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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 de 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 adaptadas para estes, 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 no vocabulário são tarefas que não podem 
ser negligenciadas. Os exercícios estão em ordem crescente; normalmente, o posterior 
depende de elementos do anterior. Assim, para que possa haver melhor aproveitamento 
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 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; isto facilitará seu trabalho de tradução. A técnica da utilização de cartões, 
nos quais são escritas de um lado as palavras hebraicas e do outro as equivalentes 
portuguesas, 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 terceira edição da Gramática instrumental do hebraico, que foi ampliada 
e corrigida em alguns pontos. Desde sua primeira edição, em 2005, a obra tem sido 
aprimorada levando-se em conta os bons comentários de alunos e as observações inteli-
gentes de vários professores que atuam em faculdades teológicas brasileiras 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 aluno, depois 
de conhecer os passos necessários para a tradução, esteja capacitado a 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!

Gramática instrumental do hebraico.indd   22 07/03/2017   10:30:18



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 ainda hoje 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 possui vogais. É formado 
apenas 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, possuindo também o mesmo valor numérico, como será visto mais adiante.

1.1. Primeiras onze letras do alfabeto hebraico
Procure decorar as onze primeiras letras a seguir, copiando-as ao lado dos modelos apre-
sentados e lendo-as, várias vezes em voz alta, como indicado na coluna que apresenta o 
nome de cada uma.
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Nome Forma Cópia Cópia Cópia Cópia Cópia Cópia Cópia

’aleph a
beth b
gimel g
daleth d

he h
waw w
zayin z
heth j
teth f
yodh y
kaph k
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1.1.1. Transliteração das onze primeiras letras
Veja a seguir as letras do alfabeto português ou os símbolos correspondentes ao alfabeto 
hebraico que são adotados neste livro para uma possível transliteração.

Nome da letra hebraica Forma hebraica da letra Transliteração

’aleph a ’

beth b b

gimel g g

daleth d d

he h h

waw w w

zayin z z

heth j ḥ

teth f ṭ

yodh y y

kaph k k

Esclarecimentos sobre transliteração e pronúncia:
a) O ’aleph (a) não possui correspondente em português. Utiliza-se em sua transli-

teração1 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 ocorre algo
semelhante quando se utiliza a letra h em palavras como “homem” ou “hora”. O h
figura nessas palavras, mas não é pronunciado.

b) O gimel (g) 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.

1Transliterar é representar letras de uma palavra com caracteres equivalentes de outra língua. Devido à falta 
de padrão para a transliteração do hebraico em português e à multiplicidade de propostas, sugerimos neste livro 
que, em trabalhos diversos em que 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 auxílio 
de leitura para quem não conhece a língua original. Aqui estamos adotando a transliteração utilizada em R. Laird 
Harris; Gleason L. Archer Jr.; Bruce K. Waltke, orgs., Dicionário internacional de teologia do Antigo Testamento 
(São Paulo: Vida Nova, 1998). 
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