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JUDAS 
Lidando Decisivamente  

com Falsos Mestres 
 

Leland Ryken  
 

 
Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1 

 
 

B R E V E  D E S C R I Ç Ã O  
 

 

FORMATO: Um capítulo, 25 versículos 

PROPÓSITOS IMPLÍCITOS: Denunciar falsos mestres que tinham 
entrado na igreja e exortar os crentes a perseverar na preservação da verdade 
do evangelho 

PERSPECTIVA DO AUTOR: O autor escreve na incandescência de ira à 
medida que ataca seus oponentes mais veementemente que qualquer outro 
que encontramos no Novo Testamento, com exceção das denúncias feitas por 
Jesus dos líderes judeus em Mateus 23 

AUDIÊNCIA IMPLÍCITA: Cristãos em geral, e não uma igreja específica 

O QUE UNIFICA O LIVRO: Tom enérgico (tanto na descrição dos falsos 
mestres como na famosa bênção com a qual a carta termina); horror diante da 
ameaça de apostasia 

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS: Vivacidade de linguagem e imagem; o 
retrato técnico na seção que descreve os falsos mestres; uso de sátira como 
uma técnica; referências a personagens desagradáveis do Antigo Testamento 

                                                
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em fevereiro/2008. 
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Num tempo de tolerância doutrinária de 
todas as visões e comportamentos, os 
cristãos hoje poderiam muito bem se 
perguntar quão fortemente eles deveriam se 
opor às pessoas que advogam o erro. A 
Epístola de Judas mostra quando e como 
responder aos falsos mestres na igreja. 

A Estrutura 
Saudação (vv. 1-2); a ocasião da carta, a 
saber, a entrada de falsos mestres na igreja 
(vv. 3-4); três exemplos de julgamento de 
Deus no Antigo Testamento (vv. 5-7); 
descrição e denúncia dos falsos mestres (vv. 
8-16); exortações aos cristãos resistirem à 
heresia e viver uma vida como a de Cristo 
(vv. 17-23); benção (vv. 24-25) 
 
Doutrinas-Chave 
Fé. Sua confiabilidade como ensinada por 
Cristo e os apóstolos 
Verdade. A necessidade de defender a 
verdade e resistir à falsidade 
Julgamento. A certeza do julgamento de Deus 
contra os apóstatas 
 
Dicas para Ler ou Ensinar Judas 
Faça uma lista das características dos falsos 
mestres e a maldição deles. 
Apresente os significados das alusões aos 
vilões do Antigo Testamento, tais como 
Balaão e Corá, e as imagens e figuras de 
linguagem (nuvens sem água é arvores 
infrutíferas). 
Compile uma lista das virtudes que Judas 
ordena aos leitores cristãos da carta. 
 
Contribuição do Livro para a História da 
Salvação em Cristo da Bíblia 
Esta carta leva os crentes a um comprometimento renovado com a fé no evangelho 
que Jesus ensinou, e que os escritores do Novo Testamento explicam, e contém 
uma imagem vívida do que os seguidores de Cristo têm sido libertos. 
 
Aplicando o Livro 
Um comprometimento renovado à verdade do Novo Testamento, e resistir ao falso 
ensino religioso, mesmo se vier de dentro da igreja institucional ou for disseminado 
pela mídia cristã popular. 

VOCÊ SABIA? 
Existem sete epístolas no 
Novo Testamento que têm 
sido tradicionalmente 
chamadas de epístolas 
católicas (i.e., universais), 
ou gerais, pois não são, 
como as epístolas de Paulo, 
endereçadas a igrejas ou 
grupos específicos. 
 
As epístolas destinadas à 
igreja universal são Tiago, 
1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e 
Judas. 
 

VOCÊ SABIA? 
Existem sete epístolas no 
Novo Testamento que têm 
sido tradicionalmente 
chamadas de epístolas 
católicas (i.e., universais), 
ou gerais, pois não são, 
como as epístolas de Paulo, 
endereçadas a igrejas ou 
grupos específicos. 
 
As epístolas destinadas à 
igreja universal são Tiago, 
1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e 
Judas. 
 

VERSÍCULO CHAVE 
“Batalhar pela fé que uma 
vez foi dada aos santos” 
(1:3). Aqui está um 
reconhecimento que o 
evangelho como dado por 
Cristo e os apóstolos é o 
padrão de verdade que 
precisa ser defendido contra 
substitutos fraudulentos. 
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PERSPECTIVAS 
SOBRE O LIVRO DE JUDAS 

 
 
 

A doxologia que forma seus dois versículos finais tem sido usada por séculos nas 
liturgias de muitas denominações. Sir William Ramsay 

A carta difícil e negligenciada. Archibald Hunter 

Judas, o Não-Obscuro. Anônimo, baseado no título do romance de 
Thomas Hardy, Judas the Obscure 

Atos dos Apóstatas. S. Maxwell Coder 

Esta pequena carta é um forte desafio aos seus leitores para se oporem resolutamente 
a todos os ensinos e hábitos da vida que professem ser cristão, mas neguem a essência 
da fé. Esta carta fala ao mundo moderno bem como a toda época passada. Em 
nosso século é moda ser tolerante para com tudo que se chame cristão… Judas nos 
lembra que existem limites. Donald A. Carson, Douglas Moo, Leon Morris, 
An Introduction to the New Testament 

 
 
 

 
 

Fonte: Ryken’s Bible handbook, Leland Ryken, 
Philip Ryken, James Wilhoit, Tyndale, p. 623-
625 
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