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Este texto é dedicado à utilização do dicionário de grego bíblico, explicando cada compo-

nente de informação dos itens lexicográficos.    

 

Substantivo 
   céu Lc 9.54 

item lexical sufixo de geniti-

vo; indicativo de 

declinação: se-

gunda 

artigo definido; 

indicativo de 

gênero: masculi-

no 

significado referência bíblica 

     
   livro Lc 3.4 

item lexical sufixo de geniti-

vo; indicativo de 

declinação: se-

gunda 

artigo definido; 

indicativo de 

gênero: feminino 

significado referência bíblica 

     
   trabalho Mc 13.34 

item lexical sufixo de geniti-

vo; indicativo de 

declinação: se-

gunda 

artigo definido; 

indicativo de 

gênero:  

neutro 

significado. referência bíblica 

     
   igreja 1Co 12.28 

item lexical 

 

sufixo de geniti-

vo; indicativo de 

declinação: pri-

meira 

artigo definido; 

indicativo de 

gênero:  

feminino 

significado referência bíblica 

     
   língua Ap 5.9 

item lexical 

 

sufixo de geniti-

vo; indicativo de 

declinação: pri-

meira 

artigo definido; 

indicativo de 

gênero:  

feminino 

significado referência bíblica 

     
   amor Mt 24.12 

item lexical sufixo de geniti-

vo; indicativo de 

declinação: pri-

meira 

artigo definido; 

indicativo de 

gênero:  

feminino 

significado referência bíblica 

     
   jovem, rapaz At 7.58 

item lexical sufixo de geniti- artigo definido; significado referência bíblica 
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vo; indicativo de 

declinação: pri-

meira 

indicativo de 

gênero: masculi-

no 

     
   profeta Lc 24.44 

item lexical sufixo de geniti-

vo; indicativo de 

declinação: pri-

meira 

artigo definido; 

indicativo de 

gênero: masculi-

no 

significado referência bíblica 

     
   pai Mt 2.22 

item lexical sufixo de geniti-

vo; indicativo de 

declinação: ter-

ceira 

artigo definido; 

indicativo de 

gênero: masculi-

no 

significado referência bíblica 

     
   mãe Mt 1.19 

item lexical sufixo de geniti-

vo; indicativo de 

declinação: ter-

ceira 

artigo definido; 

indicativo de 

gênero:  

feminino 

significado referência bíblica 

     
   corpo Mt 5.29 

item lexical sufixo de geniti-

vo; indicativo de 

declinação: ter-

ceira 

artigo definido; 

indicativo de 

gênero:  

neutro 

significado referência bíblica 

     
   carne 1Co 15.39 

item lexical sufixo de geniti-

vo; indicativo de 

declinação: ter-

ceira 

artigo definido; 

indicativo de 

gênero:  

feminino 

significado referência bíblica 

     
   cidade Mt 2.23 

item lexical sufixo de geniti-

vo; indicativo de 

declinação: ter-

ceira 

artigo definido; 

indicativo de 

gênero:  

feminino 

significado referência bíblica 

     
   rei Mt 1.6 

item lexical sufixo de geniti-

vo; indicativo de 

declinação: ter-

ceira 

artigo definido; 

indicativo de 

gênero:  

masculino 

significado referência bíblica 

     
   raça, nação At 7.19 

item lexical sufixo de geniti-

vo; indicativo de 

artigo definido; 

indicativo de 

significado referência bíblica 
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declinação: ter-

ceira 

gênero:  

neutro 

 

Adjetivo 
   bom Mt 25.21 

item lexical sufixo da forma 

feminina  

sufixo da forma 

neutra 

significado referência bíblica 

     
   santo Jo 17.11 

item lexical sufixo da forma 

feminina 

sufixo da forma 

neutra 

significado referência bíblica 

     
   justo, reto Tt 1.8 

item lexical sufixo da forma 

feminina 

sufixo da forma 

neutra 

significado referência bíblica 

     
   pequeno Mt 13.32 

item lexical sufixo da forma 

feminina 

sufixo da forma 

neutra 

significado referência bíblica 

     
   outro Mt 2.12 

item lexical sufixo da forma 

feminina 

sufixo da forma 

neutra 

significado referência bíblica 

     
   primeiro Mt 26.17 

item lexical sufixo da forma 

feminina 

sufixo da forma 

neutra 

significado referência bíblica 

     
   profundo At 20.9 

item lexical sufixo da forma 

feminina 

sufixo da forma 

neutra 

significado referência bíblica 

 

Verbo 
  escrever Gl 6.11 

item lexical a forma verbal é a da primeira pessoa 

do singular do presente  

do indicativo, voz ativa;  

a terminação é  

significado referência bíblica 

    
  vir Mc 1.29 

item lexical a forma verbal é a da primeira pessoa 

do singular do presente  

do indicativo, voz média/passiva;  

a terminação é  

significado referência bíblica 

    
  dar Mt 4.9 

item lexical a forma verbal é a da primeira pessoa 

do singular do presente  

significado referência bíblica 
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do indicativo, voz ativa;  

a terminação é  

 

Nome Próprio 
   Jesus Mc 1.1 

item lexical sufixo de geniti-

vo; indicativo de 

declinação: se-

gunda 

artigo definido; 

indicativo de 

gênero:  

masculino 

significado referência bíblica 

     
 ----  José Mt 1.16 

item lexical o nome é indecli-

nável 

artigo definido; 

indicativo de 

gênero:  

masculino 

significado referência bíblica 

     
   Maria Lc 1.27 

item lexical sufixo de geniti-

vo; indicativo de 

declinação: pri-

meira 

artigo definido; 

indicativo de 

gênero:  

feminino 

significado referência bíblica 

     
   Judas Mt 10.4 

item lexical sufixo de geniti-

vo; indicativo de 

declinação: pri-

meira 

artigo definido; 

indicativo de 

gênero:  

masculino 

significado referência bíblica 

 

Topônimo 
 ----  Jerusalém At 1.8 

item lexical o topônimo é 

indeclinável 

artigo definido; 

indicativo de 

gênero:  

feminino 

significado referência bíblica 

     
 ----  Israel Lc 2.32 

item lexical o topônimo é 

indeclinável 

artigo definido; 

indicativo de 

gênero:  

masculino 

significado referência bíblica 
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