


Para conhecer profundamente as Escrituras Sagradas, é necessário conhecer também as 
línguas originais em que foram escritas: o hebraico e o grego. Para acessar essas línguas, 
tornam-se imprescindíveis ferramentas como bons manuais de gramática, léxicos e 
dicionários. A Gramática instrumental do hebraico é uma dessas ferramentas de alto 
valor: uma gramática autenticamente brasileira, direcionada a um público brasileiro, 
didática e escrita em linguagem de fácil compreensão. É um manual que pode ser usado 
com proveito até mesmo por autodidatas. Ela apresenta elementos singulares, não 
encontrados na maioria das gramáticas, entre eles um léxico analítico dos termos usados 
na gramática e uma amostra de passos a ser dados no labor exegético. Os exercícios são 
originais e criativos, auxiliando na assimilação do conteúdo. Parabenizo o autor por 
essa contribuição excelente ao acervo em língua portuguesa de gramáticas de hebraico. 

Marie Ann Wangen Krahn, mestre em teologia com enfoque no ensino do hebraico 
pelas Faculdades EST, São Leopoldo, RS, professora de hebraico nas Faculdades 
EST e tradutora de Hebraico bíblico: uma gramática introdutória, de Page H. Kelley

Com sua Gramática instrumental do hebraico, agora já na quarta edição, o professor 
Renato Gusso dá sua importante contribuição nessa área. A gramática concentra-se mais 
na morfologia do que na sintaxe e prima por uma abordagem realmente didática. Fica 
evidente que essa obra nasceu da vasta experiência do autor com o ensino do hebraico. 
As ricas observações morfológicas, os exercícios escolhidos com esmero, o vocabulário 
básico de termos e as tabelas claras podem ser considerados os destaques da obra. Ao 
acrescentar noções básicas da exegese bíblica, o autor deixa claro que a intenção última 
de todo esforço empreendido no aprendizado da língua tem por finalidade a interpretação 
criteriosa e autônoma do texto bíblico.

Nelson Kilpp, professor de Antigo Testamento nas Faculdades EST (de 1987 a 
2010) e de Ciências das Religiões na Faculdade Unida de Vitória (de 2014 a 2016)

Quem hoje no Brasil se dedica a estudar o hebraico bíblico não poderia dispor de um guia 
melhor do que a Gramática instrumental do hebraico para começar a empreitada. Embora 
abrangente, ela se atém ao que importa conhecer no começo do aprendizado e oferece 
mais do que as gramáticas introdutórias convencionais, ajudando a compreender os passos 
iniciais da exegese e da tradução da Bíblia. Merece vida longa e estudo dedicado!

Enio R. Mueller, professor, escritor e coordenador do Projeto Cartografia Semântica 
do Hebraico Bíblico, no qual estão sendo produzidos o Semantic dictionary of biblical 
Hebrew e sua versão portuguesa, o Dicionário semântico do hebraico bíblico

Recebemos com muita alegria uma nova edição da Gramática instrumental do hebraico, 
manual que temos usado em sala de aula pelo fato de o conteúdo ser apresentado de 
maneira objetiva para o seminarista e o estudante de faculdades de teologia. O trabalho 
do prof. Renato Gusso é uma importante contribuição ao despertamento que deve haver 
para o estudo da língua original do Antigo Testamento. Além da apresentação correta 



dos conteúdos, é necessário que um manual para o estudo do hebraico sinalize bem 
as etapas do estudo com exercícios apropriados: um dos aspectos interessantes desse 
manual. Parabéns, prof. Renato Gusso!

Fernando Bortolleto Filho, professor de hebraico e diretor executivo da ASTE 
(Associação de Seminários Teológicos Evangélicos)

A satisfação de estudar o texto bíblico na língua original hebraica é encontrada na 
Gramática instrumental de hebraico do dr. Antônio Renato Gusso. Não se trata apenas 
de um livro técnico, mas de um material que supre as necessidades acadêmicas de 
compreensão do texto bíblico na língua original. Dada sua singularidade e praticidade, 
eu o tenho utilizado há vários anos. A obra foi elaborada tendo em vista um aprendizado 
dinâmico e progressivo. Além de questões gramaticais, o autor elabora todos os exercícios 
baseados em passagens bíblicas, o que permite que a profundidade da Palavra já possa ser 
alcançada no decorrer dos estudos. Sem dúvida, esse material é altamente recomendável 
para o estudo das línguas originais.

Marivete Zanoni Kunz, professora de Antigo Testamento e Hebraico Bíblico na 
Faculdade Batista Pioneira e de Antigo Testamento no mestrado em teologia da 
Faculdades Batista do Paraná

A língua hebraica é fascinante. Todavia, aprender o principal idioma da Bíblia é um 
desafio. O segredo para trilhar esse caminho com sucesso é um bom manual de ensino 
do hebraico. Durante anos, tenho usado a gramática do dr. Renato Gusso para ensinar 
a língua dos profetas de Israel. É abrangente, precisa, adequada e didática. Parabéns ao 
autor e à editora.

Luiz Sayão, mestre em Língua Hebraica pela USP, autor das notas da Bíblia de 
estudo Esperança e do Novo Testamento Esperança. É coordenador do projeto de 
tradução da Almeida Século 21 (Vida Nova)

Nas pesquisas dedicadas à Bíblia, o estudo do hebraico e do grego é de suma impor-
tância para a compreensão das Escrituras Sagradas. Para o estudo dos idiomas bíblicos, 
são necessárias ferramentas acadêmicas bem elaboradas, como gramáticas, dicionários, 
léxicos, concordâncias e edições do texto original. A Gramática instrumental do he-
braico, de Renato Gusso, é uma dessas ferramentas. Um de seus destaques é o fato de 
seu autor ser um especialista na área e alguém que vem contribuindo para enriquecer o 
acervo em língua portuguesa das obras gramaticais dedicadas ao hebraico bíblico.

Edson de Faria Francisco, professor de hebraico e grego bíblico na Universidade 
Metodista de São Paulo, autor do Manual da Bíblia hebraica (Vida Nova)
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INTRODUÇÃO

Será 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 delas na Bibliografia. 
O objetivo da Gramática instrumental do hebraico é destacar as questões principais 
da língua hebraica relacionadas à Bíblia, sem entrar em pormenores importantes, mas 
desnecessários para o momento. Além disso, a obra busca orientar os estudantes sobre 
o manuseio dos instrumentos disponíveis hoje para que os textos do Antigo Testamento 
possam ser traduzidos com relativa facilidade. Em especial, ela foi escrita para os 
estudantes brasileiros, tendo muitas de suas partes sido adaptadas para eles, a fim de 
que sua compreensão fique mais acessível.
 A execução de cada exercício, na ordem encontrada neste livro, bem como a 
memorização das palavras apresentadas nos vocabulários são tarefas que não podem ser 
negligenciadas. Os exercícios estão em ordem crescente de complexidade; normalmente, 
o posterior depende de elementos do anterior. Assim, para que possa haver melhor 
aproveitamento de qualquer capítulo, o estudante só deve passar a estudá-lo depois de 
ter domínio do anterior. Ou seja, o capítulo 2 deve ser estudado depois de todas as dúvidas 
do capítulo 1 terem sido dirimidas; o capítulo 3, após o estudante ter compreendido bem 
o capítulo 2, e assim por diante.
 Desde logo, o estudante deve dedicar tempo ao aprendizado do vocabulário 
hebraico; isso facilitará seu trabalho de tradução. A técnica da utilização de cartões, 
ou substitutos eletrônicos, nos quais são escritas de um lado as palavras hebraicas e 
do outro as equivalentes em língua portuguesa, sempre é de grande ajuda. Também 
a gravação das palavras do vocabulário para que o estudante as ouça mais tarde e 
sempre que possível, enquanto caminha, dirige etc., pode ser um auxílio excelente. 
Fica aqui a sugestão de utilização das duas formas de estudo.
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 Esta é a quarta edição da Gramática instrumental do hebraico, que foi ampliada e 
corrigida em alguns pontos. Desde sua primeira edição, em 2005, a obra tem sido apri-
morada levando-se em conta os bons comentários de alunos e as observações inteligen-
tes de vários professores que atuam em faculdades teológicas brasileiras e portuguesas e 
a utilizam como base para suas aulas. Sem dúvida, ela tem se mostrado um instrumento 
eficiente para o aprendizado do hebraico bíblico. 
 O estudo do hebraico, ou de qualquer outra língua, exige muito esforço por parte 
do interessado, mas a recompensa é certa, como é possível constatar com vários dos que 
já utilizaram este método. Com um pouco de disciplina e dedicação, seguindo-se fiel-
mente as orientações apresentadas, ao final do trabalho será possível, 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. 
 Na parte final do livro localiza-se o léxico analítico de todas as palavras utilizadas 
nos exercícios propostos ao longo da obra. A razão para utilizá-lo é que o estudante, 
depois de conhecer os passos necessários para a tradução, torne-se capaz de consultar 
um léxico analítico completo — um recurso muito útil no trabalho de tradução de outros 
textos da Bíblia Hebraica.
 Um trabalho difícil mas muito importante está à sua espera, e não há razão para 
adiá-lo. Siga em frente pedindo o auxílio, a graça e a sabedoria que vêm 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 come-
çar 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 caracteres 
quadráticos, devido às suas formas mais ou menos quadradas. Existem também as letras 
cursivas, utilizadas atualmente na escrita manual. Neste livro, contudo, serão utilizadas 
apenas as quadráticas, pois são empregadas na literatura normalmente disponível em 
nosso país. Elas 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 tem vogais. É formado ape-
nas por consoantes, com o total de 22 letras básicas. Algumas delas, em determinadas 
ocasiões, podem assumir até quatro formas diferentes, como, por exemplo, a letra kaph:

k K  Ë

São quatro símbolos diferentes, ainda que com algumas semelhanças, para representar 
a mesma letra.

1.1. Primeiras onze letras do alfabeto hebraico
Procure decorar as onze primeiras letras a seguir, copiando-as ao lado dos modelos apre-
sentados na coluna “Forma à mão” (i.e., a forma de imprensa escrita à mão, não a escrita 
cursiva mencionada acima) e lendo-as, várias vezes em voz alta, como indicado na coluna 
que apresenta o nome de cada uma.
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