
Palavras Hebraicas para Louvor 
 
Palavras hebraicas para a palavra em inglês “louvor” têm um significado e uma expressão ricos. Explorar 
sua expressão pode nos conectar com Deus de maneiras novas e mais profundas. 
 
Reserve 15 minutos e escolha uma das palavras para louvar. Durante seu tempo de adoração, adore a 
Deus por meio dessa postura. 
 
Como alternativa, reserve um tempo mais longo, como uma hora, e passe pelas posturas de louvor, uma 
de cada vez. 
 
Independentemente de como você aborda essas posturas, convide Deus para levá-lo mais fundo na 
adoração a Ele. Ao escolher um local para o seu tempo, tente escolher um que permita que você mova 
livremente seu corpo e fale alto. Tanto quanto possível, escolha um ambiente onde você tenha o 
mínimo possível de distração e limitação para responder a Deus com todo o seu coração e corpo. 
 
Zamar 
Zamar significa “tocar as cordas de um instrumento, cantar, louvar”; uma palavra musical que está 
amplamente envolvida com expressões alegres de música com instrumentos musicais. 
 
Towdah 
Towdah vem da mesma palavra raiz principal que yadah, mas é usada mais especificamente. Towdah 
significa literalmente “uma extensão da mão em adoração, confissão ou aceitação”. A título de 
aplicação, é evidente nos Salmos e em outros lugares que é usado para agradecer a Deus pelas “coisas 
ainda não recebidas”, bem como pelas coisas já disponíveis. 
 
Yadah 
Yadah é um verbo com uma raiz que significa “a mão estendida, lançar a mão, portanto, adorar com a 
mão estendida”. De acordo com o léxico, o significado oposto é “lamentar, o torcer das mãos”. 
 
Tehillah 
Tehillah é derivado da palavra halal e significa “o canto dos halals, para cantar ou louvar”; percebido 
como envolvendo música, especialmente canto; hinos do Espírito. 
 
Shabach 
Shabach significa “gritar, dirigir-se em voz alta, comandar, triunfar”. 
 
Barak 
Barak significa “ajoelhar-se para bendizer a Deus como um ato de adoração”. 
 
Halal 
Halal é a raiz principal da palavra hebraica para louvor. Nossa palavra “aleluia” vem dessa palavra base. 
Significa “ser claro, brilhar, vangloriar-se, mostrar, delirar, celebrar, ser clamorosamente tolo”. 


