


Olá, Shalom!
Bem-vindos ao curso de
Alfabetização em Hebraico Bíblico. 
Nesta primeira aula você conhecerá um 
pouco da história do hebraico e algumas 
das suas características.



1. AS ORIGENS DO 
HEBRAICO  

O hebraico ou Ivrit é um idioma 
oriental, originário do Crescente 
Fértil, sendo uma das línguas mais 
antigas do mundo. 



Ocidente, onde 
vivemos 

Oriente,
Onde nasceu 
o hebraico 



• O idioma hebraico integra o 
grupo das línguas semitas onde 
estão o fenício, o samaritano, o 
aramaico, como demostramos no 
mapa a seguir. 



Arábicos

Semíticos  
Ocidentais 

Fenício 

Hebraico 
Samaritano

Semíticos  
Orientais 

Acádio 
Aramaico  
e outros



•O hebraico é conhecido como uma 
Lĕshôn Ha-Qôdesh ou Língua Sagrada, na 
qual está escrito quase todo o Antigo 
Testamento Protestante e a Bíblia 
Hebraica, exceto as passagens de Gênesis 
31.47, Jeremias 10.11, Daniel 2.4-7.28 e 
Esdras 4.8-6.18 e 7.12-26 que estão em 
aramaico.



• Alguns estudiosos afirmam que o alfabeto 
hebraico, originalmente, foi escrito usando-se 
uma escrita pictográfica como o proto-cananeu:



•A partir do alfabeto proto-cananeu, surge o 
alfabeto fenício, criado em algum momento 
entre os séculos 18 e 17 a.C.   

•A partir do alfabeto fenício, desenvolve-se a 
escrita proto-hebraica, também conhecida 
como “ketav Ivri”, que foi utilizada pelos 
israelitas até o exílio na Babilônia.





Após o exílio na Babilônia e o alfabeto hebraico ganhou uma 
remodelação e passou a ter uma escrita quadrática:



1 Estágio: Proto-cananeu

2 Estágio: Proto-hebraico – até o Exílio



3 Estágio: Hebraico Quadrático – No Exílio



2. AS DESCOBERTAS ARQUEOLÓGICAS EM 
HEBRAICO ANTIGO 

• Uma das primeiras evidências extra-bíblicas da escrita 
proto-hebraica é a inscrição de Siloé. 

• Encontrada em Jerusalém, na cidade de Davi, a inscrição 
é a comemoração de uma obra pública, a construção do 
túnel feito por Ezequias (2 Re 20.20 e 2 Cr 32.3-4) que 
levaria água da Fonte de Giom até o Poço de Siloé.







•No século XX, várias descobertas 
arqueológicas revelaram artefatos e até 
mesmo textos grandes em hebraico antigo 
ou em escrita escrita proto-hebraica.   

•A cada descoberta, a confirmação de 
importantes personagens e eventos 
bíblicos...



Um selo achado em MEGIDO, em 1904, com a inscrição 
“Shema, servo de Yaroboam”



O selo de Baruc, achado em Jerusalém, em 1975, com a 
inscrição  “Berekhyauhuh, filho de Neriyauhuh, o escriturário”



•Em em 1993 foi achado em Tel Dan, enquanto 
se fazia a manutenção da muralha da cidade 
de Acabe, duas pedras em basalto que 
ficaram conhecidas como a Estela de Dã.  

•Nela além dos nomes dos reis Jeorão e 
Acazias e se pode ler a expressão “casa de 
David”. 





Apesar da inscrição não está de todo preservada, 
nas linhas 7b-8a se pode ler: 

“do meu reino, e eu matei [sete]nta rei[s], que 
usavam milha[res de car]ros e milhares de cavaleiros 
(ou cavalos). [Eu matei Jeo]rão filho de [Acabe] Rei 
de Israel, e eu matei [Acaz]ías, filhos de [Jeorão re]I 
da Casa de Davi. E eu tornei [suas vilas em ruínas e 
tornei] sua terra em [desolação…”



Em fevereiro de 2018, em escavações dentro de 
Jerusalém, foi achado um selo com o nome Isaías 

seguido pelas letras N-B-Y, que quase formam a palavra 
“profeta” em hebraico.



•Apesar dessas descobertas, a mais fantástica de todas 
foram os Manuscritos do Mar Morto, descoberto nas 
grutas de Qumrã, perto do Mar Morto, em 1947.  

•Nos Manuscritos do Mar Morto foram achados 
porções de toda a Bíblia Hebraica, exceto do Livro 
de Ester e do Livro de Neemias. 

•Os MMM estão escritos em paleo-hebraico, como 
você pode ver no slide a seguir.





3. O HEBRAICO HOJE 

Atualmente, o hebraico é falado no Estado de 
Israel, um país menor do que Sergipe, o menor 
estado brasileiro, onde é a língua oficial, e está 
presente em todos os lugares, desde placas de 
sinalização, letreiros de lojas até em livros.















Como vimos, em Israel a escrita quadrática é popular 
e utilizada nos placas de rua, lojas de departamento, 

livros etc.



4. AS QUATRO CARACTERÍSTICAS DO 
HEBRAICO BÍBLICO 

No último tópico desta aula quero compartilhar 
com você as quatro características principais do 
hebraico, a língua do Antigo Testamento.



A primeira característica do hebraico é 
ser uma língua consonantal, ou seja, seu 
alfabeto é composto por 22 consoantes, 
sem diferença entre maiúsculas e 
minúsculas, e sem a presença das vogais.



O Alfabeto Hebraico 
e suas consoantes



•Para alguns estudiosos, originalmente, os 
primeiros textos hebraicos do Antigo 
Testamento tinham apenas consoantes e, 
provavelmente, não havia o espaço em branco 
entre as palavras e nem as vogais, que 
surgiram aos poucos.



Veja o verso de Gênesis 1.1 com texto consonantal, sem espaço 
entre as palavras: 

Em português seria como se escrevêssemos: 

EMPRINCIPIOCRIOUDEUSOSCEUSEATERRA. 

Um detalhe, apesar da língua ser consonantal, as vogais eram 
faladas por quem conhecia a língua.

בראשיתבראאלהיםאתהשמיםואתהארץ׃



Agora, veja o verso de Gênesis 1.1 ainda com texto 
consonantal, mas com espaço branco entre as palavras: 

EM PRINCÍPIO CRIOU DEUS OS CEUS E A 
TERRA.

בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ׃



Por fim, veja o verso de Gênesis 1.1 como 
aparece hoje nas bíblias hebraicas, com os 
espaços brancos entre as palavras e com os 
sinais vocálicos:

ּבְֵראׁשִית ּבָָרא אֱֹלהִים אֵת הַׁשָּמַיִם וְאֵת הָאֶָֽרץ׃



A segunda característica da língua 

hebraica é que suas palavras e frases são 

escritas e lidas da direita para a 

esquerda.
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•A terceira característica dessa língua especial 
é que ela não tem pontuação explícita de 
vírgula, ponto e vírgula ou exclamação. 

•Apenas é explícito na frase o ponto final, que 
é representado graficamente por :  

•Veja no texto a seguir.
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Ponto final da frase ou do versículo.



A quarta característica do 
hebraico é que o superlativo é 
expresso pela repetição de 
palavras do mesmo tronco ou raiz 
colocadas lado a lado.



	“Santo	dos	Santos”:

ֹקֶדׁש הַּקֳָדשִים׃



ׁשִיר הַׁשִּיִרים
	“Cântico	dos	Cânticos”:


