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ASPECTOS INTRODUTÓRIOS DA CARTA A FILEMON 
Filemom 1 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo, hoje ao iniciarmos nossas considerações nesta 
pequena carta de Paulo a Filemom nos dedicaremos a pesquisar as questões 
introdutórias desse livro que, infelizmente, tem sido pouco pregado em nossas 
igrejas.  

Apesar de ter mensagens e assuntos da maior importância a carta 
de Paulo a Filemom tem sido negligenciada nos púlpitos da maioria das igrejas 
cristãs. Mas através desses programas vamos recuperar esse tempo perdido e 
vamos refletir sobre essas palavras que também foram inspiradas por Deus. 

 
Ao iniciarmos o estudo dos aspectos introdutórios da carta de 

Paulo à Filemom consideremos, em ordem, os seguintes aspectos: 
 
1. Consideremos a introdução à carta. 
 
A epístola de Paulo ao seu amigo Filemom (1.17) é singular, entre 

os escritos do Novo Testamento. É a carta mais curta e mais pessoal do apóstolo. 
Filemom provavelmente era senhor rico, dono de terras e escravos, convertido 
através do ministério de Paulo em Éfeso (At 19). Pela delicadeza do assunto e 
desejando ser atendido quanto ao seu pedido, Paulo escreve essa carta de 
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próprio punho (v.19) ao invés de ditá-la a um secretário como normalmente 
fazia (p.ex. Tércio - Rm 16.221).  

 
A diferença de Filemom em contraste com as outras cartas 

paulinas é marcado, não só pela brevidade, mas também pelo seu tom. De fato, 
aqui, Paulo é muito pessoal. É uma carta escrita a um amigo. E, a carta também 
se notabiliza pelo seu estilo.  

 
A carta a Filemom trata de apenas um assunto: a intercessão de 

Paulo para que Filemom perdoasse o escravo Onésimo, que tinha fugido.  
 
Delicadamente, Paulo pede a Filemom que liberte a Onésimo, que 

o perdoe pelo que tinha feito e, o trate como a um irmão a serviço da fé cristã. 
Sua maneira é suave, indireta, porém muito precisa, muito objetiva naquilo que 
busca: um tratamento igualitário inter-humano, pois afinal é esse o seu 
conceito teológico sobre como os cristãos devem viver. 

 
2. Consideremos o aspecto da autoria da carta. 
 
Como temos procedido, vamos dividir a questão da autoria da 

carta em evidência externa e evidência interna. 
 
EVIDÊNCIAS EXTERNAS 
 
O cânon de Marcião2 e o muratoriano3, juntamente com Tertuliano 

e Orígenes aceitam a autoria paulina. Eusébio a coloca entre as cartas 
evidentemente paulinas. E além desses, também Jerônimo, Crisóstomo e 
Teodoro de Mopsuéstia.  

 
EVIDÊNCIAS INTERNAS 
 
A referência a prisão de Paulo (Fm 1) se harmoniza com At 28.16 

e 30; Cl 1.4; Ef. 4.1 e Fl 1.7 e 12-16. Os nomes mencionados nesta carta (v.1, 
10, 23-24) aparecem também em Colossenses, demonstrando que os mesmos 
associados ministeriais (Onésimo, Epafras, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas e 
Timóteo) estavam com ele em Roma (apenas Jesus, o justo - Cl 4.11- não é 
citado na saudação da carta a Filemom).  

 

 
1 Eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Romanos 16:22. 
2 Marcião de Sinope - ou Marcion - (em grego: Μαρκίων Σινώπης; c. 85 – 160) foi um dos mais proeminentes 

heresiarcas durante o Cristianismo primitivo. A sua teologia chamada marcionismo propunha dois deuses 
distintos, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento, foi denunciada pelos Pais da Igreja e 

ele foi excomungado. Curiosamente esta separação será posteriormente adaptada pela igreja e utilizada 
a partir de Tertuliano, assim como a sua rejeição de muitos livros que seus contemporâneos consideravam 
como parte das escrituras mostrou à Igreja antiga a urgência do desenvolvimento de um cânon bíblico. 
Wikipédia. 
3 O Cânone Muratori, também conhecido por fragmento muratoriano ou fragmento de Muratori, é uma 
cópia da lista mais antiga que se conhece dos livros do Novo Testamento. Foi descoberta na Biblioteca 
Ambrosiana de Milão por Ludovico Antonio Muratori (1672 – 1750) e publicada em 1740. Na lista figuram 
os nomes dos livros que o autor desconhecido da lista considerava admissíveis, com alguns comentários. 

Wikipédia. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/16/22+
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Com essas citações e harmonizações a autoria paulina é 
comprovada. 

 
3. Consideremos o aspecto da apresentação do autor da carta. 
 
Pablo se apresentou a Filemom como ... prisioneiro de Jesus 

Cristo ... isto é, por causa de Jesus Cristo. E essa é a única vez que se 
apresentou dessa maneira. Esse é um detalhe importante, pois reflete em certo 
sentido, o próprio conteúdo da carta.  

 
Com Filemom, Paulo não quis impor sua autoridade de apóstolo, 

mesmo que a tenha demonstrado (cf. Fm 1.8). Ele se apresenta como um 
prisioneiro intercedendo em favor de outro em situação similar a sua: ele 
intercedeu em favor de um escravo. Paulo sabia bem o que estava pedindo e, 
por isso apelou para a consciência do convertido, do cristão, Filemom, seu 
amigo e irmão na fé. 

 
É interessante comprovarmos que nas cartas escritas as igrejas, 

nas suas saudações, nas suas apresentações iniciais, Paulo já nos dá uma “pista” 
sobre o conteúdo que vai tratar naquela carta.  

 
Quando observamos esse aspecto notamos que em 1ª e 2ª Ts Paulo 

se apresentou simplesmente com o seu nome, Paulo, como um irmão mais velho 
da comunidade pobre e sofrida de Tessalônica. Já na carta aos Filipenses Paulo 
se apresentou, como servo. Mesmo que falasse de dentro de uma prisão (cf. 
1.13), ele preferiu referir-se a si mesmo com o título de servo, pois escreveria 
sobre Cristo que tomara a forma de servo (Fp 2.7).  

 
Entretanto, em Gálatas e em 1ª e 2ª Coríntios ele se apresentou 

com o título de apóstolo, porque nessas igrejas, ele enfrentava uma situação 
de conflito, e ele buscava o reconhecimento de sua autoridade apostólica. Em 
Efésios, se apresentou também como apóstolo, pois nessa igreja, tinha passado 
mais de dois anos e sabia que necessitava defender a doutrina de unidade entre 
gentios e judeus, que agora formavam a família de Deus, o corpo de Cristo.  

 
Em sua carta aos colossenses, a igreja de Filemom, ele também se 

apresentou como apóstolo, pois ali ele enfrentava e combatia a heresia, 
gnóstica inicial, que procurava destruir a igreja do Senhor. Em Romanos, Paulo, 
tinha combinado a identificação de servo e apóstolo, pois, para ele era 
importante que se reconhecesse que havia autoridade em sua proposta 
teológica revolucionária de justificação pela fé, mas ao mesmo tempo ele 
necessitava mostrar que ele, Paulo, como todos os dirigentes cristãos são servos 
de Cristo e da comunidade. 

 
Ao apresentar-se como ... prisioneiro de Cristo Jesus... (vs.1), 

muito sabiamente, e, certamente inspirado por Deus, Paulo deixou o coração 
de Filemom constrangido e sensibilizado, preparando-o para o pedido que iria 
fazer. 

 
4. Consideremos o aspecto do destinatário. 
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Esta carta tinha como destinatário Filemom (v.1), homem rico de 
Colossos, que, como outros (Cl 4.14) provavelmente já tinha escravos antes de 
se converter. Mas, como é possível notarmos, a carta também foi endereçada 
a Áfia (v.2), provavelmente esposa de Filemom e a Arquipo (v.2), 
provavelmente também, o filho do casal e pastor da igreja (Cl 4.175). 

 
Filemom provavelmente converteu-se ao Senhor Jesus através do 

ministério de Paulo em Éfeso (cf. At 19) e, tinha se tornado um líder do 
cristianismo em Colossos, que foi, provavelmente fora evangelizada por Epafras 
(Cl 1.7; 4.12). Por sua boa condição financeira era ele quem hospedava a igreja 
da cidade em sua casa, assim como ocorrera inicialmente com Lídia em Filipos 
(At 16.40) e, pelo que se deduz do texto, Áfia, sua esposa e Arquipo seu filho 
estavam envolvidos no ministério, sendo provavelmente Arquipo o pastor da 
igreja. 

 
Paulo já tinha fundado não poucas comunidades cristãs nos 

maiores centros urbanos da Ásia Menor, Macedônia e Grécia. Ele tinha dedicado 
sua vida inteira para levar as boas novas, notícia de uma nova maneira de ser e 
viver em comunidade no contexto do Império Romano.  

 
Paulo visitava as suas comunidades, lhes escrevia cartas, e, 

apaixonadamente treinava seus líderes e lhes ensinava as dimensões do mistério 
de Deus. Em algumas partes de Filipenses escutamos a voz de um preso que 
estava prestes a ser condenado a morte (1.20) porque pregava uma nova 
maneira de viver, pregava que em Jesus Cristo todos deveriam ser iguais.  

 
A proclamação de Paulo era bem objetiva: o evangelho da fé em 

que cria era uma saída para o sistema político-econômico injusto.  
 
Já em sua primeira carta havia predito a ruína daqueles que não 

criam nessa nova maneira de viver, mesmo que fosse o poderoso império 
romano (1ª Ts 53). Em Romanos explicou conceitualmente esse evangelho. Por 
isso a carta a Filemom não é mais que um ato de coerência da proposta do 
Evangelho, isto é: ... para a liberdade foi que Cristo nos libertou ... (Gl 5.1) 
e, ... não pode haver nem escravo nem liberto ... porque todos vós sois um 
em Cristo Jesus (Gl 3.28).  

 
Então, diante da transformação que o próprio Filemom 

experimentou ao tornar-se cristão, foi que Paulo apelou. Foi para esse cristão 
solidário que Paulo escreveu, solicitando-lhe uma prova prática da sua 
solidariedade e amor cristão. 

 
5. Consideremos o aspecto do portador da carta. 
 
A epístola provavelmente foi levada por Tíquico que estava 

acompanhado por Onésimo, que se entregaria a Filemom. Na carta aos 
colossenses Paulo destacou o papel de Tíquico. 

 
4 Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no 
céu. Colossenses 4:1 
5 Digam a Arquipo: "Cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor". Colossenses 4:17 
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Como havíamos mencionado quando estudamos a carta aos 
colossenses ele também seria o portador da carta aos efésios. 

 
A consideração de Paulo por Tíquico pode ser vista na sua 

descrição (cf. Cl 4.7-96). Paulo o identificou como irmão amado (seu nome 
aparece a 1ª vez em At 20.4, era da Ásia) e, fiel ministro e conservo no Senhor, 
isto é, alguém que serve junto, alguém com a mesma posição, no serviço do 
Senhor. E, o que se notou ali, além do extremo carinho em tratar os seus irmãos, 
Paulo não se sentia menor em considerar um discípulo seu como companheiro 
igual, como parceiro na obra ministerial. 

 
Paulo além de reconhecer Tíquico como alguém fiel no serviço, 

destacou-o como colega, parceiro sob o jugo de Cristo, no serviço de proclamar 
o evangelho da graça, o mistério agora revelado aos gentios. Tíquico tinha da 
parte de Paulo tripla incumbência. Ele deveria ser o portador da carta aos 
colossenses, desta carta a Filemom e da carta enviada aos efésios.  

 
Tíquico também deveria informar pessoalmente, as condições e os 

sentimentos mais íntimos do apóstolo Paulo, pois, afinal ele estava encarcerado 
injustamente. Conforme mencionamos, Tíquico deveria consolá-los, alentá-los 
e confortar os seus corações, mas ao mesmo tempo deveria colher notícias da 
igreja para posteriormente repassá-las para o apóstolo.  

 
Mas, outra parte mais delicada da sua missão, era acompanhar e 

levar Onésimo a se encontrar com Filemom, seu senhor, do qual tinha furtado 
alguns bens e depois fugido para Roma. Essa, certamente, foi a parte mais 
difícil da sua tarefa. 

 
6. Consideremos o aspecto da data e o local de origem da carta. 
 
Conforme Comblim (1986, p.86), embora alguns estudiosos 

sustentem a data de 56/57, quando Paulo esteve em Éfeso, onde teria sido 
preso (cf 2Co 1.8-9), aceita-se pela tradição a data de 60/62 dC, quando Paulo 
estava perto do final de sua primeira prisão, em Roma, conforme o relato de 
Lucas em Atos 28, de onde também escreveu a carta aos efésios e a carta aos 
colossenses. 

 
7. Consideremos o aspecto da história e propósito da carta. 
 
Talvez por conhecer Paulo, de Éfeso (At 19), quando do ministério 

do apóstolo e da conversão do seu senhor Filemom, Onésimo, em Roma (o 
centro da perdição do Império), foi procurar Paulo para que esse o ajudasse. 
Dessa ou de outra forma, Paulo encontrou-se com Onésimo enquanto estava 
preso em sua casa, anunciando-lhe o evangelho. 

 

 
6 Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador 
no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se 
passa conosco, e para que ele fortaleça os seus corações. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que 

é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Colossenses 4:7-9 
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Onésimo se converteu a Cristo (v.10) e arrependeu-se dos seus 
atos (v.18), mas isso implicava na responsabilidade de voltar para Filemom, por 
ter tornando-se um escravo fugitivo. Conforme as leis da época, considerado 
culpado, Onésimo merecia um castigo de grande rigor que muitas vezes levava 
o condenado à morte. 

 
Diante dessa situação e desejando ajudá-los Paulo faz a ligação 

entre os dois. Percebendo que Onésimo tinha sofrido a transformação que só o 
Evangelho proporciona à vida daqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor 
e Salvador de suas vidas, Paulo escreveu a Filemom para interceder por 
Onésimo, pedindo-lhe que permitisse o retorno de Onésimo. 

 
Porém, Paulo foi bem mais além desse pedido e solicitou a 

Filemom que recebesse Onésimo como irmão em Cristo. Era um pedido 
inusitado, porém, Paulo tinha por propósito demonstrar que no cristianismo o 
que vale mais, além das posições sociais, é o genuíno amor de Cristo em cada 
um dos seus seguidores. 

 
8. Consideremos o aspecto da teologia da carta. 
 
Nessa carta a Filemom Paulo não desenvolve conceitos teológicos 

como tinha feito nas suas demais cartas. Sem dúvida, não podemos afirmar que 
sua obra epistolar consistiu em desenvolver conceitos teológicos. De fato, em 
quase todas as cartas, sua teologia foi fragmentada. E, esse fato é até 
compreensível porque, nas suas outras cartas, Paulo desenvolveu conceitos 
teológicos a partir dos problemas bem concretos que as igrejas apresentavam. 

 
Como exemplo é possível percebermos o desenvolvimento da 

cristologia da comunidade como corpo de Cristo a partir da situação específica 
que enfrentava a comunidade de Corinto. A cristologia, em Filipenses, refletia 
não apenas a necessidade da união dentro da comunidade, mas também a vida 
de alguém que tinha dado sua vida pelos demais (cf. Fp 2.1-117).  

 
Em Gálatas, Paulo desenvolveu amplamente o conceito de 

liberdade a partir do problema concreto de submissão à lei e a circuncisão, ou 
as tradições deterministas dos judaizantes (Gl 4.38). E, como último exemplo, 
Paulo desenvolveu uma profunda reflexão sobre o pecado, em Romanos, pois 
tinha como base a sua experiência com a lógica da lei contrastada com a graça. 

 

 
7 Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão 
no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de 
pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, 
mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus 

interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, 
embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-
se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma 
humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte, e morte de cruz! Por isso Deus o exaltou à 

mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre 
todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para 
a glória de Deus Pai. Filipenses 2:1-11 
8 Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do 

mundo. Gálatas 4:3 
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Nesta pequena carta Paulo ensinou muito sobre o senso de 
fraternidade dos primeiros cristãos. Paulo não endossou a escravatura, mas 
também não queria que os escravos se rebelassem contra os seus senhores. 

 
Os primeiros cristãos não se lançaram em uma campanha contra a 

escravatura. Eles se concentravam na mensagem do evangelho, porém sem 
fechar os olhos para suas implicações sociais. A expressão do amor cristão 
desfez os grilhões da escravatura e considerou tanto senhores como escravos 
irmãos e irmãs na família de Deus.  

 
O mais importante é que a mensagem do evangelho foi ilustrada 

de modo especial na vida de Filemom. 
 
9. Consideremos o aspecto da estrutura do texto. 
 

✓ Introdução 1-3 
✓ Uma palavra positiva sobre Filemom 4-7 
✓ Uma palavra em favor de Onésimo 8-16 
✓ Uma palavra de compromisso de Paulo 17-21 
✓ Conclusão 23-25 

 
10. Consideremos o aspecto das peculiaridades da carta. 
 
Esta é a única carta totalmente pessoal do apóstolo Paulo. Embora 

2ª Coríntios também seja pessoal, nela a ênfase é ministerial, enquanto aqui a 
ênfase é claramente pessoal. 

 
A tática de Paulo "constranger" Filemom a aceitar seu pedido é 

especialmente notável. Há um jogo de palavras, no original grego, relacionado 
com o nome de Onésimo (v.11): antes, inútil; e agora, útil. 

 
Importantes estudiosos são de opinião que esta carta é o mais 

importante livro sociológico de toda a Bíblia. Esta carta possibilita ao leitor e 
estudante do Novo Testamento uma vista de relance do lar cristão primitivo. 

 
Esta carta, embora tenha um ensino teológico importante, 

destacando o amor cristão, não contém nenhuma menção sobre as doutrinas 
centrais da fé cristã. 

 
Esta carta também não menciona nenhum mandamento ou 

exortação clara sobre outras virtudes cristãs além do amor e do perdão. 
 
CONCLUSÃO 
 
Querido amigo espero que você tenha se inspirado na motivação 

de Paulo que intercedeu em favor de Onésimo e avalie sua vida para verificar 
como anda o seu cuidado e o seu interesse na vida daqueles irmãos que 
necessitam do seu apoio e ajuda. 
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Que o Senhor continue te abençoando a ser uma bênção para 
aqueles que necessitam de você. 

 
Um abraço, até o próximo programa. 

 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/aspectos-introdutorios-da-carta-a-
filemon/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/aspectos-introdutorios-da-carta-a-filemon/
https://www.transmundial.com.br/podcasts/aspectos-introdutorios-da-carta-a-filemon/

