


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.  



BIBLIOGRAFIA 
BOOR, Werner. Cartas de Tiago, Pedro, João e Judas. Curitiba, PR : Editora 

Evangélica Esperança, 2008. 

GREEN, Michael. 2 Pedro e Judas: Introdução e Comentário. São Paulo. 

Editora Vida Nova, 2008  

HAUBECK, Wilfrid. Nova Chave Linguística do Novo Testamento Grego: 

Mateus – Apocalipse. Wilfrid Haubeck, Heinrich von Siebenthal. São Paulo, 

Targumim, Hagnos, 2009. 

KISTERMAKER, Simon J. Comentário do Novo Testamento: 1Pedro, 2Pedro e 

Judas. São Paulo. Cultura Cristã, 2006; 

MACARTHUR, John F, Jr. A Guerra Pela Verdade. São José dos Campos, 

Editora FIel, 2008; 

PINTO, Carlos Oswaldo Cardoso (1950 – 2014). Foco e desenvolvimento no 

Novo Testamento. São Paulo, Hagnos, 2008. 

* Algumas Referências do Curso sobre Judas EBA, IBCU – Marcelo Berti e 

Bruno Boroto.  

 







• 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 

 

 





Vs. 17-19 - Vós, porém, amados, 
lembrai-vos das palavras 
anteriormente proferidas 
pelos apóstolos de nosso 
Senhor Jesus Cristo... 



Depois de um longo discurso 
sobre a conduta dos hereges, 
Judas agora direciona sua fala aos 
seus leitores, advertindo-os sobre 
os atos e ensinos destes homens 
que já são condenados (vs. 4,7,13). 

 

 



• Judas aplicou as palavras de 
Enoque à situação e agora 
relembra as palavras dos 
apóstolos.  

"Os falsos mestres se esquecem.. 
vós porém deveis lembrar....” 



• Vós, porém, amados - Mais uma vez Judas, 
como um pastor amoroso chama atenção do 
povo com carinho e amor; 

 

• lembrai-vos - Judas chama a atenção para o 
conhecimento que o povo tinha; 

Paralelo com 2 Pedro 3:2 “Quero que vocês se 
lembrem das palavras ditas no passado pelos 
santos profetas e do mandamento dado por 
nosso Senhor e Salvador por intermédio dos 
apóstolos”.  

 

 

 



• O esquecimento do ensino e das 
advertências de Deus é uma causa 
principal da deterioração 
espiritual; 

• Os leitores devem lembrar, decorar 
a mensagem do evangelho para 
combater firmemente os falsos 
ensinos; 

 

 

 



• Devemos guardar em nossas 
mentes e em nossos corações toda 
a escritura. Assim como o povo 
fazia naquela época, temos o 
desafio de guardar a palavra do 
Senhor; 

• Salmos 119:11. 

 

 



“...proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor 
Jesus Cristo...” 
 

• Quem são estes apóstolos?  

Os 12 mais Paulo. Não se sabe exatamente o que 
todos fizeram, mas temos relatos das epistolas de 
Pedro, Paulo e Atos; 

 

• O que os apóstolos falaram? 

Que viriam falsos mestres (Atos 20-29) e até o próprio 
Jesus tinha falado... Ainda mais, os profetas já tinham 
falado a respeito destes (Jr 23); 

 



Vs. 17-19 - No último tempo, haverá 
escarnecedores andando segundo as 
suas ímpias paixões. São estes os que 
promovem divisões sensuais, que não 
têm o Espirito.  



• Os escarnecedores são pessoas que 
conhecem da palavra, mas a destrata, 
falsifica, esvazia e despreza a Sua 
autoridade, bem como a autoridade de 
Deus, por isso são imorais (v. 15,16), 
totalmente diferente daqueles que 
querem viver uma vida santa diante do 
Senhor.  

 

 

 



Os falsos mestres... 

• promovem divisões; 

• acham superiores; 

• Certamente desprezavam os pastores 
singelos colocados sobre a igreja (v.8);  

• se apegavam aos ricos (v.16); 

• Os falsos mestres definitivamente não 
tem o Espirito Santo.  

 

 

 



Ora, de modo geral, os ricos devem ter 
sido os cultos. Foi a partir desde estado 
de coisas que surgiu o gnosticismo, pois 
eles eram da classe burguesa e com 
educação parcial.  Arrogantes porque 
tinham alcançado o sucesso, espiritual e 
intelectual. Eram a elite e por isso 
ficavam só entre si. Michel Green  

 

 

 

 



• Apesar dos ataques dos falsos mestres, 
não podemos esquecer de enfatizar o 
apoio positivo de Deus, que nos enviou 
Cristo e já garantiu a vitória; 

 

• A denúncia de Judas é franca, mas há 
um cuidadoso equilíbrio e inter-
relacionamento entre as diferentes 
partes, e uma profundidade real de 
amor aos destinatários.  

 

 

 

 



  Vs. 20-23 - Vós, porém, amados, 
edificando-vos na vossa fé 
santíssima, orando no Espírito 
Santo, guardai-vos no amor de 
Deus, esperando a misericórdia 
de nosso Senhor Jesus Cristo, 
para a vida eterna.  



Judas motiva os leitores a...  

• Edificação na fé santíssima; 

• Orar no Espírito; 

• Se guardarem no amor (de Deus); 

• Esperar a misericórdia (do nosso 
Senhor Jesus Cristo).   

Sendo assim, ele fala das virtudes da 
vida cristã e exalta o Deus trino.  

 

 

 



• Amados – contraste entre seus leitores e os 
falsos mestres; 

 

• Edifiquem-se na fé santíssima – os hereges 
querem destruir, mas os santos estão edificando 
(Ef 4:12; 1Ts 5:11); 

 

Judas começa falando sobre a fé e termina falando 
sobre ela também. Paralelo entre vs. 3 e 20. 

 

 

 



• Orem no Espírito Santo – Todo cristão deve orar. 
A oração nos coloca em nosso lugar e evidencia 
nossa dependência de Deus (Ef. 6:18 e 1 Ts 5:17; 
Rm 8:26); 

• A batalha contra os falsos ensinos não é ganha 
por argumentos (2 Co 10:3-5); 

 

É provável que os falsos mestres tivessem 
abandonado a oração, assim como muitos cristãos 

“avançados” o fizeram hoje. 

 

 

 



• Guardai-vos no amor de Deus – Os cristãos 
recebem do amor de Deus através da obra de Cristo 
e assim, tornam-se proclamadores deste amor, 
quando buscam fazer a vontade de Deus em 
primeiro lugar e permanecem no seu amor (Jo 15:10);  

 

• Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus 
Cristo, para a vida eterna – Devemos esperar 
ansiosamente o dia da volta de Cristo, pois os 
redimidos serão perdoados no julgamento final e 
viverão na presença do Senhor eternamente; 

 Judas evidencia o senhorio de Cristo. 

 

 



  Vs. 20-23 - E compadecei-vos de 
alguns que estão na dúvida. 
Salvai-os, arrebatando-os do 
fogo; quanto a outros, sede 
também compassivos em temor, 
detestando até a roupa 
contaminada pela carne.  



• Ter misericórdia com os que estão na 
dúvida - oferecer ajuda aos fracos na fé, 
que estão sendo enganados por falsos 
mestres.  

 

• Ao invés de julga-los ou destrata-los, 
devemos ter misericórdia e ensinar com 
amor as verdades sobre a mensagem do 
evangelho.  

 

 

 



• Judas lança mão do texto de Amós 
4:11. Não podemos deixar que nossos 
irmãos sejam queimados; 

 

• Os que já estão enganados e fazendo o 
que é errado, precisam de 
confrontação direta e frontal.  

 

 

 

 



“Quando há o perigo do incêndio, 
não hesitamos em arrebatar com 
violência aquele a quem desejamos 
salvar; pois não seria suficiente 
chamar com um sinal de dedo, nem 
bondosamente estender a mão.”  

Calvino. 

 

 

 



• Detestando até a roupa contaminada pela 
carne – O que Judas está falando? 

•  A imagem é de roupas de baixo sujas (roupas 
intimas) por excrementos; 

 

• Judas quer que os seus leitores tenham intensa 
aversão, chegando a ponto de detestar, 
especialmente ao pensar que essas roupas 
pertencem a outra pessoa;  

 

  

 

 

 



Ele está dizendo para evitar o contato 
com o pecado, de modo que este não 
contamine vocês. É como se ele 
estivessem dizendo com todas as letras: 

“Detestem o pecado, como teriam 
detestado as roupas de baixo 
manchadas com excrementos 

humanos!!!”  
 

 

 



• É perigoso viver por Cristo numa atmosfera de 
falso ensino e moralidade sedutora; 

 

• É arriscado procurar salvar homens para o 
evangelho, do meio de tal ambiente; 

 

• Se ficar perto demais do fogo, este o queimará; 
se ficar perto demais de roupa contaminada 
pela carne, esta maculará; 

 

 

 



A resposta é retirar-se portanto? 
Não. Avance contra as forças do 
mal, enfrente os perigos 
envolvidos, posto que você está 
forte no poder do Senhor.   

Michel Green 

 

 

 





  Vs. 24-25 - Ora, aquele que é 
poderoso para vos guardar de 
tropeços e para vos apresentar 
com exultação, imaculados 
diante da sua glória,  



• Aquele que é poderoso para vos guardar 
de tropeços – Apesar de muitos deixarem 
o evangelho e outros serem falsos mestres, 
o Senhor guarda os seus em segurança; 

 

Paulo usa a mesma ideia em 2 Tm 1:12b: 
“Estou certo de que Ele é poderoso para 
guardar o meu depósito até aquele dia”.  

 

 

 

 

 



• Deus protege o seu povo, os guarda em 
segurança e irá apresenta-los sem culpa 
(imaculados) diante de Ti. Em 
contrapartida, o povo deve se edificar 
mutuamente (v.20); 

 

• Guardar de cair, não quer dizer que o 
crente não vai mais pecar, mas que o 
pecado não é suficiente para o condenar à 
morte eterna; 

 

 

 

 

 

 



• O cristão, ao saber que será 
apresentado sem culpa, não vive 
com sua esperança aqui, mas 
anseia pelas coisas do alto (Cl 3) e 
quer viver eternamente na 
presença do pai.  

 

 

 

 

 

 



  Vs. 24-25 - ao único Deus, nosso 
Salvador, mediante Jesus Cristo, 
Senhor nosso, glória, majestade, 
império e soberania, antes de 
todas as eras e agora, e por 
todos os séculos. Amém!  



• Judas evidencia a verdade absoluta de existir 
somente um Deus e Salvador (Dt 6:4; Cl 1:12-14); 

 

• Este Deus é merecedor de glória, majestade, 
império e soberania; 

 

• Tudo isso, mediante Jesus Cristo que é o verbo 
encarnado, que veio até nós e somente através 
dEle, rendemos tudo isso a Deus.  

 

 

 

 

 

 

 



• E ele merece isso para sempre porque Ele 
é eterno. Judas deixa claro que não 
começou ontem e nem vai acabar amanhã. 
O Senhor será exaltado em sua majestade, 
poder e glória para todo o sempre.  

 

• Amém – Aos que crêem e concordam, 
dizem; “Assim seja”! 

 

 

 

 

 

 

 





  Os leitores de Judas... 

• sabem sobre a vinda dos 
escarnecedores, pois os apóstolos 
já os instruíram; 

•  Judas roga aos seus leitores a 
fortaleceram-se uns aos outros na 
fé e aguardarem em oração a 
realização da vida eterna; 



  • Ele exorta-os a mostrarem 
compaixão pelos que estão em 
dúvida, salvarem outros da 
destruição e terem cuidado com a 
contaminação do pecado; 

• Conclui sua epístola com uma 
doxologia esplêndida a Deus.  



  QUAL DEVE SER A NOSSA POSTURA? 

• Sermos firmes e ao mesmo tempo 
respeitosos, pois as escrituras nos deixa 
a missão de falar da nossa fé com 
respeito, mansidão e amor (1 Pe 3:15-16). 

 



  QUAL DEVE SER A NOSSA POSTURA? 

• Fortalecermos em Deus e na força do 
seu poder (Ef 6:10); 

• Santificarmos na Palavra que é uma 
verdade absoluta (Jo17:17),  

• Levar a serio e com alegria a verdade, 
mesmo que passemos por tempos 
difíceis (Tg 1:2-4; Mt 5:11-12)  



  QUAL DEVE SER A NOSSA POSTURA? 

• Conhecer as Escrituras (1Tm 2:15); 

• Buscar maturidade para discernir falsos 
mestres e seus ensinamentos(1 Jo 4:1); 

• Ajudar nossos irmãos na fé (v.22); 

• Glorificar a Deus (1 Co 10:31). 

 




