Ementa do curso de hebraico bíblico IVRIT

IVRIT é um curso de hebraico bíblico totalmente online. Por meio de
video-aulas e tutoriais ao vivo, você será conduzido desde o
aleph-bet até os aspectos mais avançados da gramática.
Nosso lema é “devagar e sempre”. Cremos que o aprendizado do grego,
como em qualquer língua, demanda tempo e dedicação. Dentro
de um período de dois anos de contato semanal e exercícios
diários, você poderá, ler e entender o texto da Bíblia Hebraica.
O curso é baseado na gramática Hebraico Bíblico (Page Kelley).
Seja muito bem-vindo à essa jornada de aprendizado e sobre todas as
coisas, amor à palavra de Deus e ao Deus da Palavra.

Área: Línguas Originais Bíblicas
Professor: Paulo Won (MTh Universidade de Edimburgo)
Objetivo: Aprendizado da gramática (morfologia, sintaxe e semântica)
do hebraico bíblico.
Metodologia:
• Aulas gravadas: 100 aulas (cada aula com cerca de 20min de duração) que cobrem desde o
alfabeto até os elementos avançados de gramática e leitura do texto
hebraico do Antigo Testamento.
‣ As aulas são publicadas semanalmente. Após atingirmos a totalidade de aulas, teremos
conteúdos exclusivos para auxiliar os alunos no desenvolvimento do hebraico
bíblico.

• Aulas com as correções de todos os exercícios;
• Tutorias ao vivo: Todo mês, mediante inscrição gratuita aos alunos
vez).
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• Área de comentários: as dúvidas serão respondidas pelo professor de forma pronta.

Materiais de apoio:
•
•
•
•
•

Aulas gravadas;
Aulas em audio (mp3);
Exercícios de fixação (pdf);
Slides (pdf);
Aulas especiais (bônus).

Acesso à plataforma:
• O aluno terá acesso a todo o conteúdo não apenas desse curso mas de todos os
demais oferecidos pela Didaskalia enquanto for assinante (plano anual ou mensal).
• O acesso e a senha individual é intransferível a terceiros e de responsabilidade do
aluno. A administração se dá ao direito de revogar o acesso daqueles que
fizerem uso indevido da plataforma.
• Além do espaço de aulas, os alunos podem fazer parte do grupo do Telegram
exclusivo dos alunos (link está na descrição das aulas).

Bibliografia:

• Todo o curso é estruturado na gramática Hebraico Bíblico (Page Kelley, Sinodal). É
aconselhável o aluno adquirir a obra.
• Os demais recursos bibliográficos são apontados esporadicamente durante as
aulas.
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