
Carta de

Judas
Introdução 

De Judas, servo de Jesus Cristo e irm�o de Tiago, �queles que foram chama-
dos, que s�o amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. 2Que voc�s ten-
ham cada vez mais a miseric�rdia, a paz e o amor de Deus. 

Deus vai castigar aqueles que fazem o mal 
3Queridos amigos, embora eu quisesse muito escrever sobre a salva��o que

temos em comum, senti-me obrigado a lhes escrever, encorajando-os a lutarem
pela f� que Deus, de uma vez por todas, entregou ao seu povo. 4Digo isto pois
alguns homens, dos quais as Escrituras* predisseram a condena��o h� muito
tempo, se infiltraram no meio de voc�s. Eles s�o homens que n�o respeitam a
Deus. Eles transformam a gra�a* de Deus em desculpa para fazerem coisas imo-
rais e negam ao nosso �nico Soberano e Salvador, Jesus Cristo. 

5Eu quero lembr�-los (embora voc�s j� saibam todas estas coisas) que o
Senhor, depois de ter libertado o seu povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu
aqueles que n�o creram. 6Lembrem-se dos anjos que perderam a sua autoridade e
que deixaram o lugar onde moravam. Deus os est� guardando em escurid�o, com
algemas eternas, para serem julgados no grande Dia. 7Lembrem-se tamb�m das
cidades de Sodoma e Gomorra* e das cidades vizinhas. Os habitantes dessas cida-
des cometeram imoralidade e pervers�o sexual, assim como aqueles anjos, e
sofreram o castigo do fogo eterno, servindo de exemplo para n�s. 

8O mesmo acontece com os homens que se infiltraram no grupo de voc�s. Eles
s�o levados pelos seus sonhos, e n�o s� contaminam o pr�prio corpo, como tam-
b�m rejeitam a autoridade do Senhor e falam mal dos seres celestiais. 9Nem
mesmo o arcanjo* Miguel fez isso. Na discuss�o que teve com o Diabo, para ver
quem ia ficar com o corpo de Mois�s, Miguel n�o se atreveu a condenar o Diabo
com insultos, mas apenas disse: ÒQue o Senhor o repreendaÓ. 10Estes homens,
por�m, falam mal de coisas que eles n�o entendem. Na realidade eles compreen-
dem algumas coisas, mas o fazem por instinto, como animais irracionais. E � exata-
mente por essas coisas que eles ser�o destru�dos. 11Ai deles! Eles seguem o
mesmo caminho de Caim*. Para conseguir dinheiro, se deixam levar pelo mesmo
erro de Bala�o*. Eles ser�o destru�dos, assim como aqueles que participaram da
revolta de Cor�*. 12Estes homens s�o um perigo nas festas de fraternidade de
voc�s, como rochas escondidas pelas �guas s�o um perigo para os navegantes. Eles
festejam com voc�s sem medo nenhum, mas s�o como pastores que cuidam ape-
nas de si mesmos. S�o como nuvens sem �gua levadas pelos ventos. S�o como
�rvores que, mesmo no outono, n�o produzem fruto nenhum; elas foram arranca-
das pela raiz e agora est�o completamente mortas. 13Eles s�o como ondas bravias

369

Escrituras As coisas
sagradas escritas, o Velho
Testamento.

gra�a A bondade divina.

Sodoma e Gomorra

Duas cidades que Deus
destruiu para castigar as
pessoas m�s que moravam
l�.

arcanjo L�der dos anjos
ou mensageiros de Deus.

Caim Filho de Ad�o e
Eva, que assassinou a seu
irm�o Abel.

Bala�o O profeta que foi
contratado por Balaque, rei
de Moabe, para amaldi�oar
o povo judeu. Leia
N�meros 22.

Cor� Membro da fam�lia
dos Levitas que se rebelou
contra Mois�s e seu irm�o
Ar�o e foi engolido pela
terra.
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do mar, espalhando as suas a��es vergonhosas como espuma. Eles s�o como estre-
las sem rumo, para as quais a mais negra escurid�o tem sido reservada para sempre.

14Foi a respeito desses homens que Enoque, o s�timo homem depois de Ad�o,
profetizou*, dizendo: ÒA� vem o Senhor com os milhares dos seus santos anjos.
15Ele vem para julgar e condenar a todos por todas as m�s obras que fizeram e tam-
b�m por todos os insultos que esses malvados pecadores disseram contra EleÓ.

16Estes homens vivem se queixando e procurando defeitos nos outros. Eles
seguem seus pr�prios desejos, vivem se gabando e bajulam os outros por motivos
interesseiros. 

Avisos e conselhos 
17Voc�s, por�m, queridos amigos, lembrem-se das palavras anteriormente ditas

pelos ap�stolos* do Senhor Jesus Cristo. 18Eles lhes diziam: ÒNos �ltimos tempos
v�o aparecer pessoas que zombar�o das coisas de Deus e que viver�o de acordo
com os seus maus desejosÓ. 19Estas s�o as pessoas que causam divis�es, que s�o
controladas pelos seus desejos naturais e que n�o t�m o Esp�rito Santo*. 

20Por�m voc�s, queridos amigos, fortale�am uns aos outros na sant�ssima f� que
t�m e orem com a ajuda do Esp�rito Santo*. 21Mantenham-se no amor de Deus,
esperando a miseric�rdia de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual os levar� � vida eterna. 

22Algumas pessoas t�m d�vidas; tenham miseric�rdia delas. 23Outras est�o pres-
tes a se perder; salvem-nas, tirando-as do fogo. Mas tenham cuidado ao ter miseric�r-
dia de outras e odeiem at� mesmo a roupa contaminada por sua natureza pecadora. 

Louvor a Deus 
24Deus tem poder para evitar que voc�s caiam e para apresent�-los puros e com

muita alegria diante de sua gloriosa presen�a. 25Ele � o �nico Deus e nosso Salvador.
A Ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, perten�am toda a gl�ria, majestade,
poder e autoridade desde o princ�pio dos tempos, agora, e para sempre. Am�m.

profetizar Falar por
Deus.

ap�stolos Os homens
que Jesus ensinou e
escolheu para serem seus
seguidores e para o
ajudarem.

Esp�rito Santo Tamb�m
� chamado de ÒEsp�rito de
DeusÓ, ÒEsp�rito de
CristoÓ e ÒConselheiroÓ.
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