
Livro de Judite 

 

O livro de Judite é uma novela bíblica que narra um episódio bastante 

interessante. Os protagonistas principais são Nabucodonosor, Judite e Helefernes: 

depois destes encontramos outros personagens. O livro pode ser dividido em duas 

partes: a primeira parte (Jt 1-7), apresenta o rei da Assíria Nabucodonosor em seus 

empreendimentos e a segunda parte (Jt 8-16), a presenta a Mulher Judite e sua grande 

coragem apoiada em Javé.  

Pensa-se que o livro de Judite foi escrito por um Judeu da escola farisaica dos 

primeiros tempos. Esta convicção se apoia em três argumentos. Primeiro, aparece claro 

que o original era texto hebraico. Segundo, os acontecimentos centrais narrados são 

localizados na própria Palestina. Terceiro, as ideias religiosas são farisaicas e paulinas. 

Não se descobrem influencias saducéias, nem tampouco alexandrinas   

 

Existe muita dúvida sobre a data exata da composição do livro. Alguns 

acreditam que foi escrito entre o tempo do surgimento dos Macabeus (166 a.C) e a 

profanação do templo pelos romanos (63 a.C), outros colocam-na no período grego e no 

tempo das perseguições dos reis selêucidas Antioco IV Epifanes (175-164 a. C) ou 

Demétrio I (162-150 a.C).   

 

Um dos prováveis propósitos do livro de Judite deve ser buscado no contexto 

amplo do helenismo e, mais concretamente, no desafio e na necessidade juntamente 

com a enculturação a que se viu defrontado Israel diante da nova cultura, quando ainda 

não tinha seu cânon bíblico, ainda aberto, um modelo ao qual se referir. Das expressões 

explicitas pode-se deduzir uma visão de Deus tradicional em Israel. Deus é Javé, criador 

do universo e Senhor da história (Jt 9, 5.13;13,18). É o mesmo Deus dos patriarcas e o 

Deus da aliança com seu povo. 

 

Caracterização de Judite e dos outros personagens, bem como em suas ações 

podemos apreciar uma apresentação simbólica do povo e de sua relação com Deus. 

Judite uma viúva e sem filhos, sem outra armas senão sua beleza e capacidade de 

sedução, pode representar a fragilidade do povo, mas também sua confiança diante do 

poder e da força de Deus.  



Ao estudar o livro de Judite, queremos continuar resistindo e proclamando o 

testemunho de vida de tantas mulheres que em seus grupos e comunidade, fazem 

acontecer relações igualitárias. 

Queremos celebrar a beleza de corpos “libertos” dos ideais de beleza propostos 

pela sociedade de consumo. 

 

Alunos: Dionísio, Jean e Paulo      

 


