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Enquanto o mundo fala muito sobre paixão e amor verdadeiro, alguns 
acham que Deus fica vermelho ou gagueija quando toca em assuntos 
românticos. Nada mais distante da verdade! Deus não somente fala 
sobre a paixão romântica, foi Ele quem a criou e abençoou. Não é de 
estranhar que Ele dedicou um livro inteiro da Bíblia sobre esse assunto . 
. . o livro conhecido como o "Cântico dos Cânticos" (ou Melhor dos 
Cânticos) ou seja, o livro de CANTARES.  

Alguns na história da igreja têm "alegorizado" este livro (imaginando que 
sua mensagem só fala do o amor de Deus para com Israel, ou talvez um 
tipo da "paixão" entre Cristo e Sua igreja). Mas nada é mais normal do 
que uma palavra divina sobre o mais importante dos relacionamentos 
humanos. Deus se interessa, sim, no desenvolvimento do amor 
matrimonial, inclusive o "namoro", as núpcias, a lua-de-mel e o cotidiano 
de vida a dois. Deus fala, sim, sobre amor e paixão, e não gagueija! 

A mensagem do livro fica clara: Deus criou e abençoou o amor 
verdadeiro entre um homem e uma mulher. Mas quais as características 
desse amor? Como identificá-lo? Como distinguir entre "paixão" 
superficial e amor genuíno? Essas perguntas perturbam adolescentes e 
jovens à procura do seu "príncipe encantado". Complicam a vida dos pais 
que desejam orientar seus filhos no caminho espinhoso do amor. 

O livro de Cantares identifica muitos elementos do amor verdadeiro, mas 
dois se destacam. O amor verdadeiro sabe ESPERAR e o amor verdadeiro 
é EXCLUSIVO. Vamos investigar cada característica à luz do livro mais 
romântico da Palavra de Deus. 
 
I. A Esperança do Amor Verdadeiro 

Há muitas "estrofes" no "Cântico dos Cânticos", mas somente 2 frases 
repetidas como "refrão" no livro. Cada frase se encontra exatamente três 
vezes, espalhadas no início, meio e fim do livro. Servem como "coros" 
que ecoam a mensagem do livro. 



O primeiro refrão simplesmente diz "não acordeis nem desperteis o 
amor, até que este o queira". A frase aparece pela primeira vez em 2:7: 
Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e cervas do campo, 
que não acordeis nem desperteis o amor, até que este o queira. Mais 
tarde se repete em 3:5 e 8:4.  

Três vezes, em momentos de intensa paixão entre a noiva e o noivo, ela 
exorta suas amigas sobre a natureza do verdadeiro amor. O amor 
verdadeiro sabe esperar, e por isso, pode desfrutar ao máximo as 
delícias que Deus sempre tencionou para o casal. Amor verdadeiro não é 
precipitado, precoce, adiantado ou impaciente. Não precisa manipular as 
circunstâncias para "ganhar" o amor. Não precisa seduzir para chamar 
atenção para si mesmo. Não precisa "se entregar" com medo de perder o 
amado. 

É interessante notar que a mensagem do nosso mundo é exatamente o 
contrário-o amor é precipitado, apressado, forçado até ao ponto em que 
a pessoa que espera o tempo de Deus é considerada ultrapassada, 
estranha, talvez até mesmo homossexual. Que engano de Satanás! Que 
tristeza quando crianças de 8, 10, ou 12 anos "namoram", até pelo 
incentivo de seus pais. Que pena quando adolescentes que não "ficam" 
são considerados caretas pelos colegas. Que tragédia quando jovens 
universitários que ainda são virgens são marginalizados como "extra-
terrestres"! 

A mensagem de Cantares é simples mais clara: Deus reserva os 
maiores prazeres matrimonias e amorosos para aqueles que 
saibam esperar o tempo dEle! Mas mágoas e ressentimento 
esperam os que adiantam o tempo de Deus nos relacionamentos 
românticos. 

Tudo isso bate bem com o texto clássico de amor bíblico, 1 Coríntios 13, 
que descreve o amor verdadeiro assim: "É paciente... não arde em 
ciúmes... não se conduz inconvenientemente, não procura os seus 
interesses... tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta." 

O livro de Hebreus bate na mesma tecla: "Digno de honra entre todos 
seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula; porque Deus julgará 
os impuros e adúlteros." (Hb 13:4) 

Por quê alguns apressam o amor? Há muitos fatores, mas a falta de 
confiança na soberania e no amor de Deus certamente se destacam. 
Deus tem, sim, um plano maravilhoso para nossas vidas. Ele nos ama 
mais que nós nos amamos. Mas o medo de ficar na "solteirice" às vezes 



leva para relacionamentos precipitados. A pressão de colegas também 
faz com que abaixemos nosso padrão. Quando esquecemos que Deus 
tem tudo sob controle; que Ele quer nosso bem; e que Ele desperta o 
amor na hora certa, é fácil cair na tentação de tomar a situação em 
nossas mãos. 

"Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito 
debaixo do céu... tempo de abraçar, e tempo de afastar-se de 
abraçar...tudo fez Deus formoso no seu devido tempo" (Ecl 3:1, 5,11) 

Como aplicar esse princípio do amor que espera? 

1) Para Jovens: 
a) Espere o amor verdadeiro! Não ceda às pressões de ser precipitado no 
ficar, no namorar, no noivar, no casar. É difícil esperar, às vezes parece 
difícil demais, mas Deus não permitirá que você seja tentado além da 
sua capacidade de suportar. 
b) Confie na soberania de Deus-Ele tem tudo sob controle, e tem um 
tempo determinado para você. Não pense que será um "encalhado" para 
o resto de sua vida se não "fazer a coisa acontecer". Deus ama você, e 
tem um plano maravilhoso para sua vida! 

2) Para Pais: 
a) Leve em conta a seriedade das emoções e dos sentimentos de seus 
filhos. São verdadeiros, mesmo que impensados às vezes. 
b) Mantenha portas abertas para conversar, aconselhar e dialogar com 
seus filhos sobre relacionamentos românticos e especialmente sobre a 
pureza moral. 
c) Proteja o coração dos seus filhos! Seja o "guardião da porta" do 
jardim deles (Ct 4:12). Saia com seus filhos em particular para conversar 
e OUVIR sobre questões do coração. 

Acima de tudo, lembre-se de que Deus reserva os maiores prazeres 
românticos para aqueles que saibam esperar o tempo dEle! Mas 
mágoas e ressentimento esperam os que adiantam o tempo de 
Deus nos relacionamentos à dois. 

No próximo artigo, descobriremos o segundo elemento do amor 
verdadeiro, a EXCLUSIVIDADE.  
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