História do livro de Judite
Existe varias versões do livro de Judite em línguas
antigas: siríaca, copta sahidita, armenia etc... más as
mais importantes versões do livro estão em grego e
latim.
Acreditam-se que o texto original foi escrito em
hebraico ou aramaico. São Jeronimo confessa que ao
traduzir para o latim ele tinha diante de si um texto
em aramaico.

 Existe muita duvida sobre a data exata da composição

do livro. Alguns acreditam que foi escrito entre o
tempo de surgimento dos macabeus ( 166 a.C) e a
profanação do templo pelos romanos (63 a.C)
 Outros colocam-na no período grego principalmente

no tempo das perseguiçoes dos reis seleucidas Antioco
IV Epífanes (175-164 a.C) ou Demétrio I (162-150 a.C)

 Outros ainda optam pelo período após a primeira

metade do séc II nos tempos de Jão Hircano (135-104
a.C), Alexandre Janeu(103-76 a.C) ou o começo do
seculo I antes do ano 63.
 O autor opta pelo tempo dos seleucidas no final do

reinado de Antioco IV (175-164) ou no começo do de
Demetrio I (162-150)

• Acredita-se que foi escrito por um judeu da Palestina

provavelmente em Jerusalém onde se conheciam o
hebraico e o aramaico.
 Percebe-se que o livro representa o pensamento do
grupo que somou forças com Judas Macabeu na guerra
pela libertação de Judá.
 Assim o “povo da terra” herdeiro e continuador do
movimento deuteronomista deve ter dado sua
contribuição na produção do texto.

ESTRUTURA.

CONSTITUIÇÃO DO LIVRO

O livro de Judite é constituído 16 capítulos. Numa primeira fase o livro pode ser dividido em duas
partes sendo a primeira de cap 1 a 7 descrevendo as ações do exército do Nabucodonosor
comandado por Holofernes, e a segunda do cap. 8 a 16, que trata das estratégias de Judite até
decapitar o comandante holofernes.do seguinte modo: assim o livro pode ser estruturado da
seguinte maneira:

I – A AÇÃO DE NABUCODONOSOR REI DO UNIVERSO 1-7.
1 – INÍCIO. 1-3 – SUBMISSÃO E CONQUISTA DOS POVOS;
1,1-16 CAMPANHA CONTRA OESTE, GUERRA ENTRE
NABUCODONOSOR E ARFAXAD.
2, 1-13 HOLOFERNES DÁ INSTRUÇÕES PARA A CAMPANHA.

2, 14 – 3, 10 – SUBMISSÃO DOS POVOS QUE RECONHECEM NABUCODONOSOR
COMO ÚNICO DEUS (HOLOFERNES CHEGA ÀS PORTAS DE SAMARIA).
II – O EXÉRCITO CERCA ISRAEL ( 4-7).
4,1-15 – TEMOR DE ISRAEL, MAS PREPARA-SE PARA RESISTIR ( FAZ JEJUNS,
SÚPLICAS E ORAÇÕES);

5,1- 6,21 HOLOFERNES INFORMA-SE SOBRE ISRAEL; DISCURSO DO
COMANDANTE DO EXÉRCITO AMONITA AQUIOR, PROVOCANDO A CÓLERA DE
HOLOFERNES. EXPULSÃO DE AQUIOR DO ACAMPAMENTO.
7,1-32 BETÚLIA É CERCADO; PRIVADO DE AGUA O POVO EXIGE AOS SEUS
CHEFES QUE A CIDADE SE RENDA; OS CHEFES PROMETEM.

II – VITORIA DE JUDITE SOBRE HOLOFERNES; YHWH, DEUS DO
UNIVERSO (8-16).
8,1-8 INFORMAÇÃO SOBRE JUDITE.
8,9-36 JUDITE DISCURSA AOS ANCIÃOS: PARA A LIBERTAÇÃO DE
ISRAEL.
9,1-14 JUDITE ORA A DEUS.
10,1-23 JUDITE PARTE DE BETÚLIA E CHEGA NO ACAMAPAMENTO
ASSÍRIO SOZINHA. LOUVORES DOS ANCIÃOS A BELEZA DE JUDITE.
11,1-23 JUDITE SOZINHA DIANTE DE HOLOFERNES E DISCURSA.
12,1-9 JUDITE ENTRA NO ACAMPAMENTO ASSIRÍO.
12,10-20 CONVITE DE HOLOFERNES A JUDITE PARA O BANQUETE.
13,1-10ª JUDITE A SÓS DIANTE HOLOFERNES, E CORTA A CABEÇA DELE.

13,10B-20 JUDITE VOLTA A BETÚLIA; E AO CHEGAR OS ANCIÃOS
LOUVAM A CORAGEM E VANLETIA DA MULHER;
14,1-10 JUDITE DISCURSA A TODO POVO: INSTRUÇÕES PARA A
VITÓRIA.

14,11- 15,7 DERROTA DOS ASSIRIOS
15,8 -14 JUDITE É LOUVADA PELOS SUMOS SACERDOTES, O
CONSELHO DOS ANCIÃOS E FINALMENTE É CELEBRADA POR TODAS
MULHERES, E COM ELA CAMINHAM PARA JERUSALÉM.
15,14 – 16,17 CANTICO DE JUDITE CELEBRANDO A DEUS YHWH.

16,18-20 É CELEBRADA A VITÓRIA EM JERUSALÉM.
16,21 – 25 INFORMAÇÃO FINAL SOBRE JUDITE.

Beleza, Sedução e Morte

Beleza, Sedução e Morte

Uma analise exegética de Judite 16, 1-12
O cântico de Judite representa o protesto de um

grupo contra as autoridades constituídas no tempo
dos Asmoneus, porém é um texto patriarcal, pois

funcionaliza a beleza, o corpo e o desejo da
mulher. A beleza da mulher é considerada como

perigo capaz de provocar a ruina e a morte de
homem.

Essa mentalidade é acentuada na cultura judaica

do século 2 a.C.
Judite é uma personagem feminina construída a
partir da ótica masculina. As armas de Judite, seus
discursos e o conhecimento que ela tem da guerra
não representa a fala das mulheres.

Estrutura da perícope
Versículo 1, o destinatário do cântico;


Versículo 2 detalha o motivo- é um Deus
que protege os perseguidos.



Versículo 3 relata a chegada do exercito e
seu poderio.



Versículo 4 descreve o plano do inimigo.



o versículo 5 introduz um novo sujeito, a ação e o instrumento de sua
ação.



O v. 6-9 apresentam a disparidade entre as forças do exercito inimigo e

as armas de Israel. O forte não é vencido por jovem, nem por filho de
Titãs nem por gigantes altos, mas por Judite, filha de Murari. Suas armas:
beleza do rosto, sandália, espada.


Os V. 11-12b apresentam o grito de guerra dos pequenos e humilhados.
E finalmente no v. 12c temos conclusão: “Eles foram destruídos na
batalha do meu Senhor”.

O campo semântico do texto é o de guerra,
história de resgate do povo judeu por meio de uma
heroína.
O cântico apresenta dois grupos: os poderosos
preparados por Assur, medos, persas a força do
imperador e os fracos, representados pelos
humildes, debilitados e filhos de meninas jovens.

Diante da situação ameaçadora, o povo de Israel

retoma a tradição da presença de Deus todo poderoso,
que salva seu povo por meio dos fracos, no caso a mão
de uma gêmea (Jt 16,5).
O texto emprega a imagem de uma mulher viúva
para apresentar a realidade de fragilidade de aflição,
sofrimento e fragilidade de Israel.

A beleza do rosto, é colocado como arma da mulher capaz de
colocar em risco o poder masculino.
É o jogo da sedução: a beleza paralisa a vida do inimigo(Jt 16, 6b;
9b) e Judite desfecha o golpe final: o foco é ação da mulher.

Contexto histórico do Cântico de Judite 16, 1-12
A data será sempre incerta, pois a história de Judite se encaixa

em vários contextos de invasão da Judeia.
Muitos escritos do período helênico tratam do trataram do tema
da beleza física da mulher e sua capacidade de enganar os homens
com o seu discurso.

A chegada de Alexandre Magno no Oriente e a

instalação do reino helenístico dos Ptolomeus e, dos
Seleucida trouxe várias mudanças culturais.

Divisão das elites na Judeia


Um grupo que aceita a transformação cultural e

Jerusalém transformou-se numa polis.


Outro grupo que permaneceu fiel a Lei e as tradições

dos antepassados.

O grupo dos helenistas provocam forte crise no judaísmo
resultando numa guerra civil, encabeçada pelos hasidim. Esse
conflito é motivado pela Lei e sobrevivência.
Hasidim era formado por Judeus piedosos, comprometidos
com ensino e preservação da lei.
A perseguição religiosa aumentou com abolição da Lei e

transformação do templo como lugar de oração dos
estrangeiros, feito por Antíoco IV, apoiado pelos helenizantes.

Entre esses grupos, encontramos o grupo que está por de
trás o texto de Judite.
o cântico de Judite ironiza a guerra tradicional, ao mostrar
que os heróis convencionais derrotam o inimigo, mas a beleza
do rosto de Judite. A partir da chegada dos gregos, beleza e
sedução passaram a ser vistos como atributos femininos

perigosos.
Há várias histórias e tradições que refletem como atributos

sobre a beleza da mulher como ponto de conflito.

Contextualização
Como entoar o cântico de Judite? Somente se aceitarmos as
prescrições da sociedade patriarcal, que define a mulher bela como
uma ameaça.

A história de Judite abre brecha para outra associação: o belo
pode ser associado à bondade. De muitas formas, a história preserva
o registro de uma multidão de homens poderosos que se
apropriaram de corpos de mulheres, belas ou não- violência
provocada pela desigualdade de gênero.

Queremos continuar resistindo e proclamando o

testemunho de vida de tantas mulheres que em
seus grupos e comunidade, fazem acontecer a
nova sociedade a partir de relações igualitárias.
Queremos celebrar a beleza de corpos “libertos”
dos ideais de beleza propostos pela sociedade de

consumo.

