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Carta de
Judas

Introdução
1 De Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de

Tiago, àqueles que foram chamados, que são ama-
dos por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo.
2Que vocês tenham cada vez mais a misericórdia,
a paz e o amor de Deus.

Deus vai castigar aqueles que fazem omal
3 Queridos amigos, embora eu quisesse muito

escrever sobre a salvação que temos em comum,
senti-me obrigado a lhes escrever, encorajando-os
a lutarem pela fé que Deus, de uma vez por todas,
entregou ao seu povo. 4 Digo isto pois alguns
homens, dos quais as Escrituras* predisseram a
condenação há muito tempo, se infiltraram no
meiodevocês. Eles sãohomensquenão respeitam
a Deus. Eles transformam a graça† de Deus em
desculpa para fazerem coisas imorais e negam ao
nosso único Soberano e Salvador, Jesus Cristo.

5 Eu quero lembrá-los (embora vocês já saibam
todas estas coisas) que o Senhor, depois de ter
libertado o seu povo, tirando-o da terra do Egito,
destruiu aqueles que não creram. 6 Lembrem-se
dos anjos que perderam a sua autoridade e que
deixaram o lugar onde moravam. Deus os está

* 1:4 Escrituras As coisas sagradas escritas, o Velho Testamento.
† 1:4 graça A bondade divina.
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guardando em escuridão, com algemas eternas,
para serem julgados no grandeDia. 7Lembrem-se
também das cidades de Sodoma e Gomorra‡ e das
cidades vizinhas. Os habitantes dessas cidades
cometeram imoralidade e perversão sexual, as-
sim como aqueles anjos, e sofreram o castigo do
fogo eterno, servindo de exemplo para nós.

8Omesmoacontece comos homens que se infil-
traram no grupo de vocês. Eles são levados pelos
seus sonhos, e não só contaminamopróprio corpo,
como também rejeitam a autoridade do Senhor e
falammal dos seres celestiais. 9Nemmesmo o ar-
canjo§Miguel fez isso. Na discussão que teve com
o Diabo, para ver quem ia ficar com o corpo de
Moisés,Miguel não se atreveu a condenar o Diabo
com insultos, mas apenas disse: “Que o Senhor o
repreenda”. 10 Estes homens, porém, falam mal
de coisas que eles não entendem. Na realidade
eles compreendem algumas coisas, mas o fazem
por instinto, como animais irracionais. E é exata-
mente por essas coisas que eles serão destruídos.
11 Ai deles! Eles seguem o mesmo caminho de
Caim*. Para conseguir dinheiro, se deixam levar
pelomesmoerro deBalaão†. Eles serãodestruídos,
assim como aqueles que participaram da revolta

‡ 1:7 Sodoma e Gomorra Duas cidades que Deus destruiu para
castigar as pessoas más que moravam lá. § 1:9 arcanjo Líder
dos anjos ou mensageiros de Deus. * 1:11 Caim Filho de Adão
e Eva, que assassinou a seu irmãoAbel. † 1:11 BalaãoO profeta
que foi contratado por Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar o
povo judeu. Leia Números 22.
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de Coré‡. 12Estes homens sãoumperigo nas festas
de fraternidade de vocês, como rochas escondidas
pelas águas sãoumperigoparaosnavegantes. Eles
festejam com vocês sem medo nenhum, mas são
como pastores que cuidam apenas de si mesmos.
São como nuvens sem água levadas pelos ventos.
São como árvores que, mesmo no outono, não pro-
duzem fruto nenhum; elas foramarrancadas pela
raiz e agora estão completamente mortas. 13 Eles
são como ondas bravias do mar, espalhando as
suas ações vergonhosas como espuma. Eles são
como estrelas sem rumo, para as quais a mais
negra escuridão tem sido reservada para sempre.

14 Foi a respeito desses homens que Enoque,
o sétimo homem depois de Adão, profetizou§,
dizendo: “Aí vem o Senhor com os milhares dos
seus santos anjos. 15 Ele vem para julgar e con-
denara todospor todasasmásobrasquefizerame
também por todos os insultos que esses malvados
pecadores disseram contra Ele”.

16 Estes homens vivem se queixando e procu-
rando defeitos nos outros. Eles seguem seus
próprios desejos, vivem se gabando e bajulam os
outros por motivos interesseiros.

Avisos e conselhos
17 Vocês, porém, queridos amigos, lembrem-se

das palavras anteriormente ditas pelos apóstolos*
do Senhor Jesus Cristo. 18 Eles lhes diziam: “Nos
‡ 1:11 Coré Membro da família dos Levitas que se rebelou contra
Moisés e seu irmão Arão e foi engolido pela terra. § 1:14
profetizar Falar por Deus. * 1:17 apóstolosOs homens que Jesus
ensinou e escolheu para serem seus seguidores e para o ajudarem.
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últimos tempos vão aparecer pessoas que zom-
barão das coisas de Deus e que viverão de acordo
com os seusmaus desejos”. 19Estas são as pessoas
que causam divisões, que são controladas pelos
seus desejos naturais e que não têm o Espírito
Santo†.

20Porém vocês, queridos amigos, fortaleçamuns
aos outros na santíssima fé que têm e orem com
a ajuda do Espírito Santo‡. 21 Mantenham-se no
amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso
Senhor Jesus Cristo, a qual os levará à vida eterna.

22Algumas pessoas têm dúvidas; tenham miser-
icórdia delas. 23 Outras estão prestes a se perder;
salvem-nas, tirando-as do fogo. Mas tenham
cuidado ao termisericórdia de outras e odeiematé
mesmo a roupa contaminada por sua natureza
pecadora.

Louvor a Deus
24Deus tem poder para evitar que vocês caiam

e para apresentá-los puros e commuita alegria di-
ante de sua gloriosa presença. 25Ele é o únicoDeus
e nosso Salvador. A Ele, pormeio do nosso Senhor
Jesus Cristo, pertençam toda a glória, majestade,
poder e autoridade desde o princípio dos tempos,
agora, e para sempre. Amém.

† 1:19 Espírito Santo Também é chamado de “Espírito de Deus”,
“Espírito de Cristo” e “Conselheiro”. ‡ 1:20 Espírito Santo
Também é chamado de “Espírito de Deus”, “Espírito de Cristo” e
“Conselheiro”.
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