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Introdução

✣ O livro Cântico dos cânticos possuí a forma de um poema e uma

construção exímia frequente na Bíblia hebraica para melhor demonstrar

algo como o maior e mais belo de sua classe. Fora escrito em meados dos

ano 400-300 a.c.

✣ O poema propriamente dito começa com a expressão do desejo da mulher

por seu amante e sua auto-descrição às "filhas de Jerusalém": ela insiste

em sua cor negra, igualando-a às "tendas de Quedar" (nômades) e às

"cortinas de Salomão". À mulher pede um encontro ao homem; ele

responde atiçando-a ligeiramente. Os dois competem nos elogios mútuos,

com uma linguagem um tanto quanto erótica.
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Introdução

✣ Com os pseud. “Os melhores cânticos” ou cantar dos cantar dos cantares”

de Salomão, o livro apresenta o povo da Judéia que experimentava a

política econômica dos persas, que já avançavam na prática escravagista.

Podemos percebe que o problema era complexo do que domínio

economia, mas a reconstrução e definição de uma identidade judaica

farisaica em torno do templo, em defesa da raça e das leis.

✣ No decorrer do trabalho iremos tratar também sobre a herança da terra e o

casamento com estrangeiros, o livro cânticos dos cânticos inaugura uma

teologia do corpo que não se enquadra nos moldes do novo testamento.

Os jogos de palavras desse livro para afirma a tradição é formidável como

veremos no trabalho. 4
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Situando o Texto

Estrutura do Livro:

✣ 1,2-4 Introdução

✣ 1,5-2,7: Primeiro Poema

✣ 2,8-3,5: Segundo Poema

✣ 3,6-5,1 Terceiro Poema

✣ 5,2-6,3 Quarto Poema

✣ 6,4-8,4 Quinto Poema

✣ 8,5-14 Epílogo
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O livro de Cânticos é uma coletânea de cinco poemas de amor e paixão.
Esses poemas são emoldurados por uma introdução e epílogo



Situando o Texto
Redação:

✣ É difícil precisar a data de composição do livro;

✣ O vocabulário e o estilo do livro apontam a época persa ou até mesmo a época

helenística

✣ Redação final do livro: entre o séc. V e VI a.C ( entre os anos 538 -333 a.C).
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Situando o Texto
Conteúdo:

✣ Evidencia de maneira notável a capacidade criativa e dinâmica da mulher reagir e

se expressar;

✣ Termos: mãe – irmã- amada = mulher;

✣ Os irmãos são mencionados como aqueles que exercem a autoridade na casa;

✣ Neste livro a iniciativa é da mulher;

✣ Cânticos é o único texto bíblico onde a mulher fala por si mesma;

✣ É um livro muito ousado. Ele contém denúncias contra a aristocracia vigente e

apresenta o grito de rebeldia do corpo massacrado, sobretudo o corpo das

mulheres. 8



Situando o Texto
Conteúdo:

✣ É a mulher quem atrai o desejo sexual masculino. Sabe direcioná-lo e

defende-lo: por isso é dona de seu corpo e capaz de escolher seu caminho;

✣ O texto rompe com a ideologia androcênctrica e patriarcal, que mostra o

desejo unilateral da mulher em direção ao varão colocando-a na dependência

e sujeição dele.

✣ É um livro muito ousado. Ele contém denúncias contra a aristocracia vigente e

apresenta.

✣ Retrospectiva do Contexto Histórico de Judá.
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Descortinando o Texto
Quem é essa que sobe no deserto apoiada em seu amada?

✣ A palavra deserto, nos mitos mesopotâmicos e ugaríticos, faz paralelo 

com Xeol, o mundo inferior, ou ainda, o mundo dos mortos, onde se 

trava a luta dos deuses.

✣ A imagem do deserto está relacionada com as deusas cananéias: Anat 

e Astarte, que na Babilônia recebe o nome de Ishtar. 

Astarte “senhora da estepe”

✣ Na mitologia ugarítica, é uma forma da deusa universal que se

apresenta como o grande útero, o princípio positivo da vida humana

– deusa do amor e da fecundidade. Ela é a “grande mãe”, ou a

“grande senhora” nos cultos helenísticos.10



Descortinando o Texto
Anat “esposa-irmã do deus Baal”

✣ Na mitologia ugarítica, o deus Baal está preso no Xeol pela mão de deus

“Mot”, o deus voraz, que abocanha os mortais e os leva presos pela

garganta. O ventre dessa divindade é o inferno ou mansão dos mortos.

Segundo esse mito, Anat, a deusa do sexo, busca o deus Baal no Xeol,

levando-o a um novo nascimento, um tipo de ressureição, que procede

a união sexual entre os dois.

✣ Em Ct 8,5 a amada que sobe no deserto tem as características das deusas

Anat e Astarte, no que se refere ao amor e à sexualidade. Especialmente

a deusa Anat, que, desafiando o poder da morte, desce ao Xeol para

salva o amada, é o arquétipo da amada.11



Descortinando o Texto
Debaixo da macieira te desnudei, ali onde tua mãe te concebeu, ali 

onde concebeu aquela que te deu à luz. 

✣ Na segunda parte do versículo (5b), a amada que desnudou o amada. O

verbo ‘ur pode ser traduzido por despertar, incitar, provocar, desnudar

(Gn 2,25 Is 20,2).

✣ Esse gesto tão erótico se dá debaixo da uma árvore, lugar de culto à

deusa Aserá (Dt 16,21), deusa da fertilidade, chamada “a senhora do

mar”. Aserá, tanto do mito como no ritual da fecundidade, reunia as

funções das deusas: Anat e Astarte.
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Descortinando o Texto
Debaixo da macieira te desnudei, ali onde tua mãe te concebeu, ali 

onde concebeu aquela que te deu à luz. 

✣ Em Ct 8,5 ter relação sexual, conceber e dar à luz é algo normal no

relacionamento mulher e homem, como entre deusas e deusas. Aqui o

processo de gestação da vida acontece debaixo da macieira, sem

nenhum controle social, político e religioso.

✣ Debaixo da macieira é um espaço cheio de significado pois foi ali,

exatamente ali, que mãe dele fez amor e o concebeu. Os verbos

conceber e dar à luz. Como sentido positivo aparecem somente em Ct

8,5.
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Descortinando o Texto
Põe-me como um selo sobre o teu coração como um selo sobre teu 

braço.

✣ O pedido da amada é que o amado a coloque como um selo sobre o

coração, como um selo no braço. Ora, o selo era um objeto pessoal que

identificava a pessoa que o levava dependurado no peito por um cordão

de modo a pairar sobre o coração (Gn 38,18).

✣ Nesse contexto, a amada passa a definir o amor a partir de suas

características: morte, xeol ou paixão. Paixão no seu sentido original,

tem a mesma intensidade que a fome do vente do deus “Mot”,

reforçando a força do amor.
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Descortinando o Texto
’ahab ( verbete amor ) é um  substantivo feminino que descreve:

✣ Amor entre esposos;

✣ Amor de Deus para com seu povo;

✣ Amor entre amigos

Três características do Amor que   aparece nesta perícope:

✣ Que o amor é forte como a morte ( definitivo irreversível)

✣ Faíscas de fogo ( uma chama sagrada)

✣ “Chamas de javé” ( força do amor como a morte, a paixão como xeol)
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Descortinando o texto

✣ Amor como força divina, experiência totalizante.

✣ Denúncia contra a mulher ser utilizada como objeto.

✣ hôn- utilizado de forma poética para referir a riqueza boa ou má. 

✣ Aqui aparece como troca mercadoria- aparece como oposição a 

escravidão matrimonial.

✣ É um grito de  denuncia do sofrimento das mulheres de forma 

poética.
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Um jeito novo de se relacionar
1. Construção e Ações >> Surgimentos de costumes, leis, normas, códigos.

2. Corpo da mulher é considerado como algo de pecado e maldição.

3. Lei do puro e impuro >> (Patriarcalização = Deus se manifesta na lei).

No Cântico dos Cânticos 

1. Corpo canta a beleza e o prazer da relação gratuita.

2. Nova maneira de ver as mulheres= divindades femininas que agem em parceria com

seu companheiro.

3. Rompimento com a imagem masculina, única e castigadora.

4. Restauração das relações de igualdade.

5. O Livro dos Cânticos é um hino ao amor como fonte recriadora das relações das

pessoas entre si, com a natureza e com a divindade.
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Big concept
Bring the attention of your audience over a key concept using icons or 

illustrations
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MÚSICA: EU SOU DO MEU AMADO E ELE É MEU (Ct 6,3)

Torrente de água não podem apagar

Rios e o mares não podem afogar

O amor que eu sinto por você

O amor que eu sinto por você 

Ct 8,7

Põe-me como selo em seu coração

Uma aliança no dedo de sua mão

Meu amor é faísca de fogo

Meu amor é como chama sagrada

Ct 8,6
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MÚSICA: EU SOU DO MEU AMADO E ELE É MEU (Ct 6,3)

Quero que me beije com beijos de 

sua boca

Abraça-me suave com óleos e 

perfume

Que eu vou casar-me com você

E eu sou apaixonada por você

Ct 1, 2-4

Eu sou do meu amado

E meu amado é meu

Eu sou do meu amado

E meu amado é meu

Porque Deus te fez pra ser só meu

Eu sou do meu amado

E meu amado é meu

Eu sou do meu amado

E meu amado é meu

E amor nos une nem só Deus

Ct 6,3
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