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A Bíblia Hebraica possui cerca de 8.000 palavras em 23.191 versículos. Cerca de 2.000 vocábu-

los são hapax legomena (palavras que ocorrem apenas uma única vez). O número total de palavras é 

de 304.901. Este “Vocabulário do Hebraico Bíblico” lista, em sequência alfabética e por tópicos, aqueles 

itens lexicográficos mais frequentes que são registrados no texto da Bíblia Hebraica. As acepções ado-

tadas no presente vocabulário são baseadas em diversas obras lexicográficas que são dedicadas ao he-

braico bíblico, principalmente naquelas publicadas em língua portuguesa. 
 

a. Substantivos 

 pai   sangue 

 [√ ] pobre   [√ ] conhecimento 

 senhor, dono   [√ ] sacrifício 

 [√ ] solo, chão   ouro 

 [√ I ] tenda   oliveira 

 [√ ] anseio, desejo   macho 

 [√ ] tesouro   [√ ] recordação 

 [√ II ] sinal, marca   [√ ] pecado 

 irmão   [√ ] vida 

 irmã   [√ II ] benevolência 

 homem   [√ ] o bem-estar 

 viúva  I  [√ ] criança 

 mãe   corno de carneiro 

 [√ ] veracidade   dia 

 terra, solo, país   [√ ] menino 

 fogo   [√ ] menina 

 mulher   órfão 

 casa   [√ ] glória, honra 

 filho   estrela 

 gado graúdo, boi   todo, tudo 

 [√ I ] manhã   trono, cadeira, assento 

 ferro   prata  

 [√ II ] aliança, pacto   [√ II ] pão, alimento 

 [√ I ] joelho   noite 

 [√ II ] bênção   [√ I ] torre 

 bálsamo   [√ ] escudo 

 carne   [√ ] morte 

 [√ ] vergonha   [√ ] mensageiro, anjo 

 filha   [√ I ] guerra 

 nação   [√ ] rei 

 [√ ] peregrino   [√ ] rainha 

 [√ ] palavra   [√ ] reino 

 [√ I ] necessitado   lugar, local 

 [√ ] porta   [√ ] unção 
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 [√ ] ungido, messias   [√ ] clamor, grito 

 [√ ] tabernáculo   cidade, urbe 

 família   chifre 

 [√ ] juízo   [√ ] espírito, vento, ar 

 [√ ] profecia   [√ ] compaixão 

 [√ ] profeta   [√ ] fome 

 bronze   [√ I ] maldade, mal 

 [√ ] ser vivo, pessoa   [√ ] ímpio, iníquo 

 fêmea   campo 

 [√ ] livro   [√ ] alegria 

 [√ ] servo, escravo   [√ ] resto, restante 

 [√ ] trabalho   [√ ] descanso 

 [√ ] criança lactente   trompa, trombeta 

 eternidade   [√ ] paz 

 olho   nome 

 árvore, madeira   céus, céu 

 [√ IV ] tarde   [√ ] desolação 

 [√ ] naco, pedaço   [√ ] óleo, gordura 

 gado miúdo, ovelha   abismo 

 [√ ] justo, inocente   [√ II ] louvor 

 [√ ] justiça   [√ III ] lei, instrução 

 imagem, modelo   [√ II ] oração 

 [√ ] sede   [√ I ] esperança 

     

b. Adjetivos 

 [√ I ] grande (masc.)   [√ ] correto 

 [√ I ] grande (fem.)   [√ ] correta 

 [√ ] velho   [√ ] pequeno 

 [√ ] velha   [√ ] pequena 

 [√ ] novo   [√ ] próximo 

 [√ ] nova   [√ ] próxima 

 [√ ] vivo   [√ ] distante (masc.) 

 [√ ] viva   [√ ] distante (fem.) 

 [√ ] bom   [√ I ] mau 

 [√ ] boa   [√ I ] má 

 [√ ] bonito   [√ ] perfeito 

 [√ ] bonita   [√ ] perfeita 

     

c. Advérbios de lugar 

 aqui   lá, ali 

     

d. Nomes próprios 

 Abraão   Moisés 

 , Davi   Rebeca 

 Jacó   Raquel 

 Isaque   Sara 

 Miriam   Salomão 
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e. Topônimos 

 Assíria   Judá 

 Babilônia   Jerusalém 

 Betel   Israel 

 Belém   Egito 

     

f. Tetragrama e epítetos divinos 

 Senhor   YHWH 

 El   YHWH Tsevaote 

 Deus, deuses   Elion 

 YH   Shaddai 

     

g. Conjunção 

 ,  , , , , e    

     

h. Pronomes pessoais 

 nós   vós (fem.) 

 eu   ele 

 tu (fem.)   ela 

 tu (masc.)   eles 

 vós (masc.)   elas 

     

i. Pontos cardeais 

 oeste   leste 

 norte   sul  

     

j. Raízes verbais 

 amar, gostar   ser bom, parecer bom 

 ansiar, desejar   saber, conhecer 

 luzir, clarear   tornar bom, fazer bem 

 comer, consumir   sair 

I  ser fiel, ter firmeza   formar, moldar, plasmar 

I  dizer  I  temer, ter medo 

 entesourar   descer 

 amaldiçoar  III  instruir, ensinar 

 vir, entrar, chegar   sentar-se, habitar, morar 

 saquear, pilhar   salvar, libertar 

I  criar   ser correto, ser direito 

II  abençoar   escrever, registrar 

I  crescer, ser grande   capturar 

 falar   apender 

 procurar, buscar, indagar   tomar, pegar, receber 

 ser, estar, tornar-se  I  reinar, dominar, governar 

 andar, ir, seguir   herdar, tomar posse 

II  louvar   cair 

 recordar-se, lembrar-se   livrar-se 

I  entoar, cantar   dar, entregar, conceder 

 viver, reviver   trabalhar, servir 
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I  abandonar, deixar   perseguir, seguir 

 subir, ascender   elevar-se, ser altivo 

 ficar em pé, permanecer  I  curar 

II  humilhar-se, abaixar-se  I  colocar, pôr, estabelecer 

 fazer, produzir   alegrar-se, estar alegre 

II  orar, interceder   deitar-se 

 voltar-se, virar-se   enviar, estender  

 visitar, verificar, recrutar   guardar 

 ser justo   ouvir, escutar 

I  ler, chamar, invocar   julgar, decidir, resolver 

 ver  II  beber 
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