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O perfil de Judas 
Qual era o real perfil de Judas? Ele tinha um problema de caráter? Ele estava possuído pelo diabo? 

 
 
Essa é uma questão muito comum no meio Cristão e muitos questionam determinadas atitudes e tentam 
entender se é um problema de caráter ou uma ação do diabo. 
 
Como exemplo para essa análise vamos usar um personagem muito conhecido, chamado Judas 
Iscariotes. Durante o estudo, sempre iremos nos referir a Judas Iscariotes, mesmo estando escrito apenas 
Judas. 
 
Quem era Judas (ética)? 
 
A Bíblia cita dois Judas nos evangelhos, um era irmão de Tiago (e irmão de Jesus) e o outro era Judas 
Iscariotes, sendo referenciado na Bíblia como "o traidor" ou aquele que "entregou" a Jesus. 
 

E Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. 
Lucas 6:16 

 
Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai, e conservados 

por Jesus Cristo: 
Judas 1:1 

 
Não é este o filho do carpinteiro? e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e 

Judas? 
Mateus 13:55 

 
Judas começou o seu ministério muito bem, pois ele também era um dos doze discípulos. 
 

E, chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e 
para curarem toda a enfermidade e todo o mal. 

Ora, os nomes dos doze apóstolos são estes: O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; 
Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; 

Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu; 
Simão, o Cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. 

Jesus enviou estes doze, e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em 
cidade de samaritanos; 

Mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel; 
Mateus 10:1-6 

 
Desde a seleção dos discípulos, já é especificado que o discípulo chamado Judas Iscariotes, era 
especificamente o traidor. Ele já é retratado assim no início de Mateus porque obviamente o texto foi 
escrito depois dos fatos terem ocorrido. 
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Judas era uma pessoa normal e tinha defeitos como os outros discípulos, como Pedro, que era impetuoso, 
afobado e sanguíneo. 
 
Judas participou de muitos trabalhos evangelísticos com Jesus e os discípulos. 
 

E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os 
seus discípulos. 

João 18:2 
 

E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. 
E Jesus subiu ao monte, e assentou-se ali com os seus discípulos. 

João 6:2,3 
 
Ele viu Jesus curar, ele viu Jesus multiplicar pães e peixes e ele viu Jesus realizar sinais maravilhosos, 
como andar por cima do mar e acalmar ventos e tempestades (Mateus 14:26-33). 
 
Judas até mesmo foi servidor por Jesus na mesa (Lucas 22:14-27). 
 
Além de ver muita coisa, Judas também ceia com Jesus, ou seja, tinha intimidade com Jesus participando 
desse momento especial com Jesus. 
 
Após a ceia, Jesus também lavou os pés dos discípulos e alertou a João sobre quem o trairia: 
 

Levantou-se da ceia, tirou as vestes, e, tomando uma toalha, cingiu-se. 
Depois deitou água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhos com a toalha 

com que estava cingido. 
João 13:4,5 

 
E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? 

Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E, molhando o bocado, o deu a Judas 
Iscariotes, filho de Simão. 

João 13:25,26 
 

Judas até mesmo tinha um ministério muito importante, na verdade uma posição de confiança, ele cuidava 
do dinheiro para comprar as coisas necessárias. Judas também era usado por Deus para abençoar o 
Reino como obreiro ou um ministro. 
 

Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: Compra o que nos é 
necessário para a festa; ou que desse alguma coisa aos pobres. 

João 13:39 
 
 
 
 
 



 

 

IGREJA PENTECOSTAL DO DEUS VIVO 

RUA: DR. PIO BORGES, 936 – COVANCA – SÃO GONÇALO – RJ 

CNPJ: 12591617/0001-08 

 

Judas participou de ensinos com o próprio Jesus, era uma Escola Bíblica ministrada por Jesus. 
 

E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? 
Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles 

não lhes é dado; 
Mateus 13:10,11 

 
 
Se você perceber, Judas parece um Cristão como outro qualquer. Vamos resumir os pontos sobre Judas 
até aqui, que são os mesmos de um Cristão hoje em dia: 

 
1. Participa de eventos junto com o povo 
2. Segue a Jesus 
3. É chamado por Jesus 
4. Presencia milagres de Jesus 
5. Participa de ceia e santa ceia com Jesus 
6. Participa de obra evangelística e missões 
7. É um obreiro ou um ministro do Senhor 
8. Tem responsabilidades 
9. Tem cargo de confiança 
10. Convivia com outros discípulos normalmente e ninguém desconfiava dele 
11. É usado por Jesus para fazer a obra 
12. Coloca a mão nas coisas pertencentes ao Reino 

 
Qual era o caráter de Judas (moral)? 
 
Aparentemente Judas era "o cara" na obra de Deus. Judas publicamente era um legítimo Cristão. O 
problema era quando Judas saia da presença de Jesus e dos discípulos. Pois a Bíblia relata que ele 
colocava a mão no dinheiro que era da obra de Deus para roubar. 
 

Então Maria, tomando um arrátel de ungüento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e 
enxugou-lhe os pés com os seus cabelos; e encheu-se a casa do cheiro do ungüento. 

Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: 
Por que não se vendeu este ungüento por trezentos dinheiros e não se deu aos pobres? 

Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e 
tirava o que ali se lançava. 

João 12:3-6 
 

Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: Compra o que nos é 
necessário para a festa; ou que desse alguma coisa aos pobres. 

João 13:29 
 
Judas na frente dos outros era uma coisa que intimamente e internamente ele não era. O nome desse 
defeito em sua moral é "hipocrisia". Vamos à definição do dicionário Informal e dicionário Porto Editora: 
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A hipocrisia é o ato de fingir que se tenha qualidades, idéias ou sentimentos que na realidade não se 
possui. 

Provem do Latin hyposrisis e Grego hypokrisis que significam ação de desempenhar um papel. 
 

Fingimento de qualidades, princípios, ideais ou sentimentos que não se possuem, falsidade. 
 
Ele estava desempenhando um papel de ator diante do público, um papel que ele não era na realidade. 
 
Judas era um legítimo ladrão, hipócrita, ambicioso(aquele que faz algo que exige coragem, ousadia e se 
arrisca para o concluir), avarento (que se apega excessivamente ao dinheiro ou às riquezas. DPE) e uma 
infinidade de outras coisas. 
 
Qual o resultado de alguém que tem sua moral corrompida? 
 
Alguns talvez só vão colher o resultado da sua moral corrompida depois que o inimigo armar o laço e 
chegar a um ponto onde não dá mais para voltar. A pessoa pode roubar, se corromper e ser um falso 
Cristão durante anos, mas como diz o ditado, "um dia a casa cai", e ela caiu para Judas.  
 
O resultado do seu caráter (moral) corrompido foi ficar possuído pelo diabo para executar os planos dele. 
Até então o problema era só no caráter, mas o resultado de alguém que possui um caráter corrompido e 
fora dos padrões da Bíblia e dos ensinos de Jesus, é ficar a mercê das ações do diabo até chegar a morte 
e ir direto ao inferno. 
 

E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, 
João 13:2 

 
E, após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa. 

João 13:27 
 

Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos doze. 
Lucas 22:3 

 
 
Como está em Lucas 22, satanás entrou em Judas no momento da páscoa, no momento em que mais 
Judas deveria ser fiél, o seu caráter corrompido e sua posição de falso Cristão, fez com que ele jogasse 
todas as bênçãos que tinha, por água abaixo.  
 
Está vendo como pessoas com um caráter corrompido, com sua moral sem alicerce bíblico, pode colocar 
tudo a perder? Além de dar ouvidos ao que o diabo disse, ainda virou templo dele para executar a sua 
vontade. Quantos não têm dado mais atenção ao que o inimigo bota em seu coração do que o que Jesus 
por anos passou ensinando? 
 
Analise a sua vida, sua moral, sua ética, suas atitudes quando você está sozinho e perceba hoje se você 
precisa ou não mudar algumas coisas. 
 

Paulo Coutinho
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Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o poderá conhecer? 
Eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração; e isso para dar a cada um segundo os seus 

caminhos e segundo o fruto das suas ações. 
Jeremias 17:9,10 

 
No final, antes de se matar, Judas acabou devolvendo o dinheiro da traição, as 30 moedas de prata. E o 
que adiantou? Perdeu sua vida, o dinheiro e a salvação, não ficando com nada. 
 
Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as trinta moedas de prata aos 

príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, 
Dizendo: Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. 

E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. 
E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito colocá-las no cofre 

das ofertas, porque são preço de sangue. 
E, tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para sepultura dos 

estrangeiros. 
Por isso foi chamado aquele campo, até ao dia de hoje, Campo de Sangue. 

Mateus 27:3-8 
 
Embora Mateus 27:3 diz que Judas se arrependeu, a palavra mais correta ali talvez seja "remorso" e não 
um arrependimento sincero diante de Deus. Judas viu que fez besteira e pulou fora do barco para se 
matar, ao invés de se voltar para Deus, indo até Jesus e se arrependendo de verdade (2 Crônicas 
7:14-15).  
 
Não sejas um Judas também, um falso Cristão, pois Deus sabe quem é quem e separará bodes de 
ovelhas naquele grande dia. 
 

Virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e à hora em que ele não sabe, 
E separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas; ali haverá pranto e ranger de dentes. 

Mateus 24:50,51 
 

E quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no 
trono da sua glória; 

E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes 
as ovelhas; 

E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. 
Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino 

que vos está preparado desde a fundação do mundo; 
Mateus 25:31-34 

 
Não adianta começar bem, se você não tiver disposição de carregar a cruz até o final. A cruz é carregada 
todos os dia, diferente do que alguns pensam que é uma única vez. 
 

E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e 
siga-me. 
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Porque, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; mas qualquer que, por amor de mim, perder a 
sua vida, a salvará. 

Lucas 9:23,24 
 
Termine a sua carreira diante de Deus com louvores, seja fiél do início ao fim e serás recompensado. 
 

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da 
vida, que está no meio do paraíso de Deus. 

Apocalipse 2:7 
 

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: O que vencer não receberá o dano da segunda 
morte. 

Apocalipse 2:11 
 

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que vencer darei eu a comer do maná 
escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece 

senão aquele que o recebe. 
Apocalipse 2:17 

 
E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, 

Apocalipse 2:26 
 

O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida; 
e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. 

Apocalipse 3:5 
 

A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá; e escreverei sobre ele o 
nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu 

Deus, e também o meu novo nome. 
Apocalipse 3:12 

 
Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono; assim como eu venci, e me assentei 

com meu Pai no seu trono. 
Apocalipse 3:21 

 
E, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. 

Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. 
Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, 

e possam entrar na cidade pelas portas. 
Mas, ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e 

qualquer que ama e comete a mentira. 
Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de 

Davi, a resplandecente estrela da manhã. 
Apocalipse 22:12-16 

 


