
Y’hudah NTJ 

 

 
1 | Y ’ h u d a h - N T J  

 

A carta de Y’hudah 
 

1 De: Y’hudah, escravo de Yeshua, o Messias, e irmão de Ya'akov. 
 
Para: Os que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por 

Yeshua, o Messias: 
 

2 Que misericórdia, amor e shalom sejam de vocês em plena medida. 
 

3 Queridos amigos, estava ocupado escrevendo a vocês acerca da salvação 
que compartilhamos, quando senti a necessidade de escrever insistindo em que 
continuassem contendendo com veemência pela confiança que foi de uma vez por 
todas confiada ao povo de Deus. 4 Pois certos indivíduos, que já haviam sido 
sentenciados muito tempo atrás para esta condenação, infiltraram-se no meio de 
vocês — pessoas ímpias que pervertem a graça divina ao transformá-la em licença 
para a devassidão e renegam nosso único Mestre e Senhor, Yeshua, o Messias. 

 
5 Pelo fato de vocês já terem conhecimento de tudo isso, meu propósito é 

somente lembrar-lhes que ADONAI libertou um povo do Egito, destruindo 
posteriormente os que não confiaram. 6 E os anjos que não mantiveram sua 
autoridade originária, mas abandonaram sua própria esfera, ele os mantém em 
trevas, presos com correntes eternas para o Juízo do Grande Dia. 7 E S'dom, 
'Amorah e as cidades ao redor, seguindo um padrão semelhante ao deles, 
cometendo pecados e perversões sexuais, jazem expostas como advertência do 
fogo eterno esperando por aqueles que devem ser punidos. 
 

8 Da mesma forma, essas pessoas, com suas visões, contaminam a própria 
carne, rejeitam a autoridade divina e insultam os seres angelicais. 9 Quando 
Mikha'el, um dos principais anjos, disputou com o Adversário, acerca do corpo de 
Mosheh, não ousou fazer acusação ofensiva contra ele, mas disse: "ADONAI o 

repreenda!". 10 Entretanto, essas pessoas ofendem tudo o que não entendem; e o 
que entendem naturalmente, sem raciocinar, como animais, por essas mesmas 
coisas são destruídas. 
 

11 Ai daqueles que têm andado no caminho de Kayin; eles se entregaram em 
troca de dinheiro ao erro de Bil'am, e foram destruídos na rebelião de Korach. 12 
Esses homens são manchas de sujeira nos seus encontros festivos para fomentar o 
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amor; partilham as suas refeições sem escrúpulos, enquanto cuidam somente de si 
mesmos. São nuvens sem água impelidas pelos ventos; árvores sem fruto mesmo 
no outono, e duplamente mortas, pois foram desenraizadas; 13 são ondas bravias 
do mar, apresentando seus atos vergonhosos como espuma; estrelas errantes, 
para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. 
 

14 Além disso, Hanokh, na sétima geração a partir de Adam, profetizou 
acerca desses homens, dizendo: "Vejam: ADONAI veio com miríades de santos 15 
para executar o juízo contra todos, isto é, condenar todos os ímpios por seus 

atos iníquos, cometidos perversamente, e por todas as palavras ríspidas que 

esses pecadores ímpios falaram contra ele". 
 

16 Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com sua sorte, e seguem 
seus desejos impuros; são cheias de si e adulam os outros por interesse. 
 

17 Entretanto, vocês, queridos amigos, lembrem-se das palavras ditas 
antecipadamente pelos emissários de nosso Senhor Yeshua, o Messias. 18 Eles lhes 
disseram: "Durante o acharit-hayamim, existirão zombadores que seguirão 

suas paixões ímpias". 19 Eles são os que causam divisões, controlados por seus 
impulsos, pois não possuem o Espírito. 
 

20 Contudo, vocês, queridos amigos, edifiquem-se na sua santíssima 
confiança e orem em união com o Ruach Ha-Kodesh. 21 Mantenham-se, portanto, 
no amor de Deus, enquanto esperam por nosso Senhor Yeshua, o Messias, para 
que ele lhes conceda a misericórdia que conduz à vida eterna. 
 

22 Repreendam os que contendem;23 salvem outros, arrancando-os do fogo; 
a outros, ainda, demonstrem misericórdia com temor, odiando até mesmo as 
roupas contaminadas por seus vícios. 
 

24 Àquele que pode impedi-los de cair e apresentá-los sem defeito e cheios 
de alegria na presença de sua Sh'khinah, 25 a Deus, somente, nosso Libertador, 
mediante Yeshua, o Messias, nosso Senhor, sejam glória, majestade, poder e 
autoridade, antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre! Amen. 


