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DEFENDENDO A FÉ EM TEMPOS DE APOSTASIA (5) 
“AQUELES A QUEM JESUS PROTEGE” 

Judas 1 
 
Nós estamos meditando sobre as pessoas para as quais, Judas escreveu a sua carta. No verso 
1, o escritor os denomina como: 

• Aqueles “que foram chamados”, ou seja, aqueles que Deus resgatou das coisas e 
práticas profanas do mundo. 

• “Aqueles a quem Deus, o Pai, ama”, ou seja, aqueles que se dedicaram ou se separaram 
para Ele, a fim de viverem para a manifestação da Sua glória. Por causa dessa atitude, 
eles são amados pelo Pai. 

 
Dando sequência ao que temos visto, Judas diz que seus leitores são “aqueles a quem Jesus 
protege”. Nós precisamos entender este termo, para pensarmos corretamente sobre o seu 
significado. 
 
1. Deus só protege aquele que aceita a Sua proteção. 
 
O verbo “proteger” (no grego - tereo) usado por Judas em sua carta significa alguém, que Deus 
mantém guardado, conservado, protegido em um determinado estado. O sentido é que só 
Jesus Cristo tem o poder de conservar na fé verdadeira, aqueles que querem ser protegidos 
por Ele e é dessa maneira que eles protegem a sua fé. Para isso, eles abandonam as coisas 
profanas deste mundo e se dedicam a Deus em amor, a fim de cumprir os Seus propósitos. 
 
Vamos ler o verso 6: 
 

� Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas 
abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo 
na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. 
(Jd.6 NTLH) 

 
Neste verso, há duas coisas a se considerar sobre os anjos decaídos: 

• Primeiro: Os anjos “que não ficaram dentro dos limites”. A ideia é que eles não 
conservaram o estado original, estabelecido por Deus. Eles não guardaram, não 
conservaram, não protegeram o modo como Deus os criou, mas seguiram o engano e 
a mentira de Lúcifer. 

• Segundo: “Deus os está guardando”. Significa que Deus os mantém guardados e 
conservados, para o dia em que serão eternamente condenados ao Inferno, com o seu 
líder Satanás. 

 
Vamos ler o verso 13: 
 

� Eles são como as ondas bravas do mar, jogando para cima a espuma das suas ações 
vergonhosas; são como estrelas sem rumo, para as quais Deus reservou, para sempre, um lugar 
na mais profunda escuridão. (Jd.13 NTLH) 

 
Este verso fala dos imorais, que gostam de viver na luxúria, que levam as pessoas a pecar, que 
zombam e desprezam os poderes malignos, que agem sem o bom senso bíblico, que seguem 
o caminho da inveja e do ódio, materialistas, avarentos, fascinados pelo dinheiro, não 
obedecem a Deus, são anárquicos, glutões e vivem se embebedando. (cf. Jd.7-12) 
 
Ao dizer que Deus “reservou, para sempre...”, Judas está dizendo que o Senhor tem guardado, 
conservado, preservado um lugar que Ele mesmo protege, para o sofrimento eterno dessas 
pessoas! 
 
Diante de tudo isso, aprendamos o seguinte: Deus protege aquele que quer ser protegido por 
Ele! Quem quer ser protegido por Deus, se protege abandonando as coisas profanas deste 
mundo e se dedicando ao Pai completamente, a fim de ser amado por Pai em Cristo. Então, 
nós temos grande responsabilidade no que se refere a sermos protegidos por Deus. 
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2. A nossa responsabilidade em nos conservarmos em Cristo. 
 
Vamos ler Judas 21: 
 

� E continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua 
misericórdia, dê a vocês a vida eterna. (Jd.21 NTLH) 

 
Uma vez que abandonamos as coisas profanas deste mundo e nos dedicamos a Deus 
completamente, Judas pede que cooperemos com o Pai, vivendo em amor e na esperança de 
que Jesus, na Sua misericórdia, nos dê a vida eterna. 
 
O apóstolo Pedro diz que as mais ricas bênçãos que Deus guarda para o Seu povo, estão 
guardadas na eternidade, onde elas não perdem o seu valor, não se estragam e não são 
destruídas. (cf. 1 Pe.1:4)  
 
No entanto, Pedro afirma que essas bênçãos serão daqueles que, por meio da fé, permitem ser 
guardados (tereo = conservados, protegidos, preservados) pelo poder de Deus. Vejamos: 
 

� Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados (tereo) pelo poder de Deus 
para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. (1 Pe.1:5 NTLH) 

 
Deus nos provê do Seu poder para que fiquemos firmes na fé, enquanto manifestamos a fé 
verdadeira. Dessa forma, ninguém pode nos conduzir para longe do amor do Pai contra a 
nossa vontade. 
 
Porém, o que acontece quando o cristão passa a agir como um não cristão? A promessa Divina 
ainda se aplicará a ele, mesmo tendo mudado a sua conduta? A Carta aos Hebreus 4:1,2,11, 
nos diz claramente que eles perdem a proteção Divina; portanto, eles perdem a salvação e as 
ricas bênçãos eternas. 
 

� 1 Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que ele falou. 
Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, 
deixando assim de receber esse descanso. 2 Pois, assim como aquelas pessoas ouviram, também 
nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém ela não lhes fez nenhum bem 
porque, quando a ouviram, não a receberam com fé. 11 Portanto, façamos tudo para receber 
esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas 
pessoas, por terem se revoltado. (Hb.4:1,2,11 NTLH) 

 
Há na Carta aos Hebreus um texto mais longo, mas que diz a mesma coisa aos que relaxam 
na fé. 
 

� 12 Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente, 
que o leve a se afastar do Deus vivo. 13 Pelo contrário, enquanto esse “hoje” de que falam as 
Escrituras Sagradas se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se 
deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. 14 Pois seremos companheiros de 
Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. 15 É isso 
o que as Escrituras Sagradas dizem: “Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos 
como foram os seus antepassados quando se revoltaram contra ele.” 16 Quem foi que ouviu a 
voz de Deus e se revoltou contra ele? Foram todos os que Moisés tirou do Egito. 17 Com quem 
foi que Deus se irritou durante quarenta anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no 
deserto. 18 E de quem é que Deus estava falando quando fez este juramento: “Eles nunca 
entrarão na Terra Prometida, onde eu lhes teria dado descanso”? Ele estava falando das 
pessoas que se revoltaram. 19 Portanto, vemos que elas não puderam entrar na Terra Prometida 
porque não tiveram fé. (Hb.3:12-19 NTLH) 

 
Embora sejamos protegidos em Cristo Jesus, é nossa a responsabilidade de nos conservarmos 
Nele e na fé que Ele nos deu. Deus requer essa atitude: que nos mantenhamos no Seu amor, 
ou seja, que abandonemos as coisas profanas deste mundo e nos dediquemos a Ele 
completamente, a fim de sermos Seus cooperadores nesta terra.  


