
PERGUNTAS PARA TESTAR A COMPREENSÃO DE JUDAS 

 

 

vs 1-4 

P1 vs 3-4: Por que motivo Judas escreveu esta carta? 

R: Para encorajar (animar) os cristãos a resistirem bravamente aos homens 

ímpios que estavam tentando mudar as boas novas, assim permitindo que eles 

seguissem seus maus caminhos. A confusão (problema) aconteceu quando os 

homens maus se misturaram com os cristãos. (A conecção com os vs 3 e 4 é 

importante.) 

 

P2 v. 4: O que os homens ímpios estavam fazendo errado? 

R: Eles diziam que os cristãos podiam fazer o que quizessem sem medo de 

serem punidos por Deus, porque Deus é cheio de graça. 

 

vs 5-10 

P1 vs 5-7: Judas diz que eles devem pensar sobre três coisas que 

aconteceram no passado. O que Judas quer que eles (os cristãos) aprendam com 

esses exemplos? 

R: Que qualquer um que rejeitar a autoridade de Deus e agradar apenas a 

si mesmo será punido, da mesma forma que Deus puniu anjos e homens no 

passado. 

 

P2 vs 9-10: O anjo Miguel pediu que o Senhor repreendesse o diabo 

(Satan s). Mas aqueles homens maus (ímpios) não fizeram assim. O que eles 

fizeram de errado? 

R: Baseados no seu próprio entendimento/falta de entendimento, eles 

falaram mal de Deus e seus anjos. 

 

vs 11-16 

(Está claro que os homens citados nestes versos são os mesmos dos versos 

anteriores?) 

P1 vs 11-13: Judas diz que esses homens são como nuvens que não trazem 

chuvas. Como são assim os seus maus caminhos/mau caminho deles? 

R: Eles prometem fazer coisas, mas não fazem, são assim como nuvens que 

não trazem chuvas. É um modo mentiroso de agir. (Outras figuras dos vs 12 e 

13 (rochas submersas, pastores, ondas) devem ser testadas e entendidas quanto 

ao que representam.) 

 

P2 vs 14-15: O que Deus fará com eles? 

R: Julgar, condenar (e destruir) a eles. 

 

vs 17-22 



P1 vs 17-19: Os apóstolos disseram que nos últimos dias apareceriam 

homens ímpios. São sobre esses homens que Judas estava falando nos versos 

anteriores? 

R: Sim. (A transição entre os vs 16 e 17, ou de alguma outra forma, deve 

deixar isto bem claro.) 

 

P2 v. 22: Que atitude Judas diz que devemos tomar em relação a esses 

homens? 

R: Devemos ter misericórdia (compadecer deles). 

 

P3 v. 23: Por que João diz: "Tenham dó (pena, compaixão) e medo (cuidado)"? 

De que devemos ter medo? 

R: A finalidade (propósito, objetivo) é algo como: (cuidado) para os homens 

ímpios não os (crentes) conduzam para o fogo (chamas do inferno). 

 

 

Traduzido por Edison Costa 

 


