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Texto 01  
Estudo Textual: Judas 

"Batalhardes pela Fé" 
A Bíblia ressalta o perigo de pessoas que falam de Deus mas não ensinam a 
verdade dele. Jesus falou de "falsos profetas, que se vos apresentam 
disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores" (Mateus 
7:15). O apóstolo Paulo disse que, mesmo dentre os presbíteros de Éfeso, se 
levantariam "homens falando coisas pervertidas para arrastar os 
discípulos atrás deles" (Atos 20:30). E Judas exorta os discípulos a ficarem 
atentos aos homens que não trazem a fé verdadeira. 
Apelo à batalha (1-4). É provável que Judas seja irmão do próprio Jesus (veja 
Mateus 13:55), mas se descreve simplesmente como servo, algo que ele tem 
em comum com todos que são "chamados, amados...e guardados em Jesus 
Cristo" (1-2). Desejando escrever da salvação comum entre eles, Judas viu a 
necessidade de encorajá-los a batalharem "diligentemente, pela fé que uma 
vez por todas foi entregue aos santos" (3). 

A "fé" de que Judas fala é a doutrina revelada por Cristo e seus apóstolos e 
profetas (veja Efésios 3:3-5; Atos 6:7, 8:13; Gálatas 1:23). Esta doutrina já 
havia sido entregue aos santos "uma vez por todas" durante a vida de Judas, 
no primeiro século. O motivo da exortação a lutar é que algumas pessoas 
entraram desapercebidas no meio dos irmãos e estavam ensinando como 
doutrina práticas que levariam os discípulos a abusarem da graça do Senhor e 
negarem a autoridade absoluta dele (4). Quem não lutar, preparado pelo 
conhecimento e pela prática da fé revelada por Cristo, por sua ignorância e 
sossego cairá em castigo com os homens condenáveis que trazem doutrina 
falsa. 
Condenação dos ímpios (5-16). Deus nunca aceitou rebeldia contra sua 
autoridade: não de seu próprio povo escolhido (5), nem de anjos (6), nem de 
outros povos na terra (7). Judas avisa que aqueles que ensinam libertinagem 
são rebeldes, sem respeito pelo governo de Deus (8-9). Não compreendendo a 
graça do Senhor, agem feito animais (10), e seguem os mesmos caminhos de 
homens como Caim, Balaão, e Corá (11; veja Gênesis 4; Números 22-24; 
Números 16-17). Com imagens fortes Judas mostra que a aparência de 
homens como esses é só engano, e que Deus, desde muito, prepara juízo 
contra sua impiedade, sensualidade, arrogância e ganância (12-16). 
Defesa contra falsos mestres (17-25). A luta para escapar do engano começa 
com a palavra revelada, que tanto ensina o caminho reto como mostra o 
caráter dos enganadores (17-19). É necessário crescer na fé, estudando a 
palavra e orando ao Senhor com amor e com a forte esperança de alcançar a 
vida eterna (20-21). Depois dos cuidados pessoais, é também necessário 
ajudar outros a superarem suas dúvidas e fraquezas (22-23). A verdadeira 
garantia da vitória é que Deus tem o poder e a vontade de salvar todos que 
buscam servi-lo honestamente e que com humildade se submetem à sua 
soberania eterna (24-25). 
 
Perguntas para mais estudo: 
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 Se a fé já foi entregue "uma vez por todas" no passado, devemos seguir 
ou esperar revelações novas? (1-4)  

 O que Deus faz com os que o desobedecem e que ensinam e encorajam 
outros a desobedecerem? (5-16)  

 O que devemos fazer para não sermos enganados pelos ímpios? (17-25)  
  

 

  

TEXTO 02 
Esboço livro de Judas  
Tema: “Batalhar pela fé” – vs. 3  
Saudações – 1-2  
I. O alvo desta carta – 3-4  

1). Tinha tido “salvação” – vs. 3  
2). Agoira é “batalhar” por causa dos “homens ímpios” – vs. 4  

II. O argumento desta carta – 5-16  
Sete exemplos dos falsos mestres e aqueles que os seguem:  
1). Israel – vs. 5  
2). Anjos – vs. 6 (II Ped. 6)  
3). Sodoma e Gomorra – vs. 7 (II Ped. 2:6-8)  
4). Miguel e Moisés – vs. 8-10 (Deut. 34:6)  
5). Caim – vs. 11 (Gen. 4)  
6). Balaão – vs. 11 (II Ped. 2:15-16)  
7). Coré – vs. 11 9 (Num. 16)  

III. A admoestação desta carta – 17-25  
1). Lembrai da palavra – vs. 17  
2). Edificai-se espiritualmente – vs. 20  
3). Conservai-vos na caridade – vs. 21  
4). Esperai a vinda de Cristo – vs. 21  
5). Apiedai-vos de alguns – vs. 22  
6). Salvai alguns – vs. 23  

  
Autor: Pr Eduardo Kittle  
Digitalização: Daniela Cristina Caetano Pereira dos Santos - Março 2002  
 
  
  
  
TEXTO 03 
INTRODUÇÃO A JUDAS 
FONTE: BÍBLIA DE ESTUDO NVI  
  
Autor 

O autor apresenta-se como Judas (v. 1), nome hebraico e grego comum 
entre os judeus. Dos assim chamados no NT, o que mais probabilidade 
tem de ser autor dessa carta é: 1) o apóstolo Judas (Lc 6.16; At 1.13) — 



Pag. 3          Site: www.josiasmoura.wordpress.com 
 

não Judas Iscariotes — ou 2) Judas, o irmão do Senhor (Mt 13.55; Mc 6.3). 
Este é o mais provável. Por exemplo, o autor não reivindica ser apóstolo, e 
até mesmo parece declarar-se diferente dos apóstolos (cf. v. 17). Além 
disso, refere-se a si mesmo como “irmão de Tiago” (v. 1). Em geral, uma 
pessoa dos dias de Judas se apresentaria como filho de alguém, e não 
como irmão. O motivo da exceção aqui pode ter sido a posição de 
destaque que Tiago desfrutava na igreja de Jerusalém (v. “Introdução, 
Tiago: Autor”). 

Embora nem Judas nem Tiago se apresentem como irmãos do Senhor, 
outros não hesitavam em se referir a eles dessa forma (v. Mt 13.55; Jo 7.3-
10; At 1.14; 1Co 9.5; Gl 1.19). Segundo parece, não pediam para ser 
escutados em razão do privilégio especial de serem membros da família 
de José e de Maria. 

Possíveis referências à carta de Judas ou citações dela existem desde data 
muito remota: e.g., em Clemente de Roma (c. 96 d.C.). Era aceita por 
Clemente de Alexandria (155-215), por Tertuliano (150-222) e por 
Orígenes (185-253); foi incluída no Cânon muratório (c. 170) e aceita por 
Atanásio (298-373) e pelo Concílio de Cartago (397). Eusébio (265-340) 
relacionou a carta entre os livros questionados, embora reconhecesse que 
muitos a consideravam escrita por Judas. 

Segundo Jerônimo e Dídimo, alguns não aceitavam a carta como canônica 
por causa do uso de escritos não-inspirados ou apócrifos (v. notas no v. 
9,14). Mas o bom senso tem feito reconhecer que um autor inspirado 
pode legitimamente fazer uso de escritos não-inspirados — quer para fins 
ilustrativos, quer para o aproveitamento de matéria historicamente 
fidedigna ou aceitável por outras razões —, sem com isso querer 
defender, necessariamente, a inspiração desses escritos. Sob a influência 
do Espírito Santo, a igreja chegou à convicção de que a autoridade de 
Deus está por trás da carta de Judas. O fato de essa carta ter sido 
questionada, posta a prova e ainda assim ser definitivamente aceita pelas 
igrejas mostra quão fortes são suas justas alegações de autenticidade. 

  

Data  

Nada existe na carta que exija data posterior à existência de Judas, irmão 
do Senhor. O erro que o autor está combatendo, assim como o de 2Pedro, 
não é a doutrina herética do séc. II, mas a que já podia desenvolver-se em 
data recuada (cf. At 20.29,30; Rm 6.1; 1Co 5.1-11; 2Co 12.21; Gl 5.13; Ef 
5.3-17; 1Ts 4.6). (V. tb. “Introdução, 2Pedro: Data”.) Outrossim, nada 
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existe na carta que exija data posterior aos dias dos apóstolos, como 
alguns têm sustentado. É até mesmo possível que os leitores de Judas 
tenham ouvido alguns dos apóstolos falar (cf. v. 17,18). 
Semelhantemente, o emprego da palavra “fé” no sentido objetivo de 
corpus de verdade em que os fiéis criam (v. 3) não exige datação tardia da 
carta. A palavra era usada nesse sentido já em Gl 1.23. 

A questão da afinidade entre Judas e 2Pedro relaciona-se com a data de 
Judas. Se 2Pedro cita Judas — opinião comumente aceita (v. “Introdução, 
2Pedro: 2Pedro e Judas”) — é lógico que Judas deve ser datada antes de 
2Pedro, provavelmente c. 65 a.C. Caso contrário, seria possível uma data 
até c. 80. 

  

Destinatários 

A designação das pessoas às quais Judas endereçou a carta é muito 
genérica (cf. v. 1). Podia aplicar-se a cristãos judeus, a cristãos gentios ou a 
ambos. Onde moravam também não está indicado. Não se deve tomar por 
certo que, embora pareça que 2Pedro 2 e Judas 4-18 referem-se a 
situações semelhantes, as duas cartas tenham sido escritas às mesmas 
pessoas. O tipo de heresia retratado nesses dois trechos era amplamente 
generalizado (v. “Data”). 

  

Ocasião e propósito 

Embora Judas estivesse muito ansioso para escrever a seus leitores a 
respeito da salvação, achava que, pelo contrário, devia adverti-los a 
respeito de certos homens imorais que circulavam entre eles e pervertiam 
a graça de Deus (v. 4). Segundo parece, esses falsos mestres estavam 
tentando convencer os crentes que ser salvos pela graça lhes outorgava a 
liberdade de pecar, uma vez que seus pecados já não seriam contados 
contra eles. Judas considerava imperativo que seus leitores fossem 
prevenidos contra tais homens, preparando-se para fazer oposição às 
doutrinas pervertidas destes com a verdade a respeito da graça salvífica 
de Deus. 

Em geral se aceita que esses falsos mestres eram gnósticos. Embora essa 
identificação possa estar correta, trata-se de precursores do gnosticismo 
plenamente desenvolvido, que só passou a existir no séc. II (v. 
“Introdução, 2Pedro: Data”). 
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Esboço 
I.        Saudação (1,2) 

II.        Ocasião da carta (3,4) 

A.        A mudança de assunto (3) 

B.        A razão da mudança: a presença de apóstatas Ímpios (4) 

III.        Advertência contra os falsos mestres (5-16) 

A.        Exemplos históricos do julgamento de apóstatas (5-7) 

1.        Israel incrédulo (5) 

2.        Anjos que caíram (6) 

3.        Sodoma e Gomorra (7) 

B.        Descrição dos apóstatas nos dias de Judas (8-16) 

1.        Deplorada sua conversa difamatória (8-10) 

2.        Seu caráter retratado vividamente (11-13) 

3.        Sua destruição profetizada (14-16) 

IV.        Exortação aos crentes (17-23) 

V.        Doxologia final (24,25) 

  
Comentários bíblicos do livro de Judas da Bíblia NVI de estudo 

1 servo. V. nota em Rm 1.1. irmão de Tiago. V. “Introdução: Autor”. 
chamados. V. nota em Rm 8.28. amados por Deus. V. Jo 3.16; Rm 8.28-39. 
guardados por Jesus Cristo. O que sustenta todo o universo (v. Cl 1.17; Hb 
1.3) cuidará para que os filhos de Deus sejam preservados na fé e 
alcancem sua herança eterna (v. Jo 6.37-40; 17.11,12; 1Pe 1.3-5). 

2 paz. O profundo bem-estar da alma que flui da experiência da graça de 
Deus (v. notas em Jo 14.27; 20.19; Gl 1.3; Ef 1.2). 

3 Amados. Cf. v. 17,20; v. tb. nota em 2Pe 3.1. da salvação que 
compartilhamos. A intenção original de Judas era escrever um tratado 
geral a respeito da doutrina da salvação, lidando, provavelmente, com 
assuntos como o pecado e culpa do homem, o amor e a graça de Deus, o 
perdão dos pecados e o modo de vida transformado que se segue ao novo 
nascimento. fé. Aqui se refere ao corpus de verdade sustentado pelos 
crentes de todos os lugares — o evangelho e todas as suas implicações (v. 
“Introdução: Data”; v. tb. 1Tm 4.6). Essa verdade estava sendo atacada, e 
precisava ser defendida. uma vez por todas confiada. A verdade tem 
caráter definitivo, e não é sujeita a mudanças. 
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4 Pois. Introduz a razão por que Judas se sentia impulsionado a mudar o 
assunto da carta (v. “Introdução: Ocasião e Propósito”). cuja condenação 
já estava sentenciada. A referência pode dizer respeito às denúncias no AT 
de homens ímpios, ou à profecia de Enoque (v. 14,15). Judas também 
poderia querer dizer que já fazia tempo que o juízo estava pronto para 
cair sobre eles por causa do seu pecado (v. nota textual NVI e 2Pe 2.3, que 
talvez seja um esclarecimento do que está sendo dito aqui). ímpios. Cf. v. 
15,18. transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. Tomam por 
certo que a salvação pela graça lhes dá o direito de pecar sem restrições, 
quer porque Deus na sua graça perdoará livremente todos os seus 
pecados, quer porque o pecado engrandece a graça de Deus pelo 
contraste que estabelece em relação a ela (cf. Rm 5.20; 6.1). negam [...] 
nosso único Soberano e Senhor. O termo grego traduzido por “Soberano” 
refere-se a poder sem limites ou domínio absoluto. A construção grega 
mostra que tanto “Soberano” quanto “Senhor” referem-se à mesma 
pessoa, e esse versículo, bem como a passagem correspondente (2Pe 2.1), 
declara com nitidez que se trata de Cristo. 

5-7 Três exemplos do juízo divino. 

5 destruiu os que não creram. Não acreditavam que Deus lhes daria a 
terra de Canaã; em conseqüência, todos os adultos incrédulos morreram 
no deserto sem entrar na terra prometida. 

8 sonhadores. Os ímpios eram chamados “sonhadores” ou 1) porque 
alegavam receber revelações, ou, mais provavelmente, 2) porque na sua 
paixão estavam sem contato com a verdade e a realidade. contaminam 
seus próprios corpos. Provável referência ao homossexualismo de Sodoma 
e de Gomorra (cf. v. 4,7; 1Co 6.18). rejeitam autoridades. V. nota em 2Pe 
2.10. difamam seres celestiais. V. nota em 2Pe 2.10. 

9 Segundo vários mestres da igreja primitiva, esse versículo baseia-se 
numa obra apócrifa chamada Assunção de Moisés. Entre outras citações 
do NT de obras não-bíblicas (ou alusões a elas) estão as que Paulo fez de 
Arato (At 17.28), de Menandro (1Co 15.33) e de Epimênides (Tt 1.12). Esse 
uso não faz supor, de modo algum, que as citações ou os livros de que 
foram extraídas sejam de inspiração divina. Só significa que o autor bíblico 
considerou as citações de utilidade para confirmar, esclarecer ou ilustrar. 

  

10 O que não entendem. V. nota em 2Pe 2.12; cf. 1Co 2.14. Como animais 
irracionais. V. nota em 2Pe 2.12. 
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11 Três exemplos no AT do tipo de pessoas a respeito de quem Judas 
adverte seus leitores. Ai delas! Advertência de que o juízo será impetrado 
(v. Mt 23.13,15,16,23,25,27,29). o caminho de Caim. Caminho do egoísmo 
e da cobiça (v. nota em Gn 4.3,4), do ódio e do assassínio (v. 1Jo 3.12). 
erro de Balaão. O erro da cobiça que domina (v. nota em 2Pe 2.15). 
rebelião de Corá. Corá fez um levante contra a liderança nomeada por 
Deus (v. Nm 16). Judas talvez esteja dando a entender que os falsos 
mestres de seus dias estavam-se rebelando contra a liderança da igreja 
(cf. 3Jo 9,10). 

12,13 Esses versículos contêm seis metáforas vívidas: 1) rochas submersas 
nas festas de fraternidade. V. nota em 2Pe 2.13. 2) pastores que só 
cuidam de si mesmos. Em vez de cuidar das ovelhas sob sua 
responsabilidade (v. Ez 34.8-10). 3) nuvens sem água. Assim como nuvens 
que prometem umidade para a terra ressequida, os falsos mestres 
prometem a verdade que satisfaz à alma, mas na realidade não têm nada 
para oferecer. 4) árvores de outono, sem frutos, duas vezes mortas, 
arrancadas pela raiz. Embora essas árvores devessem estar carregadas de 
frutos. 5) ondas bravias do mar. Assim como as ondas açoitadas pelos 
ventos sempre trazem lixo à praia, assim também esses apóstatas 
continuamente remexem imundícia moral (v. Is 57.20). 6) estrelas 
errantes. Assim como as estrelas cadentes aparecem no céu para então 
sumirem para sempre, assim também esses falsos mestres são destinados 
às trevas da eternidade. 

 14 Enoque, o sétimo a partir de Adão. Não o Enoque da linhagem de Caim 
(Gn 4.17) mas o da linhagem de Sete (Gn 5.18-24; 1Cr 1.1-3). Era o sétimo, 
se Adão for contado como primeiro. A citação provém do livro apócrifo de 
Enoque, que alegadamente foi escrito pelo Enoque de Gn 5, não 
aparecendo na realidade senão antes do séc. I a.C. O livro de Enoque era 
um escrito muito respeitado nos tempos do NT. O fato de não ser 
canônico não significa que não contivesse verdades; e ser citado por Judas 
não significa que ele o considerava inspirado (v. “Introdução: Autor”; v. tb. 
nota no v. 9). profetizou. Não no sentido de revelar por meios 
sobrenaturais novas verdades, mas meramente no sentido de falar acerca 
do futuro coisas já conhecidas (v. Dn 7.9-14; Zc 14.1-5). o Senhor vem. 
Judas emprega a citação em referência à segunda vinda de Cristo e ao 
julgamento que infligirá sobre os ímpios (v. 2Ts 1.6-10). santos. 
Provavelmente anjos (v. Dn 4.13-17; 2Ts 1.7). No entanto, alguns acham 
que são santos arrebatados que voltam com o Senhor (v. 1Ts 3.13). 
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15 ímpios [...] impiedade [...] impiamente. Essa repetição que troveja, bem 
como a cena terrível de juízo aqui retratada, ressaltam a condenação dos 
falsos mestres no v. 4. 

16 Estes. Os ímpios mencionados pela primeira vez no v. 4 e depois 
aludidos repetidas vezes como “estes homens”, “eles” ou “estes” (v. 
10,12,14,19; cf. v. 8). São os falsos mestres libertinos que pervertem a 
graça de Deus. 

17 lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos. A chegada desses 
ímpios não deve apanhar os crentes desprevenidos, pois fora predita 
pelos apóstolos (At 20.29; 1Tm 4.1; 2Tm 3.1-5). 

18 diziam. A forma verbal grega mostra que os apóstolos advertiam 
continuamente ou repetidas vezes de que esses apóstatas ímpios viriam. 
Nos últimos tempos. V. nota em 2Pe 3.3. zombadores. Tanto em 2Pe 3.3 
quanto em Judas se declara que os zombadores são caracterizados por 
concupiscências egoístas. 

19 os que causam divisões. No mínimo, a expressão significa que eram 
divisivos, que criavam facções dentro da igreja — praxe dos hereges. Ou 
talvez Judas se refira à divisão (posteriormente generalizada pelos 
gnósticos) entre os espirituais (membros da seita) e os sensuais (para os 
quais não há esperança). seguem a tendência da sua própria alma. 
Referência irônica aos falsos mestres, que rotulavam os outros de 
“sensuais”. não têm o Espírito. Longe de ser os espirituais — a classe 
privilegiada da elite que os gnósticos alegavam ser  — Judas nega que 
sequer tivessem o Espírito. A pessoa que não tem o Espírito 
evidentemente não está salva (v. Rm 8.9). 

20 porém, amados. Por contraste com os mestres falsos e ímpios, a 
respeito dos quais essa carta trata abundantemente. santíssima fé. V. nota 
no v. 3. no Espírito Santo. Segundo o mover do Espírito Santo e com o 
poder dele (v. Rm 8.26,27; Gl 4.6; Ef 6.18). 

21 Conservem-se no amor de Deus. Deus preserva os crentes no seu amor 
(v. Rm 8.35-39), capacitando-os a se manter nesse amor. 

22,23 daqueles que duvidam [...] outros. Talvez os já influenciados pelos 
apóstatas. 

  

23 arrebatando-os do fogo. Salvando-os da beira da destruição. 
misericórdia com temor. Mesmo ao demonstrar misericórdia, a pessoa 
pode cair na armadilha da atração ao pecado. 
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24,25 Depois de toda a atenção que se viu obrigado a dispensar aos 
ímpios e às suas obras tenebrosas, Judas termina a carta convergindo a 
atenção para Deus, plenamente poderoso para conservar os que nele 
depositam a confiança. 

  
  

TEXTO 04  
FONTE: Bíblia de estudo Pentecostal 
  
 Considerações Preliminares 
  
Judas se identifica simplesmente como o “irmão de Tiago” (v. 1). Os únicos 
irmãos do NT que têm nomes de Judas e Tiago são os dois meio-irmãos de 
Jesus (Mt 13.55; Mc 6.3). Talvez Judas mencionou Tiago porque a posição 
de destaque do seu irmão, sendo dirigente da igreja de Jerusalém serviria 
para esclarecer sua própria identidade e posição.  
Esta curta epístola, porém de linguagem enérgica, foi escrita contra os 
falsos mestres, que eram abertamente antinominianos (i.e., ensinavam 
que a salvação pela graça lhes permitia pecar sem haver condenação) e 
que zombando, rejeitavam a revelação divina a respeito da Pessoa e da 
natureza de Jesus Cristo, segundo as Escrituras (v. 4). Dessa maneira, 
dividiam as igrejas, concernente à fé (vv. 19a, 22) e quanto à conduta (vv. 
4, 8, 16). Judas descreve esses homens vis como “ímpios” (v. 15), que “não 
têm o Espírito” (v. 19). 
O possível relacionamento entre Jd e 2 Pe 2.1—3.4 depende do fator data 
do primeiro. O mais provável é que Judas tinha conhecimento de 2 Pedro 
(vv. 17,18) e, daí, sua epístola se situaria posteriormente, i.e., entre 70-80 
d.C. Não está esclarecido sobre os destinatários, mas podem ter sido os 
mesmos de 2 Pedro (ver introdução de 2 Pedro).  
  
Propósito 
  
Judas escreveu esta carta (1) para, com empenho, advertir os crentes 
sobre a grave ameaça dos falsos mestres e sua influência destruidora nas 
igrejas, e  
(2) para energicamente conclamar todos os verdadeiros crentes a 
resolutamente “batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos” (v. 3). 
  
Visão Panorâmica 
  



Pag. 10          Site: www.josiasmoura.wordpress.com 
 

Seguindo-se à saudação (vv. 1,2), Judas revela que sua primeira intenção 
era escrever sobre a natureza da salvação (v. 3a). Em vez disso, ele foi 
movido a escrever sobre o assunto que se segue, por causa dos mestres 
apóstatas que estavam pervertendo a graça de Deus e, ao agirem assim, 
corrompiam a verdade e o caminho da retidão nas igrejas (v. 4). Judas os 
acusa de impureza sexual (vv. 4, 8, 16, 18), liberais como Caim (v. 11), 
cobiçosos como Balaão (v. 11), rebeldes como Coré (v. 11), arrogantes (vv. 
8, 16), enganosos (vv. 4a, 12), sensuais (v. 19) e causadores de divisões (v. 
19). Afirma a certeza do julgamento divino contra todos que vivem em tais 
pecados e ilustra esse fato com seis exemplos do AT (vv. 5-11). Os doze 
fatos descritivos da vida deles revelam que a medida do seu pecado está 
cheia para o julgamento divino (vv. 12-16). Os crentes são despertados a 
crescer na fé e a ter compaixão com temor, no tocante àqueles que estão 
vacilando na fé (vv. 20-23). Judas termina com palavras de louvor a Deus, 
de grande inspiração, ao impetrar a sua bênção (vv. 24,25). 
  
Características Especiais 
Quatro características principais estão nesta epístola. (1) Contém a 
incriminação mais vigorosa e direta do NT sobre os falsos mestres. Chama 
a atenção de todas as gerações para a gravidade do perigo constante da 
falsa doutrina contra a genuína fé e a vida santa. (2) Exemplifica o caso de 
ilustrações tríplices, e.g., três exemplos de julgamento tirados do AT (vv. 
5-7), uma descrição tríplice dos falsos mestres (v. 8) e três exemplos de 
homens ímpios, tirados do AT (v.11). (3) Sob a plena influência do Espírito 
Santo, Judas fez menção de vários escritos: (a) as Escrituras do AT (vv. 5-7, 
11); (b) as tradições judaicas (vv. 9.14,15); e (c) 2 Pedro, citando 
diretamente 2 Pe 3.3, que ele confirma como procedente dos apóstolos 
(vv. 17,18). (4) Contém a bênção mais sublime do NT. 
  
 

Comentários Bíblia Pentecostal 
  
v.2 MISERICÓRDIA... SEJAM MULTIPLICADAS. A expressão "sejam 
multiplicadas" é no grego plethuno, que significa literalmente "com 
abundância". À medida que nos aproximamos de Deus, sua misericórdia, 
paz e amor podem ser duplicados, triplicados ou até mesmo 
quadruplicados para nós. 
  
v.3 A FÉ QUE... FOI DADA AOS SANTOS. Os fiéis em Cristo têm o solene 
encargo de "batalhar" pela fé que Deus entregou aos apóstolos e demais 
santos (Fp 1.27; cf. 1 Tm 1.18; 6.12). (1) "A fé", aqui, significa o evangelho 
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proclamado por Cristo e os apóstolos. É a verdade estabelecida e 
inalterável, comunicada pelo Espírito Santo e incorporada no NT. Todavia, 
"a fé" é mais do que a verdade objetiva. É, também, um modo de vida a 
ser vivido em amor e pureza (Cl 1.9-11; 1 Tm 1.5). É um reino que se 
manifesta com poder para batizar no Espírito Santo a todos os crentes (ver 
o estudo O REINO DE DEUS, p. 1412), a fim de proclamarem o evangelho a 
todas as nações (Mc 16.15-17; ver 1 Ts 1.5 nota) com sinais, milagres e 
dons do Espírito Santo (ver At 2.22; 14.3; Rm 15.19; Hb 2.4 nota; ver o 
estudo SINAIS DOS CRENTES, p. 1496). (2) A palavra "batalhar" (gr. 
epagonizomai) descreve a luta que o crente fiel deve travar na defesa da 
fé. Significa, literalmente, "contender", "estar sob muita pressão", ou 
"travar uma luta". Devemos esforçar-nos ao máximo na defesa da Palavra 
de Deus e da fé segundo o NT, mesmo se isso nos for custoso e 
agonizante. Devemos negar-nos a nós mesmos e, se necessário for, sofrer 
o martírio em prol do evangelho (cf. 2 Tm 4.7). (3) Batalhar pela fé 
significa tomar posição firme contra aqueles que, dentro da igreja visível, 
negam a autoridade da Bíblia ou distorcem a fé original anunciada por 
Cristo e pelos apóstolos; significa também pregar essa fé como verdade 
redentora a todos os povos (ver Jo 5.47 nota; ver o estudo A INSPIRAÇÃO 
E A AUTORIDADE DAS ESCRITURAS). Quem é leal a Cristo e à fé integral do 
NT, nunca deve permitir que sua mensagem seja enfraquecida, caso a sua 
autoridade seja comprometida, sua verdade distorcida e seu poder e suas 
promessas enfraquecidas mediante explicações forjadas 
  
v.4 CONVERTEM EM DISSOLUÇÃO A GRAÇA DE DEUS.  Dissolução 
significa orgia sexual sem refreio. Judas condena aqueles que ensinam que 
a salvação pela graça permite que crentes professos vivam na prática de 
pecados graves sem sofrerem juizo divino. Talvez ensinassem que, seja 
como for, Deus perdoará aqueles que continuamente entregam-se às 
concupiscências carnais, ou, que os que agora vivem na imoralidade 
sexual estão eternamente seguros se, no passado, eles creram em Cristo 
(cf. Rm 5.20; 6.1). Pregavam o perdão do pecado, mas não o imperativo da 
santidade. 
  
v.6 AOS ANJOS. Judas refere-se a anjos que não permaneceram na sua 
posição original de autoridade, mas que se rebelaram contra Deus, 
violaram a sua lei, e agora estão aprisionados, aguardando o juízo. Nem 
todos os anjos caídos, porém, estão encarcerados, pois Satanás e muitos 
demônios estão na terra atualmente (ver 2 Pe 2.4 nota; 1 Jo 5.19 nota). 
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v.8 REJEITAM A DOMINAÇÃO. Ver 2 Pe 2.10 nota. 
  
v.9 MIGUEL... CONTENDIA COM O DIABO. Se o poderoso arcanjo Miguel 
recusou-se a insultar Satanás, mas confiou no poder de Deus, quanto mais 
nós, seres humanos, devemos refrear-nos de desafiar e falar 
abusivamente contra tudo, inclusive os espíritos malignos (ver 2 Pe 2.11). 
  
v.12 DUAS VEZES MORTAS. Os mestres apóstatas da época de Judas 
estavam "duas vezes mortos". Anteriormente, esses falsos mestres foram 
crentes em Cristo, tendo então passado "da morte para a vida" (Jo 5.24), 
mas, depois, deixaram Cristo, ficaram sem vida e retornaram à morte (ver 
Ef 2.1; Rm 8.13 nota). O versículo anterior explica a razão da morte 
espiritual deles. 
  
v.14 PROFETIZOU... ENOQUE. É possível que Judas esteja citando, ou o 
livro apócrifo de Enoque, escrito antes de 110 a.C., ou simplesmente 
relatos da tradição judaica. A alusão a Enoque, por Judas, nesta passagem, 
confirma apenas a veracidade da profecia de Enoque; não significa a sua 
aprovação ao livro apócrifo de Enoque. 
v.18 NO ÚLTIMO TEMPO. Ver 1 Tm 4.1 nota; 2 Tm 3.1 nota. 
vv.20,21 EDIFICANDO-VOS. Os crentes devem defender e propagar a fé e 
resistir aos falsos ensinos, de quatro maneiras. (1) Edificando-se na 
santíssima fé. A santa fé é a revelação divina do NT, transmitida por Cristo 
e pelos apóstolos (v. 3). Isso requer o estudo da Palavra de Deus e um 
esforço resoluto para conhecer a verdade e os ensinos das Escrituras (cf. 
At 2.42; 20.27; Hb 5.12; 2 Tm 2.15). (2) Orando no Espírito. Devemos orar 
no poder eficaz do Espírito Santo, i.e., confiando no Espírito Santo para 
inspirar, orientar, energizar, sustentar e nos ajudar a lutar em oração (ver 
Rm 8.26 nota; cf. Gl 4.6; Ef 6.18). Orar no Espírito inclui, tanto orar com a 
mente, quanto orar com o nosso espírito (ver 1 Co 14.15 nota). (3) 
Permanecendo na esfera do amor de Deus por nós.  
Isso envolve obediência leal a Deus e à sua Palavra (Jo 15.9,10). (4) 
Almejando e aguardando a volta de nosso Senhor e a glória eterna que 
acompanhará a sua volta (ver Jo 14.2 nota). 
  
 
TEXTO 05 
FONTE: A BÍBLIA EM ESBOÇOS 
  
ESBOÇO DA SEÇÃO UM (JUDAS 1) Judas escreve sobre a apostasia. 
I. O Dever de Fazer um Alerta contra a Apostasia (1.1-3) 
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A. A oração de Judas (1.1-2): Ele pede que Deus conceda misericórdia 
a seus leitores. 
B. O plano de Judas (1.3a): Ele, a princípio, planejou escrever sobre a 
maravilhosa salvação de Deus. 
C. A percepção de Judas (1.3b): Então percebeu que o Espírito queria 
que ele fizesse um alerta sobre a apostasia. 

  
II. A Necessidade de Fazer um Alerta contra a Apostasia (1.4a): Apóstatas 
perversos infiltraram-se sorrateiramente entre os crentes. 
  
III. Os Exemplos Históricos de Apostasia (1.5-6, 7b, 11): Judas lista seis 
exemplos. 

A. A nação de Israel (1.5): Apostasia causada por incredulidade. 
B. Anjos caídos (1.6): Apostasia causada por rebelião. 
C. Sodoma e Gomorra (1.7b): Apostasia causada por imoralidade 
sexual. 
D. Caim (1.1 Ia): Apostasia causada por perversão religiosa. 
E. Balaão (1.11b): Apostasia causada por ganância financeira. 
F. Coré (1.11c): Apostasia causada por rejeição da autoridade divina. 

  
IV. As Características da Apostasia (1.4b-4c, 8-10, 16-19) 

A. Transforma a graça de Deus numa licença para a imoralidade 
(1.4b). 
B. Nega a divindade de Jesus Cristo (1.4c). 
C. Degrada o corpo humano (1.8a). 
D. Rejeita a autoridade (1.8b). 
E. Difama seres celestiais (1.8b-9): Judas dá um exemplo clássico, 
enfatizando a seriedade desse pecado específico. 

1. O pano de fundo (1.8c-9a): O arcanjo Miguel disputa o corpo 
de Moisés com Satanás. 
2. A esquiva (1.9b): Miguel recusa-se a proferir maldição contra o 
diabo, deixando isso por conta do próprio Deus. 

F. Degenera seus praticantes em brutos sem razão (1.10). 
G. Torna seus praticantes descobridores de defeitos (1.16a). 
H. Adula os outros visando proveito próprio (1.16b). 
I. Escarnece e promove divisões; seus praticantes seguem os próprios 
instintos perversos, que são totalmente destituídos de Deus (1.17-
19).  

  
V. As Metáforas para a Apostasia (1.12-13) 
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A. Perigosos recifes que podem provocar naufrágios (1.12a) 
B. Pastores egoístas (1.12b) 
C. Nuvens secas (1.12c) 
D. Árvores de outono mortas (1.12d) 
E. Ondas selvagens do mar (1.13a) 
F. Estrelas errantes (1.13b) 

  
VI. O Juízo Divino sobre a Apostasia (1.7b, 14-15) 

A. Juízo passado (1.7a): Judas relembra a seus leitores o juízo abrasa-
dor que caiu sobre as perversas cidades de Sodoma e Gomorra. 
B. Juízo futuro (1.7b, 14-15): Judas prediz o juízo de fogo de Deus 
sobre a apostasia e relembra aos leitores a profecia de Enoque sobre 
a segunda vinda de Cristo. 

  
VII. As Salvaguardas contra a Apostasia (1.20-25)    

A. Os crentes e a carne (1.20-21) 
1. Os crentes devem edificar-se na Palavra de Deus (1.20a). 
2. Os crentes devem orar no poder de Deus (1.20b). 
3. Os crentes devem permanecer no amor de Deus (1.21). 

B. O crente e os pecadores (1.22-23): Judas dá instruções de como 
lidar com três tipos de pecadores. 

1. Aqueles que estão em meio a grande dúvida (1.22) 
2. Aqueles que correm grande perigo (1.23a) 
3. Aqueles que vivem em depravação profunda (1.23b) 

C. O crente e o Salvador (1.24-25) 
1. O ministério de Jesus (1.24) 

a. Seu ministério atual (1.24a): Evitar que tropecemos 
enquanto vivemos neste mundo. 
b. Seu ministério vindouro (1.24b): Apresentar-nos puros no 
céu. 

2. A magnificência de Jesus (1.25): "Ao único Deus... glória, 
majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora, 
e para todo o sempre. Amém". 
  

  
 

TEXTO 06 
 
COMENTÁRIOS DA BÍBLIA DA APLICAÇÃO PESSOAL 
  

1.1 - A carta de Judas enfoca a apostasia — isto é, quando as pessoas se 
afastam da verdade de Deus e abraçam falsos ensinos. Nessa carta, Judas 
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lembra aos leitores o juízo de Deus sobre aqueles que, no passado, 
abandonaram sua fé. Ela representa uma advertência contra os falsos 
mestres — nesse caso, provavelmente os mestres gnósticos (ver a nota 
sobre Cl 2.4ss para uma descrição da heresia gnóstica). Os gnósticos se 
opu-nham a dois dogmas básicos do cristianismo — a encarnação de 
Cristo e o apelo à ética cristã. Judas escreveu para combater os falsos 
ensinos e para encorajar os leitores à verdadeira doutrina e à conduta 
moral apropriada. 
1.1- Judas era irmão de Tiago, um dos líderes da Igreja Primitiva. Esses 
dois homens eram meio-irmãos de Jesus. Maria era sua mãe, e José o seu 
pai. Maria era a verdadeira mãe de Jesus, e Deus seu verdadeiro Pai. 
1.3- Judas enfatiza o importante relacionamento entre a correta doutrina 
e a verdadeira fé. A Bíblia não pode ficar comprometida, porque ela é a 
verdade e nos transmite os verdadeiros fatos a respeito de Jesus e da 
salvação. A Bíblia foi inspirada por Deus e nunca deve ser manipulada ou 
ter suas palavras distorcidas: quando isso acontece, ficamos confusos 
sobre o que está certo ou errado e perdemos de vista o único caminho 
que leva à vida eterna. Portanto, antes de escrever sobre a salvação. Judas 
percebeu que precisava colocar novamente seus leitores na direção certa, 
relembrando-lhes as noções básicas de sua fé. Assim, o caminho da 
salvação se tornaria mais claro. A expressão "aos santos" refere-se a todos 
os crentes. 
1.4 - Até algumas de nossas igrejas têm, atualmente, falsos mestres 
("ateus") que "convertem em dissolução" e torcem os ensinamentos da 
Bíblia para justificar suas opiniões, seu estilo 
de vida pervertido ou seu incorreto comportamento. Ao fazê-lo, alcançam 
uma liberdade temporária para fazer o que bem entendem, mas logo 
descobrirão que, ao distorcer as Escrituras, estão brincando com fogo. 
Deus os julgará por terem desculpado, tolerado e promovido o pecado. 
1.4- Algumas pessoas evitam estudar a Bíblia por considerarem a teologia 
rude e enfadonha. Aqueles que se recusam a aprender a doutrina correta 
estão sujeitos a falsos ensinos, por não estarem plenamente arraigados na 
verdade divina. Devemos compreender as doutrinas básicas de nossa fé 
para podermos reconhecer as falsas doutrinas e evitar que ensinos 
incorretos possam subverter a nossa fé e causar danos aos semelhantes. 
1.4 - Muitos falsos mestres do primeiro século estavam ensinando que os 
cristãos podiam fazer o que bem quisessem, sem temer o castigo de Deus. 
Tinham uma visão superficial da santidade e da justiça divinas, Paulo 
refutou esse mesmo tipo de falso ensino em Romanos 6.1-23. Mesmo em 
nossos dias, alguns cristãos minimizam a gravidade do pecado, 
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acreditando que a forma como vivem tem muito pouco a ver com sua fé. 
Mas aquilo em que uma pessoa realmente acredita logo se revela na 
maneira como age. Aqueles que verdadeiramente têm fé irão demonstrá-
la através de seu profundo respeito por Deus e seu sincero desejo de viver 
de acordo com os princípios da sua Palavra.     
  
1.5-7 - Judas apresenta três exemplos de rebelião: (1) a nação de Israel — 
que, embora tivesse sido libertada do Egito, recusou-se a confiar em Deus 
e entrar na Terra Prometida (Nm 14.26-39); (2) os anjos — embora 
inicialmente fossem puros, santos e vivessem na presença de Deus, alguns 
deles cederam ao orgulho unindo-se a Satanás em sua rebelião contra 
Deus (2 Pe 2,4); e (3) as cidades de Sodoma e Gomorra — cujos habitantes 
estavam tão dominados pelo pecado que Deus os eliminou da face da 
terra (Gn 19.1-29), Se o povo escolhido, os anjos e as cidades pecadoras 
foram castigados, sem dúvida esses falsos mestres seriam severamente 
punidos. 
1.7 - Muitas pessoas não querem crer que Deus condena ao "fogo eterno" 
aqueles que o rejeitam. Mas isso está claramente ensinado nas Escrituras. 
Os pecadores que não procuram o perdão de Deus, enfrentarão a eterna 
separação de sua presença. Judas faz essa advertência a todos aqueles 
que se rebelarem, ignorarem ou rejeitarem a Deus, 
1.8 - Aqui, as "autoridades" são provavelmente os anjos. Assim como os 
homens de Sodoma insultaram os anjos (Gn 19), esses falsos mestres 
escarneciam de qualquer autoridade. Para mais informações sobre o 
perigo de insultar até os anjos caídos, ver nota sobre 2 Pedro 2.10-12. 
1.9- Esse incidente não está registrado em nenhuma outra passagem das 
Escrituras. A morte de Moisés está registrada em Deuteronômio 34, Aqui, 
Judas pode estar fazendo uso de um livro antigo chamado 'A Assunção de 
Moisés", 
1.10 - Os falsos mestres afirmavam que possuíam um conhecimento 
secreto que lhes concedia autoridade. Seu "conhecimento" a respeito de 
Deus era esotérico — místico e supostamente ultrapassava o 
entendimento humano. A natureza de Deus está fora de nossa 
compreensão, mas Deus, em sua graça, preferiu revelar-se a nós — em 
sua Palavra e, de forma suprema, em Jesus Cristo. Por esta razão devemos 
procurar conhecer tudo o que pudermos sobre o que Ele nos revelou, 
embora não tenhamos capacidade de entender plenamente a Deus com 
nossa limitada mente humana, Tenha cuidado com aqueles que afirmam 
ter todas as respostas e dão pouca importância aquilo que de fato náo 
compreendem. 
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1.11- Judas nos dá três exemplos de homens que fizeram o que bem 
entenderam (1.10): Caim, que matou seu irmão por invejosa vingança (Gn 
4.1-16); Balaão, que profetizou por ganância e não por obediência ao 
mandamento de Deus (Nm 22 — 24); e Corá, que se rebelou contra os 
líderes nomeados por Deus e que queria todo poder para si (Nm 16.1-35). 
Essas histórias nos dão exemplos de atitudes típicas dos falsos mestres, 
isto é, orgulho, egoísmo, ciúme, ganância, ambição pelo poder e 
desconsideração pela vontade de Deus. 
1.12- Quando a Ceia do Senhor era celebrada na Igreja Primitiva, os 
crentes faziam uma refeição completa antes de participar da Santa Ceia 
propriamente dita, na qual compartilhavam o pão e o vinho, Essas 
refeições eram chamadas de "festas de caridade" e tinham a finalidade de 
representar um momento sagrado de amizade, a fim de preparar o 
coração das pessoas para a Santa Ceia, Entretanto, os falsos mestres 
começaram a participar dessa refeição, tornando-se um perigo para 
aquele momento que deveria ser de regozijo no Senhor, Em várias igrejas, 
porém, essa refeição havia se transformado em uma festa de glutonaria e 
embriaguez. Em Corinto, por exemplo, algumas pessoas rapidamente 
devoravam a comida enquanto outras passavam fome (1 Co 11,20-22), 
Nenhuma função da igreja deve dar ocasião à glutonaria, ao egoísmo, à 
ganância, à desordem ou a outros pecados que destruam a unidade ou 
distraiam o pensamento dos participantes do verdadeiro propósito da 
reunião, 
1.12 - Os falsos mestres estavam duplamente mortos. Eram "árvores" 
inúteis porque não estavam produzindo frutos; como não eram nem 
mesmo crentes, seriam desarraigados e queimados. 
1.14 - Enoque é mencionado brevemente em Gênesis 5.21 -24. Essa 
citação aparece em um livro apócrifo chamado "livro de Enoque". 
1.14 - Outras passagens onde Jesus é mencionado vindo com os anjos 
("seus santos"), encontram-se Mateus 16,27 e 24.31. Daniel 7.10 fala 
sobre Deus julgando a humanidade na presença de "milhões de milhões" 
de anjos. 
1.17 - Outros apóstolos também preveniram contra os falsos mestres. 
Veja Atos 20.29; 1 Timóteo 4.1,2; 2 Timóteo 3.1-5; 2 Pedro 2.1-3 e 2 João 
7. 
1.18 - O "último tempo" é uma expressão comum que se refere ao 
período que transcorre entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Logo, 
estamos vivendo no último tempo. 
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1.20 - Orar "no Espírito Santo" significa orar no poder e na força do 
Espírito Santo. Ele intercede por nós (Rm 8.26,27), abre nossa mente para 
Jesus (Jo 14.26) e nos ensina a respeito dEle (Jo 15.26). 
1.21 - João aconselha seus leitores a viverem próximos de Deus e de seu 
povo, e a não ouvir os falsos mestres que tentam nos afastar do Senhor 
(Jo 15.9,10). 
1.22,23 - Um testemunho eficiente salva as pessoas do juízo de Deus. Para 
alguns, somos testemunhas por meio de nossa compaixão e bondade; 
para outros, nosso testemunho é como se os estivéssemos arrebatando 
do fogo eterno. Devemos abominar o pecado, mas também amar e dar 
testemunho ao pecador. Não importa o quanto foram bem-sucedidos 
pelos padrões mundanos, os incrédulos encontram-se perdidos e 
necessitam de salvação. Não devemos considerar nosso testemunho com 
leviandade — ele é um assunto de vida ou morte. 
1.23 - Ao tentar encontrar pontos comuns com aqueles a quem 
testemunhamos, devemos ter cuidado para não cair na areia movediça da 
complacência. Ao estender a mão ao semelhante devemos estar certos de 
que nossos pés estão seguros e estáveis. 
Tenha cuidado para não se tornar tão parecido com os não cristãos a 
ponto de ninguém poder reconhecer quem você é, ou em que realmente 
acredita. Procure influenciá-los a favor de Cristo, e não permita que eles 
lhe influenciem a favor do pecador. 
1.24 - A carta termina como começa — com convicção. Deus protege os 
crentes de se tornarem presas dos falsos mestres, Embora estejam 
disseminados por toda parte e sejam perigosos, não precisaremos temê-
los, se confiarmos em Deus e estivermos enraizados e fundamentados 
nEle. 
1.24 - Ser imaculado e perfeito ("irrepreensível") deve ser a suprema 
condição de um crente ao, finalmente, encontrar-se face a face com 
Cristo. Quando Cristo aparecer, e recebermos nosso novo corpo, seremos 
semelhantes a Ele (1 Jo 3,2). Vir à presença de Cristo será algo mais 
maravilhoso do que jamais poderíamos imaginar! 
1.25 - A audiência a que Judas escreveu esta carta, estava vulnerável às 
heresias e às tentações de uma vida imoral. Judas encorajou os crentes a 
permanecerem firmes em sua fé e a confiarem nas promessas de Deus 
para seu futuro. Isso era ainda mais importante porque estavam vivendo 
em uma época de crescente apostasia. Nós, também, estamos vivendo 
nos últimos dias, muito mais próximos do fim do que os primeiros leitores 
desta carta. Também estamos expostos a erros doutrinários. Também 
somos tentados a ceder ao pecado. Embora existam muitos falsos ensinos 
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à nossa volta, não precisamos ter medo ou desistir em desespero — Deus 
pode nos guardar da queda, e garante que se permanecermos fieis. Ele 
nos conduzira a sua presença e nos concedera perpetua alegria. 
  
  
  
  
  


