Capítulo 15: Jesus Me Ama
Lição de Áudio do Velho Testamento no. 60

Objetivo: Entender porque o Cântico dos Cânticos de Salomão está incluído na Bíblia e
o que ele nos ensina sobre o amor de Deus pela Sua Igreja e por nós.
“É grande o meu prazer no Senhor! Regozija-se a minha alma em meu Deus! Pois ele
me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo
que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com jóias.”
—Isaías 61:10
“Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós: enviou o seu Filho Unigênito ao mundo,
para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos
amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos
pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros.”
—1 João 4:9-11
Os Cânticos de Salomão (também conhecidos como Cântico dos Cânticos) é o último livro
poético. Este livro registra o romance de dois amantes. Muitos se perguntam o porquê de um
livro romântico, que fala sobre a intimidade física de um casal, está incluído na Bíblia. Os
Cânticos contêm verdades importantes. Uma delas é que Deus considera o relacionamento sexual
no casamento uma parte muito boa da Sua criação. Deus criou a mulher para completar o homem
e os dois viverem juntos na intimidade de um relacionamento. Deus criou a humanidade com a
necessidade de intimidade. Deus disse: “Não é bom que o homem esteja só; farei para ele
alguém que o auxilie e lhe corresponda”. Contrário ao que alguns acreditam, o sexo dentro do
casamento não é errado nem pecado. A Palavra de Deus ensina que é um ato puro, criado por
Deus para celebrar o amor, a alegria da unidade, para produzir filhos, experimentar prazer,
quando protegido no casamento.
Outra verdade importante dos Cântico dos Cânticos é encontrada quando lemos o livro como
uma ilustração do nosso relacionamento com Cristo, frequentemente descrito nas Escrituras
como um relacionamento conjugal. Os dois amantes do Cântico dos Cânticos representam o
amor entre Deus e Israel e o amor entre Cristo e Sua Igreja. Esta alegoria é uma ilustração
importante do relacionamento de Deus com o seu povo, como também do relacionamento de
Jesus com cada um de nós individualmente. Este livro fala sobre um relacionamento íntimo com
o Cristo vivo e ressurreto. Este cântico fala na linguagem do coração, sobre o sentimento mais
importante que existe: o amor.
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1. Verdadeiro ou Falso? A poesia é a linguagem do coração.
2. Verdadeiro ou Falso? Como o Livro de Jó e alguns Salmos, os Cânticos de Salomão fala sobre
dor e sofrimento.
3. Verdadeiro ou Falso? O Cântico dos Cânticos não deveria estar na Bíblia, porque Deus jamais
inspiraria um livro sobre relacionamento amoroso, íntimo e sexual.
Assinale a resposta correta
4. Por que o Cântico dos Cânticos está na Bíblia? (assinale as alternativas que se aplicarem)
a. Para ensinar sobre a santidade na intimidade no casamento
b. Para mostrar a figura do amor de Deus pelo Seu povo
c. Para ensinar sobre a maneira mais apropriada de amar
d. Para ilustrar o relacionamento entre Cristo e a Sua igreja
5. Qual é a melhor maneira de ajudar os jovens a se manterem puros?
a. Ensiná-los que sexo é sujo.
b. Ensiná-los que sexo é bom e bonito no contexto do casamento.
c. Jamais falar sobre sexo na presença deles.
d. Proibi-los de falar com pessoas do sexo oposto.
6. Nos Cânticos, quem interrompe a comunhão entre a noiva e o noivo?
a. Apenas a noiva
b. Apenas o noivo
c. Os dois
d. Nenhum dos dois
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7. O quanto Jesus está interessado em ter um relacionamento íntimo e pessoal conosco?
a. Não muito, mas Ele pode chegar a ter
b. Um pouco interessado
c. Com algumas pessoas Ele está interessado
d. Muitíssimo interessado com todo aquele que for até Ele.
8. O que Deus quer que busquemos acima de tudo?
a. Seus dons
b. Amor pelo Seu povo
c. Alegria
d. Jesus
9. Os Cânticos de Salomão, Jesus e o apóstolo Paulo ensinam que o amor de Deus por nós é:
(assinale as alternativas que se aplicarem)
a. Puro
b. Incondicional
c. Inegável
d. Incomparável
e. Indestrutível
f. Eterno
g. Irresistível
h. Sacrificial
10. Como nós devemos amar uns aos outros?
a. Da melhor maneira possível.
b. Como somos amados.
c. Como nossos pais nos ensinaram
d. Como Deus nos ama.
Você tem um relacionamento íntimo com Jesus? Você gostaria que fosse mais íntimo?
Existe alguém para quem você não tem mostrado o amor de Deus? O que você pode
fazer para que eles vejam o amor de Deus através de sua vida?

“O amor é paciente,
o amor é bondoso.
Não inveja,
não se vangloria, não se orgulha.
Não maltrata,
não procura seus interesses,
não se ira facilmente,
não guarda rancor.
O amor não se alegra com a injustiça,
mas se alegra com a verdade.
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Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
O amor nunca perece;
mas as profecias desaparecerão,
as línguas cessarão, o conhecimento passará.”
—1 Coríntios 13:4-8

Agradeça a Deus pelo Seu profundo amor por você. Peça a Ele que o traga para mais
perto dEle e o ajude a crescer a cada dia no seu relacionamento com Ele. Peça a Deus
que lhe mostre o Seu amor por outras pessoas através de você, para que assim elas
também conheçam pessoalmente o amor de Deus.
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