




O título deste livro, bem 

traduzido, seria    
“O cântico por excelência”; 
isto é “o mais belo cântico”.  

 
Na verdade trata-se de uma 

coleção de cantos 
populares de amor  

(usados, sem dúvidas em festas de 
casamentos, onde o noivo e a noiva 

eram chamados de rei e rainha). 



Um redator uniu todos esses cânticos, 
formando uma espécie de drama poético e 

atribuiu seu trabalho, ao rei Salomão. 
 

O livro é de um imenso 
valor poético, escrito 

mais ou menos no 
século 5º. 
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Em 1º lugar, trata-se de um livro  Sapiencial  que 
aborda a mais profunda, universal e significativa 

experiência humana: o amor. 
 



 



Assim sendo, o amor humano é o espelho, o 
sacramento e a manifestação do próprio amor  que 

existe em Deus, que é Amor.. 



Nos casais que se amam, torna-se presente o 
próprio Deus, manifestando seu amor e 
eternizando a maior experiência que os 

humanos podem ter de Deus e de si mesmos. 



Este livro nos 
convida a descobrir 
e a viver a mais bela 
experiência de vida.  
 
Convida também a 
descobrir o cerne  

do mistério  
do próprio Deus  

que se manifestou  
em Jesus com Seu 
amor pela pessoa 

humana. 



O Cântico dos 
cânticos é aquilo 
que ele descreve: 
o amor humano. 

Pode e deve ser lido 
como a maior 

parábola:- aquela 
que revela a paixão 
e a ternura de Deus 
pela humanidade. 



Todo amor, se verdadeiro, é Bíblico. 
 

Assim, qualquer experiência de amor na vida é 
graça de Deus. O amor da amizade, dos 

adolescentes, dos jovens, 
da família, dos pobres, dos doentes, dos 

marginalizados.... 



Quando o amor é verdadeiro? 

Quando se é capaz 
de deixar de lado o 

próprio desejo, para 
fazer o que é preciso 
ou necessário pelo 

irmão.  
Seja ele quem for. 

 
 
 
 



É mais verdadeiro ainda, quando se é capaz de aceitar 
“perder a vida” pelo irmão, como fez Jesus. 



Na Sociedade de hoje, a palavra amor está muito mal 
interpretada. 

Infelizmente só vem à cabeça da maioria das pessoas, 
amor-sexo. E vem sempre com o peso da malícia. Isso 

torna tudo vulgar, pequeno e nada recomendável. 
 

 

Esse tipo de 
amor não 

liberta, não 
edifica, não faz 

crescer. 



O amor é paciente, é prestativo; 
não é invejoso, não é presunçoso nem se incha de 

orgulho; não faz nada de vergonhoso, não é  
interesseiro, não se encoleriza, não guarda 

rancor, não se alegra com a injustiça,  
mas fica alegre com a verdade.  

Ele desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, 
suporta tudo.  

Eis uma das mais belas definições de amor: 

1ª Cor 13,4-7 



1 – De que tipo de amor fala o Cântico dos 
cânticos? 
 
2 – Você acredita que qualquer amor, sendo 
verdadeiro, é divino? 
 
 
3 – Você já fez uma experiência de amor? Gostaria 
de contar pra nós? 
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