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a. Acentuação 

Acento agudo: . Ex.:  (diákonos, diácono, servente),  (kósmos, mundo, universo). 

Acento grave: . Ex.:  (tòn líthon, a pedra),  (tòn theón, o deus). 

Acento circunflexo: . Ex.:  (dō ̂ron, dom, presente),  (pneûma, espírito, sopro, ar). 

 

 No grego bíblico, o acento agudo aparece na sílaba tônica nas três posições finais de um vocábulo 

sobre vogais ou ditongos, como oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. O acento grave aparece somente 

na última sílaba de uma palavra. Este acento substitui o acento agudo em palavras oxítonas que aparecem 

no meio da frase, quando são seguidas imediatamente por vocábulos que possuem o acento agudo:      

 

 (kaì ho lógos, e a palavra),  (pròs tòn theón, para o Deus),  (apò 

tû theû, da parte de Deus),  (dià tē ŝ didakhḗs, por meio do ensinamento).  

   

 No grego bíblico, a palavra é classificada de acordo com a acentuação: 

 

Oxítona: leva o acento agudo na última sílaba:  (kairós, momento). 

Paroxítona: leva o acento agudo na penúltima sílaba:  (kósmos, mundo). 

Proparoxítona: leva o acento agudo na antepenúltima sílaba:  (apóstolos, apóstolo). 

Perispômena: leva o acento circunflexo na última sílaba:  (legō ̂, digo). 

Properispômena: leva o acento circunflexo na penúltima sílaba:  (glō ̂ssa, língua). 

Barítona: não leva acento na última sílaba:  (díkaios, justo). 

 

b. Espíritos ou aspiração 

Espírito brando (aspiração branda): . Ex.:  (anḗr, homem),  (agápē, amor). 

Espírito áspero (aspiração áspera): . Ex.:  (harmonía, harmonia),  (hǘdōr, água). 

 

c. Iō t̂a subscrito e iō t̂a adscrito 

, . Ex.:  (ádein, cantar),  (hádēs, hades).  

, . Ex.:  (bálē, se ele jogasse),  (lēstḗs, ladrão). 

, . Ex.:  (ōón, ovo),  (ōdḗ, ode, cântico). 

 

d. Pontuação 

Ponto final: . Ex.:  (Theós., Deus.).   

Ponto e vírgula, dois pontos e ponto de exclamação:. Ex.:  (Thée!, Deus!).  

Ponto de interrogação: . Ex.:  (Theós?, Deus?). 
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Vírgula: . Ex.:  (Theós,, Deus,). 
 

e. Trema 

. Ex.:  (pro-í-ēmi, envio),  (a-í-dios, eterno),  (pró-i-mos, cedo). 

 

f. Apóstrofo 

. Ex.:  [, apò arkhē ŝ] (ap’ arkhē ŝ, desde o início),  [, tutó 

éstin] (tut’ éstin, isto é). 

 

g. Ditongos 

 (ai). Ex.:  (kaí, e, mas),  (eînai, ser). 

 (ei). Ex.:  (blépein, ver),  (gráphein, escrever). 

 (oi). Ex.:  (pōiéō, faço),  (lógoi, palavras).  

 (au). Ex.:  (taûta, estes),  (amaurós, não claramente visível). 

 (eu). Ex.:  (epísteusan, creram),  (ankhisteutḗs, parente mais próximo). 

 (u). Ex.:  (dûlos, servo, servente, escravo),  (tûtó, isto). 

 

h. Ditongos com espírito brando 

 (ai). Ex.:  (airō, levanto),  (aiṓn, século, época).  

 (ei). Ex.:  (eimí, sou),  (eikē ,̂ sem causa, futilmente).  

 (oi). Ex.:  (oikonómos, mordomo, administrador),  (oíkos, casa, família). 

 (au). Ex.:  (autû, aqui),  (austērós, austero).  

 (eu). Ex.:  (eudía, tempo bom),  (eulabē ŝ, devoto, temente a Deus). 

 (ēu). Ex.:  (ēucsḗthēn, fui crescido),  (ēufránthēn, fui alegrado).  

 (u). Ex.:  (uranós, céu),  (urías, Urias). 

 

i. Ditongos com espírito áspero 

 (hai). Ex.:  (haîma, sangue),  (haíresis, escolha [de uma ideia]).  

 (hei). Ex.:  (heîs, um),  (heistḗkein, permanecer, ficar em pé).  

 (hoi). Ex.:  (hoîos, qual),  (hōiōsdēpōtûn, qualquer).  

 (hui). Ex.:  (huiós, filho),  (huiothesía, adoção). 

 (hau). Ex.:  (haútē, esta),  (haûtai, estas). 

 (heu). Ex.:  (hēurískō, encontro, acho),  (hēúdō, durmo, repouso).  

 (hēu). Ex.:  (hēurámēn, encontrei para mim),  (hēúēna, sequei). 

 (hu). Ex.:  (hûtos, este),  (hútōs, assim, deste modo, de tal maneira). 

 

j. Classificação das vogais 

breves   
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longas   
breves ou longas   

 

k. Classificação das consoantes 

mudas surdas sonoras aspiradas 

labiais   
guturais   
dentais   
    

líquidas    

   
    

sibilantes    

   
  

l. Pronúncia das letras guturais gámma, káppa e khî antes da letra gámma  

Quando as letras ,  e  aparecem antes da letra  devem ser pronunciadas como  (n): 

letra gutural com gámma  pronúncia exemplo 

  (ng)  (ángelos, mensageiro, anjo) 

  (nk)  (énklēma, acusação) 

  (nkh)  (sǘnkhüsis, confusão, agitação) 

 

 
Códice NLG 122 (séc. 14). Texto: Mateus 1.1-5. 

 

 
B. Aland; K. Aland et alii (eds.), Novum Testamentum Graece  

(28. ed. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2012, p. 1). Texto: Mateus 1.1-5.  
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