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A pequena carta de Judas nos ensina algo sobre o valor de aprender história. Este não 
é o ponto principal da carta, mas é um fato impressionante.  

Neste penúltimo livro da Bíblia, Judas escreve para encorajar os santos a “batalhar 
pela fé que uma vez foi dada aos santos” (versículo 3). A carta é um chamado à 
vigilância em vista de “certos indivíduos [que] se introduziram com dissimulação... 
homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o 
nosso único Soberano e Senhor, Jesus Cristo” (versículo 4). Judas descreve essas 
pessoas em termos vívidos. Eles “dizem mal do que não sabem” (versículo 10); são 
“murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive 
propalando grandes arrogâncias; são aduladores dos outros, por motivos 
interesseiros” (versículo 16). Eles “promovem divisões, [e são] sensuais, que não têm 
o Espírito” (versículo 19). 

Este é uma avaliação devastadora de pessoas que não estão fora da igreja, mas que 
“se introduziram com dissimulação”. Judas quer que eles sejam reconhecidos pelo 
que são, de forma que a igreja não seja enganada e arruinada pelos seus falsos 
ensinos e comportamentos imorais. 

Uma de suas estratégias é compará-los a outras pessoas e eventos na história. Por 
exemplo, ele diz que “Sodoma e Gomorra... havendo-se entregado à prostituição 
como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, 
sofrendo punição” (versículo 7). Assim, Judas compara aquelas pessoas com Sodoma 
e Gomorra. Seu ponto ao fazer isto é dizer que Sodoma e Gomorra são postas como 
“um exemplo” do que acontecerá quando as pessoas vivem como estes intrusos 
estavam vivendo. Assim, na mente de Judas, conhecer a história de Sodoma e 
Gomorra é muito útil para ajudar a detectar tal erro e desviá-lo dos santos. 

Similarmente, no versículo 11 Judas acumula três outras referências a eventos 
históricos como comparações com o que está acontecendo em seus dias entre os 
cristãos. Ele diz: “Ai deles! Porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e, movidos 
de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá”. Isso 
é impressionante! Por que se referir a três incidentes históricos diferentes como estes, 
que aconteceram milhares de anos atrás – Gênesis 19 (Sodoma), Gênesis 3 (Caim), 
Números 22-24 (Balaão), Números 16 (Corá)? Qual é o ponto? 

Aqui estão três pontos: 1) Judas assume que os leitores conhecem estas histórias! Isto 
não é incrível? Era o século primeiro depois de Cristo! Não havia nenhum livro nas 
casas das pessoas! Nenhuma Bíblia disponível! Nenhuma história em CD!  Apenas 
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instrução oral! E ele assume que eles conheceriam tais histórias: Qual é “o caminho 
de Caim”, “o erro de Balaão” e “a rebelião de Corá”? Você sabe? Isto não é 
surpreendente? Ele espera que eles conheçam! Isso me faz pensar que os nossos 
padrões de conhecimento da Bíblia na igreja de hoje são muito baixos. 

2) Judas assume que conhecer a história iluminará a situação presente. Os cristãos 
tratarão com o erro mais eficazmente hoje se eles conhecerem situações similares de 
antigamente. Em outras palavras, a história é valiosa para o viver cristão. Saber que 
Caim era invejoso e que além de odiar seu irmão, também se ofendeu com sua 
comunhão verdadeira com Deus, te alertará para vigiar contra tais coisas mesmo 
entre irmãos. Saber que Balaão caiu e fez da Palavra de Deus um meio de ganho 
mundano, te tornará mais capaz de identificar este tipo de coisa. Saber que Corá 
desprezou a autoridade legítima e ressentiu-se com a liderança de Moisés, te 
protegerá de gente facciosa que não gosta de ninguém sendo visto como seu líder. 

3) Não é claro, então, que Deus ordenou que estes eventos acontecessem e que 
fossem registrados como história, para que aprendêssemos a partir deles e nos 
tornássemos mais sábios e perspicazes sobre o presente, por causa de Cristo e de sua 
igreja? Nunca pare de aprender a partir da história! Adquira algum conhecimento 
todo dia. Demos aos nossos filhos uma das melhores proteções contra a tolice do 
futuro, a saber, um conhecimento do passado. 

Aprendendo com você, por Cristo e o seu reino, 

Pastor John  

 


