
Nostalgia de Deus 

(peça teatral dos cânticos dos cânticos) 
Primer momento: 

Entra na cena o filosofo grego (cronista), se senta na cadeira e 
começa o declamar o salmo 63, até o momento a cortina esta 

fechada e com um fundo musical e a luz acesa só na cadeira do 
cronista.  

- Cronista:  
Salmo 63 (62) Desejo de Deus  

Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te procuro.  
Minha alma tem sede de ti,  

Minha carne te deseja com ardor,  
Como terra seca, esgotada, sem água.  

Vendo teu poder e tua glória.  
 
Valendo teu amor mais que a vida,  

Meus lábios te glorificarão.  
Assim, vou-te bendizer em toda a minha vida,  

E em teu nome levantar as minhas mãos; 
Eu me saciarei como de óleo e gordura,  

E com alegria nos lábios minha boca te louvará... 
 

Segundo momento:  
Breve silencio, se abre a cortina e no cenário esta o leito da 

amada e ela deita, com a luz acesa sobre ela somente e com a 
musica de fundo.  

 
- Amada: (soa a voz no áudio e ela começa acordando e contemplando 

seu leito) Que me beije com beijos de sua boca! Teus amores são 
melhores do que o vinho, 3o odor dos teus perfumes é suave, teu nome 
é como um óleo escorrendo, e as donzelas se enamoram de ti… 4Arrasta-

me contigo, corramos! Leva-me, ó rei, aos teus aposentos e exultemos! 
Alegremo-nos em ti! Mais que ao vinho, celebremos teus amores! Com 

razão se enamoram de ti… 
Terceiro momento:  

Fecha a cortina se liga a luz sobre o cronista ele começa falar:  
Cronista: (comentário sobre o significado bíblico e exegético da mulher) 

 
 

Quarto momento: 
Breve silencio se abre a cortina e no cenário esta o leito da 

amada e ela deitada, com a luz acesa sobre ela somente e com a 
musica de fundo.  

 
- Amado: (ele esta contemplando a amada sobre o leito e soa a voz no 

áudio) Filhas de Jerusalém, pelas cervas e gazelas do campo, eu vos 
conjuro; não desperteis, não acordeis o amor, até que ele o queira! 
Quinto momento: 

Fecha a cortina, se liga a luz sobre o cronista e ele começa falar:  
Cronista: (comentário sobre o significado bíblico e exegético do amado) 



Sexto momento:  

Breve silencio, se abre a cortina, com a luz acesa e com a musica 
de fundo.  

 
- Amada: (ela esta de pé no meio do palco, no fundo esta a imagem de 

uma muralha e os dois soldados estão de pé, ela começa falar e no meio 
da fala ela é interrompida e tomada pelos soldados e levado ao frente do 

palco e jogada no chão e de forma muito triste ela continua recitando o 
verso) Eu dormia, mas meu coração velava e ouvi o meu amado que 

batia: “Abre, minha irmã, minha amada, pomba minha sem defeito! 
Tenho a cabeça orvalhada, meus cabelos gotejam sereno!”... Abro ao 

meu amado, mas o meu amado se foi… Procuro-o e não o encontro. 
Chamo-o e não me responde… 7 

... Encontraram-me os guardas que rondavam a cidade. Bateram-me, 
feriram-me, tomaram-me o manto as sentinelas das muralhas! 8Filhas 
de Jerusalém, eu vos conjuro: se encontrardes o meu amado, que lhe 

direis?… Dizei que estou doente de amor! 
 

Sétimo momento: 
Fecha a cortina se liga a luz sobre o cronista ele começa falar:  

Cronista: (comentário sobre o significado dos soldados e falar da 
estrutura que magoa a amada) 

 
Oitavo momento: 

Amada jogada no chão se abre a cortina e o amado esta atrás, e leito 
esta no meio do palco e começa a musica.  

Dança da amada com o amado. (O amado, Ir Kelly Patrícia)   
Fecha a cortina e o cronista termina declamando o verso dos cânticos 

dos cânticos.  
Narrador final:  
Grava-me, como um selo em teu coração, como um selo em teu braço; 

pois o amor é forte, é como a morte! Cruel como o abismo é a paixão; 
suas chamas são chamas de fogo uma faísca de Iahweh! 7As águas da 

torrente jamais poderão apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Quisesse 
alguém dar tudo o que tem para comprar o amor… Seria tratado com 

desprezo. 


