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Refrão

For te, for te co ma a mor te

La Mi Fa mDo m
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é o A mor! For te, for te co mo a mor te é o A mor!

Re Mi La Sim Do m Re Mi La

Solistas
24

1. O teu nome é qual per fu me der ra ma do! Cor re rei a trás de ti: tu me se du zes!

La Re Fa m Mi Mi4+3

33

Vi nho do ce é teu a mor i ne bri an te! 2. Pomba mi nha que te escon des nos ro che dos.

La Sim Do m Re Sim Mi La Re

42

Faz me ou vir a tu a voz, ver o teu ros to! Meu a ma do é to do meu, e eu sou de le!

Fa m Mi Mi4+3 La Sim Do m Re La

(Esposa)
3. Procurei, à noite, o amado da minha alma,

como louca pelas ruas da cidade:
Ah! Dizei−me se encontraste o meu amado! (Ct 3,1−3)

4. Eu dormia mas o amor em mim velava,
quando ouvi o meu amado que batia:
(Esposo)
Abre, ó pomba, minha irmã imaculada! (Ct 5,2)

(Coro)
5. Quem é esta que se eleva como a aurora,

Tão brilhante como o Sol, qual Lua, bela,
Mais terrível que um exército em batalha?! (Ct. 6,10)
(Esposa)

6. Vem, amado, vem comigo para os campos,
Vamos ver se a nossa vinha já floresce...
Guardei frutos para ti, novos e velhos. (Ct. 7,12−14)

(Esposo)
7. Guarda o selo deste amor sobre o teu peito,

Pois o nosso amor é forte como a morte,
Suas chamas são divinas com fogo! (Ct. 8,6)
(Esposo + Esposa)

8. Não há nada que este nosso amor destrua,
E jamais um rio pode submergi−lo,
Quem quiser comprar o amor, é desprezado. (Ct. 8,7)


