
 
 

 

                Lay and Lie (irreg.verb) 

Lay - Laid – Laid   /   Lie – Lay – Lain 
    

Percebeu alguma semelhança entre os dois verbos? 
Como ver a diferença? 
O problema é que estes dois verbos são os mais enganosos dos verbos irregulares. 
Frequentemente usamos errado devido a algumas semelhanças. Apesar de errada 
a palavra pode soar ok para a maioria de nós. Então como usar Lay a Lie 
corretamente? -E facil...veja: 
 
Lay significa largar alguma coisa ou alguem. 
Lay é verbo transitivo e deve ser seguido por um objeto direto que é o que, ou 
quem , recebe a ação do verbo,ok? 
Exemplos: 
Joe laid the sleeping baby in the crib. Quem Joe largou? O bebe - objeto direto.(Joe 
largou o bebe adormecido no berço) 

Lay the gun down said the policeman 
 

Lie significa descansar ou reclinar. 

Lie é intransitivo e não precisa ser seguido de objeto. 
Para escolher a forma certa você deve entender o simple present,simple past e 
past participle destas formas(estamos ficando um tanto técnicos, não é?) 
Exemplos: 

➟use o present simple quando a ação acontece usualmente ou esta acontecendo 

agora. 
Joe always lays is coat on the couch.(a ação acontece usualmente) 
Jack lies in the midle of the crowd looking at the sky.(a ação esta ocorrendo agora) 
 

➟use o simple past para dizer que algo aconteceu e terminou no passado. 

Jennifer laid her sister's letter in the mail box(laid= simple past of Lay) 
Yesterday Joe just laid in bed all day long(lay = simple past of Lie) 

 

➟use o past participle quando existe um verbo auxiliar formando o tempo 

verbal. Barbecue is finishing.Joe has just laid the last peace of meat on the grill. 

Mary, a very shy girl, has lain at the corner of the class all the time. 
 
Nota: é importante notar que o simple past de Lie tem a mesma forma do simple 
present de Lay. Esta forma em comum é a causa de maioria das confusões. 
Parece um tanto complicado? É só questão de atenção e alguma pratica. 
Lembre-se que você fala Português como sua lingua nativa,que é muito mais 
complicado que o Ingles. 
Bem a tempo... 

➟To Lie/Lied/Lied (regular verb) significa mentir - mas isso é outra questão, certo? 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

visite o site:www.steacher.pro.br – Há muito mais para você. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.steacher.pro.br/

