
Judite, a corajosa ! 



O importante, no Livro, é a 
lição  que  nos  é  dada:  só os 

que  obedecem  ao  Senhor 

podem  ser  grandes  em 

todas  as  coisas.  

 
 



Judite é o sinal da força dos 
judeus fracos e oprimidos 
diante da força brutal do 
império que tudo avassala e 
domina. 
 
Judite, a judia íntegra e 
lutadora, é a figura dos 
oprimidos que enfrentam e 
tem o poder de destruir o 
poder dominador do império 
idólatra, na figura de 
Nabucodonosor e do general 
Holofernes. 



O autor deste livro deu pouca 
importância à história e à 
geografia, isso mostra que o 
seu autor estava interessado, 
apenas e somente em 
transmitir uma mensagem. 
 
O Livro foi escrito na Palestina, 
em 150 a.C.. 

Há autores que dizem que a narração é de fatos reais, mas, 
trabalhados com muita imaginação.  Isto é, muita coisa do livro 

poder ter sido criada pelo autor para dar mais força à 
mensagem. 



Os três primeiros capítulos  
(Jt 1-Jt 3) descrevem os 
mecanismos de dominação 
das grandes potências: 
aparato militar, 
demonstração de força, 
intimidação, e também 
mostram como os pequenos 
países, intimidados, se 
submetem a tais pressões. A 
prepotência se torna 
verdadeiro ídolo, que exige 
adoração aos deuses e ao rei. 

http://www.paulus.com.br/BP/_PCV.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/_PCX.HTM


Nos capítulos  4 a 7, é 
apresentado um país 
pequeno que, mesmo sob 
a dominação, se prepara 
para reagir, através de uma 
fé prática. Ao mesmo 
tempo, descreve a irritação 
do opressor, que não 
admite a insubmissão e 
que despreza o Deus 
Libertador presente na 
história. 

Diante da opressão, o 
oprimido é tentado a fazer 
as pazes e a se conformar 
com a escravidão. 



Nos capítulos 8 e 9, a apresentação de Judite nos sugere dois símbolos que se 
completam: 
- O da mulher corajosa que sai em defesa de seu povo oprimido, e 
- O próprio povo que renova a sua fé, liderado por quem é corajoso e enfrenta a 
covardia das autoridades. 

http://2.bp.blogspot.com/__inoT6F07sM/TCTnfRLueDI/AAAAAAAADwY/yMVyUZ28ypM/s1600/Judite+e+Holofernes.jpg


Nos capítulos 10 e 13, temos 
a beleza e a esperteza de 
Judite. 
 

Essa sua atitude simboliza 
uma fé que não dispensa os 
meios políticos na luta para 

eliminar a opressão. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Cristofano_Allori_002.jpg


Diante de uma primeira 
vitória, outros acreditaram 
num Deus que liberta e 
une seu povo. 
 
Por fim, a vitória 
comemorada reacende o 
espírito de liberdade e a 
necessidade de louvar o 
verdadeiro Deus que vence 
os ídolos e opressores. 

http://i793.photobucket.com/albums/yy216/JMNeto/MulheresArtemisia.jpg?t=1279416457


Um resumo da história de Judite 
A figura de Judite, que o livro apresenta, é aquela mulher que conhecendo e 
sentindo a opressão dos poderosos sobre seu povo, tem uma coragem fora do 
comum. 
 
Holofernes, o General que comandava o exército,  tinha dado ordens para 
tomarem os israelitas de surpresa e depois de vencer na luta, matar todos 
eles. 
Judite toma uma sua escrava e parte, à noite, ao encontro do General 
Holofernes e o seduz, embriaga-o e o faz dormir. Quando ele dorme um sono 
solto, com a própria espada do General, ela corta sua cabeça na altura do 
pescoço. 
Na manhã seguinte, quando os soldados encontram Holofernes decapitado, 
perdem a força na luta, pois o líder já não existe mais. 
 
Judite mostra a cabeça de Helofernes a Aquior, representante do rei 
Nabucodonosor e este desmaia. O exército que ia exterminar os israelitas 
acaba fugindo. 
 





1 - A Oração de Judite antes de sair para sua corajosa 
tarefa.  Jt 9,1-14. 
2 – O cântico de louvor e agradecimento que Judite 
canta, no meio dos Israelitas, enquanto o povo a 
acompanha com o refrão.  Jt 16, 1-17 

Vamos ler, como 
tarefa de casa, estes 
dois textos que vão 
nos ajudar a 
enfrentar melhor 
nossos problemas 
do dia-a-dia. 



   1 – Como vocês sentiram a história deste 
livro? Falem um pouquinho. 
 
 
   2 – Dá para acreditar que uma história 
ou estória tenha uma mensagem de 
Deus? 
 
 
   3 – Como um oprimido deve agir com o 
opressor? 



Texto : Bíblia 
             Ivo Storniolo 
             Apontamentos 
 
Imagens :  Internet 
 
Formatação:  I.Eunice Wolff 
                    (ieunice@ibest.com.br) 
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