
Livro do Cântico dos Cânticos (2019) 

Andreia, Cleidival, Felipe, Thales e Vanessa, estudantes do ITESP, 
apresentaram a introdução ao livro do Cântico dos Cânticos. É uma novela 
bíblica em forma de poemas que contesta a política dos teocratas (450 a 300 
a.C.), que demonizam o corpo de mulheres e de homens através da implantação 
da lei da pureza, sacrifício pela purificação e da teologia da retribuição (cf. Nm, 
Esd e Lv). Através de uma camponesa sofrida e explorada (Ct 1,5-6; 5, 6-8), o 
Cântico dos Cânticos confirma a manifestação do próprio Deus, que se torna 
presente na pessoa do seres humanos que se amam com respeito. 
 
"Meu amado responde e me diz: 'Levante-se, ó minha companheira, formosa 
minha, venha a mim! Eis que o inverno terminou e a chuva passou, já se foi! As 
flores desabrocharam na terra, o tempo de podar se aproxima. E o cantar da 
pomba já é ouvido em nossa terra. As figueira já anuncia seus figos verdes, a 
videira florida exala seu perfume. Levante-se, minha bela companheira, venha 
ao meu encontro'" (Ct 2,10-13). 
 
"Grave-me como selo sobre seu coração, como selo sobre seu braço. Pois o 
amor é forte como a morte. E o ciúme é cruel como a morada dos mortos. Suas 
chamas são chamas de fogo, uma faísca de Javé. As águas abundantes jamais 
conseguirão extinguir o amor, nem os rios poderão inundá-lo. Ainda que alguém 
pudesse dar todas as riquezas de sua casa em troca de amor, seria desprezado" 
(Ct 8,6-7). 
 
Esperamos que o estudo do Cântico dos Cânticos, o livro do grito das mulheres 
e dos homens em oposição ao legalismo das teologias oficiais dos teocratas, 
aumente a nossa consciência crítica da realidade do povo sofrido de ontem e de 
hoje, na qual o corpo do ser humano é escravizado e comercializado para o 
"interesse e o lucro" de uma minoria. 

 


