1:1 ioudav ihsou cristou
doulov adelfov de iakwbou
toiv en yew patri hgiasmenoiv
kai ihsou cristw tethrhmenoiv
klhtoiv
1:2 eleov umin kai eirhnh kai
agaph plhyunyeih
1:3 agaphtoi pasan spoudhn
poioumenov grafein umin peri
thv koinhv swthriav anagkhn
escon graqai umin parakalwn
epagwnizesyai th apax
paradoyeish toiv agioiv pistei

Jude 1:1 JUDAS, servo de Jesus
Cristo, e irmão de Tiago, aos
chamados, santificados em Deus Pai e
conservados em Jesus Cristo:

1:4 pareisedusan gar tinev
anyrwpoi oi palai
progegrammenoi eiv touto to
krima asebeiv thn tou yeou
hmwn carin metatiyentev eiv
aselgeian kai ton monon
despothn yeon kai kurion hmwn
ihsoun criston arnoumenoi
1:5 upomnhsai de umav boulomai
eidotav umav apax touto oti o
kuriov laon ek ghv aiguptou
swsav to deuteron touv mh
pisteusantav apwlesen
1:6 aggelouv te touv mh
thrhsantav thn eautwn archn
alla apolipontav to idion
oikhthrion eiv krisin megalhv
hmerav desmoiv aidioiv upo
zofon tethrhken
1:7 wv sodoma kai gomorra kai
ai peri autav poleiv ton omoion
toutoiv tropon ekporneusasai
kai apelyousai opisw sarkov

Jude 1:4 Porque alguns homens se
introduziram
dissimuladamente,
aqueles que já antes estavam préescritos para esta mesma condenação:
ímpios, pervertendo a graça de Deus
em dissolução, e negando ao único
Senhor Deus, e nosso Senhor Jesus
Cristo.

Jude 1:2 Misericórdia e paz e amor vos
sejam multiplicados!
Jude 1:3 Amados, usando eu toda
diligência para vos escrever a respeito
da salvação em comum, tive por
necessidade vos escrever, exortandovos a fervorosamente batalhar pela fé
que uma vez por todas foi entregue aos
santos,

Jude 1:5 Mas quero vos lembrar,
sabendo vós isto de uma vez por todas,
que havendo o Senhor livrado um
povo da terra do Egito, depois ele
destruiu aqueles que não creram;
Jude 1:6 E, aos anjos que não
guardaram o primeiro estado deles,
mas deixaram a sua própria habitação,
ele tem guardado debaixo de escuridão
e em correntes eternas, para o juízo do
grande dia;
Jude 1:7 Assim como Sodoma e
Gomorra, e as cidades ao redor delas,
de modo semelhante a estes, havendose entregue à fornicação, e ido após
outra carne, estão postas por exemplo,

eterav prokeintai deigma purov
aiwniou dikhn upecousai
1:8 omoiwv mentoi kai outoi
enupniazomenoi sarka men
miainousin kuriothta de
ayetousin doxav de
blasfhmousin
1:9 o de micahl o arcaggelov
ote tw diabolw diakrinomenov
dielegeto peri tou mwsewv
swmatov ouk etolmhsen krisin
epenegkein blasfhmiav all
eipen epitimhsai soi kuriov
1:10 outoi de osa men ouk
oidasin blasfhmousin osa de
fusikwv wv ta aloga zwa
epistantai en toutoiv
fyeirontai
1:11 ouai autoiv oti th odw tou
kain eporeuyhsan kai th planh
tou balaam misyou execuyhsan
kai th antilogia tou kore
apwlonto
1:12 outoi eisin en taiv agapaiv
umwn spiladev suneuwcoumenoi
umin afobwv eautouv
poimainontev nefelai anudroi
upo anemwn periferomenai
dendra fyinopwrina akarpa div
apoyanonta ekrizwyenta

sofrendo a pena do fogo eterno.

1:13 kumata agria yalasshv
epafrizonta tav eautwn
aiscunav asterev planhtai oiv
o zofov tou skotouv eiv ton
aiwna tethrhtai

Jude 1:13 Ondas impetuosas do mar,
escumando
as
suas
próprias
abominações; estrelas errantes, para os
quais a escuridão das trevas está
reservada eternamente.

Jude 1:8 Contudo, de modo
semelhante,
também
estes
adormecidos, na verdade contaminam
a carne, e rejeitam dominação, e
maldizem as dignidades.
Jude 1:9 Mas o arcanjo Miguel,
quando estava contendendo com o
Diabo, e argumentava a respeito do
corpo de Moisés, não ousou trazer
acusação insultuosa contra ele, mas
disse: O Senhor te repreenda!
Jude 1:10 Mas estes, dizem mal de
tudo que, na verdade não sabem; e em
tudo que naturalmente, como os
animais irracionais, eles entendem,
nestas coisas se corrompem;
Jude 1:11 Ai deles! Porque entraram
pelo caminho de Caim, e foram
levados pelo engano da recompensa de
Balaão, e pereceram na contradição de
Coré.
Jude 1:12 Estes são rochedos
submersos em vossas festas de
caridade, banqueteando-se convosco,
apascentando a si mesmos sem temor;
são nuvens sem água, levadas pelos
ventos de uma parte para outra;
árvores murchas outonais, sem frutos,
duas vezes mortas, arrancadas pela
raiz;

1:14 proefhteusen de kai
toutoiv ebdomov apo adam enwc
legwn idou hlyen kuriov en
muriasin agiaiv autou
1:15 poihsai krisin kata
pantwn kai exelegxai pantav
touv asebeiv autwn peri pantwn
twn ergwn asebeiav autwn wn
hsebhsan kai peri pantwn twn
sklhrwn wn elalhsan kat
autou amartwloi asebeiv
1:16 outoi eisin goggustai
memqimoiroi kata tav epiyumiav
autwn poreuomenoi kai to
stoma autwn lalei uperogka
yaumazontev proswpa wfeleiav
carin
1:17 umeiv de agaphtoi
mnhsyhte twn rhmatwn twn
proeirhmenwn upo twn
apostolwn tou kuriou hmwn
ihsou cristou
1:18 oti elegon umin oti en
escatw cronw esontai
empaiktai kata tav eautwn
epiyumiav poreuomenoi twn
asebeiwn
1:19 outoi eisin oi
apodiorizontev eautouv qucikoi
pneuma mh econtev
1:20 umeiv de agaphtoi th
agiwtath umwn pistei
epoikodomountev eautouv en
pneumati agiw proseucomenoi
1:21 eautouv en agaph yeou
thrhsate prosdecomenoi to
eleov tou kuriou hmwn ihsou

Jude 1:14 E destes profetizou também
Enoque, o sétimo depois de Adão,
dizendo: Eis que o Senhor veio entre
suas santas miríades,
Jude 1:15 Para fazer juízo contra
todos, e condenar a todos os ímpios
dentre eles, por todas as suas obras de
impiedade,
que
impiamente
cometeram, e por todas as duras
palavras que ímpios pecadores
disseram contra ele.
Jude 1:16 Estes são murmuradores,
queixosos do estado deles, andando
segundo
as
suas
próprias
concupiscências; e cuja boca fala
coisas mui arrogantes, admirando as
pessoas por causa de interesse.
Jude 1:17 Mas vós, amados, lembraivos das palavras que foram preditas
pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus
Cristo:
Jude 1:18 Como vos diziam, que no
último tempo haveria escarnecedores
andando segundo as suas próprias
concupiscências de impiedades,
Jude 1:19 Estes são os que causam
divisões, sensuais, não tendo o
Espírito.
Jude 1:20 Mas vós, amados,
edificando a vós mesmos sobre a vossa
santíssima fé, orando no Espírito
Santo,
Jude 1:21 Conservai a vós mesmos no
amor de Deus, esperando a
misericórdia do nosso Senhor Jesus

cristou eiv zwhn aiwnion
1:22 kai ouv men eleeite
diakrinomenoi
1:23 ouv de en fobw swzete ek
tou purov arpazontev
misountev kai ton apo thv
sarkov espilwmenon citwna
1:24 tw de dunamenw fulaxai
umav aptaistouv kai sthsai
katenwpion thv doxhv autou
amwmouv en agalliasei
1:25 monw sofw yew swthri
hmwn doxa kai megalwsunh
kratov kai exousia kai nun kai
eiv pantav touv aiwnav amhn

Cristo para a vida eterna;
Jude 1:22 E na verdade, apiedai-vos de
alguns, usando de discernimento,
Jude 1:23 Mas a outros salvai com
temor, arrebatando-os do fogo;
aborrecendo até mesmo a roupa
manchada da carne.
Jude 1:24 Ora, àquele que é poderoso,
para vos guardar de tropeçar, e vos
apresentar irrepreensíveis com alegria
perante a sua glória,
Jude 1:25 Ao único Deus sábio nosso
Salvador, sejam glória e majestade,
força e autoridade, tanto agora como
para todo o sempre! Amém.

