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Que ele me beije com os beijos de sua boca!

Porque seus amores são mais agradáveis que o 

vinho.

O cheiro de seus óleos perfumados é suave,

Seu nome é como aroma do óleo que escorre.

Assim são as jovens que por você se apaixonam.

Arraste-me depressa com você e corramos!

Ó rei, leve-me a seus aposentos,

Exultemos e alegremo-nos em você!

Recordemos seus amores mais do que o vinho!

Pois agradável é apaixonar-se por você.

Cânticos 1,1-4







Meu amado responde e 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 desabrocham na terra, 

o tempo de podar se aproxima.

E o cantar da pomba

Já é ouvido em nossa terra.

Meu amado é meu e eu sou dele.

Ele apascenta no meio dos lírios.

Cânticos 2, 10-12.16







Em meu leito, durante as noites,

Saí à procura do amado da minha vida.

Eu o procurarei, mas não o encontrei!

Preciso levantar-me,

Dar uma volta pela cidade,

Pelas  ruas e praças

À procura do amado da minha vida.

Eu o procurei, mas não o encontrei!

Quem é essa que sobe do deserto,

Comparada à coluna de fumaça,

Perfumada com mirra e incenso, 

E com todas as essências de perfumes?

Cânticos 3,1-2.6







Como você é bela, minha companheira, como você é bela!

Seus olhos são pombas atrás do véu. Seu cabelo é como rebanho de cabras

Em forma de cascatas nas colinas de Galaad.

Seus lábios são como fita vermelha, e sua fala é melodia.

Sua face é como metade de romã escondida atrás do véu.

Seus seios são como duas gazelas,  filhotes gêmeos de uma gazela.

Que se alimentam entre os lírios.

Você seduziu meu coração, minha irmã, noiva minha!

Você seduziu me coração com um só de seus olhares, 

Com uma única volta de seus colares.

Como são belos os seus amores, minha irmã, noiva minha!

Seus amores são melhores do que o vinho; o odor de seus bálsamos é mais 

agradável  do que todos os perfumes.

Seus lábios destilam mel debaixo da sua língua, e o perfume das suas vestes 

É como o perfume do Líbano. 

Cânticos 4, 1.3.5.9-11



Baal Javé



Eu já cheguei ao meu jardim, minha irmã, noiva minha, 

Colhi mirra com meu bálsamo, comi meu favo de mel 

e bebi meu vinho com meu leite.

Eu dormia, mas meu coração estava desperto 

a ouvir a voz do meu amado que batia:

“Abre, minha irmã, companheira minha, 

pomba minha sem defeito!

Pois tenho a cabeça cheia de orvalho

e minhas tranças molhadas com as gotas do sereno!”

Cânticos 5, 1-2





“Quem é essa que surge como a aurora,

Bela como a lua, brilhante como o sol

E terrível como um exército 

Com bandeiras erguidas?”

Como você é bela,

Como é encantadora,

Um amor em delícias!

Cânticos 6,10 . 7,7







Quem é essa que sobe do deserto

Apoiada em seu amado?

Debaixo da macieira eu despertei você,

Lá onde sua mãe o concebeu,

Concebeu e deu a luz.

Grave-me como selo sobre o seu coração, 

Como selo sobre seu braço.

Pois o amor é forte como a morte.

E o ciúme é cruel como 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 mudá-lo.

Ainda que alguém pudesse dar 

Todas as riquezas de sua casa em troca do amo,

Seria desprezado.

Cânticos 8, 5-7






