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Estudo no Livro de Filemon 

"Útil a Ti e a Mim" 
Por Pastor Josias Moura de Menezes 

Quando Paulo enviou a carta aos Colossenses, ele incluiu esta 
pequena carta pessoal para Filemom, um membro daquela 
congregação (veja 1-2,10-12,23; Colossenses 4:7-9,12). Mesmo 
que ela trate de algo pessoal no caso de Filemom com seu servo 
Onésimo, esta carta nos demonstra com ternura como a conversão 
a Cristo muda drasticamente todas as nossas relações nesta vida. 

Esta epístola de Paulo ao seu amigo Filemom (vs. 1,17) ocupa um 
lugar único entre os escritos do Novo Testamento. É a carta paulina 
mais breve e, além do mais, a única de caráter absolutamente 
pessoal. 

O apóstolo, já velho (v. 9), está preso em alguma prisão de Roma, 
Cesaréia ou Éfeso. Timóteo (v. 1) e outros colaboradores (23-24) se 
encontram ao seu lado, mas ele, pela delicadeza do assunto que 
vai tratar, prefere escrever de próprio punho (v. 19), ao invés de 
ditar a carta a algum amanuense. 

1. A importância de colaboradores e companheiros 
para dividir as lutas do ministério. 

“ 1 Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemom, também 
nosso colaborador,  2  e à irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à 
igreja que está em tua casa,” (Filemon 1:1-2 RA) 

Paulo se refere a Filemom, Áfia e Arquivo como seus colaboradores 
e companheiros de lutas. Não é bom fazer a obra de Deus de forma 
solitária. Temos que ter pessoas com as quais possamos dividir e 
compartilhar as lutas e experiências na obra. Precisamos de 
pessoas que nos apóiem e colaborem com a missão que Deus nos 
entrega.  

O próprio Jesus recomendou que os 70 não fossem sozinhos. Veja 
o que diz Lucas 10:1:  

“1 Depois disto, o Senhor designou outros setenta; e os enviou de dois em dois, 
para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir.” 
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Porque foram enviados de dois em dois? Para que um animasse 
ao outro. Para que tivessem com quem dividir as cargas.  

Até mesmo o próprio Jesus tinha pessoas mais próximas para 
compartilhar as suas lutas. Em Mateus 26 lemos: 

“36 Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a 
seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar; 37 e, levando 
consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a 
angustiar-se....”  

O filho de Deus nos ensina com seu exemplo, que precisamos ter 
pessoas que sejam companheiros, que estejam presentes nas 
alegrias e crises da vida cristã. 

Se você deseja fazer a obra de Deus, nunca a faça só. Procure 
confidentes, pessoas experientes com as quais você possa 
compartilhar e dividir os fardos.  

2. Uma Igreja que começa no lar 
“....e à igreja que está em tua casa....” (Filemon 1:2 RA) 

Existem informações importantes neste texto acerca do início e 
organização das primeiras igrejas. Elas começaram em casas. Em 
Romanos 16:5 e colossenses 4:15, Paulo saúda os irmãos que se 
reuniam em casas. Outros exemplos de igrejas que começaram em 
casas:  a igreja na casa de Lídia (Atos 16:40), a igreja na casa de 
Priscila e Áquila (Romanos 16:3-5)  

Acho que reuniões em casas de família, são a grande estratégia de 
evangelização para nossos dias.  

Nesta época, temos constatado o relacionamento distante entre as 
pessoas. Alguns fiéis conhecem seus lideres espirituais por meio da 
televisão, em vez de pessoalmente. Soube de um caso de um 
pastor que era cercado por um grupo de diáconos após o culto, que 
impediam que as pessoas da Igreja chegassem até ele. O motivo 
para esse comportamento era o fato da igreja ser muito grande.  

Portanto, as Igrejas que ainda manteem reuniões pequenas e nas 
casas podem proporcionar um contato mais próximo, que permita 
que as pessoas se conheçam e se relacionem.  
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3. O amor e a fé: marcas essenciais de um cristão 

“....4 Dou graças ao meu Deus, lembrando-me, sempre, de ti nas minhas orações,5 

estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os 
santos,...”. 

Filemon se destacava em seu testemunho pela sua fé e amor. 
Paulo dá sempre graças a Deus e ora para que Filemon possa 
continuar mostrando a sua fé e crescendo na expressão do seu 
amor.  

3.1 Fé é algo essencial no reino de Deus, pois este é um 

reino de fé.  

É pela fé que somos salvos, que cremos na provisão soberana de 
Deus, que aguardamos a vinda de Cristo, que temos a esperança 
da ressurreição, e que temos a convicção do céu. É a fé que move 
montanhas e que faz Deus mover os céus em favor dos seus filhos 
que a Ele clamam.  

Ao chegar diante do sepulcro de Lazaro Jesus diz: Tirem a pedra. 
Marta, que ainda não entendia o poder da fé, destaca as 
dificuldades daquele momento e diz: “Senhor, o corpo já cheira mal, 
pois já esta aí há quatro dias. Jesus aproveita esta ocasião para lhe 
ensinar sobre o poder da fé: “Se creres verás a glória de Deus.” 
João 11:41. 

É bom lembrar aqui as palavras do apostolo em 2 Corintios 5:6: 
“....visto que andamos por fé e não pelo que vemos.” 

3.2 O amor: a lei mais importante da vida cristã 

Paulo destaca no testemunho de Filemon o seu amor.  

Mas de que amor está falando o apostolo? A passagem de João 21 
nos esclarece acerca de que amor Paulo esta falando. 

Jesus pergunta a João: tu me amas. João responde: sim, Senhor, tu 
sabes que te amo. Mas, há detalhes importantes neste texto. 
Quando Jesus pergunta a Pedro “Tu me amas”, a palavra que 
Jesus utiliza é “agapao”. Pedro na sua resposta utiliza a palavra  
“phileo” 



Pag. 4    Site: www.josiasmoura.wordpress.com 
 
“phileo” é o amor de amigo, de irmão. “Agapao” é um amor 
incondicional, que faz com que uma pessoa seja capaz até de dar a 
sua vida por amor a Deus.  

Pedro ainda não amava a Cristo, a ponto de ser capaz de dar sua 
vida, por Ele. A prova disso é que Pedro havia negado a Cristo 
antes para salvar a própria vida.  

Na terceira vez que Jesus questiona Pedro, Jesus utiliza a mesma 
que Pedro. Pedro fica constrangido. Pois a terceira pergunta de 
Jesus para Pedro soa como se Jesus estivesse dizendo: “Pedro, 
será que não és capaz de amar a Deus incondicionalmente, a ponto 
de dar a tua vida?”. 

4. Um pedido em nome do amor cristão:  
“...10 sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas.” 

Quem era Onésimo? Era um escravo de Filemon. Pelo que diz o 
texto parece que Onésimo havia causado algum prejuízo a Filemon 
e fugiu. No verso 18 as palavras do apostolo confirmam isto: 

“18 E, se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha 
conta.” 

Onésimo havia conhecido Paulo na Prisão, e se converteu ao 
evangelho. Não era mais, apenas um escravo: era um irmão em 
Cristo.  

Como um escravo que desconhecia o poder de Cristo em sua vida, 
Onésimo, havia causado mal a Filemon. Mas agora, como um irmão 
em Cristo Onésimo era útil a causa de Cristo e dos apóstolos.  

Ao falar de Onésimo Paulo diz:  
“11 Ele, antes, te foi inútil; atualmente, porém, é útil, a ti e a mim.”. 

Antes de conhecer a Cristo, Onésimo tinha uma velha natureza, e 
fez o que era mau aos olhos do Senhor e causou prejuízos a 
Filemon. Agora Onésimo é um instrumento de grande utilidade para 
o reino de Deus.  
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O apelo de Paulo em favor deste se baseia no fato que ele mesmo 
considera Onésimo como "filho...que gerei entre algemas" (10), 
"o meu próprio coração" (12). Como Filemom poderia recusar 
tratar bem um outro irmão tão amado? 

Antes Onésimo apenas servia para ajudar nas coisas materiais e 
passageiras; agora é irmão e servo verdadeiro, pronto para servir 
também nas coisas espirituais de importância eterna (15-17; veja 
Marcos 10:42-45; Gálatas 5:13-14). 

Em nome do amor a Cristo Paulo pede a Filemon que recebe 
Onésimo não mais como Escravo mais como um irmão em Cristo.  

Em outras palavras Paulo esta apelando para que Filemon, em 
nome do amor a Cristo, faça o bem por alguém que lhe fez mal 
no passado.  

 

(Estudo ministrado pelo Pr. Josias Moura no culto de doutrina da Igreja Betel Geisel) 

 

 


