


• Olá, Shalom!  

• Bem-vindos a quarta aula de 
Alfabetização em Hebraico 
Bíblico, onde aprenderemos 
as consoantes VAV até o 
YOD.



A primeira letra que 
aprenderemos nesta lição 
é o VAV. wA letra Vav tem som V de 
Vela e é a sexta alfabeto 
hebraico.



Juntando o VAV com as vogais lemos mais 
algumas sílabas hebraicas:

Ww wo  Aw ywI wE w'
vu vo vi ve va

wu w' wI w< w:
vu vo vi ve va



wG:
gav

Costas	(	gav	)



A sétima letra do 
alfabeto hebraico, o 
ZAIN que tem som Z, 
de Zebra, tendo ou não 
o ponto interior.

z



Juntando o ZAIN com as vogais que 
conseguimos ler mais algumas sílabas hebraicas:

Wz zo  Az yzI zE z'

zu z' zI z< z:
zu zo zi ze za



bh'z"
zaha

Ouro	(	zahav	)

v



A oitava letra do 
alfabeto hebraico é 
o HET, que tem 
som H, forte, 
como o de Honda.  x



O HET é bem 
parecido com o 
HE, que tem uma 
abertura. xh



Juntando o HET com as vogais conseguimos ler 
mais algumas sílabas hebraicas:

Wx xo  Ax yhi xe x'

xu x' xi x, h;

hu ho hi he ha



hagFesta	(	hag	)

gx;



A nona letra do 
alfabeto hebraico  
é o TET, que tem 
som T, de Tatu. j



Juntando o TET com as vogais conseguimos ler 
mais sílabas hebraicas:

Wj jo  Aj yji je j'

ju j' ji j, j;

tu to ti te ta



Bom,	bem	(	tov	)

bAj
tov



A décima letra do 
alfabeto hebraico é o 
YOD, que tem som Y, 
de Yes. y



Juntando o YOD com as vogais que 
conseguimos ler mais algumas sílabas hebraicas:

Wy yo  Ay yyI yE y'

yu yo yi ye ya

yu y' yI y, y;

yu yo yi ye ya



dy"
ya

Mão	(	yad	)

d



Nesta lição aprendemos as letras:



Vocabulário da Lição 

1. Costas = Gav  
2. Ouro = Zahav  
3. Festa = Hag  
4. Bom, bem = Tov  
5. Mão = Yad 


