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I – EMENTA:  

Continuação de Grego I. Estudo dos tempos verbais presente, futuro, imperfeito, aoristo e 

perfeito no modo indicativo. 

 

II – PREMISSSAS: 

O Novo Testamento foi escrito na língua grega, inspirado imediatamente por Deus e pelo seu 

singular cuidado e providência conservado puro em todos os séculos, sendo, portanto, o 

supremo tribunal de apelação da Igreja (juntamente com o Antigo Testamento hebraico e 

aramaico) em todas as controvérsias religiosas. Por essa razão, o conhecimento da língua 

grega é imprescindível para os ministros da Palavra, altamente recomendável para os que 

ensinam na Igreja e muito benéfico para todos os cristãos. 

 

III – OBJETIVOS: 

Ao final do curso, os participantes deverão: 

• Identificar as diferentes formas dos verbos no modo indicativo e entender o seu 

significado. 

• Ler e traduzir partes de versículos bíblicos em grego. 

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Aula 1: Introdução aos verbos 

(teoria) 

Aula 11: Radicais verbais e 

outras formas do futuro- 

Parte 1 (teoria) 

Aula 21: Primeiro aoristo do 

indicativo ativo e médio 

(prática) 

Aula 2: Presente do indicativo 

ativo (teoria) 

Aula 12: Radicais verbais e 

outras formas do futuro- 

Parte 2 (teoria) 

Aula 22: Aula ao vivo de 

revisão (08/jun – 21h) 

Aula 3: Presente do indicativo 

ativo (prática) 

Aula 13: Radicais verbais e 

outras formas do futuro 

(prática) 

Aula 23: Aoristo e futuro do 

indicativo passivos- Parte 1 

(teoria) 



Aula 4: Verbos contraídos 

(teoria) 

Aula 14: Aula ao vivo de 

revisão (21/mai – 21h) 

Aula 24: Aoristo e futuro do 

indicativo passivos- Parte 2 

(teoria) 

Aula 5: Verbos contraídos 

(prática) 

Aula 15: Prova 01 Aula 25: Aoristo e futuro do 

indicativo passivos (prática) 

Aula 6: Presente do indicativo 

médio/passivo (teoria) 

Aula 16: Imperfeito do 

indicativo (teoria) 

Aula 26: Perfeito do 

indicativo- Parte 1 (teoria) 

Aula 7: Presente do indicativo 

médio/passivo (prática) 

Aula 17: Imperfeito do 

indicativo (prática) 

Aula 27: Perfeito do 

indicativo- Parte 2 (teoria) 

Aula 8: Aula ao vivo de 

revisão (07/mai – 21h) 

Aula 18: Segundo aoristo do 

indicativo ativo e médio 

(teoria) 

Aula 28: Perfeito do 

indicativo (prática) 

Aula 9: Futuro do indicativo 

ativo e médio (teoria) 

Aula 19: Segundo aoristo do 

indicativo ativo e médio 

(prática) 

Aula 29: Aula ao vivo de 

revisão (25/jun – 21h) 

Aula 10: Futuro do indicativo 

ativo e médio (prática) 

Aula 20: Primeiro aoristo do 

indicativo ativo e médio 

(teoria) 

Aula 30: Prova 02 

 

V – METODOLOGIA DE ENSINO 

O curso é ministrado em dez semanas, com três aulas por semana, com textos, aulas gravadas 

e aulas ao vivo, incluindo interação no fórum, leituras em grego, exercícios de teoria, 

vocabulário e tradução e provas, totalizando 45 horas de estudo. A metodologia de ensino do 

grego adotada é a metodologia da gramática do Mounce (veja bibliografia). 

 

VI – INSTRUÇÕES PEDAGÓGICAS 

A disciplina é ministrada através de três meios: 

• Aulas gravadas e textos com o conteúdo das aulas. O aluno deve assistir a aula, ler o 

texto, memorizar o vocabulário apresentado e fazer o exercício correspondente àquela 

aula. 

• Fóruns. O professor e o aluno devem interagir frequentemente através do fórum, 

tirando dúvidas e expandindo o assunto das aulas. 

• Aulas ao vivo. A cada seis aulas gravadas, há um encontro ao vivo dos alunos com o 

professor através de uma ferramenta de videoconferência. A participação dos alunos é 

obrigatória. O objetivo é rever o conteúdo ministrado desde a última aula ao vivo, 

preparando os alunos para as avaliações. Essa aula ao vivo é sempre à noite, a partir 

das 21 horas, com duração de cerca de uma hora e meia, às segundas ou quintas-feiras. 

Veja os dias já demarcados no quadro de aulas acima. As gravações dessas aulas 

ficarão disponíveis para que os alunos assistam posteriormente. 



 

VII – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Quatro tipos de avaliação são utilizados para a composição da nota final: 

• Exercícios de teoria, vocabulário e tradução para cada aula teórica. A média dos 

exercícios vale 30 pontos na nota final. 

• Duas provas de tradução com questões objetivas e subjetivas. Cada prova vale 25 

pontos na nota final (50 no total). 

• Declaração de leitura do Evangelho de João, capítulos 1 a 7, em grego. Só receberão 

nota as leituras feitas em sua totalidade. Vale 10 pontos na nota final. 

• Interação no fórum. Vale 10 pontos na nota final. 

 

VIII – TAREFAS DISCENTES 

Além das avaliações, outras tarefas dos alunos são: 

• Assistir as aulas gravadas e ler os textos correspondentes. 

• Memorizar o vocabulário grego apresentado para cada aula teórica. 

• Interagir com o professor e demais alunos no fórum e nas aulas ao vivo. 
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X – SOFTWARES, APLICATIVOS E SITES 

 

e-Sword: www.e-sword.net 

Logos Bible Software: www.logos.com 

Olive Tree Bible Software: www.olivetree.com 

Texto grego (NA28): https://www.nestle-aland.com/en/read-na28-online 

Quizlet 

 


