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1. INTRODUÇÃO
'XUDQWH R SHUtRGR FOiVVLFR D OtQJXD JUHJD HUD GLYLGLGD HP GLDOHWRV
VHQGR RV SULQFLSDLV R 'yULFR R $HyOLFR H R ,{QLFR 1R TXLQWR VpFXOR D&
XPD GLYLVmR GR ,{QLFR R ÉWLFR $OFDQoRX VXSUHPDFLD VREUH RV RXWURV 2
ÉWLFRHUDDOtQJXDGH$WHQDVGXUDQWHRVHXSHUtRGRGHJOyULDHUDDOtQJXDGH
3ODWmR'HPyVWHQHVHRXWURVJUDQGHVHVFULWRUHV

$WHQDV IRL FRQTXLVWDGD SRU )LOLSH PDFHG{QLR H R JUHJR WDPEpP
FRQTXLVWRXRVPDFHG{QLRV$FRQTXLVWDGH$OH[DQGUHVLJQLILFRXDFRQTXLVWD
GR ÉWLFR 2V 5RPDQRV FRQTXLVWDUDP R PXQGR PDV WDPEpP DGRWDUDP R
JUHJRFRPRDSULQFLSDOOtQJXDGRLPSpULRVHJXLGDSHOR/DWLP

2JUHJRVRIUHXXPDJUDQGHDGDSWDomRDQRYDVLWXDomRUHFHEHQGR
LQIOXrQFLDV GH RXWURV GLDOHWRV JUHJRV EHP FRPR GDV OtQJXDV HVWUDQJHLUDV
FRQTXLVWDGDV(VWDQRYDOtQJXDFKDPDYDVH´.2,1ÈµRX´&RPXPµSRUVHUD
OtQJXDFRPXPQRPXQGRFLYLOL]DGR

$ 6HSWXDJLQWD 2 1RYR 7HVWDPHQWR H GRFXPHQWRV GRV 3DLV GD ,JUHMD
PRVWUDPTXHR´.RLQrµHUDDOtQJXDXVDGDHPD&DWpG&2.RLQr
GR1RYR7HVWDPHQWRpPDLVVLPLODUDOtQJXDIDODGDGDpSRFDGRTXHDOtQJXD
XVDGDQDOLWHUDWXUDFOiVVLFDGDpSRFD
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ALVOS DO CURSO

 5HFRQKHFHU H UHFLWDU GH PHPyULD DV WHUPLQDo}HV JUHJDV HQVLQDGDV
QHVWHPyGXOR$VWHUPLQDo}HVHQVLQDGDVQHVWHPyGXORLQFOXHPDOJXQV
YHUERVQRPHVSURQRPHVHDGMHWLYRV

 (QWHQGHU H GLVFXWLU RV FRQFHLWRV JUDPDWLFDLV H FRQVWUXo}HV
FDUDFWHUtVWLFDV GD OtQJXD JUHJD ,VWR LQFOXL WHPSR YR] PRGR JrQHUR
Q~PHURFDVRHWF

 8VDU RV GLYHUVRV UHFXUVRV GLVSRQtYHLV SDUD ID]HU D H[HJHVH GH XP
YHUVtFXORQRWH[WRRULJLQDO

 5HFLWDU GH PHPyULD H WUDGX]LU SDODYUDV JUHJDV SDUD R SRUWXJXrV H
YLFHYHUVD
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LIÇÃO 1 PDWHPDHLM
ALFABETO/VOGAIS/DITONGOS/ASPIRAÇÃO/PONTUAÇÃO

OBJETIVOS:
1.
2.
3.
4.
5.

Recitar e escrever o alfabeto grego de cor.
Distinguir as vogais longas e breves.
Reconhecer e pronunciar os ditongos gregos.
Usar e pronunciar os sinais de aspiração.
Reconhecer os sinais de pontuação.

I – O ALFABETO
MAIÚSCULAS

MINÚSCULAS

NOME

PRONÚNCIA

$
%
*
'
(
=
+
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,
.
/
0
1
&
2
3
5
6
7
8

D
E
J
G
H
]
K
T
L
N
O
P
Q
F
R
S
U
VM
W
X

Alfa
Betha
Gama
Delta
Épsilon
Zeta
Êta
Theta
Iôta
Kapa
Lâmbda
Mü
Nü
Xi
Ómicron
Pi
Ro
Sigma
Tau
Üpsilon

)
;

I
[

Fi
Qui

<
:

\
Z

Psi
Ômega

“a” em mar
“b” em boi
“g” em gato
“d” em dado
“e” em até
“z” em prazo
“e” em vê
“th” em inglês
“i” em mim
“c” em cá
“l” em lá
“m” em mata
“n” em nada
“x” em sexo
“o” em nó
“p” em pó
“r” em rato
“s” em sim
“t” em tem
“u” em francês / som
“i”
“f” em Faraó
“j”
espanhol
“ch”
alemão.
“ps” em psicologia
“o” em dono

OBSERVAÇÕES:
a. Este “M” é usado sempre no final de uma palavra; em outros lugares use o “V”.
b. O “J” antes de “JN[” é pronunciado como “ng”. Ex: DJJHORM – “anguelos”.
c. Uma palavra grega tem tantas sílabas quantas vogais ou ditongos. Ex: HODERQ
PDUWXM\X[KJLQZVNZ.
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II – AS VOGAIS
Breve
D
H
R
L
X

Longas
D
K
Z
L
X

OBS: O “D L X” podem ter pronúncias breves ou longas. O “D” e o “X” têm sons
longos quase idênticos aos breves, o “L” tem som breve como em “pit”, e longo como em
“feet”.
III – DITINGOS
Ditongo é a fusão de dois sons vocais em um só. Em grego temos os seguintes
ditongos:
Ditongos
Sons
“ai” em aipo
DL
“au” em audaz
DX
“ei” em anéis
HL
“eu” em neutro
HX
“oi” em anzóis
RL
“u” em tu
RX
“ui” em eqüino
XL
OBS: Os ditongos “KX” e “ZX” são muito raros. Vogais longas seguidas de iota, DK
Z têm o L sobrescrito e não afeta o som.
IV – ASPIRAÇÃO
Toda vogal ou ditongo no início de uma palavra tem uma aspiração que se coloca em
cima da letra; em caso de ditongo, vai a cima da segunda letra. A aspiração branda (ζ) não
modifica a pronúncia; já a áspera ({) tem o valor do “h” em inglês. O “X” sempre leva
aspiração áspera. Vejamos alguns exemplos de aspirações:
LRM PDUWDQZ
V – PONTUAÇÃO
Há quatro sinais de pontuação no grego: Vírgula, ponto final, ponto em cima e ponto-evírgula.

A vírgula e o ponto final são equivalentes aos sinais em português. O ponto em cima
(‘) equivale aos dois pontos e ponto-e-vírgula ao ponto de interrogação. Assim, temos:
, = , . = . υ= θ = : ; = ?
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LIÇÃO 2 PDWHPDGXR
ACENTUAÇÃO: VERBOS E SUBSTANTIVOS

OBJETIVOS:
1. Aplicar as regras gerais de acentuação.
2. Aplicar as regras gerais de acentuação de nomes e verbos.
I – ACENTUAÇÃO
Há três tipos de acentos em grego: o agudo (τ), o grave (ξ) e o circunflexo (^). Os
acentos sempre são colocados sobre uma vogal ou ditongo; no caso do ditongo, é sempre
sobre a segunda vogal.
Quando uma aspiração e um sinal vêm sobre a mesma vogal, a aspiração vem primeiro
e o sinal depois, com exceção do circunflexo, que é colocado sobre a aspiração. Ex: R℘NRX
R℘NRM.
Sílabas contendo vogais longas ou ditongos são sílabas longas, mas “DL” e “RL” no
final de uma palavra são breves (em relação à acentuação).
Ex: DQTUZSRXM é longa, pois tem ditongo em “RX”.
DQTUZSRL é breve, pois tem ditongo em “RL”.
MAS DQTUZSRLM é longa, pois tem sigma (M) final acrescentado ao ditongo.
O “H” e o “R” são sempre breves, o “K” e o “Z” são sempre longas.
Já o “DLX” será aprendido por observação.
* REGRAS:
1. EM RELAÇÃO À ÚLTIMA SÍLABA:
a) O agudo pode cair nas últimas 3 sílabas (Ex: SRVWRORM – está errada). Um
acento agudo na última sílaba de uma palavra, seguida por outra sem nenhum
sinal de pontuação, é transformada em grave (Ex: JUDIK QTUZSRM – está
correta).
b) O circunflexo pode cair nas duas últimas sílabas (Ex: SLVWHXRPHQ – está
errada).
c) O grave só pode cair na última sílaba.
1.1. QUANDO FOR LONGA:

a) Pode ter acento agudo ou circunflexo.
b) A antepenúltima não pode ser acentuada.
c) A penúltima, se acentuada, leva um agudo.
Ex: DSRVWZOZ e DSRVWRORX estão erradas.
DSRVWROZ e DSRVWRORL estão certas.

2. EM RELAÇÃO À SÍLABA BREVE:
a) O único acento que NÁO PODE vir sobre ela é o circunflexo.
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b) Se a última sílaba for breve, com uma penúltima longa, se acentuada, leva o
circunflexo. Ex: GRXOH e GRXORL estão erradas; já GR¬ORM está correta.
OBSERVAÇÃO: As regras não dizem onde os acentos devem ir, mas estabelecem limites onde
não devem ir; assim, por exemplo, o acento de OR¬PHQRX poderia ser qualquer uma das 3
formas: ORXPHQRXORXPHQRXORXPHQRX. Existem duas outras regras que nos ajudam a
determinar a posição certa.
II – ACENTUAÇÃO VERBAL
Os verbos têm acentos recessivos, ou seja, devem ser colocados na sílaba mais atrás
possível quanto permitido pelas regras gerais.
Ex: HJLQZVNRX, a única forma é HJLQZVNRX.
V¶]H, a única forma é VZ]H.
III – ACENTUAÇÃO DE SUBSTANTIVOS
Deve ser constante em seguir o acento do Nominativo tanto quanto possível. Assim, é
necessário saber de cor: RLNRMRLNRXRLNZRLNHRLNRLRLNZQRLNRLMRLNRXM.
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LIÇÃO 3 PDWHPDWUHLM
PRES. ATIVO INDIC./CONJUNÇÃO VERBAL/ANÁLISE VERBAL

OBJETIVOS:
1. Recitar de cor o vocabulário grego com suas respectivas traduções.
2. Recitar de cor as terminações verbais do Presente Ativo do Indicativo.
3. Definir e explicar os conceitos gramaticais, em particular os seis elementos de um
verbo.
I – PRESENTE ATIVO DO INDICATIVO
1. VOCABULÁRIO: (aprender de cor os verbos abaixo – fazer fichas de auxílio).
EOHSZ......................... eu vejo
JLQZVNZ.................... eu conheço
JUDIZ......................... eu escrevo
GLGDVNZ..................... eu ensino

ODPDEDQZ............. eu recebo
OHJZ........................ eu digo
OXZ.......................... eu solto, destruo
H[Z.......................... eu tenho

2. OS VERBOS: têm tempo, voz e modo, como no português. Os tempos verbais gregos
expressam mais a qualidade da ação do que o tempo em que a ação acontece. Somente no
Indicativo é que o Presente indica Tempo Presente. A idéia principal do Presente é que a ação
é contínua, ainda em progresso, e é chamada de Linear ou Durativa.
OXZ .............. eu solto, destruo ou eu estou soltando/destruindo.
OXHLM............ tu soltas, destróis ou estás soltando/destruindo.
* A VOZ ATIVA indica que o sujeito é quem pratica a ação e o MODO INDICATIVO implica
que a ação é um fato.
3. CONJUGAÇÃO DO VERBO:
S OXZ..... eu solto/estou soltando.
I OXHLM... tu soltas/estás soltando.
N OXHL..... ele/ela solta/está soltando.

P
L
U

OXRPHQ..... nós soltamos/estamos soltando.
OHJZ......... vós soltais/estais soltando.
OXRXVL..... eles/elas soltam/estão soltando.

4. TERMINAÇÕES PESSOAIS:
O pronome pessoal quase não é usado no grego, pois as próprias terminações já
indicam por si que a pessoa está fazendo a ação. As terminações para os verbos primários
(presente, futuro e perfeito) são: ZHLMHLRPHQHWHRXVL
5. RAIZ, TEMA, VOGAL TEMÁTICA:
a) RAIZ: a primeira pessoa do singular do Presente Ativo do Indicativo é a raiz do verbo.
b) TEMA/RADICAL: é a parte constante (quase sempre) de um verbo.
c) VOGAL TEMÁTICA: é a vogal colocada entre o Tema e as Terminações Pessoais que
começam com consoantes. O “R” antes de “P” e “J” e “H” antes das outras
consoantes.
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Para conjugar um verbo é só pegar o Tema, adicionar as Terminações Pessoais e
colocar a Vogal Temática onde for necessária. Como exemplo, vejamos como seria a
conjugação do verbo OXZ.
Número
S
I
N

Pessoa
1
2
3

P
L
U

1
2
3

Tema
OX
OX
OX

OX
OX
OX

Vogal Temática
R
H
-

Terminações
Z
HLM
HL

PHQ
WH
RXVL

OBSERVAÇÃO: daqui por diante iremos aprender a Vogal Temática como parte das
Terminações.
6. ACENTUAÇÃO VERBAL:
Os verbos têm acentos recessivos. Assim, precisamos apenas observar a última sílaba:
se for breve leva um agudo na antepenúltima sílaba; se for longa leva um agudo na
penúltima sílaba.
7. ANÁLISE DE UM VERBO:
Analisar um verbo significa reconhecer Tempo, Voz, Modo, Pessoa, Número, Raiz e
Significado do verbo. Vejamos um exemplo de análise utilizando alguns verbos diferentes e
em diferentes conjugações:
TEMPO

VOZ

MODO

PESSOA

Presente
Presente

Ativa
Ativa

Indicativo
Indicativo

1
2

Singular
Plural

OHJRXVL Presente

Ativa

Indicativo

3

Plural

H[RPHQ Presente

Ativa

Indicativo

1

Plural

VERBO

OXZ
H[HWH

NÚMERO RAIZ

SIGNIFICADO

OXZ Solto/estou soltando
H[Z vós tendes/estais
tendo.
OHJZ eles dizem/estão
dizendo
H[Znós temos/estamos
tendo
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LIÇÃO 4 PDWHPDWHVVDUHM
SEGUNDA DECLINAÇÃO/ANÁLISE DE SUBSTANTIVOS

OBJETIVOS:
1. Recitar de cor o vocabulário.
2. Recitar de cor as terminações da Segunda Declinação.
I – VOCABULÁRIO
DGHOIRMR ................ irmão
DQTUZSRMR ................ homem
DSRVWRORMR ................ apóstolo
GRXORMR
................ servo / escravo
GZURQWR
................ dom / presente
TDQDWRMR ................. morte

LHSRQWR
................. templo
NDL conjunção ................. “e”
ORJRMR
................. palavra
QRPRMR
................. lei
RLNRMR
................. casa
XLRMR
................. filho

II – SEGUNDA DECLINAÇÃO
1. DECLINAÇÃO: é a mudança que ocorre na forma dos substantivos (incluindo pronomes,

adjetivos e verbos no particípio) com o propósito de indicar sua relação com o resto da
sentença. Há 3 declinações em grego. A primeira, com a predominância do “D” – e por isso
chamada de declinação “D”, a segunda em “R”; e a terceira com predominância de
consoantes. Porém, aprenderemos em primeiro lugar a Segunda Declinação por razão de
conveniência, por ser mais fácil.
Os substantivos, no grego, têm gênero, número e caso. Vejamos:
2. GÊNERO: existem 3 gêneros: masculino, feminino e neutro. Os gêneros devem ser
decorados juntamente com a palavra. Quase todos os substantivos da Segunda Declinação
terminados em “RM” são masculinos; e em “RQ” são neutros. O gênero é indicado no
vocabulário (e também nos dicionários) pelo artigo posto em frente à palavra. O artigo
masculino é “R”, o feminino “K” e o neutro é “WR”.

Exemplos: GRXORMR
R (masculino); JUDIKK
K (feminino); GZURQWR
WR (neutro).
OBSERVAÇÃO: em grego não há artigo indefinido, nem no singular, nem no plural. Assim,

DGHOIRM pode significar “irmão” ou “um irmão”. No entanto, existe o artigo definido, e
quando este aparece à tradução no Português também deve contar o artigo definido. Assim,
DQTUZSRL significa “homens” ou “uns homens”, mas não pode ser traduzido por “os
homens”.
3. NÚMERO: como no Português, existem 2 números (singular ou plural). Verbos concordam

com o sujeito em número. Vejamos:
GRXORMOXHL = um servo/escravo está soltando/destruindo.
GRXORLOXRXVL = uns servos/escravos estão soltando/destruindo.
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4. CASO: é a função que um substantivo (declinado) exerce na sentença. Caso é uma

questão de função; declinação é uma questão de forma. Existem 5 casos: Nominativo,
Genitivo, (Ablativo, Locativo, Instrumental); Dativo, Acusativo e Vocativo. Como exemplo,
vejamos a declinação de DQTUZSRM (homem).
Singular
Nominativo DQTUZSRM
RM um homem
Genitivo
DQTUZSRX
RX
RX de um homem
Dativo
DQTUZSZ
Z para; a um homem
Acusativo DQTUZSRQ
RQ
RQ um homem
Vocativo
DQTUZSH
SH
SH ó, homem!

Plural
DQTUZSRL
RL uns homens
DQTUZSZQ
ZQ
ZQ de uns homens
DQTUZSRLM
RLM
RLM para; a uns homens
DQTUZSRXM
RXM
RXM uns homens
DQTUZSRL
RL
RL ó, homens!

OBSERVAÇÃO: As regras de acentuação devem ser observadas e a pronúncia deve ser feita
colocando ênfase na sílaba acentuada – como no Português. O Tema (radical) é a parte
constante, ao qual as terminações são adicionadas. O Tema de DQTUZSRM é “DQTUZSR”,
daí ser chamada declinação “R”; mas devemos decorar como “DQTUZS” e –RM, -RX, -Z, -RQ,
etc., como sendo as terminações. Observe, entretanto, que o “R” é a vogal predominante na
última sílaba. Vejamos, então, as funções:
a)

Nominativo: O sujeito de uma sentença aparece sempre no Nominativo. Assim,
DSRVWRORMJLQZVNHL significa “um apóstolo conhece (está conhecendo)”.

b)

Genitivo: Expressa possessão, bem como origem ou derivação. O Genitivo tem outros
usos, os quais deverão ser aprendidos por observação; mas por enquanto, iremos ficar com
estes dois usos principais. Ex: GRXORM DSRVWRORX JUDIHL – “um servo de um apóstolo
escreve/está escrevendo”. ORJRLDSRVWROZQ– “umas palavras de uns apóstolos”.

c)

Dativo: É o caso do objeto indireto, ou seja, a quem a ação do sujeito se refere. Ex:
DQTUZSRM JUDIHL DGHOIZ – “um homem está escrevendo/escreve para um irmão”. O
Dativo (como o Genitivo), também tem outras funções que deverão ser aprendidas
posteriormente.

d)

Acusativo: É o caso do objeto direto, ou seja, sobre quem a ação do sujeito. Ex:
DGHOIRMJUDIHLORJRXMDQTUZSZ – “um irmão está escrevendo umas palavras para um
homem”.

e)

Vocativo: É o caso de invocação ou exclamação. DQTUZSH – “ó, homem!” ou
“homem!”. O Vocativo plural em todas as declinações é semelhante ao Nominativo plural.
5. DECLINAÇÃO SUBSTANTIVO MASCULINO:
N. .....................
G. .....................
D. .....................
A. .....................
V. .....................

SINGULAR
XLRM
XLRX
XLZ
XLRQ
XLH

PLURAL
................. XLRL
................ XLZQ
................ XLRLM
.................XLRXM
.................. XLRL

OBSERVAÇÃO: Já que a regra geral nos permite acentuar uma sílaba longa, com agudo ou

circunflexo, então precisamos de uma extra para nos ajudar. Assim sendo, na Segunda
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Declinação, todas as últimas sílabas longas acentuadas levam circunflexo, exceto no
Acusativo plural.
6. DECLINAÇÃO SUBSTANTIVO NEUTRO:

SINGULAR

PLURAL

N.V. ......... GZURQ ...................................... GZUD
G. ............. GZURX .....................................GZUZQ
D. ............. GZUZ ...................................... GZURLM
A. ............. GZURQ ......................................GZUD
OBSERVAÇÃO: GZURQWR é um substantivo neutro. Os vocativos de substantivos neutros em

todas as declinações são idênticos aos nominativos (singular e plural). O nominativo,
acusativo e vocativo plural terminam com “D” breve.
III – ORDEM DAS PALAVRAS
1. A maneira normal de construir uma sentença é: sujeito, verbo e objeto. Ex: “O homem fala
palavras”. Já no grego a ordem das frases é determinada pela ênfase que se quer dar à
sentença. Ex:
DQTUZSRMOHJHLORJRXM – seria a ordem correta; no entanto, OHJHLDQTUZSRMORJRXM
ou ORJRXMDQTUZSRMOHJHL são corretamente possíveis.
Assim sendo, a tradução para o Português deve ser feita observando as terminações e
não a ordem das palavras. Primeiramente procura-se o sujeito, um substantivo no Nominativo
(ou um pronome determinado pelo verbo), depois o verbo e, finalmente, os objetos direto e
indireto – esta é a ordem de construção no Português.
Ex:
EOHSHWH
verbo

QRPRXM
objeto direto

NDℜ
conjunção

2LNRXM
objeto indireto



Tradução: Vós vedes leis e casas/estais vendo umas leis e umas casas.
2. O “Q” móvel. Quando a terminação “RXVL” vem antes de uma vogal ou no final de uma
sentença, o “Q” é acrescentado. Ex: EOHSRXVLQDSRVWRORXM.Obs: às vezes pode também
aparecer antes de uma palavra que começa com consoante.
3. Identificação ou análise de substantivos: Deve-se identificar o caso, gênero, número, raiz e
significado. Obs: a raiz de um substantivo é o nominativo singular do mesmo. Vejamos um
exemplo de como identificação ou análise.
Palavra
ORJRQ
XLRM
GZURLM
GRXORM

Caso
acusativo
nominativo
dativo
genitivo

Gênero
masculino
masculino
neutro
masculino

Número
singular
singular
plural
singular

Raiz
Significado
uma
palavra
ORJRM
filho
XLRM
GZURQ para uns dons
GRXORM de um servo
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LIÇÃO 5PDWHPDSHQWH
PRIMEIRA DECLINAÇÃO
OBJETIVOS:
1. Decorar as palavras do vocabulário.
2. Decorar as três formas da primeira declinação.
I – VOCABULÁRIO
O≡THLDK............... verdade
EDVLOHLDK............ reino
JUDIKK.................. escrito, escritura
GRFDK.................... glória
H∅UKQKK.................. paz
ƒNNOKVLDK............ igreja
ƒQWROKK.................. mandamento

]ZKK............... vida
≡PHUDK........... dia
NDUG⊇DK.......... coração
SDUDEROKK.... parábola
IZQKK.............. voz, tom
\X[KK............ alma, vida
³UDK............... hora

II – PRIMEIRA DECLINAÇÃO
1. Todos os substantivos da primeira declinação que terminam em “D” ou “K” são
femininos.
2. Os substantivos que terminam em “DM” e “KM” são masculinos (serão vistos
posteriormente).
3. As terminações no plural de todos os substantivos da primeira declinação são iguais.
4. Exemplo – Vejamos a declinação de ³UDK (hora):
PLURAL

SINGULAR

N.V.
G.
D.
A.

³UD
ZUDM
³UD
³UDQ

uma hora
de uma hora
para/a uma hora
uma hora

N.V.
G.
D.
A.

ZUDL
ZUZQ
³UDLM
³UDM

umas horas
de umas horas
para/a umas horas
umas horas

5. O radical de ³UD é ³UD, por isto a primeira declinação é chamada de declinação “D”,
mas já que o “D” combina com as diversas terminações é melhor pensar no radical
como “ZU” e DDMDDQ, como sendo as terminações.
6. Quando um substantivo da primeira declinação termina “D”, precedido de “UH e L” o
“D” é mantido nas terminações do singular.
7. Quando o “D” do Nominativo singular é longo (pode ser observado pelo acento agudo
na penúltima sílaba), ele é longo em todos os casos com exceção do Nominativo
Plural.
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8. O Genitivo Plural mostra uma exceção à regra de acentuação. Todos os Genitivos
Plurais da primeira declinação têm um acento circunflexo na última, independente da
acentuação no Nominativo singular.
9. Note que o Genitivo Singular e o Acusativo Plural são idênticos.
10. Mais um exemplo – Vejamos a declinação de OKTHLDK (verdade):
PLURAL

SINGULAR

N.V.
G.
D.
A.

OKTHLD
OKTHLDM
OKTHLD
OKTHLDQ

uma verdade
de uma verdade
para/a uma verdade
uma verdade

N.V.
G.
D.
A.

umas verdades
de umas verdades
para/a umas verdades
umas verdades

OKTHLDL
OKTHLRQ
OKTHLDLM
OKTHLDM

OBS: Todas as regras acima se aplicam a esta declinação com a seguinte exceção: o
Nominativo singular termina com “D” curto (o acento cai na penúltima sílaba), assim, além
do Nominativo Plural o Acusativo singular é curto também.
11. Outro exemplo – Vejamos a declinação de GRFDK (glória):
PLURAL

SINGULAR

N.V.
G.
D.
A.

GRFD
GRFKM
GRFK
GRFDQ

uma glória
de uma glórias
para/a uma glória
uma glória

N.V.
G.
D.
A.

GRFDL
GRFZQ
GRFDLM
GRFDM

umas glórias
de umas glórias
para/a umas glórias
umas glórias

12. Quando o Nominativo Singular termina em “D” não precedido de “UHL”, usa-se o
“K” no Genitivo e Dativo Singular.
13. Exemplo – Vejamos a declinação de JUDIKK (escrito, escritura):
PLURAL

SINGULAR

N.V.
G.
D.
A.

JUDIK
JUDIKM
JUDIK
JUDIKQ

um escrito
de um escrito
para/a um escrito
um escrito

N.V.
G.
D.
A.

JUDIDL
JUDIRQ
JUDIDLM
JUDIDM

Uns escritos
de uns escritos
para/a uns escritos
uns escritos

14. Quando o Nominativo Singular termina em “K” este é mantido nas terminações do
singular.
15. Na primeira declinação, como na segunda, quando a última sílaba é acentuada, leva
acento circunflexo no Genitivo e Dativo de ambos os números, e o restante leva o
acento agudo.
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LIÇÃO 6 PDWHPDHF
ADJETIVO / ARTIGO DEFINIDO
OBJETIVOS:
1. Aprender o uso dos adjetivos.
2. Aprender o uso dos artigos definidos, bem como sua declinação.
I – VOCABULÁRIO
JDTRMKRQ.................... adj. bom
OORMKR........................ adj. outro, diferente
GLNDLRMDRQ.................. adj. reto, justo
ƒJHLUZ................................ acordar, despertar
♣UKPRMKRQ.................... deserto
caminho
♣V[DWRMKRQ................. adj. último
NDNRMKRQ..................... mau, maligno
NDORMKRQ..................... bom, bonito

NXULRMR.................. senhor
PLNURMDRQ........... adj. pequeno
QHNURMDRQ........... adj. morto
RKWR...................... artigo definido
GRMKRQ............... estrada,
SLVWRMKRQ.......... adj. fiel, crente
SU¥WRMKRQ.......... adj. primeiro

OBSERVAÇÃO: observe que ♦UKPRM e RGRM são palavras femininas, uma exceção às
palavras terminadas em “–RM” da Segunda Declinação, que normalmente são masculinas.
II – DECLINAÇÃO DOS ADJETIVOS
Usaremos como exemplo o adjetivo JDTRM (bom):
Singular

Caso
N.V.
G.
D.
A.

Masculino
JDTRM
JDTRX
JDTZ
JDTRQ

Feminino
JDTK
JDTKM
JDTK
JDTKQ

Plural

Neutro
JDTRQ
JDTRX
JDTZ
JDTRQ

Masculino
JDTRL
JDTZQ
JDTRLM
JDTRXM

Feminino
JDTDL
JDTZQ
JDTDLM
JDTDM

Neutro
JDTD
JDTZQ
JDTRLM
JDTD

OBSERVAÇÃO: o masculino e neutro são idênticos às terminações da Segunda Declinação.
O feminino segue as mesmas regras da Primeira Declinação. Como a terminação não é
precedida de “UHL” um “D” longo é usado. Este é o caso de PLNURMDRQ.
III – DECLINAÇÃO DO ARTIGO DEFINIDO
Singular

Caso
N.V.
G.
D.
A.

Masculino

WR¬
WZ
WRQ

Feminino
K
WKM
WK
WKQ

Plural

Neutro
WR
WR¬
WZ
WRQ

Masculino
RL
WZQ
WRLM
WRXM

Feminino
DL
WZQ
WRLM
WDM

Neutro
WD
WZQ
WRLM
WD
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OBSERVAÇÃO: as formas “R K WR” são proclíticas, isto é, têm acentos próprios e são
pronunciadas com a palavra seguinte. O artigo é declinado como o adjetivo JDTRM com as
seguintes exceções: 1) as proclíticas mencionadas acima; 2) O Nominativo e Acusativo
Neutro singular têm “WR” ao invés de “WRQ”; e, 3) O Nominativo Masculino é “R” ao invés de
“RM”.
IV – USO DO ARTIGO
O uso do artigo em Grego corresponde basicamente ao uso do artigo definido em
Português. Ex: “ORJRM” = palavra ou uma palavra; “RORJRM” = a palavra.
V – CONCORDÂNCIA
Os adjetivos, incluindo os artigos, concordam com os substantivos que eles
modificam, em gênero, número e caso. Vejamos alguns exemplos:
• R ORJRMWR¬ORJRXWZORJZEO♥SZWRQORJRQRLORJRL
WZQORJZQEOHSZWRXMORJRXM


•

WRGZURQWRXGZURXK³UDEOHSZWKQZUDQDLZUDL

•

≡ RGRM WKM RGRX WK RGZ EOHSZ WKQ RGRQ DL RGRL WDLM
RGRLMEOHSZWDMRGRXM

•

NDORM ORJRM NDORX ORJRX NDOK ¬UD NDOK RGRM NDORQ
LHURQ





VI – USO DOS ADJETIVOS
Os adjetivos podem ser usados de 3 maneiras: Atributivo, Predicativo e Substantivado.
Esta distinção é à base de algumas características mais importantes na língua grega.
a) Adjetivo Atributivo: o adjetivo atributivo qualifica o substantivo (dá-lhe um atributo).
Neste caso, o artigo sempre precede o adjetivo. Ex:
R JDTRMORJRM = a boa palavra
RORJRMR JDTRM = a boa palavra
ORJRMR JDTRM = a boa palavra

estas duas são as formas
mas comuns do NT.

b) Adjetivo Predicativo: este destaca a qualidade do substantivo. O artigo não procede o
adjetivo. Ex:
RGR¬ORMSLVWRM = o servo é fiel

SLVWRMRORJRM = o servo é fiel.

OBSERVAÇÃO: quando não há artigo numa frase, o uso do adjetivo, atributivo ou
predicativo, é determinado pelo contexto. Assim JDTRMORJRM ou ORJRM JDTRM pode ser
traduzido “uma boa palavra” ou “uma palavra boa”.
c) Adjetivo Substantivo: um adjetivo pode ser usado como um substantivo, principalmente
com o artigo, quando não há nenhum substantivo modificado por ele. Vejamos:
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R JDTRM = o homem bom
KDJDZK = a boa mulher
WRDJDTRQ = a boa coisa

RLDJDTRL = os homens bons
DLDJDTDL = as boas mulheres
WDDJDTD = as boas coisas

OBSERVAÇÃO: algumas vezes, no português, os adjetivos, especialmente os masculinos, têm
esse mesmo uso como substantivos: RQHNURM = o morto (homem); RLQHNURL = os mortos; R
JDTRM = o bom (homem); RLDJDTRL = os bons.
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LIÇÃO 7 PDWHPDHSWD
PRIMEIRA DECLINAÇÃO NOMES MASCULINOS / PREPOSIÇÃO
OBJETIVOS:
1. Decorar o vocabulário.
2. Recitar de cor a declinação de SURIKWKM.
3. Relacionar as preposições com os casos que elas requerem.
I – VOCABULÁRIO
1. Decorar o vocabulário.
2. Recitar de cor a declinação de SURIKWKM.
3. Relacionar as preposições com os casos que elas requerem.
I – VOCABULÁRIO
Anjo, mensageiro

NRVPRMR

Guio, conduzo, lidero
prep. c/ gen. “de”
Jogo, ponho, sacudo
Prep. c/ Acusat., “por causa
de”
Prep. c/ Acusat., “para dentro
H∅M
de”
ƒN
(HF antes de vogais) prep. c/
genit., “de dentro de”
Prep. c/ Dativo, “em”.
ƒQ
WHNQRQWR Criança
WRSRMR Lugar

OLTRMR
PDTKWKMR
PHQZ
PHWD

JJHORM
R
JZ
SR
EDOOZ
GLD



Mundo

Pedra
Discípulo, aluno
Fico, permaneço
Prep. c/ Gen., “com”, prep. c/
Acusat., depois de
RXUDQRMR Céu
SHPSR

Envio

SURIKWKMR Profeta
Prep. c/ Acusat., “para, a”.
SURM
Deus, deus (pode ou não pode ter
THRMR
artigo).
Levo.
I♥UZ

1. Nomes da Primeira Declinação terminados em “-KM” são masculinos.
2. A declinação de SURIKWKMR, é a seguinte:
SINGULAR

N.
G.
D.
A.
V.

PLURAL

SURIKWKM
DL
KM SURIKWDL
DL
SURIKWRX
RX
ZQ
RX SURIKWZQ
ZQ
SURIKWK
K SURIKWDLM
DLM
DLM
SURIKWKQ
KQ
DM
KQ SURIKWDM
DM
SURIKWD
D SURIKWDL
DL
DL

OBSERVAÇÃO: Embora a palavra seja masculina ela é um nome da primeira declinação, e é
declinação do mesmo jeito de uma palavra feminina, exceto o Nominativo (KM), Genitivo (RX)
e Vocativo singular (D).
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II – USO DE PREPOSIÇÕES
a) Preposições expressam relações. Por exemplo, “o livro está na (em + a) mesa”; a
preposição “em” expressa a relação entre o livro e a mesa.
b) As preposições não governam os casos, simplesmente auxiliam os substantivos a
expressarem os seus casos mais claramente.
c) As preposições têm muitos usos diferentes; é muito difícil traduzir apenas com a noção
do vocabulário, mas é importante que se decore os casos com os quais elas são construídas.
Assim, deve-se dizer que HQ+ dativo = “em”. Precisamos, em primeiro lugar, conhecer o uso
simples da preposição para depois partir para usos mais complexos.
d) A preposição “HQ”, significando “em”, sempre pede o Dativo. Assim “(em + a) na casa”
é expressa por “HQ WZ RLNZ”; “(em + a) na verdade “HQ WK OKTHLD”. A preposição
“HLM”, significando “para dentro de”, exige sempre o Acusativo. Assim, “para dentro da
casa” é expresso por “HLM WRQ DLNRQ”. A preposição “ SR” sempre pede o Genitivo.
Assim, “(de + a) da casa” é expressa por “ SRWRXRLNRX”.
e) Estas 3 preposições ilustram o princípio geral de que o Genitivo é o caso de
“separação”, o Dativo o caso de “permanência em um lugar” e o Acusativo o caso de
“movimento para um lugar”. Preposições expressando Dativo “separação” naturalmente
pedem o Genitivo; expressando “permanência num lugar” pedem o Dativo; e preposições
expressando “movimento para um lugar” pedem o Acusativo.
Exemplos:
1. HLM com Acusativo: JZWRQGRXORQHLMWRQRLNRQ (Eu conduzo o servo para dentro da
casa). “HLM” leva o Acusativo, significando “para dentro de”; RLNRQ está no Acusativo.
2. ƒQ com Dativo: OHJRXVLQƒQWZLHUZ (Eles estão falando no templo). A preposição “ƒQ”
leva Dativo; e “templo” está no Dativo.
3. GLD com Acusativo: JLQZVNHWHWRQQRPRQGLD WKQHNNOKVLDQ (Vós conheceis a lei
por causa da igreja). A preposição “GLD” pode ser acompanhada do Acusativo; quando isto
acontece, ela é traduzida por “por causa de”, HNNOKVLDQ está no Acusativo.
4. GLD com Genitivo: JLQZVNRPHQ WRQ QRPRQ GLD WKM JUDIKM (Nós conhecemos a lei
através da Escritura). A preposição “GLD” também pode ser acompanhada do Genitivo.
IUDIKM está no Genitivo; por isso, a tradução é “através de”.
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LIÇÃO 8 PDWHPDRNWZ
ENCLÍTICAS / PRONOMES PESSOAIS / PRES. IND. H∅PL
OBJETIVOS:
1. Recitar de cor a declinação dos pronomes pessoais.
2. Explicar os usos dos pronomes.
3. Recitar de cor o Presente do Indicativo de H∅PL.
4. Explicar o uso do Nominativo no Predicativo.
I – VOCABULÁRIO
HJZ ........................... pronome, eu
VX ............................. pronome, tu
DXWRMKR ............. pronome, ele

H∅PL ................... eu sou
GH ...................... conjunção, mas, e

OBSERVAÇÃO: a conjunção “GH” é “pós-positiva”, isto é, ela nunca vem em primeiro lugar
numa sentença; geralmente aparece em segundo. Ex: R GRXORM JLQZVNHL WRQ
DSRVWRORQEOHSHLWRQNXULRQ (O servo conhece o apóstolo, e o apóstolo vê o Senhor).
II – ENCLÍTICA
“Enclítica” é uma palavra que se liga intimamente à palavra que a procede, de modo que é
pronunciada junto com ela, e não tem acento próprio. Enclítica deve ser distinguida de
“Proclítica” (ver Lição 6.3 – obs.). Uma palavra enclítica modifica a acentuação da palavra
que a procede1 Você não precisa saber estas regras, mas lembre-se de que se encontrar algum
acento incomum ou que não aprendeu, provavelmente ele é resultado da presença de uma
palavra enclítica.
Ex: DQTUZSRMPRXGZURQVRXDQTUZSRMHVWLQ
III – PRONOMES PESSOAIS
a) A declinação do pronome pessoal da primeira pessoa é:
enfática
SINGULAR

Eu
N.
HJZ
G. HPRXPRX De mim / meu
D. HPRLPRL A / para mim
A. HPHPH Me, mim

PLURAL

KPHLM
KPZQ
KPLQ
KPDM

Nós
De nós / nosso
A / para nós
nos

enclíticas

1

W.C. TAYLOR. “Introdução ao Estudo do Novo Testamento Grego”. Ed. JUERP. Ver as regras esboçadas
neste livro. Nota do autor.
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enfática
OBSERVAÇÃO: os Genitivos devem ser traduzidos por “meu, nosso”. As formas HPRXHPRL
HPH, são usadas quando há necessidade de ênfase.
b) A declinação do pronome pessoal da segunda pessoa, é:
PLURAL

SINGULAR

N.
G.
D.
A.

VX
VRX
VRL
VH

tu
de ti, teu, seu
a / para ti
te

XPHLM
XPZQ
XPLQ
XPDM

vós
de vós, vosso, seu
a / para vós
vos

OBSERVAÇÃO: embora a forma própria seja a segunda pessoa (tu, vós), no Português
moderno também podemos usar a terceira pessoa “você, vocês” – porém, para que se não
confunda com a terceira pessoa de fato, prefere-se que se faça o uso correto, ou seja, o da
segunda pessoa. As formas VRX VRL VH são enclíticas, exceto quando são enfáticas. A
tradução do Genitivo também pode ser “seu, seus”.
c) declinação do pronome pessoal da terceira pessoa, é:
SINGULAR
N.
G.
D.
A.

Masculino
DXWRM
DXWRX
DXW
DXWRQ

ele
dele/seu
a/para ele
lhe, o

Feminino
ela
DXW
DXWM dela/sua
a/para ela
DXWK
DXWKQ lhe, a

Neutro
isto
DXWR
DXWRX disto
DXWZ a/para isto
isto, o, a
DXWR

PLURAL
N.
G.
D.
A.

Masculino
DXWRL
DXWZQ
DXWRLM
DXWRXM

eles
deles/seus
a/para eles
lhe, os

Feminino
DXWDL elas
DXWZQ delas/suas
DXWDLM a/para elas
DXWDM lhes, as

Neutro
DXWD estes
DXWZQ destes
DXWRLM para estes
DXWD estes, os, as

OBSERVAÇÃO: deve-se notar que a declinação de “DXWRM” é parecida com “DJDTRM”,
exceto a omissão do Vocativo e a forma “DXWR” no Nominativo e Acusativo Neutro Singular.
III – USO DOS PRONOMES
Um pronome é uma palavra usada no lugar de um nome (ou substantivo). Exemplo:
“João está na escola, ele está estudando”. O pronome “ele” está substituindo “João”. O nome
João é chamado de antecedente do pronome.
Há 3 coisas que consideraremos acerca dos pronomes pessoais:
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a) O pronome pessoal concorda com o antecedente em gênero e número, mas não
necessariamente em caso. O caso do pronome pessoal é determinado por sua função na
sentença.
Ex: EOHSZWRQPDTKWKQNDLGLGDVNZDXWRQ– “eu vejo o discípulo e o ensino (estou
ensinando-lhe)”. Aqui PDTKWKQ é o antecedente de DXWRQ, e já que PDTKWKQ está no masc.,
sig., DXWRQ também está no masc., sig. Por ambos exercerem a mesma função na sentença
(objeto direto), eles estão no Acusativo.
Ex: R DSRVWRORMGLGDVNHLWRQGRXORQNDLRGRXORMEOHSHLDXWRQ – “O apóstolo
ensina ao servo e o servo o vê”. $SRVWRORM é o antecedente de DXWRQ, pois concordam em
gênero e número (masc./sing., respectivamente). No entanto, eles não concordam em caso
devido à função que exercem; DSRVWRORM está no Nominativo (porque é o sujeito da
primeira sentença) e DXWRQ está no Acusativo (porque é o objeto direto).
Ex: EOHSR WRQ RLNRQ PRX NDL PHQZ HP DXWZ – “Eu vejo a minha casa e permaneço
nela”. O antecedente RLNRQ é masc., sing., e o pronome também. Mas RLNRQ está no
Acusativo por ser objeto direto, e DXWZ no Dativo por causa da preposição, que também
modifica a tradução.
Ex: DNRXHL WKQ PRX – “Ele está ouvindo minha voz”. O pronome PRX é Genitivo masc.,
sing., e não tem antecedente, pois é usado como Genitivo de Possessão.
b) O pronome pessoal não é usado no Nominativo, a não ser que haja ênfase. Quando
não são usados, o sujeito é expresso pela pessoa do verbo. Ênfase normalmente é
causada por contraste.
Ex: HJZOHJZRXGHJUDIHLM – “Eu (e não neutro) falo, mas tu (e não outro) escreves”.
(JZ e VX são enfáticos porque estão em contraste um com o outro. Na sentença HJZOHJZ,
“eu digo”, a implicação natural é que “outra pessoa não fala”. O uso enfático (duplo) de HJZ
(que é o pronome do verbo) sugere um contraste implícito.
$XWRM quase nunca é usado no Nominativo, como sendo um pronome pessoal. Seu
uso será estudado na próxima lição.
* APLICAÇÃO: Jesus fez muito uso do pronome no sentido enfático, quando dizia: “Eu sou
(e não outra pessoa)”. Vejamos os seguintes textos como exemplo: Jo 6.35; 8.12; 10.9,11,14;
11.25; 14.6; 15.1.
c) O uso das formas enfáticas e enclíticas.
Para expressar possessão a forma enclítica do Genitivo deve ser usada. Ex: “Minha
palavra” – R ORJRM PRX; “tua/sua palavra” – R ORJRM VRX. Se há uma ênfase na idéia
possessiva “minha palavra” (e não de outra pessoa), usa-se um adjetivo possessivo, que será
estudado mais tarde.
Depois da preposição usam-se as formas enfáticas. Ex:
HFHPRX e não HNPRX
HPHPRL e não HPPRL
Porém, SURMPH
é comum.

22
OBSERVAÇÃO: a vogal final de uma preposição normalmente é contraída antes de palavras
que começam com vogais, sendo que um apóstrofo a substituiu.
IV – PRESENTE DO INDICATIVO DE HLPL
1.
2.
3.

SINGULAR
Eu sou
HLPL
Tu és
HL
Ele/ela é
HVWL(Q)

HVPHQ
HVWH
(LVL (Q)

PLURAL
Nós somos
vós sois
Eles/elas são

OBSERVAÇÃO: todas as formas são enclíticas exceto HL. O verbo não tem voz, pois mostra
um estado e não ação. As formas HLWL(Q), HLVL(Q) usam “Q” móvel. O verbo requer um
complemento (no Nominativo) e não um objeto (prova) (no Acusativo) para complementar
seu significado. O complemento é chamado de Predicado Nominativo.
Ex: RDSRVWRORMDQTUZSRMHVWLQ – o apóstolo é um homem.
RDSRVWRORMHVWLQDJDTRM – o apóstolo é bom (um homem bom).
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LIÇÃO 9 PDWHPDHQQHD
PRONOMES DEMONSTRATIVOS / USOS DE D⇔WRM
OBJETIVOS:
1. Decorar o vocabulário.
2. Recitar de cor a declinação de D⇔WRM
3. Entender, explicar o uso de D⇔WRM e ƒNH℘QRM com e sem substantivos.
4. Reconhecer, explicar e traduzir as construções com D⇔WRM.
I – VOCABULÁRIO
advérbio, agora.
Q¬Q
DWRM
D¬WK pronome, este, esta, isto.
WR¬WR
Batizo.
advérbio de modo, assim.
EDSWL]Z
DWZ
adj., maligno, mau (caráter).
GLGDVNDORMRXR Professor.
SRQKURMDRQ
pronome, aquele. SURVZSRQWR
Face
ƒNH℘QRMKR
Promessa.
Gozo, alegria.
ƒSDJJHOLDK
[DU K
Evangelho.
H⇔DJJHOLRQWR
Julgo.
NULQZ
JDSKKMK
PDUWLDDMK

Amor.
pecado.

1. DECLINAÇÃO DE DXWRM
Caso
Nominativo
Genitivo
Dativo
Acusativo

Singular
Masculino Feminino
Neutro
RXWRM
DXWK
WRXWR
WRXWRX
WDXWKM
WRXWRX
WRXWZ
WDXWK
WRXWZ
WRXWRQ
WDXWKQ
WRXWR

Masculino
RXWRL
WRXWZQ
WRXWRLM
WRXWRXM

Plural
Feminino
DXWDL
WRXWZQ
WDXWDLM
WDXWDM

Neutro
WDXWD
WRXWZQ
WRXWRLM
WDXWD

OBSERVAÇÃO: para diferenciar quanto ao uso de “RX” e “DX” na primeira sílaba é só
observar as terminações: A) quando a terminação é “R Z”, o “RX” é usado na primeira
sílaba; B) quando a terminação é “DK” o “DX” é usado na primeira sílaba. Os Nominativos
do Feminino e Masculino têm aspiração áspera. Todos os outros têm “W” no início. Note bem
as diferenças entre os Pronomes Pessoais e os Demonstrativos – a aspiração e o acento.
Veja:
Pronomes Pessoais (3a. pessoa): DXWRMDXWKDXWR
Pronome Demonstrativo: DXWRMDXWKWRXWR
A declinação de HNHLQRM é semelhante a dos adjetivos, exceto o neutro HNHLQR
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II – USO DE R⇔WRM e ƒNH℘
NH℘QRM
QRM
Os Pronomes Demonstrativos podem ser usados de duas maneiras:
a) Na posição Predicativa: nestas posições eles modificam um substantivo, semelhante aos
adjetivos. Neste caso o substantivo tem o artigo.
Ex: “esta palavra” – RXWRMRORJRM ou RORJRMDXWRM
“eu vejo esta igreja” – EOHSZWD⇔WKQWKQƒNNOKVLDQ
b) Substantivado: RXWRM e ƒNH℘QRM são usados freqüentemente sozinhos. Quando isto
acontece ele é substantivado e é traduzido de acordo com o gênero.
Ex: “este homem” – RXWRM
“esta mulher” - D⇔WK
“este homem está falando” – RXWRMOHJHL
“esta mulher vê seu senhor” - D⇔WKEOHSHLWRQNXULRQD⇔WKM
“isto é do Senhor” – WRXWRHVWLQ SRWRXNXULRX

III – USO DE D⇔WRM
D⇔WRM é uma palavra muito importante na língua grega. Além do uso normal como
Pronome Pessoal, ela pode ser usada nas seguintes formas:
a) Na posição Predicativa: nesta posição ele intensifica o substantivo. Ele concorda com o
substantivo em gênero, número e caso, mas não tem o artigo. É a própria pessoa que faz a
ação; é ela mesma que faz isso ou aquilo.
Ex:
•
•

“o apóstolo mesmo / o próprio apóstolo” - D⇔WRMR SRVWRORM ou
R SRVWRORMD⇔WRM
“a igreja mesma / a própria igreja” - D⇔WKKHNNOKVLDD⇔WK

b) Ainda no Intensivo: ele também pode intensificar um pronome pessoal ou o pronome
implícito no verbo.
•
•

“eu mesmo falo” - D⇔WRMƒJZO♥JZ ou D⇔WRMO♥JZ
“nós mesmos falamos” - D⇔WRL KPHLM OHJRPHQ ou D⇔WRL
OHJRPHQ

JDSK: A melhor maneira para definir é contrastar com outra palavra grega para amor:
ILORM, que é aquela afeição que alguém tem por uma pessoa e que resulta num prazer
recebido. Ele é instintivo e caracteriza nossas afeições naturais. É a afeição que temos por
pais, amigos, filhos, filhos e cônjuge. Quando é aceito e retornado pela pessoa a quem é dado,
há uma amizade e amor recíproco. JDSK é a decisão de ver na pessoa aquilo que é digno de
respeito; é possível quando estamos em contato com Deus. Ele pode e dá aos seus, afeição
baseada no valor inerente e precioso da pessoa amada. Expressa um apego mais racional
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proveniente da escolha. Um amor que flui ainda quando ele não é aceito e respondido. É o
que chamamos de amor puro, sacrifical.
c) Na posição Atributiva: ele identifica o substantivo e é precedido pelo artigo.
Ex:
• “o mesmo apóstolo” – R D⇔WRM SRVWRORMou R SRVWRORMR
ORJRM
• “a mesma igreja” – K D⇔WK HNNOKVLD ou K HNNOKVLD K
D⇔WK
RESUMO
A tabela abaixo serve de revisão dos principais usos de adjetivos e pronomes:
A boa palavra.
A palavra é boa.
Esta palavra.

Atributiva (adjetivo)
Predicativo (adjetivo)
Predicativo
(pronome
demonstrativo).
Aquela palavra. ƒNH℘QRM R ORJRM ou R ORJRM Predicativo
(pronome
demonstrativo).
ƒNH℘QRM
A palavra mesma D⇔WRMRORJRMou RORJRMD⇔WRM Predicativo Intensivo.
A mesma palavra RD⇔WRMORJRMou RORJRMD⇔WRM Atributivo.
Minha palavra
RORJRMPRX
Sua palavra
2ORJRMD⇔WRX
Eu o vejo
EOHSZD⇔WRQ
Eu vejo este EOHSZWRXWRQ
homem
Eu vejo estas EOHSZWDXWD
coisas
2NDORMORJRMouORJRMRNDORM
NDORMRORJRMou RORJRMNDORM
RXWRMRORJRMou RORJRMRXWRM
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LIÇÃO 10 PDWHPDGHND
PRESENTE DO INDICATIVO MÉDIO E PASSIVO
OBJETIVOS:
1. Conjugar e reconhecer verbos nas vozes média e passiva.
2. Uso do caso Dativo de Meio ou Instrumental.
3. Conhecer verbos deponentes e compostos.
4. Aprender alguns significados do uso de casos juntamente com verbos.
I – VOCABULÁRIO
OOD...............

conj., adversativa, mas, porém

Ouço, escuto
Gen.,/Ac.).
PDUWZORMRQ pecador
NRXZ .............

WL
.....................

(pode

conj., que, porque

U[Z ................. Eu reino (pede Gen.)
JLQRPDL ............ Depoente torno-me
Nomin.
GLHU[RPDL ........ Depoente, atravesso.

H∅VHU[RPDL Depoente, entro.
..
pedir ƒFHU[RPDL .... Depoente saio.
♣U[RPDL
........
∉X
...................

Depoente, vou, venho
(RXN antes de vogais,
RX[ antes de aspiração
áspera), proclítico, não.
Depoente, vou.

SRUH∉PDL
......
(pred., V§]Z ............. Salvo.

SRNULQRPDL Depoente,
replico.
SR .................... Prep., c/ Gen., por (expressa ORXZ ............. Lavo.
agência); prep., c/ Acus., sob.

respondo,

II - VOZ
O verbo grego tem três vozes: ativa, média e passiva. As vozes ativa e passiva são
usadas como no Português: na ativa o sujeito executa a ação do verbo; na passiva o sujeito
sofre a ação do verbo.
A voz média representa o sujeito com referência a si mesmo ou a algo que lhe
pertence:
a)
agindo diretamente sobre si – ORXZ (eu lavo – ativo); ORXPDL (eu me
lavo – médio).
b)
Agindo para si, ou com vantagem para si - JRUD]RPDL (eu compro
para mim).
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Às vezes, a diferença entre a ativa e a média é tão delicada que é impossível de
traduzir para o Português. Em outros casos a diferença é tão forte que é necessário um verbo
para a ativa e outro bem diferente para média.
Ex: U[Z, eu reino e U[RPDL, eu começo.

A) VOZ MÉDIA: vejamos conjugação do Presente do Indicativo Médio.
SINGULAR

1.
2.
3.

Eu me lavo
Tu te lavas
Ele / ela se lava

ORXRPDL
ORXK
ORXHWDL

PLURAL

ORXRPHTD Nós nos lavamos
ORXHVTH Vós vos lavais
ORXRQWDL Eles/elas se lavam

As terminações médias primárias são:
1. –PDL, eu
2. –VDL, tu
3. –WDL, ele/ela

-PHTD, nós
-VTH, vós
-QWDL, eles/elas

OBSERVAÇÃO: note as vogais temáticas (HR) antes das consoantes (como já foi visto em
lição anterior). A segunda pessoa, ORXK, é uma forma abreviada (ao invés de ORXHVDL).
B. VOZ PASSIVA: ela não tem terminações próprias. A passiva e a média são idênticas,
exceto nos tempos futuro e aoristo. (OBS: nos nossos exercícios as formas que podem ser
consideradas com média ou passivas devem ser consideradas passivas).
Vejamos, como exemplo, a conjugação do Presente do Indicativo Passivo de OXZ,
solto/destruo.
SEINGULAR

PLURAL

OXRPDL Eu estou (sendo) destruído.
Tu estás (sendo) destruído.
OXK
OXHWDL Ele/ela está (sendo) destruído.

OXRPHTD Nós estamos (sendo) destruídos.
OXHVTH Vós estais (sendo) destruídos.
OXRQWDL Eles/elas estão (sendo) destruídos.

III - SR COM O GENITIVO
Um verbo na voz passiva normalmente é seguido de um agente. Se o agente é uma
pessoa, será no Genitivo precedido por SR.
Ex:
•
•

R NXULRM VZ]HL WRQ GRXORQ – O Senhor salva/está salvando o
servo.
2 GR¬ORM VZ]HWDL SR WRX NXURLRX – O servo está (sendo)
salvo pelo Senhor.
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IV – DATIVO DE MEIO OU INSTRUMENTAL
O Dativo sem nenhuma preposição é usado para expressar meio ou instrumento pelo
qual alguma coisa foi realizada. Enquanto SR com Genitivo expressa agência pessoal, o
Dativo de meio expressa meios impessoais.
Ex:
•
•

DJRPHTD WZ ORJZ WRX NXULRX – Nós somos conduzidos pela
palavra do Senhor.
DJHLMWRWHNQRQORJRLMNDORLM – Tu estás conduzindo a criança
com boas palavras.

V – VERBOS DEPOENTES
Os verbos depoentes ou deponentes são verbos os verbos que não têm forma ativa.
Eles aparecem na forma média/passiva, mas têm função ativa.
Ex:
•

SRUHXRPDL – é passivo em forma, mas o significado é ativo: “eu
vou/estou indo”.

VI – VERBOS COMPOSTOS
São apenas os verbos que têm uma preposição prefixada. O resultado da combinação
do verbo e da preposição devem ser apreendidos por observação. Há três categorias.
a) Efeito Simples: normalmente o significado do verbo composto pode ser determinado pelo
significado da preposição.
Ex:
• ƒU[RPDL – eu vou, mas HLVHU[RPDL – eu vou para dentro, entro.
• SRUHRXPDL – eu vou mas HNSRUHRXPDL – eu vou para fora, saio.
b) Intensificação: a idéia do verbo é intensificada pela preposição.
Ex:
• JLQZVJZ – eu conheço HSLJLQZVNZ – eu conheço completamente
(implica envolvimento pessoal).
c) Mudança Total: o significado do verbo é completamente mudado pela preposição.
Ex:
• JLQZVNZ – eu conheço, mas DQDJLQZVNZ – eu leio (DQD c/Acus.
= “sobre”).
VII – A POSIÇÃO DE RX
O negativo “RX”, precede a palavra a qual ele nega. Como na maioria dos casos
normalmente se nega o verbo, o local normal dele é antes do verbo.
Ex:
• RXOXZ – eu não estou soltando.
• RXOXRPDL – eu não estou sendo solto.
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Aplicação: o verbo JLQZVNZ, “eu conheço”, refere-se ao conhecimento adquirido por
leituras, aulas, etc., porém, HSLJLQZVNZ significa a acumulação de conhecimento por
envolvimento ou experiência pessoal. O substantivo é HSLJLQZVLM, e aparece em 2Pe 1.2,3.
De acordo com este verso, graça, paz, vida e santidade vêm de um conhecimento concreto e
precioso (total) de Deus, que é baseado num envolvimento pessoal com Ele.
VIII – ALGUNS CASOS COM VERBOS
Muitos verbos têm objetos em casos diferentes do Acusativo. Alguns pedem o
Genitivo e outros o Dativo. O uso deve ser aprendido por observação.
Ex:
• DSRNULQRPDLWZ SRVWROZ – eu respondo ao apóstolo.
• DNRXZ WKM IZQKM – eu ouço a voz (mas sem entendimento –
“escuto”).
• $NRXZWKQIZQKQ – eu ouço a voz (com entendimento).
OBSERVAÇÃO: At 9.7 fala que os companheiros de Paulo “ouviram” (com Gen.); mas em
22.9 fala que eles “não ouviram” (com Acus.). Não há contradição: eles não entenderam a
voz, mas escutaram um som incompreensível.
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LIÇÃO 11 PDWHPDHQGHND
IMPERFEITO ATIVO DO INDICATIVO
I – VOCABULÁRIO
Palavra

Significado

DLUZ
DQDEDLQZ
DSRTQKVNZ
DSRNWHLQZ
DSRVWHOOZ
DUWRMR
EDLQZ
HVTLZ
NDWD
NDWDEDLQZ
PHQGH

Levanto, levo.
Subo.
Morro.
Mato.
Envio (com comissão).
Pão, pedaço de pão.
Vou (a forma não aparece no NT, mas as formas compostas são
comuns).
Como (comer).
prep., c/ Gen., contra c/ Acus., de acordo com significado original
‘para baixo’; tem muitos significados no NT.
Desço.

Por um lado por outro lado. Normalmente o PHQ não é traduzido, e
GH é traduzido por “mas”.
Adj. não mais.
RXNHWL
Prep. c/ Gen. de c/ Dat., ao lado, na presença c/ Acus., ao (no, para)
SDUD
lado.
SDUDODPEDQZ Recebo (noção, ao lado de).
Prep. c/ Dat. com.
VXQ
Ajunto, junto.
VXQDJZ
Adv., então (noção de algo que no passado eu não fazia).
WRWH
II – IM[ERFEITO ATIVO DO INDICATIVO
No tempo presente, não há uma forma especial do verbo grego indicar uma ação
contínua; não há distinção entre “eu solto” ou “eu estou soltando”. Mas no tempo passado esta
distinção é mais forte do que no Português. O tempo que é usado com Pretérito Perfeito é
chamado de Aoristo (será estudado depois).
O Imperfeito do Indicativo representa a ação em processo no passado (linear).
Vejamos a conjunção do Imperfeito do Indicativo de ORXZ, lavo:
SINGULAR

PLURAL
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HORXRQ Eu estava lavando, lavava.

HORXRPHQ

HORXHM Tu estava lavando, lavavas. HORXHWH
HORXH

Ele/ela
lavava.

estava

lavando, HORXRQ

Nós
estávamos
lavando, lavávamos.
Vós estáveis lavando,
laváveis.
Eles/elas
estavam
lavando, lavavam.

OBSERVAÇÃO: A) Note que, além das terminações, aparece um “H” antes do radical. Este é
chamado de “aumento”. Se o radical começa com uma consoante, o aumento é simplesmente
prefixado a ele, e é chamado de “sábado”. Se o radical começa com uma vogal, há uma
fusão entre esta e o ‘aumento’, e este é chamado de “temporal”. Vejamos a tabela abaixo que
2
mostra esta fusão
D=K
H = K
R = Z

DL=
HL = 
RL= 

DX= KX
HX= KX


Exemplo:
PRESENTE
NRXZ
ƒJHLUZ
D∅WHZ
R∅NRGRPHZ
H ULVNZ

IMPERATIVO
KNRXRQ
KJHLURQ
KWRXQ
ZNRGRPRXQ
K ULVNRQ

B) A vogal temática é igual ao presente: R antes de PQ eH antes das outras letras. C) As
terminações do imperfeito, para fins de estudo, devem ser consideradas como: -RQ, -HM -H RPHQ -HWH, -RQ. D) Na terceira pessoa do singular, às vezes aparece o –Q móvel. E) A
primeira pessoa do singular e a terceira do plural são idênticas. Apenas o contexto pode
determinar qual pessoa deve ser usada3.
III – “AUMENTO” ANTES DE VERBOS COMPOSTOS
Nos verbos compostos o ‘aumento’ vem entre a preposição e o radical. Se a
preposição termina com uma vogal, esta desaparece. Exemplos:
PRESENTE
ƒN
NEDOOZ
SR
RNWHLQZ
SD
DJ
 Z

IMPERATIVO
ƒF
FHEDORQ
DSH
HNWHLRQ
DSK
KJRQ

IV – IMPERFEITO DO INDICATIVO DE H⊃PL
PL
2

Às vezes no Novo Testamento alguns ditongos não sofrem modificações.
Nota: A) Na terceira pessoa do plural, a forma HORXRVDQ, às vezes, é encontrada. B) No plural, formas
como HORXDPHQ HORXDWH HORXDQ, são encontradas. C) A tradução de HORXQ, além das
significações dadas, pode ser, em certos contextos: “eu ia lavar, eu comecei a lavar, eu procurava lavar, eu
continuava lavar, eu continuava a lavar, eu estava acostumado a lavar, etc”.

3

32
SINGULAR
 ∝Q e ≥PKQ, “eu era, estava”.
 KM e HVTD, “tu eras, estava”.
 KQ, ele/ela era, estava.

PLURAL
KPHQ e KPHTD, nós éramos, estávamos.
KWH, vós éreis, estáveis.
KVDQ eles/elas eram, estavam.

OBSERVAÇÃO: A) A forma média ≥PKQ quase encostou o uso da forma ativa ∝Q. B) KVTD
é o velho perfeito, e é encontrado duas vezes no NT. C) KPHTD eKPHQ são usados quase o
mesmo número de vezes no Novo Testamento.

LIÇÃO 12 PDWHPDGZGHND
IMPERFEITO MÉDIO E PASSIVO DO INDICATIVO SUJEITO NEUTRO PLURAL
I – VOCABULÁRIO
Palavra
SHU[RPDL
ELEOLRQWR
GDLPRQLRQWR
GH[RPDL
ƒNSRUHXPDL
♣UJRQWR
♣WL
NDℜ
NDℜNDℜ
NDWHU[RPDL
R⇔GH
R⇔GHR⇔GH
R⇔SZ
SHUL
SOR℘RQWR
TDODVVDK
VXQHU[RPDL
SHU

Significado
dep. vou embora
livro
demônio
dep. recebo, tomo
dep. saio
trabalho
adv. ainda
conj. e, também, até
tanto... como
dep. desço
conj. e não, nem
nem... nem
adv. ainda não
prep . c/ Gen., a respeito de concernente, sobre c/ Acus. Ao redor
barco
lago, mar
dep. Reuno, vou ao encontro.
prep. c/ Gen. A favor c/Acus. Sobre.

II – IMPERFEITO MÉDIO E PASSIVO DO INDICATIVO
A conjugação do Imperfeito Médio/Passivo do Indicativo de OXZ (solto, destruo,
desato):
SINGULAR
1. HOXRPKQ, “eu estava desatando para mim”.
2. HOXRX, “tu estavas desatando para ti”.
3. HOXHWR “ele/ela estava desatando”.

PLURAL
1. HOXHVTH“nós estávamos nos desatando”.
2. HOXRHVTH, “vós estáveis vos desatando”.
3. HOXRQWR, “eles/elas estavam se desatando”.

As terminações pessoais do médio e passivo são:
SINGULAR
 –PKQ
 –VR

PLURAL
 PHTD
 VTH
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 –WR

 QWR

OBSERVAÇÃO: A) O aumento é colocado antes do trabalho, indicando tempo passado. B) A
tradução varia, como na voz ativa: “eu me desatava, ou ‘ia’, principiava, continuava R/H é
normal”. D) A segunda pessoa do singular, OXRX é uma forma abreviada para HOXRX é
uma forma abreviada para HOXHVR. E) Como no presente, também no Imperfeito, as vozes
passivas e médias são idênticas.
A conjugação do Imperativo Passivo de OXZ (solto, destruo, desato):
SINGULAR
1. HOXRPKQ, “eu estava sendo desatado”.
2. HOXRX, “tu estavas sendo desatado”.
3. HOXHWR, “ele/ela estava sendo desatado”.

PLURAL
1. HOXRPHTD, “nós estávamos sendo desatados”.
2. HOXHVTH, “vós estáveis sendo desatados”.
3. HOXRQWR, “eles/elas estavam sendo desatados”.

Os verbos que são depoentes no Presente, também o são no Imperativo. Ex:
* ♣U[RPDL – ‘eu venho’;
KU[RPKQ – ‘eu estava vindo’.
III – SUJEITO NEUTRO PLURAL
Um Sujeito Neutro Plural, às vezes, tem o verbo no singular. Ex:
• WDGDLPRQLDƒFHU[HWDL – ‘os demônios saem’.
• WDXWDHVWLWDNDODGZUD – ‘estes são bons presentes’.
IV – USO DE NDℜ
NDℜ E R⇔GH
A) Já vimos o uso de NDℜ significando “e”. Mas ele tem outros usos. Freqüentemente
significa ‘também’, e ‘até’. Quando é usado assim, ele precede a palavra com a qual está
logicamente conectado. Ex:
•
•

WRXWRGHNDℜ♣JZOƒJZ – ‘mas isto eu também falo’.
JLQZVNRXVL NDℜ WD WRQ QRPRQ – ‘até as crianças conhecem a
lei’.

B) R⇔GH, como NDℜ, tem o uso simples, significando ‘e não’, ‘nem’, mas também tem
outros usos como ‘nem mesmo’. Ex:
•
•

WRXWRGHRXO♥JZR⇔GHOHJRXVLQDXWRRLDOORL – ‘mas isto
eu não digo, nem os outros dizem (isto)’ – Uso Simples.
WKQ GRFDQ WRX THRX EOHSRXVLQ R⇔GH RL PDTKWDL – ‘nem
mesmo os discípulos vêem a glória de Deus’.

C) Finalmente, NDℜNDℜR⇔GHR⇔GH significam respectivamente: ‘tanto... como’, e
‘nem... nem’. Ex:
•
•

WRXWROHJRXVDL NDℜRLDSRVWRORLNDℜ RLGRXORL – ‘tanto
os apóstolos como servos dizem isto’.
7RXWR OHJRXVDL R⇔GH RL DSRVWRORL R⇔GH RL GRXORL –
‘nem os apóstolos nem os servos dizem isto’.
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LIÇÃO 13 PDWHPDGHNDWUHLM
FUTURO ATIVO E MÉDIO DO INDICATIVO
OBJETIVOS:
1. Verificar como se dá a formação do Modo Indicativo, reconhecendo as partes
principais dos verbos.
2. Aprender a formação e a conjunção de um verbo no Futuro do Indicativo Ativo e
Médio.
3. Verificar a formação de radicais do Futuro e de outros tempos de vários verbos.
I – VOCABULÁRIO
Significado

Palavra

QDEOHSZ
fut. QDEOH\Z “eu olho para cima”, “recebo minha vista”.
EKVRPDL
“eu irei”, fut. depoente de EDLQR
“eu ensinarei”.
GLGDFZ
GLZNZ
fut. GLZFZ ... “persigo, persisto, prossigo”.
GRFDFZ
fut.GRFDVZ ... “glorifico”.
ƒOHXVRPDL “eu virei, irei”. fut. ind. méd. de ♣U[RPDL(depoente).
♣FZ
“eu terei”, fut. de ♣[Z
NKUXVVZ
fut. NKUXFZ ... “prego”.
JHQKVRPDL “tornar-me-ei”, fut. ind. méd. JLQRPDL(depoente).
JQZVRPDL
“eu conhecerei”, fut. méd. (depoente) de JLQZVNZ
OKP\RPDL
“tornarei, receberei”, fut. ind. méd. (depoente) de ODPEDQZ
SURVHX[RPDL dep., ... “oro”, fut. SURVHXFRPDL
II – FORMAÇÃO DO INDICATIVO
Para aprender a conjugação de um verbo no Grego, é necessário primeiramente,
aprender as “Principais Partes” dos verbos. Estas partes são as várias formas de tempo, nas
quais os verbos são escritos. Elas são as primeiras pessoas do singular do tempo.
Por exemplo, as principais partes de OXZ, são:
1. Sistema Presente
2. Sistema Futuro
3. Sistema Aoristo
4. Sistema Perfeito

OXZ
OXVZ
HOXVD
OHOXND
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5. Sistema Perfeito Passivo
6. Sistema Aoristo Passivo

OHOXPDL
HOXIKQ

Uma vez que se conheça a primeira pessoa do singular de cada forma de tempo, tornase fácil conjugar os verbos em todas as vozes e modos, pois são baseados naquele radical.
Como exemplificado acima, a forma do Sistema Presente é OXZ, da qual o radical é OX-.
Uma vez que se conheça a primeira pessoa do singular do Sistema Presente é fácil conjugar o
Presente e o Imperfeito (nas Ativa e Média/Passiva), pois eles seguem um padrão muito
consistente na língua grega.
Verbos regulares são aqueles onde todas as formas de tempo são derivadas do
Presente. /XZ é um verbo regular.
Nós estudamos o Sistema Presente (no Modo Indicativo), o qual é composto dos
tempos Presente e Imperfeito. Agora iremos estudar o Sistema Futuro, o qual é composto das
formas do Futuro Ativo e Médio. O Futuro Passivo é parte do Sistema Aoristo Passivo.
III – FUTURO ATIVO DO INDICATIVO
Para a formação do futuro de um verbo regular, é só adicionar o sinal de futuro ( V)
ao radical do verbo, e acrescentar as terminações pessoais. (NOTA: nem sempre o radical de
um verbo é igual ao radical usado no Sistema Presente).
A conjugação do FUTURO ATIVO do Indicativo de OXZ:
SINGULAR

1. OXVZ, “eu soltarei”.
2. OXVHLM, “tu soltarás”.
3. OXVHL, “ele/ela soltará”.

PLURAL

1. OXVRPHQ, “nós soltaremos”.
2. OXVHWH, “vós soltareis”.
3. OXVRXVL(Q), “eles/elas soltarão”.

OBSERVAÇÕES: A) O tipo de ação do Futuro pode ser pontilear (soltarei) ou durativa
(estarei soltando), mas geralmente é pontilear – denota uma ação que acontecerá no futuro;
B) As Terminações pessoais são idênticas às do Presente Ativo, inclusive as vogais temáticas;
C) O sinal de Futuro é adicionado ao radical.
A conjugação do FUTURO MÉDIO do indicativo de OXZ:
SINGULAR
1. OXVRPDL, “eu soltarei para mim”.
2. OXVK, “tu soltarás para ti”.
3. OXVHWDL, “ele/ela soltará para si”.

PLURAL
1. OXVRPHTD, “nós soltaremos para nós”.
2. OXVHVTH, “vós soltareis para vós”.
3. OXVRQWDL, “eles/elas soltarão para si”.

OBSERVAÇÕES: A) A tradição do Médio é “eu soltarei para mim, etc.”. No futuro as formas
Médias e Passivas são bem diferentes; B) As terminações são idênticas às do Presente
Médio; C) O sinal de futuro é adicionado ao radical.
IV – FUTURO ATIVO E MÉDIO DE VERBOS TERMINADOS EM CONSOANTES
Quando o radical de um verbo termina numa consoante, o sufixo funde com esta
consoante e provocam os seguintes resultados:
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1. Verbos com os radicais Ao adicionar V sofrem
um alongamento:
terminados em vogais:
D + V = KV
Î DHR
H + V =KV
R + V = ZV

2. Verbos com os radicais 
terminados em consoantes
labiais

4. Verbos com os radicais
terminados em consoantes
dentais

DJDSDZ (rad. DJDSD) = DJDSKVZ
DLWHZ (rad. DLWH)
= DLWKVZ
IDQHURZ(rad. IDQHUR) =
IDQHUZVZ



SEI+ V = \

EOHSZ(rad. EOHS) = EOH\Z
QLSWZ (rad. QLE) = QL\Z
JUDIZ(rad. JUDI) = JUD\Z


NJ[ + V = F


WGT+ V = V


GLZNZ(rad. GLZN-) = GLZFZ
DJZ(rad. DJ-) = DFZ
H[Z(rad. VH[-) = HFZ

VZ]Z(rad. VZG-) = VZVZ
SHLTZ (rad. SHLT-) = SHLVZ


3. Verbos com os radicais
terminados em consoantes
guturais

Exemplo

V – FORMAÇÃO DE RADICAIS DO FUTURO E DE OUTROS TEMPOS
Neste caso de muitos verbos, os radicais de outros tempos são bastante diferentes do
radical do tempo presente. Veja o exemplo:
PRESENTE

RADICAL

FUTURO

NKUXVVZ
EDSWL]Z

NKUXNEDSWLG-

NKUXFZ
EDSWLVZ

 OBSERVAÇÕES: A) Em geral, o futuro de um verbo não pode ser formado por
nenhuma regra, cada verbo deve ser olhado no léxico, devido ao grande número de
irregularidades; B) A grande irregularidade na formação dos sistemas e a
regularidade na conjugação de um tempo dentro do sistema, pode ser ilustrado na
comparação destes dois verbos: Presente = OXZHU[RPDL (dep.) – Futuro = OXVZ
(OXVRPDL OXVRQWDL), HOHXVRPDL (HOHXVRQWDL); C) Ao fazer uma tradução é
necessário procurar identificar o radical do Sistema Presente, para procurar o
significado num léxico – ex: DFZ pode ser DNZDJZou D[Z, porém ao procurar
no léxico descobre-se que o segundo é correto; D) Ao procurar identificar verbos
compostos é necessário desassociar a preposição antes de procurar no léxico – ex:
DSHOHXVHVTH vem de HOHXVHVTH, a primeira pessoa do singular é HOHXVRPDL.
Ao procurar no vocabulário vê-se que é o futuro de HU[RPDL. Assim, DSHOHXVHVTH
vem da forma grega DSHU[RPDL, que deverá ser procurado no léxico para achar o
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significado; E) Alguns verbos não são depoentes num tempo, mas são em outro –
ex: EDLQZ (presente) – EKVRPDL (futuro médio depoente).
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