
 

1 

 

Utilização do Dicionário de Hebraico Bíblico 

 

Edson de Faria Francisco 

www.bibliahebraica.com.br 

abril de 2020 

 

Este texto é dedicado à utilização do dicionário de hebraico bíblico, explicando cada com-

ponente de informação dos itens lexicográficos.  

   

Substantivo 

item lexical    

 m. → o gênero do item lexical: masculino. 

 cs.  → o item lexical em estado construto singular.  

 pl.  → o item lexical em estado absoluto plural. 

 cs.  → o item lexical em estado construto plural.  

 sf.  → o item lexical com sufixo pronominal.  

 pai → o significado do item lexical.  

 Gn 2.24 → a referência bíblica onde aparece o item lexical.   

    

 m.  → o gênero do item lexical: masculino. 

 cs.  → o item lexical em estado construto singular. 

 pl.  → o item lexical em estado absoluto plural. 

 cs.  → o item lexical em estado construto plural. 

 sf.  → o item lexical com sufixo pronominal. 

 casa → o significado do item lexical. 

 Jz 11.31 → a referência bíblica onde aparece o item lexical.   

    

I  m. → o gênero do item lexical: masculino. 

 pomar → o significado do item lexical. 

 2Rs 19.23 → a referência bíblica onde aparece o item lexical.   

    

II  n.l. → a classificação do item lexical: nome de localidade. 

 Carmelo → o significado do item lexical. 

 1Sm 25.2 → a referência bíblica onde aparece o item lexical.   

    

III  n. de monte → a classificação do item lexical: nome de monte. 

 Carmelo → o significado do item lexical. 

 1Rs 18.19 → a referência bíblica onde aparece o item lexical.   

    

IV  m. → a classificação do item lexical: masculino. 

 espiga verde → o significado do item lexical. 

 Lv 2.14 → a referência bíblica onde aparece o item lexical.   

    

 (√ ) → a raiz verbal da qual deriva o item lexical. 

 m. → o gênero do item lexical: masculino. 

 cs.  → o item lexical em estado construto singular. 

 pl.  → o item lexical em estado absoluto plural.  
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 cs.  → o item lexical em estado construto plural. 

 sf.  → o item lexical com sufixo pronominal. 

 ungido → o significado do item lexical. 

 Sl 2.2 → a referência bíblica onde aparece o item lexical.   

    

 , (√ ) → a raiz verbal da qual deriva o item lexical. 

 m. → o gênero do item lexical: masculino. 

 cs.   → o item lexical em estado construto singular. 

 pl.  → o item lexical em estado absoluto plural. 

 sf.  → o item lexical com sufixo pronominal. 

 paz → o significado do item lexical. 

 Nm 6.26 → a referência bíblica onde aparece o item lexical.   

    

 (√ III ) → a raiz verbal da qual deriva o item lexical. 

 f. → o gênero do item lexical: feminino. 

 cs.  → o item lexical em estado construto singular. 

 pl.  → o item lexical em estado absoluto plural.  

 cs.  → o item lexical em estado construto plural. 

 sf.  → o item lexical com sufixo pronominal. 

 lei → o significado do item lexical. 

 Dt 17.11 → a referência bíblica onde aparece o item lexical.   

 

Adjetivo 

item lexical    

 (√ ) → a raiz verbal da qual deriva o item lexical. 

 adj. → a classificação do item lexical: adjetivo. 

 f.  → a forma feminina singular do item lexical. 

 pl.   → o item lexical em forma plural. 

 f.  → a forma feminina plural do item lexical. 

 novo → o significado do item lexical. 

 Êx 1.8 → a referência bíblica onde aparece o item lexical.   

    

 (√ ) → a raiz verbal da qual deriva o item lexical. 

 adj. → a classificação do item lexical: adjetivo. 

 f.  → a forma feminina singular do item lexical. 

 pl.  → o item lexical em forma plural. 

 f.  → a forma feminina plural do item lexical. 

 bom → o significado do item lexical. 

 Jz 16.25 → a referência bíblica onde aparece o item lexical.   

  

Nome Próprio 

item lexical    

 n.m. → a classificação do item lexical: nome próprio masculino. 

 Abraão → o significado do item lexical. 

 Gn 17.5 → a referência bíblica onde aparece o item lexical.   

    

 n.d. → a classificação do item lexical: nome de divindade. 
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 Baal → o significado do item lexical. 

 Jz 6.31 → a referência bíblica onde aparece o item lexical.    

    

 n.d. → a classificação do item lexical: nome de divindade. 

 Astarote → o significado do item lexical. 

 1Sm 7.3 → a referência bíblica onde aparece o item lexical.    

 , n.m. → a classificação do item lexical: nome próprio masculino. 

 Zedequias → o significado do item lexical. 

 1Rs 22.11 → a referência bíblica onde aparece o item lexical.   

    

 n.f. → a classificação do item lexical: nome próprio feminino. 

 Rebeca → o significado do item lexical. 

 Gn 22.23 → a referência bíblica onde aparece o item lexical.   

 

Topônimo 

item lexical    

 n.l. → a classificação do item lexical: nome de localidade. 

 Jerusalém → o significado do item lexical. 

 Jr 26.18 → a referência bíblica onde aparece o item lexical.   

    

 n.m e n.p. → a classificação do item lexical: nome próprio masculino e no-

me de povo.  

 Israel → o significado do item lexical. 

 Is 1.3 → a referência bíblica onde aparece o item lexical.   

 

Verbo 

item lexical    

I  qal → ajoelhar (Sl 95.6). 

 hifil → fazer ajoelhar (Gn 24.11). 

    

II  qal → ser abençoado (Gn 14.19); ser bendito (Gn 9.26).   

 nifal → ser abençoado (Gn 12.3). 

 piel → abençoar (Js 8.33); bendizer (Js 22.33). 

 pual → ser abençoado (Nm 22.6); ser bendito (Jó 1.21). 

 hitpael → abençoar-se (Dt 29.18). 

    

 qal → crescer (Jz 11.2); ser grande (2Sm 7.22). 

 piel → deixar crescer (Is 1.2); tornar grande (Js 3.7). 

 pual → ser crescido (Sl 144.12).  

 hifil → tornar grande (1Sm 20.41). 

 hitpael → mostrar-se grande (Ez 38.23). 

    

I  qal → lançar (Êx 15.4); atirar (1Sm 20.37). 

 nifal → ser flechado (Êx 19.13). 

 hifil → atirar (1Sm 31.3). 

    

II  hifil → dar de beber (Os 6.3). 
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 hofal → ser dado de beber (Pv 11.25). 

III  hifil → instruir, ensinar (Jz 13.8). 
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