


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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PROPOSITO 
“Estimular os crentes a defender a fé cristã contra 
os ataques contra a igreja, recapitulando o juízo de 
Deus sobre os hereges, revendo o caráter dos 
adversários e relembrando-os dos seus deveres 
frente ao erro.” Carlos Oswaldo Pinto 

 

“soberania de Cristo e o seu poder para impedir 
que os seus servos caiam no erro”. Merrill Tenney 

 



AUTORIA E CANONICIDADE  

Autor: Judas  

A tradição pais da igreja no primeiro século 
confirmam a autenticidade de Judas.  

• Tertuliano – África; 

• Orígenes e Clemente – Alexandria; 
Atenágoras – Atenas;  

• Policarpo – Esmirna.  

 







 Ἰούδας – Judas 

Este nome aparece pelo menos seis vezes no NT: 

 

• Judas - Iscariotes - Mateus 10:2-4; 

• Judas - Filho de Tiago - Lucas 6.16; Atos 1.13; João 14.22;  

• Judas - O Galileu - At 5.37;  

• Judas - Barsabás - At 15.22;  

• Judas - Que acolheu Saulo de Tarso - Atos 9.11; 

• Judas – Irmão de Tiago. Meio irmão de Jesus – Mt 13:55. 

 

 

 

 



 Ἰούδας – Judas 

• Irmão de Tiago e meio Irmão de Jesus – 
Mateus 13:55; Marcos 6:13; Judas 1:1; 

• Não dava credibilidade para Jesus - João 
7:3-5;  

• Se converte após morte e ressurreição de 
Cristo – Atos 1:14; 

• Não é Apóstolo – Mas tem autoridade para 
por ser irmão de Tiago, líder da Igreja de 
Jerusalém; 

 

 

 

 

 



SERVO DE CRISTO 

 

Ἰούδας Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος 

 

Judas, servo de Jesus Cristo 



SERVO DE CRISTO 

• Judas reconhece que é apenas um SERVO/ESCRAVO DE 
CRISTO; 
 

• Um “escravo” é um ser humano cujo corpo e vida, com 
todas as forças e capacidades produtivas, pertencem a 
outra pessoa, a seu Senhor; 
 

• Judas pertence ao “Senhor” que o comprou, tirou-o do 
“poder das trevas”, do príncipe deste mundo, pagando 
por isso com seu sangue e sua vida. At 26.18 Cl 1.13-14 



LOCAL E DATA  

Local:  

Não definido.  

 

Data:  

68/80 d.C 

 

A época de redação da carta pode ser situada no 
último terço do séc. I.  

 

 

 



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. 
 
 
 
 



2 PEDRO E JUDAS 

 

 

 

 



2 PEDRO E JUDAS 

 

 

 

 

“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.   
 





Os cristãos são... 

1. Chamados  
“Escolhidos” para Salvação não por obras ou méritos, mas 
pela graça eterna de Deus. Romanos 8:30;  

2. Amados Em Deus pai  

...por meio de Cristo, através do seu sacrifício;  

3. Guardados em Jesus Cristo 
Através do Espírito Santo que nos conduz a 
Santificação à espera do retorno de Cristo. 

 

 



Os cristãos recebem 

1. Misericórdia 

Perdão, compaixão, absolvição de Deus em favor 
do seu povo.  

2. Paz 

A paz de Cristo, obtida nEle, através da salvação... 

3. amor  

Amor do fraterno Deus, desfrutado com os irmão 
da família da fé.... Tudo isso... 

vos sejam multiplicados  

 

 





V. 3-4 Amados, quando 
empregava toda diligencia em 
escrever-vos acerca da nossa 
comum salvação, foi que me senti 
obrigado a corresponder-me 
convosco, exortando-vos a 
batalhardes, diligentemente, pela 
fé que uma vez por todas foi 
entregue aos santos.  



V. 3 -Amados, quando empregava 
toda diligencia em escrever-vos acerca 
da nossa comum salvação... 

 

• Judas tem um carinho especial com a 
igreja de Cristo, chamando-os de  
Amados; 

• Judas planejava escrever com TODA 
DILIGENCIA sobre a comum salvação 
deles. 



V. 3 - foi que me senti obrigado a 
corresponder-me convosco, 

 

• Incomodado pelo Espírito de 
Deus... Senti-me obrigado; 

• Deixou de lado suas preferencias 
para tratar sobre aquilo que o 
Espirito queria falar... 



V. 3 - exortando-vos a batalhardes, 
diligentemente, pela fé que uma 
vez por todas foi entregue aos 
santos.  

 

• Exortando-vos;  

• Batalhar pela fé; 

• Entregue aos Santos (Salvos). 





DISTORÇÃO DA VERDADE 
Uma viagem pelo tempo 



V. 4 Pois certos indivíduos se 
introduziram com dissimulação, os 
quais, desde muito, foram 
antecipadamente pronunciados 
para esta condenação, homens 
ímpios, que transformam em 
libertinagem a graça do nosso 
Deus e negam o nosso único 
Soberano e Senhor, Jesus Cristo.  

 



V. 3-4 Pois certos indivíduos 
se introduziram com 
dissimulação.. 

 



ÉDEN 

A distorção  da verdade começa no 
ÉdeN quando a serpente coloca 

dúvida na cabeça de Eva e fazendo 
de Deus mentiroso... Gn 3 

 

• É assim que Deus disse? 

• É certo que não morrerás 

 



SOCRATES, PLATÃO, ARISTÓTELES  

500 a.C 
“Durante quase dois mil anos, a maioria dos 
filósofos pressupunha, em maior ou menor 
grau, que o conhecimento é transmitido, de 
alguma maneira, através da natureza e 
apresentavam explicações naturalistas, na 
tentativa de descrever como a verdade e o 
conhecimento podem ser comunicados à 
mente humana”.  John MacArthur  
 

 



SOCRATES, PLATÃO, ARISTÓTELES  

500 a.C 
 

• Definir o conhecimento; 

• Como descobrir se uma crença é 
verdadeira; 

• Estamos justificados por acreditar em 
algo?; 

 



NOVO TESTAMENTO 
 

• Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão 

tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, 

enganariam até os escolhidos. Mateus 24:24 

 

• Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, 

transfigurando-se em apóstolos de Cristo.  2 Coríntios 

11:13 

 

• Sei que depois de minha partida, lobos ferozes 

penetrarão no meio de vocês e não pouparão o 

rebanho. E dentre vocês  mesmos se levantarão 

homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os 

discípulos. Atos 20:29-30. 

 



ILUMINISMO  

O HOMEM NO CENTRO DA HISTÓRIA 

 

A distorção do conhecimento (verdade) 
como fonte da razão... 



René Decartes – Poucas verdades 
fundamentais , auto-evidentes e dedução 
lógica;   

John Locke – Conhecimento a partir do 
sentido (empirismo); 

Immanuel Kant – Nem lógica, nem sentido 
somente, mas sim os dois; 

Hegel – A verdade (conhecimento) se 
expande e se transforma ao passar do 
tempo; 



MODERNIDADE VS PÓS-MODERNIDADE 
 
 
“Este pensamento não somente rejeitou o Deus 
sobrenatural, mas ainda colocou a 
racionalidade, experiências cientificas como 
árbitro final para o conhecimento da verdade. 
(...) Depois de duas guerras mundiais, revoluções 
sociais, perturbações civis e uma longa guerra 
fria ideológica, a modernidade foi declarada 
morta pela maioria das pessoas no mundo 
acadêmico”. John MacArtuhr  



PÓS-MODERNIDADE 
 
 

Não existe mais verdade absoluta, pois a 
tentativa do Pós-modernismo é repudiar 
a possibilidade de qualquer 
conhecimento seguro e sólido da 
verdade.  



IGREJA  

 

• A igreja tem sido alvo de ataques 
contra a verdade desde o começo da 
era cristã; 

• Hoje os ataques continuam o 
mesmo, mas com personagens 
diferentes; 





O que a mídia afirmou sobre “nossos” pregadores 



O que a mídia afirmou sobre “nossos” pregadores 



O que a mídia afirmou sobre “nossos” pregadores 



Estão na mídia! 





• Infiltram-se dissimuladamente entre 
os santos – v.4a 

• Transformam a graça em libertinagem 
– v.4b 

• São sonhadores que contaminam o 
próprio corpo – v.8 

• Rejeitam autoridades - .v8 

• Difamam seres celestiais – v.8 



• Difamam tudo o que não entendem – 
10 

• Buscam o lucro – 11 

• Participam do Corpo de maneira 
desonrosa – 12 

• Pastores que só cuidam de si mesmos 
– 12 

• Improdutivos – 12 



• Vivem se queixando – 16 

 

• São descontentes – 16 

 

• Seguem seus desejos impuros – 16 

 

• São cheios de si – 16 

 

• São interesseiros – 16 

 

 



• Zombadores que seguem desejos 
ímpios – 18 

 

• São a causa das divisões – 19 

 

• Seguem sua própria alma – 19 

 

• Não têm o Espírito Santo - 19 

 

 





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 
 

 

 





   

• Judas pinta um cenário real naqueles dias e nos 
dias de hoje: Estamos em guerra. 

 

• Apesar de todo o ataque dos falsos mestres, 
nada foge do plano soberano de Deus; 

 

• Já temos a vitória em Cristo, mas não podemos 
deixar de batalhar, pois a igreja é Coluna e 
Baluarte da Verdade (1Tm 3:15). 

 



  QUAL DEVE SER A NOSSA POSTURA 
NESSA GUERRA? 

 

• Vestir nossa armadura; 

• Ser um bom soldado de Cristo; 

• Manejar bem as escrituras; 

• Combater os falsos mestres; 

• Glorificar a Deus. 

 


