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Judas
1 Esta carta é escrita por Judas, servo de Jesus

Cristo e irmão de Tiago. Estou escrevendo para
aqueles que são chamados por Deus, o Pai, e
que são protegidos por Jesus Cristo. 2 Que a
misericórdia, a paz e o amor aumentem cada vez
mais em sua experiência cristã!

3 Meus queridos amigos, eu já estava fazendo
todo o possível para escrever para vocês a
respeito da salvação que nós compartilhamos.
Mas agora, eu preciso escrever urgentemente
para encorajá-los a defender com entusiasmo
a verdade sobre Deus*, dada de uma vez por
todas† para o povo santo de Deus. 4 Pois algu-
mas pessoas estão silenciosamente se infiltrando
entre vocês. Há muito tempo se escreveu sobre
elas e sobre a sua condenação, pois são pessoas
cruéis, que torcem a mensagem da graça de
Deus, transformando-a em uma permissão para
a imoralidade, enquanto também negam nosso
único Soberano e Senhor, Jesus Cristo.

5 Mesmo que vocês já saibam disso, quero
relembrá-los que, embora o Senhor tenha sal-
vado o seu povo, levando-o para fora do Egito,
depois, ele destruiu aqueles que não creram.
* 1:3 Literalmente: “fé” ou “crença.” † 1:3 “Dada de uma
vez por todas”: como Deus revelou a verdade sobre si mesmo
em muitas épocas diferentes na história, provavelmente a ideia
aqui é a revelação perfeita de Deus por si mesmo na pessoa de
Jesus.
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6 Mesmo aqueles anjos que não estavam satis-
feitos com as posições que Deus lhes tinha dado
e que abandonaram o lugar onde moravam,
foram colocados por Deus nas correntes eternas‡
das trevas, até o grande Dia do Julgamento.
7 Exatamente da mesma maneira, Sodoma e
Gomorra e as cidades próximas, que continu-
avam a praticar atos de imoralidade e de sexo
pervertido se tornam exemplo daqueles que
sofrem a punição pelo fogo eterno.

8 Do mesmo modo, esses sonhadores§ poluem
os seus corpos, desrespeitam a autoridade e
insultam os seres celestiais. 9 Até mesmo o
arcanjo Miguel, quando estava discutindo com
o diabo sobre quem ficaria com o corpo de
Moisés, não ousou condená-lo com palavras de
difamação, mas, pelo contrário, disse: “Que o
Senhor o repreenda!” 10 Mas, essas pessoas
ridicularizam o que não entendem. E as coisas
que elas entendem por instinto, como os animais
irracionais, até nisso se corrompem. 11 Ai
delas! Pois essas pessoas seguem o caminho
de Caim. Como Balaão e o seu erro, elas se
entregaram à ganância. Da mesma maneira
que Corá e a sua rebelião, elas se destruíram.
12 Essas pessoas arruinam as refeições feitas
‡ 1:6 Eterno, no sentido de consequência, não de duração
de tempo, como está claro pelo contexto em que este aspecto
“eterno” termina com o julgamento. O mesmo se aplica ao
“fogo eterno”, no versículo 7, que é exemplificado por Sodoma
e Gomorra. Os efeitos são eternos, mas as cidades não estão
mais queimando, nem “para sempre.” § 1:8 Refere-se ao povo
mencionado no versículo 4.



Judas 13 iii Judas 20

entre amigos, pois elas são pastores egoístas,
que não têm o mínimo senso de vergonha; só
se importam consigo mesmas. Elas são nuvens
sopradas pelo vento, que não trazem nenhuma
chuva. São como árvores sem folhas, que não
produzem frutos, ou seja, duplamente mortas,
arrancadas pelas raízes. 13 Elas são como as
ondas violentas no oceano, espumando em sua
própria desgraça. São estrelas falsas, perdidas
para sempre na mais completa escuridão.

14 Enoque, sete gerações depois de Adão, fez
uma profecia quanto a essas pessoas: “Ve-
jam! O Senhor está chegando, juntamente com
milhares e milhares dos seus santos 15 para
julgar a todos, para revelar todas as más ações
que praticaram, e todas as coisas terríveis que
pecadores hostis disseram contra ele.” 16 Eles
estão sempre resmungando e se queixando sobre
tudo. Seguem os seus próprios desejos perver-
sos, falam orgulhosamente sobre si mesmos e
bajulam os outros, por motivos interesseiros.

17Mas vocês,meus queridos amigos, por favor,
lembrem-se do que os apóstolos lhes disseram
sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. 18 Eles lhes
explicaram que, nos últimos tempos, aparece-
riam pessoas que zombariam e que seguiriam os
seus próprios desejos perversos.* 19 Elas causam
divisões entre vocês. São pessoas domundo, que
não têm o Espírito.

20 Mas vocês, meus amigos, devem se fort-
alecer por meio da sua fé em Deus. Orem no
* 1:18 Ver 2 Pedro 3:3.
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Espírito Santo 21 e mantenham-se seguros no
amor de Deus, aguardando a misericórdia do
nosso Senhor Jesus Cristo, que traz a vida eterna.
22 Sejam gentis com aqueles que ainda duvidam.
23 Salvem aqueles que puderem, tirando-os do
fogo. Demonstrem misericórdia, mas com muito
cuidado, odiando até mesmo as “roupas” que
estão contaminadas pela natureza humana do
pecado.† 24 Agora, para Deus, que pode fazer
com que vocês não caiam e que pode trazê-los
diante de sua gloriosa presença sem pecados
e com grande alegria, 25 ao único Deus, nosso
Salvador, por meio de Jesus Cristo, o nosso
Senhor, sejam dados glória, majestade, poder e
autoridade desde todos os tempos, agora e para
sempre! Amém!

† 1:23 Em outras palavras, sejammisericordiosos com o pecador,
mas tenhammuito cuidado até mesmo com a “roupa de pecado”,
que os seres humanos vestem, para que evitem se “contaminar.”
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