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Com muito carinho, dedico a todas as crianças 

que amam a Palavra de Deus. Que este livro seja 

como um manancial de águas celestiais, jorrando 

conhecimento de Deus em sua mente e em seu co-

ração. 
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O propósito deste livro é que as crianças co-

mecem a aprender hebraico.  

Para isso elas saberão quais são as letras he-

braicas e os pontos que representam as vogais, pa-

ra que possam formar o próprio nome com as le-

tras hebraicas e, a partir daí, formar e reconhecer 

alguns substantivos e os nomes de alguns perso-

nagens da Bíblia na história de Davi e Golias.  

Leia a história primeiro na Bíblia, antes de 

mostrá-la por aqui, para que a criança perceba que 

esta história foi tirada da Palavra de Deus. 

O projeto Alef-Beit foi criado com a finalidade 

de facilitar a aprendizagem da Língua Hebraica. 

Vamos começar pela história de Davi e Golias, 

com as palavras transliteradas, isto é, substituindo 

as letras hebraicas pelas letras correspondentes 

em Língua Portuguesa, para que possam ser lidas. 
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Ao observar as palavras em hebraico, NÃO SE 

ESQUEÇA DE QUE O HEBRAICO SE LÊ DA DIREITA 

PARA A ESQUERDA. 

Depois da história, estudaremos as consoan-

tes, as nekudots (pontos que representam as vo-

gais), e vários exercícios de fixação estarão dispo-

níveis para que, efetivamente, as crianças come-

cem a aprender a Língua Hebraica, e possam reco-

nhecer as palavras sem o auxílio da transliteração. 
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As crianças na faixa etária entre 6 a 8 anos, de 

modo geral, estão começando o processo de leitu-

ra e de alfabetização. Enquanto as da faixa etária 

seguinte, 9 a 11 anos, já estão lendo, e, provavel-

mente, lendo bem, isto é, alfabetizadas por com-

pleto.   

Para a Língua Hebraica, a aprendizagem des-

tas crianças, independente da faixa etária, será 

conduzida num processo diferenciado, pois ainda 

estão sem conhecer ou decodificar o alfabeto he-

braico. Por isso ajude seus educandos a realizarem 

as atividades que envolvam leitura, como é o caso 

da história de Davi e Golias, e dos exercícios aqui 

incluídos. 
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 E, quando necessário, leia ou escreva para 

eles. Entretanto não deixe de incentivá-los, para 

que permaneçam motivados para o conhecimento 

da Língua Hebraica, e assim possam superar as difi-

culdades da nova Língua com garra e determina-

ção.  
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Olá, meu amiguinho, vou mostrar para você 

algumas palavras da história de Davi e Golias em 

hebraico? Quer saber os nomes deles em hebraico?  

Então continue lendo o livro. Ok? 
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Um homem muito alto, um filisteu, cujo nome 

hebraico é GALYAT, isto é, GOLIAS, chamou os sol-

dados de ISRAEL para lutar com ele, porém eles 

ficaram com muito medo, porque este homem era 

muito mau. Então chegou DAVID, ou seja, Davi, fi-

lho de Jessé. 
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Porque seu pai o tinha enviado para visitar 

seus SHELOSHET (três) ARRIM (irmãos): ELYAV 

(Eliabe), AVINADAV (Abinadab) e SHAMA (Sama), 

que estavam na guerra com o rei Saul. 
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