


OBJETIVO DO CURSO 

• Entender o zelo de Judas pela defesa da 
verdadeira fé cristã, diante dos ataques de 
mestres imorais e movimentos heréticos; 

 

• Ser conduzido a uma disposição autêntica 
na conduta que glorifica o nome do Senhor 
Jesus Cristo; 

 

• Batalhar diligentemente pela fé genuína.  
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Em Deus subsiste toda a verdade, pois Ele mesmo 
é a própria verdade desde a eternidade. 

 

• Ele não mente – Nm 23:19 

• Ele não muda – Tg 1:17 

• Ele não se arrepende – Nm 23:19 

• Ele é eterno – Sl 90 

• Sendo assim a verdade é eterna – Jr 10:10 
 

 



Cristo é a verdade eterna encarnado: 
 

• No principio era o Verbo – Jo 1:1 

• Eu sou o caminho a verdade e a vida – 
Jo 14:6 

 

O Espirito Santo é o selo da verdade e 
nos guia na verdade – Jo 16:12 

 

 



A Bíblia é a verdadeira revelação de Deus para 
guiar o salvos à santidade: 

 

• Inspirada por Deus, útil para o ensino, 
repreensão, correção e instrução –  1 Tm 3:15 

• Viva e Eficaz – Hb 4:12 

• Inerrante - Pv 30.5 

• Infalível - Mc 13.31 

• Perfeita e suficiente - Sl 19.7 
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“Seja quem for que tomou emprestado 
do outro – quem copiou não esteve 
mecanicamente preso àquilo que 

copiava; quem tomou por empréstimo 
modelou o material (...) para apropriá-lo 

a seu objetivo”. 

 
Carson, Moo e Morris   
 



DESTINATÁRIOS / CONTEXTO 

• “A semelhança com o conteúdo de 2Pedro 
aponta para o centro da Ásia Menor como 
residência dos destinatários; 

 
• “Folheto” para Igreja de Jerusalém e toda 

Igreja de Cristo; 
 
• Judas escreveu em uma época em que o 

“gnosticismo” estava invadindo a igreja e 
ainda não  era detectado como heresia 
comumente reconhecida. 
 
 
 
 





CITAÇÕES EXTRABÍBLICAS 

Nos versículos 14 e 15, Judas cita o livro apócrifo 
1 Enoque, por mais que não considerasse este livro 
inspirado como parte das Escrituras Canônicas. 

 

Em suas cartas o Apóstolo Paulo também citou 
poetas pagãos, sem que isto implicasse que estes 
teriam sido inspirados por Deus. 

(At 17.28; 1 Co 15.33; Tt 1.12) 

 





FILIPENSES 1 
14 “E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela 
minha prisão, estão anunciando a palavra com maior 

determinação e destemor. 15 É verdade que alguns 
pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o 

fazem de boa vontade.16 Estes o fazem por amor, 
sabendo que aqui me encontro para a defesa do 

evangelho. 17 Aqueles pregam a Cristo por ambição 
egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem 

causar sofrimento enquanto estou preso. 18 Mas, que 
importa? O importante é que de qualquer forma, seja 
por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo 

pregado, e por isso me alegro.” 
 

Filipenses 1.14-18a 









JESUS E OS FALSOS PROFETAS 

15 “Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm 
a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por 
dentro são lobos devoradores. 22 Muitos me 

dirão naquele dia: ‘Senhor, Senhor, não 
profetizamos nós em teu nome? Em teu nome 

não expulsamos demônios e não realizamos 
muitos milagres? ’ 23 Então eu lhes direi 

claramente: ‘Nunca os conheci. Afastem-se de 
mim vocês, que praticam o mal!’” 

 

Mateus 7:13-29 



JESUS E OS FALSOS PROFETAS 

13 "Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! 
Vocês fecham o Reino dos céus diante dos homens! 

Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles 
que gostariam de fazê-lo. 14 "Ai de vocês, mestres da 
lei e fariseus, hipócritas! Vocês devoram as casas das 

viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso 
serão castigados mais severamente. 15 "Ai de vocês, 

mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem 
terra e mar para fazer um convertido e, quando 

conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filho do 
inferno do que vocês.  

 
Mateus 23:13-15 



JESUS E OS FALSOS PROFETAS 

Mateus 23.15  "Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, 
hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um 
convertido e, quando conseguem, vocês o tornam duas 

vezes mais filho do inferno do que vocês.  

 

Nome do Vídeo: 

Edir Macedo crítica o primeiro milagre de Jesus... 

https://www.youtube.com/watch?v=o_GZM_ug8xk 



JESUS E OS FALSOS PROFETAS 

33 "Serpentes! Raça de víboras! Como vocês escaparão 
da condenação ao inferno? 34 Por isso, eu lhes estou 

enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês 
matarão e crucificarão; a outros açoitarão nas 

sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade.  

Mateus 23:33-34 

 

Nome do Vídeo: 
Pastor desmascara falsa profeta em culto, veja no que deu! 

https://www.youtube.com/watch?v=YsDdw1QjyZs 

 





CARTA DE JUDAS 

5 “Embora vocês já tenham conhecimento 
de tudo isso, quero lembrar-lhes que o 
Senhor libertou um povo do Egito mas, 
posteriormente, destruiu os que não 

creram.” 

 

 



CARTA DE JUDAS 

Destruiu os que não creram: 
- Israelitas incrédulos no deserto 
- Os anjos caídos 

- Sodoma e Gomorra 

 

 



CARTA DE JUDAS 

Destruiu os que não creram: 
- Israelitas incrédulos no deserto 
(Nm 1.45, 46; 14.29-37 / Dt 2.14, 15 / 1 Co 10.4 / Hb 3.17-19) 

- Os anjos caídos 

- Sodoma e Gomorra 

 

 



CARTA DE JUDAS 

17 “Contra quem Deus esteve irado durante 
quarenta anos? Não foi contra aqueles que 

pecaram, cujos corpos caíram no deserto? 18 E 
a quem jurou que nunca haveriam de entrar no 

seu descanso? Não foi àqueles que foram 
desobedientes? 19 Vemos, assim, que foi por 

causa da incredulidade que não puderam 
entrar.  

 

Hebreus 3.17-19 



CARTA DE JUDAS 

Destruiu os que não creram: 
- Israelitas incrédulos no deserto 
(Nm 1.45, 46; 14.29-37 / Dt 2.14, 15 / 1 Co 10.4 / Hb 3.17-19) 

- Os anjos caídos 
(Sl 104.4 / Ef 1.21; 3.10 / Cl 2.10, 15 / Hb 1.5-7 / 2 Pe 2.4) 

- Sodoma e Gomorra 

 

 



CARTA DE JUDAS 

5 “Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: 
"Tu és meu Filho; eu hoje te gerei"? E outra vez: 

"Eu serei seu Pai, e ele será meu Filho"? 6 E 
ainda, quando Deus introduz o Primogênito no 

mundo, diz: "Todos os anjos de Deus o 
adorem". 7 Quanto aos anjos, ele diz: "Ele faz 

dos seus anjos ventos, e dos seus servos, clarões 
reluzentes”. 

 

Hebreus 1.5-7 



CARTA DE JUDAS 

As Escrituras não revelam como esses anjos 
perderam sua posição. Supomos que eles 

tenham se recusado a obedecer às ordens de 
Deus, pois queriam ser iguais a Ele. Sabemos 

pouco sobre o “estado original” dos anjos. 

 
Gn 3.5 / Dn 10.12-21 / Lc 4.6 



CARTA DE JUDAS 

“Judas transmite a imagem de que há anjos 
rebeldes, os quais estão presos e não 

conseguiram se livrar, por causa da 
condenação a eles designada por Deus.” 



CARTA DE JUDAS 

Destruiu os que não creram: 
- Israelitas incrédulos no deserto 
(Nm 1.45, 46; 14.29-37 / Dt 2.14, 15 / 1 Co 10.4 / Hb 3.17-19) 

- Os anjos caídos 
(Sl 104.4 / Ef 1.21; 3.10 / Cl 2.10, 15 / Hb 1.5-7 / 2 Pe 2.4) 

- Sodoma e Gomorra 
(Gn 14.2; 19.22-23 / Dt 29.23 / Os 11.8) 
 

 

 

 



CARTA DE JUDAS 

 24 “Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover 
do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. 
25 Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a 

planície, com todos os habitantes das cidades e a 
vegetação. 26 Mas a mulher de Ló olhou para 

trás e se transformou 

numa coluna de sal.” 

 

Gênesis 19.24-26 



CARTA DE JUDAS 

“Sodoma e Gomorra se tornaram 
símbolos equivalentes da ira de 

Deus para com o pecado!” 



CARTA DE JUDAS 

5 “Embora vocês já tenham conhecimento 
de tudo isso, quero lembrar-lhes que o 
Senhor libertou um povo do Egito mas, 
posteriormente, destruiu os que não 

creram.” 

 

 



CARTA DE JUDAS 

5 “Embora vocês já tenham conhecimento 
de tudo isso, quero lembrar-lhes que o 
Senhor libertou um povo do Egito mas, 
posteriormente, destruiu os que não 

creram.” 

 

DESOBEDIÊNCIA! 

 

 



CARTA DE JUDAS 

6 E aos anjos que não conservaram suas posições de 
autoridade mas abandonaram sua própria morada, ele os 
tem guardado em trevas, presos com correntes eternas 

para o juízo do grande Dia. 7 De modo semelhante a estes, 
Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à 
imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob 

o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. 



CARTA DE JUDAS 

7 De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as 
cidades em redor se entregaram à imoralidade e a 

relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do 
fogo eterno, elas servem de exemplo... 



CARTA DE JUDAS 

ANTES – DEPOIS 
Vs 5-7      /                V 8     



CARTA DE JUDAS 

8 Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus 
próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os 

seres celestiais. 

 

 

Nome do Vídeo: 

LOUCURA! Bispo Macedo desafia o mundo inteiro. Quer provar? 

https://www.youtube.com/watch?v=DjicPLDHad8 



8 Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus 
próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os 

seres celestiais. 

- Contaminam = Atos Homossexuais v7 

- Rejeitam = Anjos caídos v6 

- Difamam = Incredulidade dos Israelitas v5 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DOS FALSOS MESTRES 



CARACTERÍSTICAS DOS FALSOS MESTRES 

8 Da mesma forma, estes sonhadores 

contaminam seus próprios corpos, rejeitam as 
autoridades e difamam os seres celestiais. 



CARACTERÍSTICAS DOS FALSOS MESTRES 

8 Da mesma forma, estes sonhadores contaminam 

seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e 

difamam os seres celestiais. 



CARACTERÍSTICAS DOS FALSOS MESTRES 

8 Da mesma forma, estes sonhadores 
contaminam seus próprios corpos, 

rejeitam as autoridades e difamam 

os seres celestiais. 



CARACTERÍSTICAS DOS FALSOS MESTRES 

10 “...especialmente os que seguem os 
desejos impuros da carne e desprezam a 
autoridade. Insolentes e arrogantes, tais 
homens não têm medo de difamar os 

seres celestiais;” 

 

2 Pedro 2.10 



CARACTERÍSTICAS DOS FALSOS MESTRES 

9 “Contudo, nem mesmo o arcanjo 
Miguel, quando estava disputando com 

o diabo acerca do corpo de Moisés, 

ousou fazer acusação injuriosa contra 

ele, mas disse: "O Senhor o repreenda!” 





  • Jesus Cristo não tolerava falsos ensinamentos e 
era radical no trato com estes falsos mestres. 

 

• Apesar de sermos filhos de Deus, não devemos 
desafiar o inferno nem seus anjos. 

 

• Devemos tomar cuidado com os falsos mestres, 
pois em sua maioria são sutis, não se mostram 
assumidamente como falsos mestres. (Mt 7.15) 

 



  QUAL DEVE SER A NOSSA POSTURA 
NESSA GUERRA? 

• Saber o nosso lugar diante de Deus; 

• Coragem para obedecer; 

• Conhecer as Escrituras; 

• Buscar maturidade para discernir falsos 
mestres e seus ensinamentos; 

• Glorificar a Deus. 

 


