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INTRODUÇÃO 



• O livro de Judite foi escrito por volta de 160 a.C, durante a guerra dos 
Macabeus. 

• Como objetivo de encorajar os judeus a permanecerem fiéis à lei e 
aos costumes de Israel. 

• O autor ou autores, provavelmente, pertencem ao mesmo grupo que 
produziram os livros de Daniel, 1 Macabeus e a versão grega de Ester.
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• A comunidade judaica, não dispõe de exército com isso  usa a astúcia 
e a inteligência para se defender. 

• Judite, fiel à lei e temente a Deus, simboliza a luta em defesa da 
tradição religiosa do judaísmo. 

• Deus age na história por meio de pessoas que assumem a luta pela 
justiça e pela libertação.

INTRODUÇÃO



• É um texto patriarcal, funcionaliza a
beleza, o corpo e o desejo da mulher

• O livro ao mesmo tempo que exalta
figura da mulher enquanto ela
desempenha um papel público.

• Se contradiz ao colocar que
terminada a missão ela volta para
seus afazeres privado.
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• Judite é uma personagem feminina construída a partir da ótica 
masculina.

• Não é um livro considerado histórico. É como uma pequena história, 
como um romance breve ( folktale). Uma novela. 
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ESTRUTURA 
DO LIVRO

O livro de Judite pode ser dividido 
em duas partes: 

• A primeira parte (1-7) descreve 
as ações do exército de 
Nabucodonosor que conquista 
várias regiões, chegando até 
Betúlia. 

• A segunda parte (8-16) 
apresenta a ação de Judite com 
vitória, o povo comemora e 
reconhece a ação de Deus.



Primeira parte 

1,1-3,10; A mística Imperialista

• 1,1-16; A ambição imperialista;

• 2, 1-13; A pretenção do poder absoluto;

• 2,14-28; O poder se impõe pelo medo;

• 3,1-10; Reação dos fracos: salvar a própria pele;
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4, 1-7,32; Poder Imperialista x Deus.

• 4,1-15; O povo de Deus resiste e clama;

• 5,1-21; A força do povo de Deus é a prática da justiça.

• 5,22-6,21; Quem pode mais: Deus ou o poder imperialista? 

• 7,1-32; Dúvida e tentação de se entregar ao inimigo
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Segunda parte 

• 8,1-36; Judite, a viúva que reanima seu povo;

• 9,1-13,10; Deus x poder imperialista;

• 13,11-16,18; A mística do povo de Deus.

ESTRUTURA DO LIVRO



• Judite é apresentada como
filha de Merari e viúva de
Manassés. O narrador
acrescenta uma genealogia
de dezesseis gerações( Jt 8,
1), uma das mais longas da
Bíblia.
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O livro de Judite  apresenta duas mensagens:

• Deus salva o seu povo por meio da mulher.

- Que representa os fracos.

• A mulher com sua beleza e sedução é capaz de provocar a morte ou a 
ruína aos homens. 

- uma mensagem que prejudica a imagem das mulheres. 



Destacamos a perícope Jt 16, 1-12 

• O texto com uma insistente convocação para entoar um cântico a Deus.

- Começai

- Cantai

- Adaptai 

- Exaltai

- Louvai.

• Dois instrumentos são utilizados para esse louvor 

- Címbalos e o Tamborins;



Estrutura da perícope Jt 16, 1-12

a) V. 1-2 O herói da Guerra é o Senhor
b)3-4 Chegada do inimigo

c) V.5-10 O senhor todo poderoso e a Ação da mulher- reação do 
inimigos.

a) V. 12 c, O herói da Guerra é o Senhor
b) V. 11-12b  confronto



• V.1 O destinatário do Cântico aparece quatro vezes:
“Entoai um cântico ao meu Deus

com tamborins,

cantai ao meu Senhor com címbalos,

cantai-lhe um salmo novo,

exaltai-o e invocai o seu nome”

• V.2 fica evidente o motivo:
“porque Deus é o Senhor que esmaga as guerras,

Ele colocou seus acampamentos, no meio do povo,

Arrancou-me das mãos dos meus perseguidores.”

• V.3 Chegada do inimigo, do seu exercito e de seu 
poderio. 

“Os assírios vieram das montanhas do Norte,

com miríades dos seus guerreiros;

a sua multidão cobria os vales,

e os seus cavalos cobriam as montanhas”



• V.4, descreve o plano inimigo por meio de cinco 
ações:

”Ameaçou queimar o meu território,

matar os meus jovens à espada,

deitar por terra as minhas crianças de peito,

fazer das minhas crianças presa sua

e raptar as minhas virgens.”

• V. 5, Novo sujeito, ação e instrumento de sua ação
“Mas, o Senhor todo poderoso

fez-lhes frente pela mão de uma mulher”



V.6-9, O forte é vencido por Judite;
“O seu homem valente não morreu às mãos dos jovens,

nem foram os filhos dos Titãs que o derrotaram,

nem foram os gigantes que o venceram,

mas sim Judite, filha de Merari,

que o derrotou com a beleza do seu rosto.

Ela tirou o seu vestido de viúva,

para exaltar os oprimidos de Israel.

Ungiu o seu rosto com perfume,

segurou o cabelo com uma tiara

e vestiu um vestido de linho para o seduzir.

A sua sandália encantou os seus olhos,

a sua beleza cativou o seu espírito

e a espada cortou-lhe o pescoço.”



• V. 10 medo e confusão 

“Os da Pérsia tremeram

por causa da sua audácia,

e os medos ficaram 

perturbados com a sua coragem.”

V. 11-12b Grito de guerra dos pequenos e humilhados 

“Então, os meus humildes soltaram gritos de guerra,

o meu povo fraco gritou

e os inimigos tremeram;

levantaram as suas vozes,

e o inimigo retrocedeu.
12Os filhos das servas trespassaram e os

feriram como filhos de desertores”

• V. 12c a conclusão.

“ E eles pereceram diante do exército do meu Senhor.”



O campo semântico é o de guerra;

• Fusão de varias tradições;

• Heroína que resgate o povo judeu;

Apresenta enfretamento de dois grupos

• Por um lado Assur, medos, persas – força do império.

• Por outro lado os fracos, humildes, debilitados e filhos de meninas 
jovens. 



• A arma que enfraquece o inimigo é a beleza do rosto da mulher;

- texto ironiza os heróis tradicionais da guerra;

- Gestos simbólicos da vestidura para entrar em ação.

- tira veste de viuvez 

- troca uma veste litúrgica por outra veste litúrgica.

- Unge o rosto (sinal de que é instrumento  de Deus para uma 
missão)    



CONTEXTO 
HISTÓRICO



Para entender a guerra entre 
pequenos e grandes que 
transparece no cântico de 
Judite, é necessário entender
o contexto histórico e os
principais conflitos no século
2 e 1 a. C. 

Ao representar Israel o mais
fraco com a imagem de uma
mulher. O texto reforça a
desigualdade de Gênero. A
beleza e a sedução são
apresentadas como armas
perigosas. Qual é o grupo que
defende essa postura em
relação a mulher?



Alguns 
pesquisadores: 
situa a historia 

de Judite no 
inicio da 

revolta dos 
Macabeus.

• Cowley: admite a possibilidade do 
autor do livro de Judite ter adotado
uma história já existente na tradição
oral. Porém acredita que a data mais
provável seja a metade do século 2 a.C. 

• Oesterley:  a composição final 
aconteceu na metade do século 1. a.C.  
Mas a forma original teria sido escrita
antes do ano 100 a.C.

• Toni  Craver: argumenta que não existe
elementos que possibilitem afirmar
que a autoria do livro seja de um 
Saduceu, hassideu, essênio ou fariseu.  







A chegada de Alexandro
Magno no Oriente e a
instalação do reino
helenístico dos Ptolomeus
e, posteriormente, dos
Selêucidas trouxe consigo
varias mudanças culturais.

Desde o período persa o
templo e Lei eram centrais
na vida e na organização
do povo Judeu. (escribas,
papel importante)

Os Ptolomeus foi marcado
por mudanças econômicas,
exemplo aumento dos
impostos, mão de obra de
escrava, aperfeiçoamento
de sistema de cobrança de
impostos.



O processo de helenização é intensificada no período dos Selêucidas, especialmente no tempo 

de Antioco IV Epifanes. Em Judeia as elites se dividiram.  

UM GRUPO JUDEU  HASIDIM  HELENISTA 

Abertos ás transformações  
culturais, inclusive se 
esforçaram e conseguiram 
transformar Jerusalém numa 
polis.  

Intenta manter seu modo 
tradicional de vida. Defender 
a fidelidade a lei  

Compra o cargo do sumo 
sacerdote, suplantada por 
uma mais radical 

 Grupo formado por judeus 
piedosos comprometidos 
com a Lei.  

Provoca uma crises no 
judaísmo que termina em 
uma guerra civil. Guerra 
entre Hasidim e os 
helenizantes. 

   Para que a reforma dos helenistas triunfasse era necessário eliminar os hasidim. 



Por volta de 167 a.C. 
Antíoco IV apoiado
pelos helenista, 
decretou a abolição da 
lei judaica e 
transformou o templo
em lugar de oração
para os estrangeiros. 

A perseguição religiosa 
provocou o levante dos 
Macabeus. Os hasidim
e outros grupos
judaicos se unem à luta
dos Macabeus e, seu
exercito conseguem
retomar o templo e 
restabelecer a Lei.



No livro de Judite encontramos
muitas memorias de lutas, na
qual destacamos a de Judas 
Macabeu sobre Nicanor graças a 
aliança com Roma e Esparta. 

Mais tarde funda-se o Estado 
Asmoneu, governado pelo
império Helenistas e muitos
hasidim se opõem, e o grupo se 
divide, o conflito com os fariseus
começa no tempo de João 
Hircano no período de Alexandre 
Janeu (104-76 a. C.)



Em resposta à opressão
dos impérios helenísticos, 
surgiram vários grupos de 
resistência:

• As narrativas gregas de 
Daniel Dn 2-6: conversão dos 
governadores.

• O livro aramaico de Daniel 
tenta devolver a esperança
aos que estavam sofrendo
sob o governo dos Ptolomeus

• Livro hebraico de Daniel 
(164 a.C.): Tempo de 
provação religiosa.



O Estado Asmoneu é 
implantado sem o apoio
dos grupos apocalípticos
mais influentes . Os
escribas, mais uma vez, 
são colocados a 
margem da sociedade. 
Entre esse grupos, 
encontramos o grupo
que esta por trás do livro
de Judite.  É o protesto
de escribas que estão
descontentes com a 
liderança da sua época.



LITERATURA 
DO 
PERÍODO



A Literatura desse período
enfatiza a fidelidade à Lei.

O Cântico de Judite ironiza
a guerra tradicional: agora 
é a beleza feminina, o 
poder de sedução de 
Judite que entra em cena!



A partir da chegada
dos gregos, beleza e 
sedução passaram a 

ser vistos como
atributos perigosos.



Histórias que 
refletem a beleza
como ponto de 
conflito:

• Provérbios 1-9
• Ben Sirac
• Mito dos Vigilantes
• Testamento dos 12 

Patriarcas
• Testamento de José
• Ester
• Judite



CÂNTICO DE JUDITE

MULHER DE 
BONDADE

MULHER 
FEMININA E 
SEDUTORA

UM GRITO 
PELA 

LIBERDADE

UM GRITO 
CONTRA A 
VIOLÊNCIA

RELAÇÕES 
IGUALITÁRIAS

TESTEMUNHO 
DE VIDA



Música: Cântico de Judite

Cantarei ao meu Deus um canto novo,
Senhor tu é grande e glorioso.

Ungiu meu rosto com perfume,
Da viúves despojou-me as vestes.
E vestiu-me de beleza e sedução,
Para atrair um perverso coração.

Do meu corpo se apropria o Senhor Deus
Nessa luta contra o inimigo.
Eu sou Judite, filha de Merari, 
Por minhas mãos, o Senhor os repeliu.

Jt 16,13

Jt 16, 7b

Jt 16, 7a

Jt 16, 6

Jt 16, 5
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