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 O Livro de Cantares foi escrito pelo Rei Salomão 

 

 Salomão foi Rei de Israel de 970 a 930 a.C. 

 

  Por ser o principal dos cânticos do glorioso Rei 

Salomão, ele se chama “Cântico dos Cânticos”  

                                                                                                                              

(I Reis.4) 



A tradição dos judeus afirma que Salomão 

teria escrito: 

 

 Cantares durante a sua juventude;  

 Provérbios em sua maturidade; e 

 Eclesiastes no final de sua vida, 

 

Deve ser lido como um romance! 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.editorasalomao.com.br/site/img/editora/rei_salomao.jpg&imgrefurl=http://www.editorasalomao.com.br/site/?page_id=30&docid=ZOsDZeNNbfHoMM&tbnid=uIwp5i5xbBnSAM&w=298&h=500&ei=ko1cUd0ppP7SAf3zgYAH&ved=0CAQQxiAwAg&iact=ricl


 Cantares de Salomão foi escrito por alguém que amava e era 

amado. 

  Ao longo da história do cristianismo, despertou muitas 

controvérsias. Alguns não acreditavam que o livro era 

inspirado e portanto, não poderia fazer parte do Livro 

Sagrado.  

 Hoje, Cantares de Salomão está sendo redescoberto pelos 

estudiosos da Palavra de Deus.  

 O livro fala de amor, companheirismo, romance e poesia.  



 Cantares é um livro de poesia de amor. Não amor platônico, 

mas de ardente amor conjugal puro. 

 Belíssimo livro e belíssimas poesias, que podem inspirar o 

relacionamento entre o homem e a mulher cristã em sua 

expressão de amor. Podem – e devem inspirá-los. 

  Que bom seria se às vésperas das núpcias, os casais 

estudassem Cantares: Que delícia! Que alegria! Que 

harmonia!  

 Ó, Deus, como nos ama tanto! 



• Salomão, Rei poderoso e glorioso, visita sua vinha no 

monte Líbano.  

• Chega de surpresa e encontra uma formosa donzela 

Sulamita e se encanta por ela. Ela foge dele, mas ele vai 

visitá-la de novo, agora disfarçado de pastor de ovelhas, e a 

persuade a casar-se com ele. 

• Logo vem recebê-la como rainha. Deslumbrados 

encaminham para o palácio real. Aqui começa o poema e 

relata a história de amor que se segue: 



• A noiva pede um penhor do seu amor e elogia o noivo (1:1 

a 4) 

 

• Ela roga às filhas de Jerusalém que não desprezem a sua 

humilde origem, e pergunta onde pode encontrar o seu 

noivo. As donzelas respondem em conjunto, prontamente 

(1:5 a 8) 

 

• Segue-se então uma conversa amorosa entre Salomão e sua 

noiva, onde o amor de uma pelo outro vai se confirmando e 

consolidando 



1. Recorda que a visita de seu amado na vinha aconteceu 

na primavera (2:8:17) – “Porque passou o inverno e 

cessou a chuva”  

2. Recorda um sonho referente a ele (3:1-5) 

“De noite no meu leito, busquei o amado de minha alma e 

não o achei...” (3:1) 

“Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e 

servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o 

amor, até que este o queira” (3:5) 



1. Os habitantes de Jerusalém (alegres) descrevem a 

chegada do Rei e da noiva (3:6-11)  - “Que é isto que 

sobe do deserto como colunas de fumaça?”  “... É a liteira 

de Salomão” (3:6,7) 

2. Depois segue-se uma conversa entre Salomão (o 

Noivo) e sua noiva  (4:1-5:1) 

“Tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito”  

(4:7) 

“Arrebataste-me o coração com um só dos olhares, como 

uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor...” 

(4:9,10) 



1.  A esposa relata um sonho que teve referente a 

Salomão. Sonhou que ele partiu, e que ao buscá-lo, ela foi 

maltratada pelos guardas da cidade. No sonho ela 

pergunta por ele às filhas de Jerusalém, e descreve para 

elas a sua formosura (5:2 a 6:3) 

 

2.  Salomão entra em cena e a elogia sem rodeios (6:4-9) 

“desvia de mim os teus, porque eles me perturbam” (6:6) 

“Formosa és, querida minha, ... Formidável como um 

exército com bandeiras” (6:4) 



1.Os habitantes do país falam em coro ... “Quem é esta 

que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado?” 

(8:5) 

 

2. Salomão fala à esposa, ela fala a Salomão, os irmãos 

reconhecem a felicidade da irmã  ... (8:10,11) 

 

“Vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo 

ou ao filho da gazela, que saltam sobre os montes 

aromáticos” (8:14) 
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