 10n., m. sg. comprometimento, solidariedade, lealdade, ami
zade, bondade, fidelidade, benevolência, piedade, favor, amor.

ricn s. 1Q1), m. sg. com suf. pron. 3.a m. sg. amor, misericórdia,

benevolência, graça, favor.

iQh (1) s. iQh, m. sg. carência, falta.

t~:;J1) s. f;JlJ, m. sg. com suf. pron. 3.a m. sg. alegria, agrado,

vontade, intenção, desejo; assunto, negócio, interesse; objetivo.

'~Q'~lJ s. i~r:r, m. com pl. f. e suf. pron. 3.a m. sg. pórticos; átrios;
acampamento cercado; sítio; moradia; pátio.

~)1) s. f. sg. espada, faca, punhal.

l i i lJ s. m. sg. ardor.

liPn s. m. sg. escuridão; trevas.

~

~ Nona letra do alfabeto hebraico. Também utilizada como num. 9.

lt7:J~ v.17~~, puaI compl. 3.a c. pl. afogar, mergulhar.
: o,,

~i~ adj. m. sg. bom (nos mais variados sentidos), alegre, agradável,
desejável; em ordem, útil, adequado, amável, bondoso; perfume,
cana aromática. Também nome próprio (Jz 11.3).

i1~i~ adj. ~i~, f. sg. bom, boa.
T

ni~i~ adj. ~i~ ,f. pl. bom, boa.

I:j~~i~ adj. ~i~, m. pl. bom, boa.

~~~ adj. ~~~, m. sg. const. impuro, culticamente impuro.

1~t?~ v. ~~~, piel compl. 3.a c. pl. desonrar, corromper, profanar,
declarar impuro.

.,
~ Décima letra do alfabetohebraico. Também utilizada como num. 10.

,~~~ O) v. ,~~, qal inc. 3.a m. sg. comer, consumir, devorar.

iQ~~ O) v. i~~, qal inc. 3.a m. sg. dizer, falar.

1i~~~ O) v. i~~, qal inc. 3.a m. pl. dizer, falar.
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1':Jl~~ v.l}~, hifil inc. 3.a m. sg. alongar, prolongar, estender;
retardar; ser longo.

,~j~ (') v. ~,~, qai inc. 3.a m. pl. entrar; chegar, vir; coabitar;
T -

sobreviver; cumorir-se, suceder; relacionar-se; seguir.

"~~ v. ~~t, qai inc. 3.a m. sg. murchar; decair, mirrar, cair em ruína,
desfazer-se.

ltJt?~~ s. i1~:t~ ,f. sg. const. com suf. pron. da 2.a f. sg. cunhada;
concunhada.

r~= v. r~, qai ou hifil inc. 3.a m. sg. qai: compreender, entender;

saber; discernir, perceber, notar; atentar para algo, considerar.
Como hifil: discernir; compreender, entender; atentar para algo.
No hifil oart. fazer compreender; explicar, ensinar, instruir.

iVü~' v. iVi?=i-, puai incompl. 3.a m. sg. buscar, procurar.
- 0'0:

,~,~, v. ~'1~, qai inc. 3.a m. pl. em pausa: tomar-se grande, crescer; ser
T : •

imoortante; tomar-se rico.

!7~~ O) v. !7~t, qai inc. 3.a m. sg. tocar, apalpar; machucar, ferir, lesar;

estender-se até, alcancar, atingir.

iV)~~ O) v. iV}~, piei inc. 3.a m. sg. expulsar, lançar fora, enxotar.

l' s. c. sg. mão, antebraço; pênis (Is 57.8, 10); mãos (dual);
T

fizurado: lado, próximo, margem, lugar, força.

l' s. c. sg. const. de 1': mão, antebraço; pênis (Is 57.8, 10); mãos
T

(dual); fiaurado: lado, oróximo, margem, lugar, forca.

'~'1~ O) v. '~7, piei inc. 3.a m. sg. falar, dizer; mandar; ameaçar;
prometer.

'1' s. 1=, comum sg. com suf. pron. 3.a m. sg. mão, antebraço; pênis
T

(Is 57.8, 10); mãos (dual); figurado: lado, próximo, margem,
lugar, forca.

ll"j' v. !7'1=, qai parto at. notar, observar, perceber, descobrir,
interessar-se, saber, conhecer; ter relação sexual; selecionar,
escolher, compreender.

'!7).~ (1) V. !7'1= ' qai inc. 3.a m. pl. notar, observar, perceber, descobrir,
interessar-se, saber, conhecer; ter relação sexual; selecionar,
escolher, comoreender.

,!7i' V. !7T, qai parto at. m. pl. const. notar, observar, perceber,
descobrir, interessar-se, saber, conhecer; ter relação sexual;
selecionar, escolher, comoreender.
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v. !''7:, qal compl. 2.a m. pl. notar, observar, perceber, descobrir,

interessar-se, saber, conhecer; ter relação sexual; selecionar,
escolher, compreender.
Nome próprio: Judá.

v. i1:Ji1, qal inc. 3.a m. sg. meditar.
T T

Nome próprio (Judá).

o nome próprio de Deus. Tradução e transliteração incertas.
Neste livro, para facilitar, é utilizada a transliteração Yahweh.
Nome próprio de Deus. Tradução e transliteração incertas.Neste
livro, para facilitar, é utilizada a transliteração Yahweh.
Nome próprio: Jeoiada.

v. i1"i1, qal inc. 3.a m. sg. acontecer, ocorrer, ser, haver, ter,
T T

tomar-se.

v. i1"i1, qal inc. 3.a m. sg. haver, ser, ter, acontecer, ocorrer,
T T

tomar-se.

v. i1"i1, qal inc. 3.a m. pl. acontecer, ocorrer, ser, haver, ter,
T T

tomar-se.

v. !''7: ' qal parto ato conhecer, notar, observar, perceber,

descobrir, interessar-se, saber; selecionar, escolher, compreender;
praticar relações sexuais.

s. tJ,,,, m. sg. dia, dia (24 horas); existência, um ano, hoje; vento,

tempestade; fôlego (Jó 30.25).
adv. de dia, durante o dia.

s. f. sg. pomba.

v. ,~:' qal parto ato m. sg. plasmar, formar, amoldar, criar.

v. ~~: ' qal parto ato m. sg. sentar-se, agachar, habitar, viver, ser

habitado.

v. i10~, piel incompl. 3.a m. sg. cobrir, ocultar, encobrir; vestir.

v. iD~ '7, hifil inc. 3.a m. sg. com suf. pron. 3.a m. pl. vestir

(alguém); vestir (de); vestir (alguém de).

v. 1,?:, qal compl. 3.a m. sg. gerar.

v. 1,?:, pual compl. 3.a m. sg. gerar.

s. 1!~., m. sg. memino, criança.

s. f. sg. menina, criança, moça.
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",., v. ,,:' pual compI. 3.a c. pl. gerar.
;".

n"," s. i11'7~, f. pl. menina, criança, moça
T :

n"," (1) s. i1"J'7~, f. pl. menina, criança, moça
T "

iJ")!~ s. '?~, m. pl, com suf. pron. 3.a f. sg. menino, criança.

O""" s. , 7"~ , m. pI. menino, criança.. T:

"n,!;" v. '?:' qal compI. I." c. sg. dar à luz, gerar; tomar-se pai.
o : _ T

17: O) v.1?iJ, qal inc. 3.a m. sg. ir, andar, seguir; manar; aderir; morrer.

O" s. m. sg. mar, oeste.
T

'n'~" (1) v. n'~, qal inc. 3.a m. pl. morrer.
T -

.,~~ s. O," , m. pI. consto dia.

O"~" s. O,", m. pI. dia.
"T

~r~: s. O," , m. pI. com suf. pron. 2.a m. sg. dia.

~'i.~~ v. ~'i.~' nifal inc. 3.a m. sg. ser enchido com, encher-se de.

~'!.~~ v. ~'~' piel inc. 3.
a

m. sg. salvar.

'~'7~" v. ~'~' nifal inc. 3.
a

m. pI. salvar.
'?tb~., v. '?~' qal inc. 3.a m. sg. fazer/criar/compor/repetir um

T :.

probvérbio; usar/dizer provérbios escamecedores; governar,
dominar, reinar; obter/exercer domínio (sobre).

n~" (1) v. n'~, qal inc. 3.a m. sg. morrer.
TT -

'n~' (1) v. n'~, qal inc. 3.a m. pl. morrer.
o,, T -

"~'vr v. !;iJ) ,piel inc. 3a
• m. sg. levar, dirigir, conduzir, guiar

cuidadosamente.

n~: O) v. r:r,j, qal incompI. 3.a m. sg. assentar-se, estabelecer-se,
descansar, repousar; aguardar.

"j~m" v. Or:r~,piel inc. 3.a• m. pI. com suf. pron. I." c. sg. consolar.. ". - - :

"j1Jt v. i1nj, hifil inc. 3.a m. sg. com suf. pron. l ,"c. sg. conduzir,
T T

guiar, liderar, dirigir.

'l'j' (1) v.l'1j, qal incompI. 3.a m. pI. estremecer, tremer, cambalear,
".T -

oscilar, vacilar; ser errante, vaguear, vagabundear.

i1pr v. i1i?~, piel inc. 3.a m. sg. deixar impune; inocentar, declarar
inocente, eximir de punição.

'0" v. '0: ,piel compI. 3.a m. sg. fundar, pôr os alicerces;
determinar, apontar, empossar.

274



LÉXICO ANALÍTICO

'io~ s. m. sg. base, fundamento.

l:rt~~ v. =jO: ' hifil inc. 3.a m. sg. acrescentar, superar, aumentar,
continuar a fazer.

=j~il'~ v. =jil', polel incompl. 3.a m. sg. flutuar, vibrar, brandir, pairar, voar.

Ill~ conj. porque. Como prep. por causa de. Com inter. i1~ l!t: por quê?

=jl?: O) v. =jil'qal inc. 3.a m. sg. voar, esvoaçar; passar, desaparecer.

~bl'~ Nome próprio: Jacó.
'I -, T

tDl'~ (1) v. i1t?'l?, qal inc. 3.a m. sg. fazer, fabricar.

i1tDl'~ v. i1tDl1, qal inc. 3.a m. sg. na forma abreviada: fazer, fabricar.
T T

i1tDl'~ v. i1tDl', qal inc. 3.a m. sg. fazer, fabricar.
-: -;- T T

1tD.p~ O) v. i1t?'.t?, qal inc. 3.a m. pl. fazer, fabricar.

i1~~ adj. m. sg. bonito.
": T

,~~~~ v. ''J~, hifil inc. 3.am. sg. separar, reservar, dividir, decidir.

i1 ~~ v. ~~:' qal compl. 3.a f. sg. sair, apresentar-se, avançar, expor,
T : T

proceder.
i:?n~~ Nome próprio: Isaque.
I' T :.

rr'?~~ v. n?~, hifil inc. 3.a m. sg. ter sucesso; triunfar; fazer com que

algo tenha sucesso; fazer prosperar.
,~~ v. qal compl. 3a. m. sg. formar, moldar, plasmar, amoldar, criar.

-T

1i1~"7j?~ O) v. iD"Jj?, piel inc. 3.a m. sg. com suf. pron. 3.a m. sg. declarar

santo; santificar; consagrar, dedicar; conferir santidade a;
estabelecer um período sagrado; tratar como santificado ou
consagrado.

1~i?: v. 01P, forma abreviada de 1~1P:, qal inc. 3.a m. pl. levantar-
se, erguer-se; ficar de pé, permanecer, ser constante.

~li?~: O) v. ~'Jj?, qal inc. 3.a m. sg. chamar; clamar, berrar; denominar;
invocar; convocar; proclamar; apelar; convidar; recitar; ditar.

~,~ v. ~"):' qal compl. 3.a m. sg. temer, tributar reverência, ter medo.
"T

i1~'~ v. i1~', qal inc. 3.a m. sg. ver; olhar, observar; ter visão;0: :. T T

perceber; conhecer; prover.

~~~~~T v. r~") ,hifil inc. 3.a m. sg. fazer repousar, fazer deitar-se,
deixar acampar-se, deixar repousar, cobrir, revestir.

,,~ v. ''J: ' qal compl. 3.a m. sg: descer, subir, precipitar.
- T
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Cl '?iDi'~ (1)
- T •

'i1~rJ'~
T : :.

v. ='j"TJ, qal inc. 3.a m. pl. com suf. pron. I." c. sg. perseguir,
seguir, ir atrás de, buscar, correr atrás de.

Nome próprio, O?~,~: Jerusalém.

Nome próprio, o,?c;;"~: Jerusalém.

s. m. sg. coxa.

s.11:, m. sg. const. coxa.

Nome próprio: Jeremias.

adv. há, existe

~~r v. ~~~, qal inc. 3.a m. sg.levantar, erguer; carregar, suportar;
levar, levar embora, tomar; conter.

,~~? O) v. ~~~, qal inc. 3.a m. pl.Ievantar, erguer; carregar, suportar;

levar; conter; levar embora, tomar.

v. ~~:' qal compl, 3.a m. sg. em pausa: sentar-se, habitar, viver.

v. ~t;i, qal parto at. sentar-se, agachar, habitar, viver, ser

habitado.

,~~.~ O) v. ~~, qal inc. 3.a m. pl. sentar-se, agachar, habitar, viver, ser

habitado.

lO~~~ v. .tl~~, qal inc. 3.a m. pl. na forma pausal: fartar-se, saciarse,
estar satisfeito.

ni:J~~ (1) v. n~ C;;, qal inc. 3.a m. sg. descansar.

~~iib~ v. ~'ib, Polel (Forma intensiva que substitui o piei em certos
verbos) inc. 3.a m. sg. retomar, restaurar, trazer de volta.

l~'ib~ v. ='j,ib, qal inc. 3.a m. sg. com suf. pron. 2.a m. sg. esmagar;
abocanhar, tentar morder.

1~~ O) v.l::;li9, hifil inc. 3.a m. sg. deixar morar, fazer morar; depor, pousar.

v. n 7C;;, qal inc. 3.a m. sg. deixar livre, deixar solto; deixar ir,

deixar andar; estender; enviar.

n7~~ (1) v. n7i9, qal inc. 3.a m. sg. deixar livre, deixar solto; deixar ir,
deixar andar; estender; enviar.

'i11J~~~ O) v. n7i9,pielinc. 3.am. sg. com suf. pron. 3.am. sg. deixar solto, dei
xar livre; soltar,desimpedir; deixar ir; estender; escoltar, acompanhar;
mandar embora, despedir; lançar, lançar fora, expulsar; enviar.

l:'9~ v.l:'~C;;, qal inc. 3.a m. sg. ouvir; escutar; prestar atenção, dar
ouvidos; entender.
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'l't?~? O) v. l'~t;i, qal inc. 3.a m. pl. ouvir; escutar; prestar atenção, dar

ouvidos; entender.

l~~~ v. l~t;i, qal incompl. 3.3 m. sg. derramar.

"~'J~~ Nome próprio: Israel.

~~fJ~' O) v. ~~n, hit. inc. 3.a m. sg. manter-se escondido.
T T

Cl;n~ s. m. sg. órfão.
T

lt)~ q) v.lt:'it, qal inc. 3.a m. sg. dar, entregar, oferecer; pôr, colocar,
tomar; fazer, fazer com que.

":f~? (1) v. '~D, qal inc. 3.a m. pl. costurar.

:I Décima primeira letra do alfabeto hebraico. Também utilizada
como num. 20.

~-~-~

~ - ~ - ~
T 0: .•

Cl'~~T T .•

i1'~~T •• T

,~~
": -: -

Formas finais da décima primeira letra do alfabeto hebraico.

prep. como; conforme.

prep. :;;l com s. Cl:r~, m. sg. homem; humanidade.

prep. ~ com s. ,,~, m. sg. tição, pedaço de madeira.

prep. ~ com num. 'fJ~, m. consto e abs. um, uma

prep. ~ com art. mais s. i1 ,?~, f. sg. árvore majestosa.

prep.:;;l com s. Cl~i1"?~, m. pl.deuses; ou singular: Deus.

prep. :;J com art. mais s. 1; "~, m. sg. árvore grande (carvalho).

prep. ~ com pron. rel. ,~: como, assim como, porque.

prep. ~ com v. ~;:J, qal inf. consto com suf. pron. 3.a f. pl. e iT
paraaózico: vir, ir, entrar.

v. ,~~, piel inf. ou impero sg. m. honrar, venerar, reverenciar;

tomar duro ou insensível.

s. ,;~~, m. sg. consto com suf. pron. 3.a m. sg. Significados não
T

teológicos: peso, fardo, propriedade, aparência, reputação,
esplendor, magnificiência, distinção, respeito, honra. Significados
teológicos: glória, honra, poder, autoridade.
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1:JJ adv. já, há muito.
T :

1;:l~:;J prep.:;J com s. 1;:l~, m. sg. guerreiro, valente, herói; forte, viril;

violento, déspota; influente.

1:J'1J prep. ~ com s. 1~7, m. sg. palavra; assunto.
T T -

1:J 7~ prep. ~ com s. 1~7, m. sg. const. palavra; assunto.

i1j (1) adv. assim.

FJj (1) s. FJj, m. sg. sacerdote.

~~iJj s. FJj, m. pl. const. sacerdote.

O~~iJj (1) s. FJj, m. pl. sacerdote.

~O;J s. O;J, m. sg. const. com suf. pron. Lac. sg. copo, cálice.

~~ ou~:;J Cl) s. m. sg. cicatriz (de queimadura Is 3.24). Partícula

demonstrativa: sim, realmente, verdadeiramente, não, não! (sem o

ponto dentro do :l), exceto. Conj. porque, pois, que, quando, se,

caso, apesar de. Quando acompanhado de C1~: Pode ser utilizado

de duas formas: (1) Como partícula afirmativa: entretanto,
realmente, verdadeiramente. (2) Partícula que expressa exceção
após negativa: antes (SI 1.2), a não ser que, exceto, mas.

,:lJ prep.:;J com pronome indefinido ,?j: tudo, todo, cada um,
T :

qualquer; totalidade

'?J Pronome indefinido '?::J: todo, totalidade, tudo.
T

'?:l (1) Pronome indefinido '?::J: tudo, todo, cada um, qualquer;
T :

totalidade

,?j (1) Pronome indefinido '?::J: tudo, todo, cada um, qualquer;

totalidade
,j Pronome indefinido: todo, toda, totalidade, -tudo.

;:J:J,J prep. ~ com s. m. sg. const. (o mesmo que :J 7) mais o suf. pron.
T : •

3.3 m. S2. coração.
~'?:;J s. m. sg. vaso, utensílio.

1;~~:l r» Nome próprio, 1;~ ~J: Quiliom (Rt 1.5).

i1n ,?:l s. i1'?~, f. sg. const.com suf. pron. 3.3 f. sg. iJ: nora; noiva.
T T -

irtJ'~ (1) s. i1,?~, f. pl. com suf. pron. 3.3 f. sg., iJ: nora; noiva.

n~~iJ~:;J prep.:;J com s. i1~~iJ~, f. sg. const. derrota, demolição,
arrasamento, destruição.
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rb~ prep. ::l com art. iJ mais s. rb, m. sg. palha.

1~ adv. assim, da mesma forma, por isso, tanto. Também pode

aparecer na forma 1~ ligado ao adv.~"" q~-~",,), com os

seguintes significados: não assim, errado; naturalmente.
Cl'~j::l s. =U~, f. dual: asa; cauda da vestimenta; extremidade.

• - T :

1Y:l::l prep. ~ com s. 1:;t~, m. sg. aborto, rebento,broto.
': •• T

~o.~ s. m. sg. trono, cadeira, assento de honra.

=j9:;l s. m. sg. prata.

Cll'::l prep. ~ com s. Cll;,m. sg. povo.

r~~ prep. ~ com s.r~,m. sg. árvore; madeira; pedaços de

madeira.

1tDl'::l prep. ~ com num. cardinal 1t9-?, f. dez..: ": :

Cl~'~~:;J O) pron. 2.a m. pl. vinha.

Cl''J~~ Nome próprio: Caldéia, caldeus.

't}::lrl:l v. ::lD::;J, qal compl. l." c. sg. escrever.
: - T

rli:lrl::l s. n.~n~, f. pl. túnica.
: T

=jtJ~ s. m. sg. ombro.

=jt):;l s. =jtJ~, m. sg const. ombro.

Décima segunda letra do alfabeto hebraico. Também utilizada
como num. 30.
prep. a; para; de.

adv. de negação: não.

prep. '? com s. ::l~, m. pl. const. com suf. pron. 2.a m. pl. pai;
antepassado, ancestral; iniciador (de ofício ou profissão); ancião;
mestre; profeta; conselheiro.

prep. ! com s. Cll~, m. sg. homem; gênero humano,
humanidade. Nome próprio: Adão.

prep. ') com v. ::li1~, qal parto at. m. pl. com suf. pron. l ." C. sg.

gostar, amar.

prep. '? com S. 1i~, m. sg. luz.
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1r:r~( prep. '? com num. m. const. um, uma; o primeiro; qualquer,
qualquer um, alguém, cada um.

iD'~! prep. ! com s. iD'~, m. sg. homem, marido.

i1tD'~' prep. ! com s. iD'~, m. sg. const. mais suf. pron. 3: f. sg.
T .:

homem, marido.

tJ':;l!~,? prep. '? com num. =,!~, m. pI. mil.

'b~? prep. ? com v. '~~, qal inf. const. dizer, exprimir por meio da

fala, falar. Na forma 'b~~ introduz o discurso direto e pode ser
traduzido por "dizendo", "o seguinte", "com as seguintes palavras"
ou, em algumas ocasiões, equivale ao sinal de dois pontos.

tJ'tDj~' prep. '? com s. iDij~" m. pI. homem, marido; humanidade.
• T -: -

~b~? prep. ?com v. ~~~, qal inf. const. recolher; reunir; ajuntar;
colher; acolher.

l)~( prep. ( com s. l)~ m. sg. comprimento, extensão, longa

duração.

r)~! prep. ! mais art. iJ mais s. r)~, f. sg. terra, chão, solo; terreno,
pedaço de terra, gleba; território, país; a Terra.

i1tzj~,? prep. ( mais art. com s. f. sg. mulher, esposa.
T • T

in~~( (1) prep. ( com s. i1~, f. sg. const. mais suf. pron. 3: m. sg.
mulher, esposa.

:l? s. m. sg. coração.

:l~,? s. m. sg. (o mesmo que:l ?): coração.

i:l:l' (1) s. m. sg. const. (o mesmo que :l?) com suf. pron. 3.a m. sg.
T ,

coração.
tli:l:l , s. :l~!, m. pI. com terminação do pI. f. coração.

T ,

~p~! s. :l~!, m. pI. com suf. pron. 2.a m. s. coração.

i:J '? s. m. sg. :l? com suf. pron. 3.a m. sg. coração.

tl':l'? prep. ( com s. tl'~, m. sg. const. casa.

tl'~ '? prep. '? com art. iJ e s. tl~~, m. sg. const. casa.

~p'? s. m. sg. :l? com suf. pron. 2.a m. sg. coração.

'~,?:l,? prep. '? com adv. tl!~ e' paragógico: para não; que não, para
que não, de modo que não, de sorte que não.

'~~, prep. '? com s.I~, m. pI. const. filho.
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,?.i)~ '? prep. ~ com art. iJ e s. '?.?~, m. sg. em pausa: senhor;
- T -

proprietário, dono; marido; cidadão; parceiro, membro de um
grupo ou comunidade; dono, homem de (com indicação de
característica que qualifica maneira de ser ou ocupação de
alguém. Também utilizado cvomo nome próprio.

'P.=t~ prep. ~ com v. ,.i)~, piel inf. const. pastar; destruir, devastar,
arruinar; remover, fazer desaparecer, varrer, exterminar.

i1iD~7 v. iD~7, qal compl. 3.a f. sg. vestir; vir sobre.
T : T

")7 prep. 7 com v. "), qal inf. const. morar ou viver como
T T

estrangeiro/forasteiro/cliente; demorar-se, permanecer.

p,? prep. '? com s. 1~, m. sg. jardim.

'~"J'? prep. '? com v. ,~7,piel inf. const. falar, dizer; mandar;
ameaçar; prometer.",,? prep. ~ com o nome próprio "7: Davi.

• T :

rW'7 prep. ~ com v. .i)"J: 'qal inf. const. notar, observar, perceber,
- - T

descobrir, interessar-se, saber, conhecer; coabitar; selecionar,
escolher, compreender.

,,~ prep. '? com s. ,." m. sg. geração, idade,. tempo de vida.

i1? prep. '? com suf. pron. 3.a f. sg. a elas, para elas.
T T

~iJ'? s. m. sg. chama. Sentido figurado: lâmina (Gn 3.24).

'?~"i1'? prep. 7 com s. '?=i"j1, m. sg. templo, palácio.
T •• -

Oi)'? prep. 7 com suf. pron. 3.a m. pl. a eles, para eles.
T

1i)7 prep. 7 com suf. pron. 3.a f. pl. a elas, para elas.
T

'?"~~iJ~ prep. '? com v. '?~t9, hifil inf. const. compreender, ver, ter
introvisão, perceber; tomar prudente / perspicaz / inteligente; dar
entendimento; ter sucesso; agir com devoção / piedade; mostrar-
se devoto / apto.

ninniDi1'? prep. '? com v. i1r:r~, hit. inf. const. inclinar-se, curvar-se,
-: - : . :

abaixar-se (profundamente); prostrar-se; adorar, fazer reverência.

i'? prep. '? com suf. pron. 3.a m. sg. a ele; para ele.

OlJ'? s. m. sg. pão, alimento.

OlJ7 s. OlJ ,?, m. sg. em pausa: pão, alimento.

i1ni~n'? prep. '? com s. ni~r:r, f. sg. mais suf. pron. 3.a f. sg. sogra.
T -:-

ltPn,? r» prep. '? com s. ltPn, m. sg. escuridão; trevas.
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~7 prep. ~ com suf. pron. I." c. sg. por mim; de mim; para mim.

~ '? (~) prep. ~ com suf. pron. I." c. sg. por mim; de mim; para mim.

i1'i1~" prep. , com o nome próprio de Deus i1'i1~: Yahweh.

i1'i1~7 prep.7 com o nome próprio de Deus i1'i1~: Yahweh.

i1;i1~" prep. ~ com nome próprio i1'i1~ e as vogais de ~~.,~: o nome
T -

de Deus: Yahweh.
tl;~~ prep. ~ com s. tl;~, m. sg. dia.

='lO;~ ~ (1) prep. ~ com o nome próprio ='lO;~: José.

i1!~! (1) s. ~ ,?, m. sg. mais o i1 paragógico: noite.

i1
IT '? s. m. sg. noite.

r'? v. qal compl. 3a
• m. sg. passar a noite, abrigar.

rr~~7 prep. ~ com art mais rr;~, nome próprio: Jordão.

~~ prep. ~ com suf. pron. 2.a m. sg. ~: a ti; para ti; a você; para você.

~~ prep. ~ com suf. pron. 2.a m. sg. ~: a ti; para ti; a você; para você.

II prep. I com suf. pron. 2.a m. sg'1' em pausa: a ti; para ti; a
você; para você.

11 prep. I com suf. pron. 2.a m. sg'1' em pausa: A ti; para ti; a
você; para você.

1? v. 1,?ry,qal imper. 2.a m. sg. ir, andar, seguir; manar; aderir;

morrer; voltar.
,~~ v.17ry, qal imper. 2.a m. pl. ir, andar, seguir; manar; aderir;

morrer; voltar.

"~,, prep. ~ com Pronome indefinido '?:J: todo, totalidade, tudo.
T

tl:;J,? prep. '? com suf. pron. 2.a m. pl. tl~.

i~'? prep. ?com adv. i~: assim; por isso; tanto; por certo.

.1::;J?' v.l'?ry, qal imper. 2.a f. pl., o mesmo que i1t::;J?: ir, andar,
seguir; manar; aderir; morrer; voltar.

i1t::;J ? v.l'?ry, qal impero 2.a f. pl. ir, andar, seguir; manar; aderir;

morrer; voltar.

n~71 prep. I com v·17ry, qal inf. consto ir, andar, seguir; manar;
aderir; morrer; voltar.

":;J~~~ prep. ~ com S. ":;J~~, m. sg. comida, alimento; manjar.

,~'? v. '~,?,piel compl. 3.a m. sg. ensinar.
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i1rJ,? prep. ; com pron. inter. i1~: para que?, por que?; (como
T T

conjunção: para que ...não).

F~~ prep. , com prep. F~: de, desde.

P?~( conj. causativa: porque, por causa de, a fim de, para que.

l:liP9'? r» prep ( com art. iJ e s. l:lip~ l:lp~, m. sg. estrado, assento;

lugar, local; espaço; povoação; lugar sagrado.

~~~'? prep ( com art. iJ e s. ~~~, m. sg. juízo, justiça.

ij, prep. 'I com suf. pron l." c. pl. por nós, a nós, para nós, de nós.
T T

,j,p,? prep. '? com v. ,~.t], qal inf. const. trabalhar, preparar (o solo),

trabalhar (como escravo), servir, adorar (a Deus), render culto.

'.t?~ prep. ~ com s. '.t? (da raiz i1,!'), f. sg. presa; saque; despojo.

Também existe a possibilidade de ser um s. m. sg. oriundo da

raiz ,,!': testemunha.

l:l'li!' '? prep. '? com s.l:l;i!', m. sg. eternidade, para sempre, futuro,
T :

continuidade, duração, tempo contínuo, época vindoura, época
passada, para todos os tempos, antigüidade, passado.

l~r.t],? prep. '? com o v. :JJ.t], qal inf. const. 2.a f. sg. deixar, abandonar,

entregar, confiar.

l:l"j"!', prep. '? com art. mais s. 1".t?, f. dual: olhos.• - •• T

l:l,b, prep. '? com s. l:lIlj (l:lli!'), m. sg. continuidade, duração,
T :

tempo contínuo / longo, tempo / época vindoura, futuro,
eternidade; adv. para todos os tempos, para sempre; tempo/
época passada, tempos remotos, passado, antigüidade.

l:l!',? prep. I com s. l:l.t? ou l:l.t], m. sg. povo, nação; familiar, parente.
T T

l~.t?~ prep. '? com s.l:l.t? ou l:l.t], m. sg. const. e suf. pron. 2.a f. sg.

povo, nação; familiar, parente.

"j~' prep. (com s. i1-,'~, m. pl. e suf. pron. l." c. sg. face, rosto, frente.
- T :

"~:;J'? prep. diante de.

'''j~' prep. '? com s. i1.~~, m. pl. const. face, mais sufixo pronominal
T T :

da 3.a pessoa do masculino singular.

l:l:~n :;J '? prep. "~:;J'?, com suf. pron. 2.a m. pl. diante de.

'i i:) '? prep. '? com s. ,ip, m. sg. som, voz, chamado, ruído; notícia, relato.

"~~i?'? prep. '? com v. r~i?, qal inf. const. com suf. pron. I." c. sg.

juntar; reunir; arregimentar.
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'&7j?~ prep. ~ com v. ib"Jj?, piei inf. consto com suf. pron. 3.a m. sg.

declarar santo; santificar; consagrar, dedicar; conferir santidade
a; estabelecer um período sagrado; tratar como santificado ou
consagrado.

nj?; Cl) v. qal compI. 3.a m. sg. tomar, pegar, agarrar, apanhar, segurar;
levar consigo; receber, aceitar; adquirir; acolher; buscar, trazer;
arrebatar, tirar; tomar sobre si.

n~,:? v. nj?'?,puai compI. 3.a m. sg. ser tomado, ser apanhado, ser

agarrado, ser arrebatado; ser buscado, ser trazido.

r)f7i?'? v. nj?'?, pual compI. 2.a m. sg. ser tomado, ser apanhado, ser
agarrado, ser arrebatado; ser buscado, ser trazido.

'''~i?'? prep. '? com art. def. iJ e s. '''~i?, m. sg. colheita; o ceral
colhido.

n~"}p" prep. , com v. n~lj?, qal inf. const. encontrar; sobreviver,

acontecer, suceder; expor-se a. Como prep. de encontro a, oposto
a, contra.

Cl"~'i. v. r" 7ou r 'i., qal parto ato m. pl. ser arrogante, ser insolente, ser
escarnecedor.

D"~ prep. ~ com S. D", f. sg. ar; brisa, aragem, vento; ar respirado
ou exalado, sopro, fôlego, hálito, bafo; (o) nada, (o) vazio, (o)
transitório; espírito; mente; humor, disposição; ânimo, alento;
sentido; lado do vento.

.tJ"}~ prep. ~ com S. .tJ"}, m. sg. mal, desgraça.

~.i?'J~ prep. ~ com S. .il'J, m. sg. e suf. pron. 2.a m. sg. amigo,
camarada, companheiro, colega; vizinho, o outro, o próximo.

",~ib" prep. ~ com nome próprio: Saul
T ,

-, iD" prep. ~ com art. iJ e S. ou adj. ~~y, m. sg. ou, ainda, adv. Como
: T -

S. ou adj. (algo) sem valor, inútil, imprestável, fútil, vão; (o) nada;
(algo) vazio, falso; deuses; falsidade, fraude, logro. Como adv.
em vão, debalde, inutilmente; falsamente; desnecessariamente.

~'ib'? prep. '? com V. ~'ib, qal inf. consto voltar.
T

,'?t45~ prep. ~ com nome próprio: Shilo.

,bib'? prep. ~ mais V. '~y, qal inf. const. guardar, vigiar.

"'Jt?[;~ (1) prep. ~ mais V. '~y, qal parto at. m. pl. const. guardar, vigiar.

"~:ltD" prep. ~ com V. ~.~t9, qal part. ato m. pl. com suf. pron. I." C. sg.
T : :

odiar, ser incapaz de tolerar, desprezar; ser inimigo.
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19~'? prep. , com v.l~i9, qal inf. consto derramar; jogar fora;

despejar.

'P~7 prep. ~ com art. iJ e s. 'Pt9, m. sg. mentira, falsidade; engano,
fraude; ilusão. Como adv. sem motivo; em vão.

niniD? prep. '? com v. ~t:1i9, qal inf. consto beber.

~tJ~'? prep. '? com numeral feminino construto: dois, duas.

~'in" prep. ~ com s. ~'Jin, f. sg. oferta de gratidão; agradecimento;
T :

gratidão; coro; confissão.

ntJ,? prep. '? com v.1Dt, qal inf. consto dar.

~

~ Décima terceira letra do alfabeto hebraico. Também utilizada
como num. 40.

Q Forma final da décima terceira letra do alfabeto hebraico.

ni~~~b adj. pátrio, feminino plural: Moabita.

'~7.? adv. muito, extremamente. Como s. m. força, poder (Dt 6.3 e
Rs 23.25).

mll~ num. cardinal: cem.
T ••

ni~~ num. cardinal pI. cem.

T'JD~~ prep. ~ com a prep. ~'JD~ mais suf. pron. 2.a f. sg. de atrás de ti.

r~~ prep. ~ com adv. o não ser, o não existir, inexistência; não; não

existente; sem; não é (existe) nada, ninguém, nenhum.

i1~~~ (1) prep. ~ com s. ~~, m. sg. com suf. pron. 3.a f. sg. homem,
T •••

marido.

r)~~ prep. ~ com s. r)~, f. sg. terra, chão, solo; terreno, pedaço de

terra, território, país; a Terra.

n~~ prep. ~ com sinal de objeto direto (n~).

n~7.? (1) num. ~~~, f. constr. cem.
T ••

'lJ~~ (1) s. m. sg. o melhor, escolhido.

n~~~ prep. ~ com s. n~~, m. sg. consto irregular: casa, palácio,

templo; família.

,~~O (1) v. , ~t, hifil parto m. sg. expor, denunciar, declarar, relatar,

anunciar, narrar, transmitir.
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prep. ~ com s. 1~, m. sg. jardim.

pron. inter. que?, qual?

i1~
T

o'i.t)i1~
T T"

o:)"jn~
.: .. -: -

pronome inter. que?, qual?

prep. com v. i1=iJ, qal inf. const. haver, ser, ter, acontecer,
ocorrer, tornar-se.

prep. ~ mais art. com s. O,?i.t), m. s. eternidade, época vindoura,

futuro/continuidade, duração, tempo contínuo/longo, tempo.
Como adv.: para todos os tempos, para sempre; tempo/época
passada, tempos remotos, passado, antigüidade.
Nome próprio: Moabe.

s. n.)~ ou i1D~~, m. sg. const. morte, falecimento; doença mortal,
epidemia, peste. Personificado: deus da morte, Morte; reino dos

mortos. Esta tambném é a forma do v. n'~, no qal inf. abs. morrer.

s. m. sg. altar.

s. m. sg. canção; hino; salmo.

Nome próprio: Malom (Rt 1.5).

s. i1.~D~, m. pl. const. com suf. pron. 2.a m. pl. acampamento,

arraial; pessoas e animais de um acampamento, bando; exército,
tropa, multidão (fora do arraial), corteio.

.,~ s. O~~, m. pl. const. águas.

.,~ (1)

i"~T •

i1ii1"~
T : ••

o"~. T

pron. inter. quem?

prep. ~ com s. ,=, com. sg. mais suf. pron. da 3.a m. sg. mão.

prep. ~ com s. ,='com. sg. mais suf. pron. da 2.a m. sg. mão.

prep. ~ (forma varo de -1~) com o nome próprio de Deus i1,i1".
s. "~, m. pl. em pausa, de: água.

s. .,~, m. pl. água.

prep. ~ (forma variante de -1~) com o nome próprio 07~1~:

Jerusalém.

prep. ~ com pron. indefinido. de todo, de toda.

prep. ~ com pron. indefinido. de todo (s), de toda (s).

prep. ~ com suf. pron. 2.a m. pl. de vós, de vocês.

s. m. sg. o que enche, conteúdo, punhado; abundância, plenitude,
número completo, multidão, extensão, tamanho.
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i1~?~ adj. f. s. cheia.
T •• :

lJ~~?t? v. ~?~, qal parto ato m. pl. estar cheio; completar-se, cumprir-se,

estar no fim.

i1::J~"~ s. f. sg. missão comercial, viagem de negócios; negócio, obra,
T T:

ocupação; trabalho, ofício, colocação, tarefa; mercadoria, artigo,
gêneros, bens, cousa; serviço prestado ao rei; serviço relioso,
culto.

in:;J~'?t? S. i1:;J~'?t?, f. sg. consto com suf. pron. 3.a m. sg. missão

comercial, viagem de negócios; negócio, obra, ocupação;
trabalho, ofício, colocação, tarefa; mercadoria, artigo, gêneros,
bens, cousa; serviço prestado ao rei; serviço relioso, culto.

~Q:;J~'?t? s. i1::;J~'?t?, f. sg. consto com suf. pron. 2.a m. sg. missão

comercial, viagem de negócios; negócio, obra, ocupação;
trabalho, ofício, colocação, tarefa; mercadoria, artigo, gêneros,
bens, cousa; serviço prestado ao rei; serviço relioso, culto.

l'?~ (1) S. l'?~, m. sg. rei.

l'?~ (1) S. l'?~, m. sg. rei.

i1r~1)~~ s. f. sg. batalha.

n~1)~~ s. i1~1) ~~, f. sg. consto batalha.

i1~~~ (1) s. i1~~~, f. sg. rainha.

ni::J?~ s. i1~~~, f. pl. rainha.
T :

n'::J~~ s. f. sg. reino.

~~~~ S. de l'?~, m. pl. consto rei.

lJ~~'?t? (1) S. l'?~, m. pl. rei.

lJiT~'7~ s.l'?~, m. pl. mais suf. pron. 3.a m. pl. rei.

ni::J'?t?~ s. i1:;J'?t?~, f. pl. reino; domínio.

i1j~~ prep.l~ com suf. pron 3.a f. sg.
T -:

'j~~ prep.l~ com suf. pron 3.a m. sg.

,,~~~ prep. ~ com adv. ,,~~ (,,~~): em cima.

1~ prep. que pode aparecer ligada ou não à palavra seguinte: de.

Suas formas no texto são: -1~ (quando separada), ~ e ~
(quando ligada à próxima palavra): de.

i1nJ~ s. f. sg. oferta; respeito; agradecimento; amizade.
T: .

nim~ S. i1r:r.~t?, f. pl. tranqüilidade, descanso.
0,. :
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i1nl:JrJ s. f. sg. tranqüilidade, descanso.
T :

~ rUn9 v.l'~9,qal compl. l." c. sg. reter, segurar, deter, conter; negar,

recusar. Com a prep.]~ significa: impedir de, manter afastado de.

,~~~ prep. ~ com s. '~-?' m. sg. o outro lado; lado, margem.

'?1J~ prep. ~ com prep. '?l.': de sobre.

eJ~~ "-(1J~ (1) s. '?,?.p~, m. pl. const. com suf. pron. 2.a m. pl. obra (boa ou má
do ser humano), feito; obras (de Deus).

r~~ prep. ~ com s. rSJ. .m. sg. árvore.

~.~~~ prep. ~ com S. i1.~~, m. pl. const. diante de, da presença de; por
causa de, em face de, devido a.

~"'}~~ (1) prep. ~ com S. ~"'}~, m. sg. fruta, fruto, efeito, resultado.

,~"'}~~ prep. ~ com S. ~"'}~, m. sg. mais suf. pron. 3.a m. sg. fruta, fruto,
efeito, resultado.

~n=fp~ prep. ~ com s. '~i?, m. sg. mais suf. pron. 2.a m. sg. sepultura.

eJ"Ji?~ prep. ~ com s. eJ"Ji?, m. sg. da frente.

~~:rP~ S. iD1P~, m. sg. com suf. pron. e C. sg. santuário; tributo
sagrado; tabernáculo; templo.

'T~:rP~ S. iD:rP~, m. sg. com suf. pron. 2.a m. sg. santuário; tributo
sagrado; tabernáculo; templo.

eJQb'i't? S. eJ'i'9, C. pl. constr. com suf. 3.a m. pl. lugar; povoação;
assento.

~~9 v. ~~9, qal compl. 3.a m. sg. encontrar.

T 1~~t? (1) V. ~~9, qal imper. 2.a f. pl. alcançar; encontrar, achar;
surpreender; obter, conseguir.

n~?;t~ S. i1=t~~, f. sg. const. coluna, estela (normalmente uma pedra
bruta erigida para culto, pedra sepulcral ou de propósitos
memoriais), monumento; tronco (2Sm 18.18; Is 6.13).

i1Q~YrJ s. i1=t~~, f. sg. const. com suf pron. 3.a f. sg. coluna, estela
(normalmente uma pedra bruta erigida para culto, pedra sepulcral
ou de propósitos memoriais), monumento; tronco (2Sm 18.18; Is
6.13).

~Q'~~ s. i1)~~, f. pl. const. com suf. pron. I." c. sg. encargo,
mandamento, resumo de todos os mandamentos, direito,
reivindicação.
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~~rJ v. ~:;tl' hofal parto m.sg. ser tirado, ser arrebatado.
TO"

Q~"JY~ Nome próprio: Egito.

~ip~ prep. ~ com S. ~ip, m. sg. voz, som, chamado, ruído; notícia,

relato.

QiP~ S. m. sg. lugar, local; estrado, assento; espaço; povoação; lugar
sagrado.

~~ipq S. QiP9 (Q~9), m. s.g. const. com suf. pron. I." C. sg. lugar,
local; estrado, assento; espaço; povoação; lugar sagrado.

Q:;;J~tJbipq s. Qip9 (Q~9), m. pl. const. com suf. pron. 2.a m. pl.lugar,
local; estrado, assento; espaço; povoação; lugar sagrado.

1rJ V. 1"J9, qal compl. 3.a m. sg. ser amargo; estar desesperado; é
amargo (de forma impessoal).

~1rJ adj. f. sg. amargoso. s. f. sg. amarga.
T T

in\~~"J~ S. f. sg. com suf. pron. 3.a m. sg. pasto; pastagem.

n~~~~ S. i17~~~, f. pl. const. desejo.

~j~~ prep.D, com subst. m. pl. const. campo; país.

i1~rJ Nome próprio: Moisés.

Q~"tDrJ s. ~~9, m. pl. sentença, dito; provérbio; canção satírica.
• T :

QiDrJ prep. ~ com adv. de lugar: de lá.
T •

~,~~ prep.D, com num. cardinal m. const. dois, duas.

~t)~.?~~ (1) s. n.~.t?~rJ, f. sg. const. com suf. pron. 2.a m. sg. bastão, bordão.

i1n9tDrJ S. f. sg. família.
T T : •

nn9tDrJ S. i1r:r~~~, f. sg. const. família.- - : .

~9tDrJ S. m. sg. juízo, justiça.
T : •

~~9tD~ S. ~~~rJ, m. sg. const. com suf. pron. I." C. sg. juízo; decisão;
• T

sentenca arbitral; decisão Iezal.

i1~1W prep. rJ, com s. i1;J'J~, f. sg. incêndio, queima, conflagração,
T •• : •

cremacão.

nYrJ~nrJ V. r~~, hit. parto f. sg. mostrar-se forte, perseverar, conseguir,
.; ': - : .

resistir.

l5.iJ~~ V. l~iJ, hit. parto percorrer, mover-se, partir, andar.

nnnrJ prep. ~ com nr:rD. Como adv. em baixo; como substantivo: o
- T •

que está debaixo, a parte inferior; como preposição: debaixo de,
sob; em luaar de, em vez de, por.
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nDD~ prep. ~ com nDD. Como adv. em baixo; como substantivo: o
que está debaixo, a parte inferior; como preposição: debaixo de,
sob; em lugar de, em vez de, por.

~n~ pron. inter. quando?
- T

j
j Décima quarta letra do alfabeto hebraico. Também utilizada

como num. 50.

I Forma final da décima quarta letra do alfabeto hebraico.

~j Partícula que expressa ênfase, urgência. A tradução pode variar
T

conforme o sentido. Alguns exemplos: por favor], vamos!,
agora!. Como subst. tem os significados de: cru, mal cozido (Êx
12.9).

'~~j v. ,~~, qal inc. l ,"c. pl. comer, consumir, devorar.

Cl~j Substantivo masculino singular: palavra; dito; oráculo;
0,, :

pronunciamento; declaração.

='~t (1) v. =,~~, qal inf. abs. adulterar, cometer adultério.

~:J.j v. qal compl. 3a
• m. sg. olhar, considerar.

-T

~~:J.j s. m. sg. profeta.
• T

Cl~~~~~ s. ~~~~, m. pl. profetas.

1.~.~ prep. diante de, na frente, na presença, contra.

n.v'~j v. .v'J~, nifal compl. 2.a m. sg. ser lançado (Is 14.12); ser
T : -:.

decepado; ser despedaçado.
.v~j v. qal compl. 3.a m. sg. tocar, apalpar; machucar, ferir, lesar;

- T

estender-se até, alcançar, atingir.
~t':i~~"p v. i1~1, nifal compl. I." c. sg. ser destruído, ser aniquilado.

Cl-P s. m. sg. anel.

1~rp (1) v. 1~r:r, nifal parto m. sg. desejar, cobiçar; ter agrado, estimar,
preferir.

1jr:r~ pron. peso l ."c. pl. nós.

t::J~ Nome próprio: Néco.

i11:J,j v. 1~,?, nifal compl. 3.a f. sg. agarrar; prender; ser apanhado, ser
T : :.

preso, ser capturado; ser tomado, ser conquistado; ser designado
por sorte.
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1~~~~ v. ~~~, nifal compl. 3.8 c. pl. ser achado, ser encontrado; ser

apanhado, ser surpreendido; (de Deus) deixar encontrar-se,
permitir que seja achado.

19.~ Q) s. m. sg. libação.

U,j O) v. .?1j, qal compl. 3.8 comum pl. estremecer, tremer, cambalear,
T :

oscilar, vacilar; ser errante, vaguear.

"~.!n Nome próprio.,,,.

i11.tjj s. f. sg. moça, serva.
T -:-

nYj v. n~t, qal compl. 3.8 m. sg. liderar; supervisionar.
- T

'~j v. ,~~, qal compl. 3.8 m. sg. cair.
- T

i1~'~j v. ~'?~, nifal compl. 3.8 f. sg. ser dividido.
T : :.

i1,?~j v. ,~~, qal compl. 3.8 f. sg. cair.
T : T

1np!;l~ (1) v. ni?~, nifal compl. 3.8 c. pl. ser aberto.

~.~ s. f. sg. vida, alma, pessoa, respiração, fôlego, desejo, estado de
ânimo, sentimento, vontade, apetite.

i1i6~j s. ~.~, f. sg. com suf. pron. 3.8 f. sg. alma, pessoa, respiração,
T :-

fôlego, vida, desejo, estado de ânimo, sentimento, vontade, apetite.
i1~j s. ~.~, f. sg. com suf. pron. 3.8 m. sg. alma, pessoa, respiração,

T :-

fôlego, vida, desejo, estado de ânimo, sentimento, vontade, apetite.

"~~ s. i6~~, f. sg. com suf. pron. 1.8 c. sg. alma, pessoa,
respiração, fôlego, vida, desejo, estado de ânimo, sentimento,
vontade.

~~!;lt s. i6~.~, f. sg. com suf. pron. 2.8 m. sg. alma, pessoa, respiração,

fôlego, vida, desejo, estado de ânimo, sentimento, vontade.
1j '?Yj v. '?:;tt' nifal compl. 1.8 c. pl. ser salvo, ser socorrido; salvar-se,

escapar.

i6::rp~ v. i61j?, nifal compl. r m. sg. santificar; manifestar-se como

santo, demonstrar-se como santo; ser tratado como santo.
"tJj adj. m. sg. inocente.

". T

ji"p~ s. ji"1?~ (1"1?~), m. sg. consto limpeza, brancura; inocência.

-1tJj v. ~'Jj?, nifal compl. 3.8 m. sg. chamar; clamar, berrar;
TI: •

denominar; invocar; convocar; proclamar; apelar; convidar;
recitar; ditar.

~tm O) v. ~tm, nifal parto ser levado/carregadollevado embora; levantar-
T . : T T

se, erguer-se, elevar-se; ser levantado/erguido; ser exaltado.
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.tj~~~ v. .tj~~, nifal compl. 3.a m. sg. jurar, colocar sob juramento.

:J1ibJ v. :J1ib, qal inc. l ."c. sg. voltar.
T

no~~ O) v. nOib, nifal compl. 3.a m. sg. deteriorar-se, arruinar-se,

degenerar; ser/estar/ficar arruinado, degenerado ou deteriorado.
l:l~ ibJ s. f. pl. mulher, esposa .

. T

1DJ v. FJ~, qal parto ato dar, presentear, oferecer, tornar, conceder,
comtregar, apresentar, produzir, transmitir, permitir; pôr, colocar,
estabelecer, impor, tomar, assentar, dirigir, instalar, instituir;
fazer, fazer com que, operar.

ilJnJ v. FJ~, qal compl. 3.a f. sg. dar, presentear, oferecer, tornar,
T : T

comceder, entregar, apresentar, produzir, transmitir, permitir;
pôr, colocar, estabelecer, impor, tomar, assentar, dirigir, instalar,
instituir; fazer, fazer com que, operar.

ilMnJ v.] tJ~, qal compl. 2.a m. sg. dar, presentear, oferecer, tornar,
T -T

comceder, entregar, apresentar, produzir, transmitir, permitir;
pôr, colocar, estabelecer, impor, tomar, assentar, dirigir, instalar,
instituir; fazer, fazer com que, operar.

~MnJ v. 1tJ~, qal compl. La c. sg. dar, presentear, oferecer, tornar,
. -T

comceder, entregar, apresentar, produzir, transmitir, permitir;
pôr, colocar, estabelecer, impor, tomar, assentar, dirigir, instalar,
instituir; fazer, fazer com que, operar.

o
O Décima Quinta letra do alfabeto hebraico. Também utilizada

como num. 60.

l:l'~ Nome próprio: Sodoma.

010 v. il~.ç, qal compl. 3.a m. sg. cavalo.

ni010 (1) s. il010, f. pl. égua.
T

~o.10 s. 010, m. pl. consto cavalo.

l:l:J~010 s. 010, m. pl. consto com suf. pron. 2.a pl. cavalo.
.,' ..

l:l~O10 s. 010, m. pl. cavalo.

nQ10 s. ilt:;110, f. sg. consto égua.

'110 s. m. sg. junco.

il:JO s.f. sg. cabana, esconderijo.
T 0'0
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1~Q s. m. sg. livro.

10 (1) v. 1'0, qal compl. 3.a m. sg. ou parto at. S. m. desviar-se do
T :

rumo; entrar, hospedar-se; afastar-se, retirar-se.

i110 s. f. sg. afastamento.
T T

S)

lJ Décima sexta letra do alfabeto hebraico. Também utilizada como
num. 70.

,~-? s. m. sg. servo.

i'~.il r» S. '~-?' m. sg. mais suf. pron. 3.a m. sg. escravo, servo,
empregado, criado.

"~.t7 v ,~.t;, qal imper. 2.a pl. m. servir.

~'~lJ s. ,~.!;, m. pl. const. servo, escravo, empregado.

'~'~lJ (1) S. ,~.!;, m. pl. mais suf. pron. 3.a m. sg. escravo, servo,
T T -:

empregado, criado.

tJ~'~lJ s. '~.i), m. plural: servo, escravo, empregado.
• T -;

~)~.il s. ,~~, m. sg. const. com suf. pron. 2.a m. sg. servo, escravo,

empregado.

'.il r» S. i1,lJ, m. sg. eternidade, futuro sem limite, até, enquanto.

'.il (1) prep. até, enquanto, em direção de.

,lJ S. m. sg. testemunha.

i1,lJ s. f. sg. testemunho; mandamento.
T ••

~'lJ prep. '.il com suf. pron. La c. sg. até mim, enquanto, em direção
- T

de mim, para mim.

r:r17 S. m. sg. delícias, prazeres (SI 36.9); adornos, jóias (lSm 1.24; Ir
51.34). Também nome próprio: Éden.

n'lJ s. i1"J17, f. sg. constr. congregação, comunidade.

,ilJ (l) adv. ainda, de novo.

tJ?ilJ S. m. sg. continuidade, duração, tempo contínuo/longo,
T

tempo/época vindoura, futuro, eternidade. Como adv. para todos
os tempos, para sempre; tempo/época passada, tempos remotos,
passado, antigüidade.

liP S. m. sg. injustiça, falta, transgressão, delito, crime, pecado,
culpa, castigo, punição.
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~pi~ s.1i~, m. sg. consto com suf. pron. 2.a m. sg. injustiça, falta,
transgressão, delito, crime, pecado, culpa, castigo, punição.

,il' s. m. sg. pele, couro.

"l' v. qal compl. 3a
• m. sg.levantar, despertar.

Tl' s. c. sg. bode, cabra; pêlo de cabra.

i1Tl' Nome próprio: Gaza.
T ,

, i1\1 Tl' Nome próprio: Uzias.
T' °'0

rl; s. f. sg. olho.

"j" l? s. rl;, f. dual na forma pausal com suf. pron. l ,"c. sg. olho,
T

vista, pupila, íris; aparência, aspecto; fonte.

"tl? s. rl;, f. dual consto olho.

,"j"l' (1) s.1" l;, f. dual consto com suf. pron. 3.a m. sg. olho.
T •• :

Cl~"rl? s. r~, f. dual consto com suf. pron. 3.a m. pl. olho.

Cl~~" l? (1) S. 1~ i: f. dual: olho.

,".!; s. f. sg. cidade; uma parte da cidade; população da cidade.

Cl1" l? adj. m. sg. nu, despido. Como substantivo: nudez.

Cl~'''l' adj. Cl1"l?, Cl1l?, m. pl. nu, despido. Como s. nudez.
• 0'0

i1::l" l? s. f. sg. escuridão, trevas.
T

'l; (~ ) prep. em, junto de, em cima de; sobre; acima de, para.

i1?~ s. m. sg. coletivo: folha, folhagem.

, i1?.i? (1) S. i17.t?, m. sg. coletivo const., mais suf. pron. 3.a m. sg. folhas,
folhagens.

F:rW~ prep. 'l; (em, em cima de, sobre, acima de, por causa de) com
suf. pron. 3.a f. pl. elas.

'" jl'
prep. 'l; (em, em cima de, sobre, acima de, por causa de) com

T T

suf. pron. 3.a m. sg. ele.

ry"7.i? prep. ,~ (em, em cima de, sobre, acima de, por causa de) com

suf. pron. 3.a f. sg. ela.

Cli)"?~ prep. 'l; (em, em cima de, sobre, acima de, por causa de) com
suf. pron. 3.a m. pl. eles.

ClQ'?~ S. i1jl', f. sg. constr. com suf. pron. 3.a m. pl. holocausto.
T

Cll' s. m. sg. povo.
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ti!; prep. com.

ir,j17 s. til', m. sg. com suf. pron. 3.a m. sg. povo.

i~.t? v. i~.t?, qal compl. 3.a m. sg. em pausa: estar parado, estar de
pé, permanecer, colocar-se, parar-se.

ib17 v. i~.t? ,qal imper. 2.a m. sg. estar parado, estar de pé,
permanecer, colocar-se, parar-se.

'l1~!; (1) prep. i~l' só usada com suf. pron. da l ."pessoa c. sg. em
companhia de mim, comigo.

tI'li~l7 v. i~.t?, qal parto at. m. pl. estar parado, estar de pé, permanecer,
colocar-se, parar-se.

'lr,i'7~.t? (}) V. i~.t?, qal compl. I." C. sg. estar parado, estar de pé,
permanecer, colocar-se, parar-se.

tlD'7~'p' (}) V. i~.t;, qal compl. 2.a m. pl. estar parado, estar de pé,
permanecer, colocar-se, parar-se.

i1r,j17 s til', m. sg. com suf. pron. 3.a f. sg. povo.
T -

i1r,j17 prep. til' com suf. pron. 3.a f. sg. com ela.
T •

'l~l' S. til', m. sg. com suf. pron. I." c. sg: povo.

'lr,j!; prep. til' com suf. pron. I." f. sg. comigo.

1~1' S. til', m. sg. com suf. pron. 2.a f. sg: Povo.

tlJr,j17 prep. com suf. pron. 2.a m. pl. convosco, com vocês.
': T •

il1b17 Nome próprio: Gomorra.
T

i1~.t? V. il~.t;, qal compl. 3.a m. sg. responder, replicar, atender; dar a
entender; testificar.

tlt:n'p' V. il~.t;, qal compl. 2.a m. pl. responder, replicar, atender; dar a
entender; testificar.

1~17 (1) S. m. sg. pó, terra fina e seca, entulho; reboco.
T T :rS? S. m. sg. árvore.

l~i~?:,t!; s·1i~~1', m. sg. const. com suf. pron. 2.a f. sg. trabaho duro,
fadiga, dor, sofrimento (Gn 3.l6s; 5.29).

tli~17 adj. m. sg. forte, poderoso, numeroso.
T

tI'l~i~17 adj. tli~.t;, m. pl. forte, poderoso, numeroso.

'lQi~~.!} s. tI~S;, f. pl. constr. com suf. pron. l." C. sg. osso, ossada,
esqueleto, cadáver.
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:Ji'17
•• T

0"17
T

i19'17
T : T

,fD17
T

O:Jn,fD17
vÓ: -:

s. m. sg. calcanhar, casco; pegada, vestígio; retaguarda.

como s. m. sg. a parte final, resultado, salário. Como adv. até o
fim. Como conj. visto que, porque. Em conjunto com ~~

(:Ji?~- ~17): por causa de.

adj. m. sg. sábio.

s. '''17, f. pl. irregular const. com suf. pron. 2.a m. pl. cidade;
uma parte da cidade; população da cidade.

s. '''17, f. com pl. irregular: cidade; uma parte da cidade;
população da cidade.
adj. m. sg. poderoso; déspota, tirano; violento, prepotente.

Nome próprio: Órfã (Rt IA).

s. m. sg. erva; como coletivo: ervas; plantas.

v. i1~.t;, qal compl. 3.a m. sg. fazer, manufaturar, trabalhar; pôr,
colocar, transformar, fabricar, aprontar, elaborar, preparar,
realizar, executar, agir intervir.

v. i1Y.t;, qal compl. 2.a m. sg. fazer, manufaturar, trabalhar;
pôr, colocar, transformar, fabricar, aprontar, elaborar,
preparar, realizar, executar, agir intervir.

v. i1Y.t;, qal part. at. m. sg. fazer, manufaturar, trabalhar;
pôr, colocar, transformar, fabricar, aprontar, elaborar,
preparar, realizar, executar, agir intervir.

v. i1Y.t;, qal inf. abs. fazer, manufaturar, trabalhar; pôr,
colocar, transformar, fabricar, aprontar, elaborar, preparar,
realizar, executar, agir intervir.

v. i1Y.t;, qal inf. const. fazer, manufaturar, trabalhar; pôr,
colocar, transformar, fabricar, aprontar, elaborar, preparar,
realizar, executar, agir intervir.

v. i1Y.t;, qal inf. const. com suf. pron 2.a m. pl. fazer, manu
faturar, trabalhar; pôr, colocar, transformar, fabricar, aprontar,
elaborar, preparar, realizar, executar, agir intervir.

v. i1Y.t;, qal compl. 2.a f. sg. fazer, manufaturar, trabalhar;
pôr, colocar, transformar, fabricar, aprontar, elaborar,

preparar, realizar, executar, agir intervir.

v. i1Y.t;, qal compl. 2.a m. sg. fazer, manufaturar, trabalhar;
pôr, colocar, transformar, fabricar, aprontar, elaborar, preparar,
realizar, executar, agir intervir.
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~n~wl' v. i1i?'l?, qal compI. I." c. sg. fazer, manufaturar, trabalhar; pôr,
. T

colocar, transformar, fabricar, aprontar, elaborar, preparar,
realizar, executar, agir intervir.

crr t4.'.p v. i1i?'.i?, qal compl. 2.a m. pl. fazer, manufaturar, trabalhar; pôr,

colocar, transformar, fabricar, aprontar, elaborar, preparar,
realizar, executar, agir intervir.

1i9-? s. m. sg. fumaça. Também utilizado como nome próprio (Js 15.42)

1JWl' v. i1i?'.i?, qal compI. 3.a m. sg. com suf. pron. l." c. pl. fazer,
T T

manufaturar, trabalhar; pôr, colocar, transformar, fabricar,
aprontar, elaborar, preparar, realizar, executar, agir intervir.

i1'1Wl' adj. num. f. sg. um décimo.
T • . .

Cl~1Wl' num. vinte .
. : ':

i1r11' (1) adv. agora.
T - :

~

~ Décima sétima letra do alfabeto hebraico. Também utilizada
como num. 80.

~ Forma final da décima sétima letra do alfabeto hebraico.

i1~ s. f. sg. boca.

~~ s. i1~, f. sg. const. ou com suf pron. la. c. sg. boca, goela,

desembocadura, fio da espada, entrada; palavra, ordem.
~~'?~ s. ~'?~, m. pl. const. divisão, desunião; canal, sulco.

1~ conj. de rejeição: para que não, a fim de que não, sem que não, senão.

i1J~ s. m. sg. face.
.: T

~J~ s. i1.~;l, m. pl. com suf. pron. la. c. sg. face.
T T

CliT.~:;J s. i1.~;l, m. pl. com suf. pron. 3a
. m. pl. face.

'~J~ s. i1~;l, m. pl. constr. com suf. pron. 3.a m. sg. face.
T T

Cl~J~ s. i1.~;l, m. pl. face.
T

"ç~ s. m. sg. imagem de escultura, ídolo.

ii?~ v. ij?;l, qal compl. 3.a m. sg. visitar, inspecionar.
""- T

ipS v. ii?;l, qal parto at. visitar, inspecionar.

r1ii?~ v. ii?;l, qal compI. 2.a m. sg. visitar, inspecionar.
T : - T

1~ S. m. sg. touro, bezerro.
T
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;'19 s. 1~, f. sg. vaca, bezerra.
T T

i~)~ s. ~"':1~, m. sg. com suf. pron. 3.a m. sg. fruto.

ni19 s. ;''J~, f. pl. vaca, bezerra.
T

tl~19 s. 1~, m. pl. touro, bezerro.
• T

tl~~19 s. r~"':1~, m. pl. feroz (Is 35.9); ladrão, arrombador,
• T

salteador.

nn9 v. i1D~, qal compI. 3.a m. sg. abrir.
- T

~

Y Décima oitava letra do alfabeto hebraico. Também utilizada
como num. 90.

r Forma final da décima oitava letra do alfabeto hebraico.

1~~ (1) Coletivo consto ovelhas; cabras; gado miudo; rebanho.

-:JY s. m. sg. exército, força militar; serviço no culto; serviço
T T

compulsório.

ni~:JY S. ~~~' m. pl. exército, força militar; serviço no culto;
T :

serviço compulsório.

ü'Y s. m. sg. justiça, o correto, verdade, graça.
I' .: .:

tl~ i:'~ '7~ adj. P~'7~, m. pl. certo, correto; inocente, não culpado; justo.

i11Y v. i11~, qal compI. 3.a m. sg. ordenar.
T T

,~~~,~ V. i1J~, piel compI. I." C. sg. com suf. pron. 2.a m. sg. ordenar,
mandar, dirigir; nomear; proibir; dar ordens; encarregar; colocar
em ordem.

li~~ Nome próprio: Sião.

n';y V. qal compI. 3a
• m. sg. ser forte, ser eficaz, ser poderoso; ter

- T

sucesso.

nv~~~ Substantivo masculino singular: trevas.

~11~ V. 1"J~, qal parto at. pl. const. m. com suf. pron. I." C. sg. ser
T :

hostil, estar em conflito

p
i' IDécima nona letra do alfabeto hebraico. Também utilizada como

num. 100.
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iL7i1i? adj. m. sg. santo.

lJ1ü s. m. sg. e prep. leste; defronte, em direção ao leste.
-:'1':

tD:rp s. m. sg. santo.

'?ip s. m. sg. voz, som.

'ry~ip s. '?ip, m. sg. com suf. pron. 2.a m. sg. voz, som.

1,?ip s. '?ip, m. sg. com suf. pron. 3.a f. pl. voz, som.

~~'P v.lJ,P, qalinf. consto com suf. pron. I." c. sg. levantar-se;
erguer-se; ficar em pé.

rip (1) s. m. sg. espinheiro; restos de pavio (2Sm 23.6); nome próprio
(lCr 4.8).

'~j? (1) v. '~i?, piel inf. abs. fazer subir (um sacrifício) como fumaça;
queimar (sacrifício); sacrificar (queimando).

i1'?'?P (1) s. f. sg. maldição.

~~ü adj. m. sg. ciumento.
T -

~r}~~i' s. i1~~i?, f. sg. const. (zelo; ardor; ciúme) com suf. pron. l." c. sg. eu.

'~~ü s. '~~i?, m. s. consto colheita; o cereal colhido.-T:

~li? (l) v. ~li?, qal compl. 3.am. sg. chamar; recitar; ditar,
proclamar.

T 1~)P v. ~li?, qal imper. 2.a f. pl. chamar; recitar; ditar,
proclamar.

Q~li? (1) v. ~li?, qal compl. 2.a m. sg. chamar; recitar; ditar,
proclamar.

i1tPi? adj. m. sg. duro, difícil.

,
, vigésima letra do alfabeto hebraico. Também utilizada como

num. 200.

i~' v. i1~l, qal inf. abs. ver; olhar, observar; ter visão; perceber;
T

conhecer; prover.
,~, v. i1~l, qal compl. 3.a c. pl. ver; olhar, observar; ter visão;

T

perceber; conhecer; prover.

'~":1 (1) v. i1~l, qal impero 2.a m. pl. ver; olhar, observar; ter visão;

perceber; conhecer; prover.
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'n'~' v. ;'~'J, qal compI. l." c. sg. ver; olhar, observar; ter visão;
. T

perceber; conhecer; prover.
~, s. m. sg. cabeça.

'tD~' s. tD~', m. sg. com suf. pron. l." c. sg. cabeça.

n'tD~'J s. f. sg. princípio.

~, adj. m. sg. muito, grande.

;,~, (1) adj. f. sg. muito, grande.
T :

Cl'~'J adj. ~'J, m. pI. muito, grande.

Cl'1'~-:J num. ordinal m. pl. de ' lr :r): quarto (como s. pl. filhos da
quarta geração).

't:1 s. f. sg. pé.

,~~~ s.~~'J, f. dual const. pé, eufemismo utilizado para descrever a
região pubiana.

",~, s. '.~'J, f. dual com suf. pron. 3.a pessoa m. sg. pé; eufemismo
T: -

utilizado para descrever a região pubiana.

Cl~?rJ s. '~'J, f. dual: pé; eufemismo utilizado para descrever a região
pubiana.

Cl1?~, s.~~'J, f. dual mais suf. pron. 3.a m. pI.pé; eufemismo utilizado
T: -

nara descrever a rezião nubiana,

Di' (1) s. ni', c. sg. espírito, fôlego, vento, sopro, ânimo, mente.

ni' (1) Nome próprio.

;"" s. f. sg. supercheio, superabundância, excesso,
TT :

transbordamento.

n~m' v., pual compl. 2.a f. sg. lavar.
: : - 0,.

PD'! (1) v. PDl,piel compI. 3.a m. sg. afastar, remover para longe;
estender, expandir; estar bem longe.

iJrp'J s.1}''J, m. sg. com suf. pron. I." c. pl. aroma, cheiro.

Cli?'J (1) adv. vazio.

Cl' adj. m. sg. alto.
T

1" r» adj. f. sg. mau, mal, ruim, de má qualidade, desgraça.
T T

~1" s. m. sg. fome.
T T

;'.iJ.~ (i) v. ;,.t?'J, qal compl, 2.a m. sg. alimentar, pastorear, pastar,

apascentar.
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'iU'1 s. .i.7'J, m. sg. com suf. pron. 3.a m. sg. Se for da raiz 1711 tem

os significados de: gritaria, berreiro; estrondo. Se for da raiz
i1171 tem os significados de: companheiro, camarada, colega,

amigo; a pessoa com quem a gente se encontra casual e
temporariamente ou, então, com que a gente se relacviona por
vizinhança ou por qualquer outro motivo: vizinho, o outro, o
próximo; muito freqüente em expressões de reciprocidade:
, i1P'J ...iD~ ~ um... o outro. Ainda pode ter os significados de:

intenção, pensamento (com que a mente se está ocupando SI
139.2, 17).

~ ,t11 v. i1l?"J, qal parto ato sg. com suf. pron. l." c. sg. pastorear,
apascentar, tomar conta do rebanho.

~+.''J S. .i.7'J, m. sg. com suf. pron. 2.a m. sg. amigo, camarada,
companheiro, colega; vizinho, o outro, o próximo.

rl171 S. i1l?"J, f. sg. consto mal; maldade, perversidade; crime;
- T

desgraça, desdita.

~~1 (1) V. ~;J"J, qal compl. 3.a m. sg. curar.
T T :

nY1 V. n~"J, qal inf. abs. ter satisfação/prazer/agrado em,- T

comprazer-se com, agradar-se de, gostar de; ser
propício/gracioso com, favorecer; apreciar; fazer
amizade com.

i19Y1 S. f. sg. brasa; pedra quente (Is 6.6; 1Rs 19.6). Também
T : •

utilizada como nome próprio.
tJ~ 17iD1 adj.17~"J, m. pl. culpado; transgressor, perverso, injusto; o que

• T :

está errado.

tD fD
iD fD Vigésima primeira letra do alfabeto hebraico. Também utilizada

como num. 300.
,,~~ s. f. sg. mundo dos mortos, mundo inferior, abismo.

'~iD V. ~Q~, qal comp. 3.a c. pl. estar devastado, estar deserto, estar
T

despovoado (Is 6.11).

~'~iD Nome próprio: Saul.
T

~i~iD S. f. sg. mundo dos mortos, mundo inferior, abismo.

~i~iD S. f. sg. mundo dos mortos, mundo inferior, abismo.
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~ib (1) v. ~'ib, qal compl. 3.a m. sg. ou parto ato voltar, tornar, retornar,
T T

regressar; reverter; retroceder; voltar a fazer; tomar de volta;
voltar-se.

i1~ib (1) v. ~'ib, qal compl. 3.a f. sg. voltar.
T T :

1~~i45 s. ~~t;;, m. sg. com suf. pron. 2.a m. sg. vara, cajado, bordão,

cetro, bastão, tribo.

'~~ s. m. sg. levado para o cativeiro; (os) cativos; cativeiro

i1J~~ v. ~'ib, qal impero 2.a f. pl. voltar.
T :

D"~~i45 O) num. l'~~, C. pl. setenta.

1~i45 V. 1~t9, piel compl. 3.a m. sg. quebrar, despedaçar, destruir;

abater.

n:iib S. C. sg. (dia de) descanço.
T -

"n~~ (1) V. ~ib", qal compl. La C. sg. sentar-se, habitar, viver.
- T

Dn~ib V. ~'ib, qal compl. 2.a m. pl. voltar, tornar, retornar, regressar;
': : -

reverter; retroceder; voltar a fazer; tomar de volta; voltar-se. Com
infinitivo opu particípio de outro verbo: para cá e para lá, de um
lado a outro, continuamente, cada vez mais; voltar-se a Deus,
converter-se; voltar atrás; desiastir; retornar, recair sobre; tornar-
se, transformar-se em; dar as costas, retirar-se, apartar-se.

'1iD V. '1t9, pual compl. 3.a m. sg. destruir, devastar, assolar.
- 0,.

i1'~ S. m. sg. campo.
•: T

"'J~ o Nome próprio ou título de Deus (?): Todo-Poderoso (Gn 17.1).

"'~ S. i1'Jf.9, m. pl. consto campo, campina; campos; domínio; lote
(terra arável).

"~'ib V. ~'ib, qal impero 2.a f. sg. voltar.

~~'ib V. ~'ib, qal inf. consto com suf. pron. 2.a m. sg. voltar.

1" ,?,ib (l) s. "ib, m. pl. consto com suf. pron 3.a m. sg. bainha, cauda, aba

de vestimenta.

i1iib r» S. 1iib, m. sg. com suf. pron. 3.a m. sg. boi, touro. Como

coletivo: gado bovino.

int?) S. i1'Jf.9, m. sg. consto com suf. pron. 3.a m. sg. pensamento.

1nib S. m. sg. manhã, aurora, alvorada; o amanhecer, o romper do dia.

1:;J~ v.l~~, qal imper. 2.a m. sg. morar, habitar, residir, pousar,
ascontar-se, acampar.
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~t:l~:J~ (1) v.l::;J~, piel compl. l." c. sg. deixar morar, fazer morar.o o
LJi~iD adj. m. sg. paz, prosperidade, bem estar.

T

F:r(~ s. m. sg. mesa, couro estendido no chão para servir as refeições,
mesa de sacrifícios.

~jn,iD v. n,?~, qal compl. 3.am. sg. com suf. pron. I." c. sg. enviar;
• - T :

deixar livre deixar ir; estender.

~t:lry7~ O) v. n ,?~, piel compl. I." c. sg. deixar solto, deixar livre; soltar,

desimpedir; deixar ir; estender; escoltar; mandar embora,
despedir; lançar fora, lançar, expulsar: enviar.

,~~?~ s. iD~ ?~, m. pl. abreviado com suf. pron. 3.am. sg. escudeiro.

LJ?~ adj. m. sg. inteiro, indiviso; são e salvo, ileso, intacto; completo,
integral, exato; pacífico.

LJ,?~ s. m. sg. oferta (sacrifício) de paz, sacrifício de entendimento,
ascrifício de comunhão.

iD,iD num. cardo f. abs. três.
T

i1iD,ib num. cardo m. abs. três.
T :

LJ~~'i9 num. cardo C. trinta.

LJ~~'!.~ S. iD'!.~, m. pl. neto; bisneto; descendente da terceira geração.

LJib (1) adv. de lugar: lá; ali. Como advérbio de tempo: então.
T :

LJ~ (1) S. LJ~, m. sg. nome.

i1~iD adv. de lugar com i1 de direção: para lá.
T T

i~i9 S. LJ~, m. sg. com suf. pron. 3.am. sg. nome.

i1o~bi9 num. f. constr. ou abs. oito.

LJ~~i~i9 num. i1o~b~, C. oitenta.

.!)i~ib V • .!)~t;J, qal inf. abs. ouvir; prestar atenção; entender.- T

~~~ S. LJ~, m. sg. com suf. pron. I." c. sg. nome.

~~i9 S. LJ~, m. sg. com suf. pron. I." c. sg. nome.

LJ~~iD S. m. utilizado somente no pl. céu, firmamento.o_T

~t?~ S. LJ~, m. sg. com suf. pron. 2.am. sg. nome.

i1~~ib s. f. sg. região deserta que causa horror, desolação.
T T :

.!)~iD v. qal compl. 3.am. sg. ouvir; prestar atenção; entender.
- T

i1.!)~iD V . .!)~~, qal compl. 3.af. sg. ouvir; prestar atenção; entender.
T : T

'.!)t?~ V . .!)~t;J, qal impero 2.am. pl. ouvir; prestar atenção; entender.
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ru"~iD v. 17~t9, qal compl. 2.a m. sg. ouvir; prestar atenção; entender.
T : - T

~r1l7~iD v. 17~t9, qal compl. l ."c. sg. ouvir; prestar atenção; entender.
: - T

Dn17~iD v.17~t9, qal compl. 2.a m. pl. ouvir; prestar atenção; entender.
-; : - :

'~iD v. ,~t9, qal compl. 3.a m. sg. guardar.
~ T

"~iD v. ,~t9, qal compl. 3.a c. pl. guardar.
: T

i1JiD s. f. sg. ano.
T T

~~~ (1) num m. const. dois; duas.

Di)~~~ num. cardinal m. const. com suf. pron, Di), 3.a m. pl. dois,

duas.
D~JiD s. i1~t9, f. pl. Esta é uma palavra f. com terminação pl. do

• T

m.ano.
D~JiD (1) num. m. abs. dois.

• T :

D~~~ s. f. dual: dente.

'17iD s. f. sg. portão, porta.

'~'17iD s. 'l?~, f. pl. com suf. pron. 3.a m. sg. porta; portão.
T T :

D~'17tD s. i1")17~, f. com pl. irregular: cevada.

~::liD v. qal compl. 3.a m. sg. julgar; decidir, resolver, acordar
~ T

(uma questão); ajudar (alguém) a ter o seu direito, dar auxílio
legal; exercer a função de juiz; sentenciar, punir, castigar.

~~~ v. ~~t9, qal inf. const. julgar; decidir, resolver, acordar (uma
questão); ajudar (alguém) a ter o seu direito, dar auxílio legal;
exercer a função de juiz; sentenciar, punir, castigar.

~rD~~ s. i1~t?, f. dual const. com suf pron. 2.a m. sg. lábio; linguagem;
margem, beira, encosta, praia, orla; bainha; borda.

D~n::ltD s. i1~t?, f. dual: lábio; linguagem; margem, beira, encosta, praia,
. - T :

orla; bainha; borda.

'Pt9 s. 'PiP, m. sg. em pausa: falsidade, mentira, engano, fraude;
ilusão. Também utilizada como advérbio: sem motivo; em vão.

,tD s. m. sg. príncipe.

,~,tD (1) s. m. sg. com suf. pron. 3.a m. sg. príncipe.
T T :

D~'tD (1) s. 'iZ), m. pl. príncipe .
• T :

D~::l'tD s. ~")t?, m. pl. serpente; serafim. Também como nome próprio
• T :

(ler 4.22).

iDtP num. f. const. ou abs. seis
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n~~ num. i1~~, cardinal m. const. seis.

'?,nib v '?r}~, qal parto pas. plantar; transplantar.
T

~tJ~ (1) num. f. consto dois; duas.

Cli1~nib num. cardo f. consto com sf. 3: m. pl. duas, dois.
',' .. :

Cl~tJ~ num. cardo f. abs. dois, duas.

r
n Vigésima Segunda letra do alfabeto hebraico. Também utilizada

como num. 400.

'~~M V. '~~, qal inc. 3.a f. sg. perder-se, extraviar-se; desviar-se do

caminho, errar, vagar; perecer; sucumbir; ser arrebatado/ceifado;
desanimar.

i1'~n S. f. sg. suspiro, desejo.
T -: -

'?~~tJ v. '?~~, nifal inc. 3.a f. sg. ser comido, ser consumido, ser cornível.
- T

'?~~M O) v. '?~~, qal inc. 2.a m. sg. ou 3.a f. sg. comer, consumir, devorar.

'?~~n v. '?~~, qal inc. 2.a m. sg. ou 3.a f. sg. comer, consumir, devorar.

''?~~n v. !;~~, qal inc. 3.a m. pl. comer, consumir, devorar.

i1j,~~h v. '?~~, qal inc. 2.a m. sg. com suf. 3.a f. sg. comer, consumir,
T ',' -: - T

devorar.

'r,j~n v. '~~, qal inc. 2.a m. sg. dizer, falar.

'~~M O) v. '~~, qal inc. 3.a f. sg. dizer, falar.

i1j'r,j~M (1) v. '~~, qal inc. 3.a f. pl. dizer, falar.
T : - -

i1j~n s. f. sg. figueira; figo.
T .• :

i1j~n S. f. sg. figueira; figo.
T •• :

Cl~~.~~t';1 (1) s. i1t~r1, f. com pl. irregular consto e suf. pron. 2.a fi. pl. figueira,

figo.

tr ~~r1 s. i1t~~, f.com pl. irregular figueira; figo.

'j~~n v. r:;), qal inc. 2.a m. pl. compreender, entender; saber;
• T

discernir, perceber, notar; atentar (para algo), considerar.

i1t:;J~t':l O) v. i1~J, qal inc. 3.a f. pl. chorar; prantear.
T T

'n~~n v. n~=9, qal inc. 2.a m. pl. confiar; estar confiante.

jj~n v. ~j~, qal inc. 2.a m. sg. roubar.
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U'~D v. l) ~t, qal inc. 2.a m. pl. tocar, apalpar; machucar, ferir, lesar;

estender-se até, alcançar, atingir.

'l)1n v.l)1~, qal inc. 2.a m. pl. na forma pausal: notar, observar,
T .•

perceber, descobrir, interessar-se, saber, conhecer; coabitar;
selecionar, escolher, compreender.

'j~7t) v. :nt, qal inc. 3.a f. sg. com suf. pron. 3.a m. sg. espalhar,
dispersar, dissipar; afugentar.

'~ryn O) v. i1~iJ, qal inc. 2.a m. pl. ser, haver, ter, acontecer, ocorrer.

tlhn. O) v. tl,i1, nifal inc. 3.a f. sg. alvoroçar.

ni~p'in s. i1~p'in, f. sg. abominação.

i11in s. f. sg. lei, ensino, instrução.
T

ni1in (l) s. i1'Jin, f. pl. lei, instrução, ensino.

n1in s. i1'Jin, f. sg. const.lei, ensino, instrução.

':"7 ry n. O) v. "11'), qal inc. 3.a f. sg. parar, cessar, terminar, desistir de fazer
algo; inexistir, falhar; abandonar.

1br)tJ v. 1~1'), qal inc. 2.a m. sg. desejar, cobiçar; ter agrado, estimar,
preferir.

nnn prep. debaixo de, sob, em lugar de, por, em vez de.

ib~~t) v. ib:;l~, qal inc. 3.a f. sg. na forma pausal: secar, tomar-se seco,
T

murchar.
'~~~~n. v. ~tQ~ , hifil inc. 2.a m. pl. tratar bondosamente, tratar

graciosamente, fazer be a alguém, tomar algo bom;
comportar-se bem. Como adv. bem, profundamente.

19:1n v. 1~:l, Pual inc. 3.a f. s. na forma pausal: ser
T 0'0 :

removido/expiado/coberto.

~1~r) v. 1,?~, qal inc. 2.a f. sg. dar à luz, gerar; tomar-se pai.

~j~ "n v. 1~ ,?, qal inc. 2.a f. sg. passar a noite, pernoitar; permanecer,
• . T

morar, demorar-se.

l"-n. v.l'?iJ, qal inc. 2.a m. sg. ir, andar, seguir, manar; aderir; morrer.

':l~n. v. '1 '?iJ, qal inc. 2.a m. pl. ir, andar, seguir, manar; aderir;
morrer.

~:;l !n. v.l'?iJ, qal inc. 2.a f. sg. ir, andar, seguir, manar; aderir; morrer.

i1j:l "n (') v. '1'?iJ, qal inc. 2.a ou 3.a pessoa feminino plural: ir, andar,
T : _.. -

seguir, manar; aderir; morrer.
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,~~~~ s. m. sg. aluno.

""~1~~.'L.,:,r ,~~L.,,.., 1 d 1L..J I...J AI S. I.,,) ~~'I, m. p. e: a uno.

n;'~~!~ s. i1T~!r}, f. pl. aluna.

i1j'~n s. f. sg. imagem, representação; forma.
T :

~n'~n v. n'~, qal inc. 2: f. sg: morrer.
• T

'~~~r} v. '~~, hifil inc. 3.a f. sg. derramar chuva; fazer chover.

,~~t:1 v. '~~, nifal inc. 3.a f. sg. ser molhado pela chuva.
IJ~~n adj. m. sg. inteiro; inculpável.

tó5~~ v. 65~, nifal inc. 2.a m. sg. salvar.

j1nt?t:l v. n'~, qal inc. 2.a m. pl. morrer.

~~~t:1 v. ~~t, qal inc. 2.a m. sg. adulterar.

,j,pt'J v.'~.t?,qal inc. 2.a m. sg. trabalhar, servir, adorar a Deus,
cultuar.

IJ'J~.t?D v. '~.t?, hofal inc. 2.a m. sg. com suf. pron. 3.a m. pl. deixar-se
induzir a um serviço/culto.

i1t~.t?tJ v. P.t?, nifal inc. 2.a f. pl. renunciar, negar-se.

i1.~,pr} v. i1t.t?, qal inc. 2.a m. sg. responder, replicar, atender; dar a
entender; testificar.

,'oPt'J v. TJ.t?, qal inc. 2.a m. sg. ou 3.a f. sg. preparar, colocar em ordem.

i1~,pr} v. i1t9.t?, qal inc. 2.a m. sg. ou 3.a f. sg. fazer, manufaturar,
trabalhar; pôr, colocar, transformar, fabricar, aprontar, elaborar,
oreoarar, realizar, executar, agir, intervir.

,tv,pr} v. i1t9.t?, qal inc. 2.a m. pl. fazer, manufaturar, trabalhar; pôr,
colocar, transformar, fabricar, aprontar, elaborar, preparar,
realizar, executar, agir, intervir.

'i'tboPr} v. i't.9.t?, qal inc. 2.a m. pl. oprimir, fazer injustiça, extorquir.

~ l.?~~t:1 v.l'~~, qal inc. 2.a f. sg. encontrar, deparar; alcançar, chegar;
avancar, atacar, ferir; imoortunar; insistir, interceder.

i1tryi?~t:1 (1) v. ni?~, nifal inc. 3.a f. pl. ser aberto.

~~tJ (1) v. ~~:' qal inc. 3.a f. sg. sair, apresentar-se, avançar, expor,
oroceder.

r:r~~~t'J v. n~~, hifil inc. 3.a f. sg. fazer crescer / germinar / prosperar.

i1'i?n s. f. sg. esperança.
T : •

307



RAMÁTICA INSTRUM DO HEBRAICO

npn O)

~'nT : •

~tDn
T .

i1~vn
': T •

,~vn (')
.• T' -

JtLin (1)
T T -

JitLin
T

v. np7-, qal inc. 3a
• f. sg. tomar, pegar, agarrar, apanhar, segurar;

levar consigo; receber, aceitar; adquirir; acolher; buscar, trazer;
arrebatar, tirar; tomar sobre si.

v. C1ip, qal inc. 3.a f. sg.levantar-se; ficar de pé, permanecer, ser
constante.

v. 11'8, piel compl. 3a
. m. sg. endireitar, alinhar, compor.

v. ~)i?, qal inc. 2.a f. pl. chamar; recitar; ditar.

v. i1~'J, qal inc. 3.a f. sg. ver; olhar, observar; ter visão;
perceber; conhecer; prover.

v. n~l, qal inc. 2.a m. sg. matar, assassinar.

v. ~t?'~, qal inc. 2.a m. sg. ou 3.a f. sg.levantar, erguer; carregar,
suportar; levar, levar embora, tomar; conter.

v. i1~y, nifal inc. 3.a f. sg. ser devastado (Is 6.11).

v. ~t9~, qal inc. 3.a f. pl. levantar, erguer; carregar, suportar;
levar; tomar; conter.

v. ,~t;.i, nifal inc. 2.a m. sg. ou 3a
• f. sg. restar, sobrar,

remanescer, ficar.

v. JitLi, qal inc. 3.a f. sg. voltar, retornar.

v. '~ilJ, piel inc. 2.a f. pl. esperar.

v. JitLi, qal inc. 2.a m. sg. voltar, retornar.

v. ='IitLi, qal inc. 2.a m. sg. com suf. 3a
. m. sg. esmagar;

abocanhar, tentar morder.

s. i1i?itLit), f. sg. const. com suf. pron. 2.a f. sg. desejo, impulso,
avidez.

v. ~t9~, qal inc. 3.a f. sg. O mesmo de i1~~tpr:J: levantar, erguer;
carregar, suportar; levar; tomar; conter. .

v.l~t;.i, qal inc. 2.a m. pl. derramar, despejar, entornar.

v. i'~~, qal inc. 3a
. f. sg. beijar.

v. i1ntLi, hit. inc. 2.a m. sg. inclinar-se, curvar-se. abaixar-se
T T

(profundamente); prostrar-se; adorar, fazer reverência.

v.1D~, qal inc. 3.a f. sg. dar, presentear, oferecer, tornar,
conceder, entregar, apresentar, produzir, transmitir, permitir; pôr,
colocar, estabelecer, impor, tomar, assentar, dirigir, instalar,
instituir; fazer, fazer com que, operar.
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