
Leitura do Antigo Testamento – Salmo 78:1-8 – Leitura do
Novo Testamento Mateus 16:13-21
Batalhar fervorosamente pela fé

“Apegar-se à verdade em meio à apostasia!”
Judas 1-25

Wayne J. Edwards, Pastor
   De acordo com o Novo Testamento, o propósito principal da Igreja é:

Proclame a realidade evidente de um Deus Santo, infinito e ainda
pessoal que é o Criador e Sustentador de todas as coisas, e para:
Proclame o evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo,
pelo qual um pecador pode ser reconciliado com Deus por meio de
sua fé expressa na pessoa e na obra de Jesus Cristo.

   De acordo com uma pesquisa recente da Gallup, a porcentagem de
americanos que acreditam em Deus caiu para o nível mais baixo de
todos os tempos.

Os americanos estão virando as costas para Deus em um ritmo
espantoso, e os ataques aos cristãos quase triplicaram nos últimos
quatro anos.
Os fundamentos da fé cristã foram erradicados de nossas escolas
públicas e, como resultado, estamos criando uma geração sem
nenhum fundamento moral.
Antigamente, a América era conhecida como uma nação cristã, mas
agora grande parte de nossa sociedade é abertamente hostil à fé
cristã.

   Nossos antepassados   falharam em atender às advertências:

“Existe um tipo mundano de cristianismo que muitos têm e
pensam que têm o suficiente; um cristianismo barato que não
ofende ninguém, não exige sacrifício: não custa nada e não vale
nada”. –JC Ryle, bispo anglicano em 1800

https://biblia.com/bible/nkjv/Ps%2078.1-8
https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%2016.13-21
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O principal perigo que confronta o próximo século será religião
sem o Espírito Santo, Cristianismo sem Cristo, perdão sem
arrependimento, salvação sem regeneração, política sem Deus,
céu sem inferno”. –William Booth – início dos anos 1900.
“Cristianismo sem o Cristo vivo é inevitavelmente cristianismo
sem discipulado, e cristianismo sem discipulado é sempre
cristianismo sem Cristo.” – Dietrich Bonhoeffer – década de 1920
“A Igreja sofreu danos incalculáveis   nas mãos de pessoas bem-
intencionadas, mas equivocadas, que acreditavam saber mais
sobre a realização da obra de Deus do que Cristo e Seus
apóstolos. Ao invés de melhorar o padrão bíblico, essas
ferramentas pragmáticas têm sido, todas e cada uma, obstáculos
à proclamação efetiva da verdade bíblica, e alteraram tanto a
estrutura divinamente planejada da Igreja do Novo Testamento
que, se os apóstolos voltassem para terra hoje, eles dificilmente
reconheceriam a igreja de hoje como algo parecido com o que a
Bíblia pretendia que eles fossem. –A._ W. Tozer na década de 1950

   Por causa da maneira como o evangelho foi comprometido, os
cristãos hoje não têm discernimento espiritual para saber quando estão
ouvindo um falso mestre – eles não ouviram o suficiente do verdadeiro
evangelho para entender quando ouvem uma mentira.  

No entanto, assim como aqueles que vieram antes de nós
responderão a Jesus por não guardarem a verdade em seus dias, os
líderes espirituais de hoje terão que responder a Jesus pelo
evangelho comprometido que estamos transmitindo a nossos filhos
hoje, e isso inclui pais como assim como pastores.
Embora estejamos enfrentando muitos problemas sérios hoje -
globalismo, fascismo, vigília e o câncer do liberalismo teológico, se
quisermos perpetuar o verdadeiro evangelho para a próxima geração,
a questão na qual a Igreja deve se concentrar é preparar nossos filhos
não apenas para viver nesta cultura perversa, mas para ser salvo dela
por sua fé expressa em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor.
“Se os pais não ensinam seus filhos a discernir a verdade sobre
o Senhor Jesus, eles os deixam abertos para acreditar nas



mentiras sobre Ele.” – Pastor Wayne
“Se os pais criam seus filhos para serem grandes médicos,
advogados, atletas ou músicos, mas não os treinam para honrá-
los e obedecer a Deus, eles falharam.” –Voddie Baucham

   Judas era um dos quatro meio-irmãos de Jesus. Enquanto ele se
identificou como irmão de Tiago, que se identificou como um dos
apóstolos de Jesus, Judas se referiu a si mesmo como um “servo” de
Jesus, pois não acreditou que Jesus era o Messias até que viu Seu
corpo ressuscitado.

Judas escreveu sua epístola por volta de 68-70 dC – o cristianismo
estava sob ataque político do governo romano e doutrinariamente dos
falsos mestres que se infiltraram nas igrejas individuais.
Como já se passaram cerca de 30 anos desde que Jesus ascendeu
de volta ao céu, e a maioria dos apóstolos foi martirizada, o
cristianismo estava perdendo seu ímpeto inicial.

A epístola de Judas foi para exortar a 
2ª

 geração de líderes da igreja a
permanecer firme; para assumir sua luta pelo verdadeiro evangelho,
ou o movimento terminaria em apostasia,

“Apóstrefo” é desertar deliberadamente da verdadeira fé, ou do
verdadeiro evangelho, e abraçar a mentira de Satanás de que
existe outro evangelho.

Assim como o Livro de Atos descreve o início da era da igreja, a
epístola de Judas descreve o fim da era da igreja, a era da Apostasia,
a era em que vivemos, conforme evidenciado pelas massas de
pessoas que se afastaram da verdadeira fé e agora abraçaram a
mentira.

Em 2 Tessalonicenses 2:3 , o Apóstolo Paulo referiu-se a este
evento como a grande “apostasia” que precederia o
arrebatamento da Igreja.
Em Mateus 24 – Jesus disse que surgiriam falsos mestres.

https://biblia.com/bible/nkjv/2%20Thess%202.3
https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%2024


Em 2 Timóteo 4:1-5 – Paulo disse que surgiriam falsos
mestres.
Em 2 Pedro 2:1 - Pedro disse que surgiriam falsos mestres.
Em 1 João 4:1-3 – João disse que surgiriam falsos mestres.
Em Judas 1 , Judas disse: “eles chegaram!”

A maior questão que a igreja enfrenta hoje não é como atrair a
próxima geração para um edifício ou unir-se a uma organização ou
denominação moribunda. A maior questão que a igreja enfrenta hoje é
se ela pode sobreviver sem a preservação e a proclamação do
verdadeiro evangelho, e a resposta é: “NÃO!”
O termo “de uma vez por todas entregue aos santos” significa que
Jesus entregou todo o evangelho aos apóstolos de uma só vez”, o
que significa que nada pode ser adicionado ou removido sem
comprometer toda a verdade.
Em 1 Coríntios 15:1-3 , o apóstolo Paulo definiu todo o evangelho
como:

“Cristo morreu por nossos pecados de acordo com as
Escrituras, e que Ele foi sepultado. E que ressuscitou ao
terceiro dia, segundo as Escrituras”.

Deus estabeleceu a Igreja como a “coluna e firmeza” da verdade, mas
a proclamação do evangelho não é o foco principal da igreja
contemporânea, razão pela qual a maioria dos membros da igreja hoje
não tem o discernimento espiritual para preservá-los da apostasia.

   No versículo um, Judas se dirigiu àqueles a quem ele estava
escrevendo como “os chamados, santificados em Deus Pai e
preservados em Jesus Cristo”. Ao fazer isso, ele identificou o estado
atual de cada verdadeiro crente nascido de novo em Jesus Cristo.

“Chamado” – A palavra grega significa ser convidado ou ser
convocado.

“Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de
seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.” 1 Coríntios 1:9
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“Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se
havia perdido.” Lucas 19:10

“ Santificado por Deus Pai” – “Santificado” significa ser purificado do
pecado, ou seja, ser feito santo e separado para uso de Deus.

O Dia do Senhor foi santificado por Deus e reservado para o
povo assistir aos cultos no tabernáculo ou templo, que também
foram santificados, assim como os móveis e utensílios usados   
nos cultos de adoração.
Jesus foi santificado pelo Pai e, portanto, todo crente nascido
de novo em Jesus é santificado por Deus Pai.
Fomos santificados quando nascemos de novo pelo Espírito
Santo.
Estamos sendo santificados pela presença do Espírito Santo.
Seremos santificados quando formos removidos deste mundo
mau e levados para o céu.

“Preservado em Jesus Cristo” – A palavra grega traduzida em
nossas Bíblias como preservada está no tempo aoristo, o que significa
que é um processo contínuo.
O verdadeiro crente nascido de novo está tão seguro em Jesus Cristo
como se já estivéssemos em Sua presença, pois uma vez que somos
salvos somente pela graça através de nossa fé somente, e somente
em Cristo, não podemos fazer nada para aumentar ou diminuir o favor
de Deus sobre nós. nossas vidas, nem podemos fazer nada para
alterar ou afetar nossa posição perfeita com Cristo.
Nosso objetivo de vida é viver de acordo com o nível de justiça que
Deus imputou a nós quando recebemos Jesus Cristo como nosso
Salvador e Senhor.

   Jesus, Paulo, Pedro e João disseram que chegaria o dia em que
Satanás intensificaria seus ataques ao evangelho, aos que o pregam e
aos que nele crêem, e que os falsos mestres levariam muitos a se
afastarem do verdadeiro evangelho e abraçar a mentira de Satanás de
que existem outras maneiras de ser salvo.

https://biblia.com/bible/nkjv/Luke%2019.10


Jesus, Paulo, Pedro e João, todos disseram que esse dia chegaria.
Judas disse: “aquele dia está aqui”, eles “se infiltraram
despercebidos” e estarão conosco até o arrebatamento da Igreja e
depois com aqueles que receberem a Cristo como seu Salvador
durante a Tribulação.
Somente quando Jesus voltar, Ele derrotará e destruirá Satanás e
todos os seus seguidores. Os piedosos irão para o céu para sempre,
os ímpios queimarão no inferno para sempre, e nós reinaremos com
Jesus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para sempre,
mundo sem fim, Amém!  


