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A VIDA CRISTÃ DIFERENCIADA 
Filemom 1.1-7 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo hoje a nossa tarefa é iniciarmos nossas reflexões 
no texto da carta a Filemom, carta essa que tem apenas 25 versos. 

 
Quando Paulo enviou a carta aos Colossenses, ele incluiu esta 

pequena carta pessoal para Filemom, um membro daquela congregação, 
provavelmente o hospedeiro daquela igreja, devido a sua condição financeira 
abastada (veja 1-2,10-12,23; Colossenses 4:7-91,122). 

 
Mesmo que a carta tratasse de algo pessoal sobre a relação de 

Filemom com seu servo Onésimo, esta carta nos demonstra com clareza como 
a conversão a Cristo muda drasticamente todas as nossas relações nesta vida. 

 
Paulo claramente expressou-se dizendo que dava graças a Deus 

pela vida de Filemom. 

 
1 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 
2 Epafras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por 

vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a 

vontade de Deus. Colossenses 4:12 
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Diferindo da maioria das suas cartas, Paulo não começou com uma 
afirmação do seu apostolado. Isto não era necessário, pois ele considerava o 
"amado Filemom" um "colaborador", isto é, um parceiro que trabalhava ao lado 
dele (vs. 1). Assim ele se referiu também a Arquipo, provavelmente o filho de 
Filemom, pastor da igreja, como "companheiro de lutas" (vs. 2) com um papel 
igualmente importante na luta contra o pecado, em favor da igreja cristã. Em 
Cristo, todos somos chamados juntos ao trabalho e à luta. 

 
Ao lembrar do amor e da fé de Filemom ... para com o Senhor 

Jesus e todos os santos ... (vs. 5), Paulo agradeceu a Deus e orou para que 
Filemom pudesse mostrar a sua fé e continuasse crescendo (4-6). Mesmo na 
prisão Paulo teve ... alegria e conforto ... por causa do amor de Filemom, 
vendo que ele sempre trabalhava para reanimar os santos (vs. 7). 

 
E, para que nada fizesse com que Filemom recusasse e aceitasse 

Onésimo de volta, o próprio Paulo ofereceu-se para pagar por qualquer dano 
que ele tenha sofrido por causa do ex-escravo Onésimo (vs. 18-19). 

 
Por causa do caráter já provado de Filemom, Paulo sabia que ele 

faria a coisa certa em relação a seu novo irmão. Paulo se sentia reanimado em 
seu coração e via isto como "benefício" a ele mesmo, pois novamente ele teria 
motivo de alegria até nas algemas (20-21). 

 
E confiante que as orações dos colossenses iriam ajudá-lo a sair 

logo da prisão, ele pediu que Filemom lhe preparasse uma pousada para que 
ele pudesse visitá-los (22). 

 
Quando lemos essa carta, na verdade, esse bilhete, notamos e 

ficamos impressionados com a franqueza, sinceridade, segurança, e 
espontaneidade de Paulo, sabendo que podia contar com o seu “amado 
Filemom”. Diante disso, cada vez mais nos convencemos de que esse é o tipo 
de relacionamento que deve existir dentro do corpo de Cristo. 

 
E, assim podemos dar como título a esse estudo a seguinte frase: 
 

UMA VISÃO DOS RELACIONAMENTOS CRISTÃOS 

 
Filemom 1-25 
 

Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, 
Filemom, nosso amado cooperador, à irmã Áfia, a Arquipo, nosso 
companheiro de lutas, e à igreja que se reúne com você em sua 
casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor 
Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de 
você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor 
Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão 
que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo 
o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria 
e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos 
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santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para 
mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com 
base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de 
Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei 
enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, 
tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como 
se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para 
que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do 
evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que 
qualquer favor que você fizer seja espontâneo, e não forçado. 
Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para 
que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, 
mas, acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um 
irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa 
quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro 
na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o 
prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha 
conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho: Eu pagarei — para não 
dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu 
gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no 
Senhor. Reanime o meu coração em Cristo! Escrevo-lhe certo de 
que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do lhe que 
peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque, graças às 
suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epafras, meu 
companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe 
saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, 
meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o 
espírito de todos vocês. Filemom 1:1-25 

 
INTRODUÇÃO 
 
Aprendemos que temos no Novo Testamento mais do que 40 

mandamentos recíprocos. Isto é, "uns aos outros", mandamentos de 
mutualidade. Aprendemos em 1ª Co 12 que a dinâmica da vida da igreja se dá 
através da unidade, da diversidade e da mutualidade. 

 
Aprendemos que uma igreja cristã é tão saudável quanto é 

saudável a sua rede de relacionamentos interpessoais. Aprendemos também 
que todo corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e 
edifica-se a si mesmo, na medida em que cada parte cumpre a sua função, conf. 
Ef. 4.11-163. 

 

 
3 E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para 
pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo 
seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e 
cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais 

como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento 
de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em 
amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio 
de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua 

função. Efésios 4:11-16 
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Aprendemos por fim que esses conceitos se tornam práticos e 
podem ser experimentados quando nos relacionamos uns com os outros. 

 
Uma das melhores maneiras de nos relacionarmos uns com os 

outros acontece no ambiente dos pequenos grupos. Por isso gostaria de 
aproveitar essa passagem bíblica para que você percebesse o valor de termos 
um grupo de estudos bíblicos e compartilhamento.  

 
Você que tem nos dado o privilégio de nos ouvir diariamente sabe 

que temos em muitas ocasiões incentivado a cada um dos nossos ouvintes a 
formar um grupo para estudar por um prazo, determinado livro bíblico. Já me 
perguntaram sobre a razão de fazermos isso? Por que esse incentivo? Creio que 
essa é uma boa oportunidade para tratarmos desse assunto. 

 
Incentivo a formação e a participação num grupo de estudos, pois 

nos grupos pequenos: 
 
1. Você se sente parte da família cristã; 
2. Você encontra apoio para enfrentar as circunstâncias do seu dia 
a dia; 
3. Você coopera para a edificação do Corpo de Cristo, através dos 
dons espirituais; 
4. Você compreenderá o propósito eterno de Deus através dos 
estudos e dos irmãos; 
5. Você crescerá na sua vida de intimidade com Deus. 
 
Quando nos reunimos em grupos pequenos encontramos os mais 

diversos sentimentos - de alegria, a frustração; de alívio, a preocupação; de 
comunhão, a mágoa. 

 
No relato bíblico do NT temos a história de um grupo pequeno, 

diferente, um grupo pequeno bem especial, talvez de algumas dezenas de 
cristãos, sendo que um deles estava bem distante. 

 
Um homem que entendia o valor de amizades espirituais, escreveu 

uma carta para incentivar que o esse grupo pequeno recebesse mais um 
participante. 

 
Paulo era alguém que conhecia o valor das verdadeiras amizades 

espirituais, amizades essas que só se desenvolvem no contexto de um grupo 
pequeno onde podemos compartilhar, orar uns pelos outros e desenvolver os 
nossos dons espirituais para o crescimento daquela parte do corpo de Cristo. 

 
O exemplo de Paulo pode ser visto nesses textos: 
 

Veja Atos 20.44: Sópatro, Aristarco, Secundo, Gaio, Timóteo, 
Tíquico e Trófimo. 

 
4 sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Beréia; Aristarco e Secundo, de Tessalônica; Gaio, 

de Derbe; e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Atos 20:4 



 

 

5 

 
Veja Filemom 23 e 245: Timóteo (1), Epafras, Marcos, Aristarco, 
Demas e Lucas. 

 
Nessa carta, Paulo orienta Filemom, Áfia e Arquipo a ambientarem 

Onésimo no grupo ainda pequeno da igreja que se reunia na casa deles. 
 
Observando as palavras de Paulo sob esse aspecto, podemos 

perceber o seguinte princípio: 
 

SOMENTE QUANDO PRIORIZAMOS OS RELACIONAMENTOS 
CRISTÃOS TEMOS CONDIÇÕES DE EXPERIMENTAR OS BENEFÍCIOS 
QUE ELES NOS PROPORCIONAM. 

 
Nesse texto encontramos três benefícios que os relacionamentos 

cristãos proporcionam. 
 
O 1º benefício que os relacionamentos cristãos proporcionam 

se vê nas características dos que se relacionam: 
 
1. Filemom 
 

1) Amado, 2) Colaborador, 3) homem livre e de posses, 4) senhor 
de escravos, 5) líder cristão, 6) hospitaleiro, 7) cheio de amor e 
fé, 8) priorizava a comunhão com os santos, 9) sua família servia 
a Deus, 10) tinha a companhia de sua esposa, Áfia e, do seu filho 
Arquipo, provavelmente um dos pastores de Colossos ou Laodicéia. 

 
2. Onésimo 
 

1) Escravo - doméstico, 2) ex-ladrão, 3) fugitivo, 4) traiu a 
confiança que lhe fora depositada, 5) foi preso em Roma, 6) 
conheceu a Paulo (que conhecia Filemom), 7) conheceu o 
evangelho e entregou-se a Cristo, 8) transformado pelo evangelho 
foi útil a Paulo, que o queria consigo (13), 9) viajou com Tíquico à 
Colossos, levando à carta à Filemom, 10) entregou-se à Filemom. 

 
3. Paulo 
 

1) Prisioneiro em Cristo, 2) cristão amadurecido, 3) mentor 
espiritual de Filemom, 4) pai espiritual de Onésimo, 5) 
Comprometeu-se com Onésimo (pôs a mão no fogo por ele). 

 
O 2º benefício que os relacionamentos cristãos proporcionam 

se vê nos sentimentos que eles despertam: 

 
5 Epafras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também 

Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Filemom 1:23,24 



 

 

6 

 
1. Filemom: 
 

Sentiu-se decepcionado, traído, frustrado. 
Foi estimulado a amar, ser bondoso e perdoar. 

 
2. Onésimo: 
 

Era inútil, foi desleal, foi indigno; 
Convertido, quis restaurar o passado e, corajosamente se 
entregou, tornando-se útil. 

 
3. Paulo: 
 

Teve liberdade, ousadia, sabedoria, tinha credibilidade; 
Empenhou-se em promover a restauração e o compromisso cristão 
entre dois cristãos. 

 
O 3º benefício que os relacionamentos cristãos proporcionam 

se vê na conquista do alvo divino: 
 
1. Que sejamos um só para que o mundo creia - Jo.17.21; 
2. Que nos tratemos como Deus nos trata - Ef. 4.32 e 5 1 e 2; 
3. Que unidos, edifiquemos o Corpo de Cristo, sinalizando o Reino 
de Deus (tornando-o o lugar mais seguro da terra). 
 
CONCLUSÃO 
 
Somente quando priorizamos os relacionamentos cristãos temos 

condições de experimentar os benefícios que eles nos proporcionam. 
 
Que Deus, pelo Seu Espírito Santo nos capacite a viver dessa 

maneira, para a Sua glória! 
 
Muito bem, depois de refletirmos nesse texto percebendo o valor 

dos relacionamentos, queremos agora considerá-lo como uma demonstração do 
poder transformador do evangelho. 

 
Ao considerarmos a transformação que o evangelho deve produzir 

em nossas vidas devemos recordar que Jesus até rejeitou, algumas vezes, 
aqueles que tentavam segui-lo. 

 
Ao jovem rico que buscava o seu conselho, Jesus foi bem objetivo, 

demonstrando que o jovem não tinha mudado de vida, e por isso ele foi embora 
entristecido, não disposto a seguir Jesus porque percebeu que as exigências 
eram muito altas (Mateus 19:16-226). 

 
6 Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: "Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna?" 

Respondeu-lhe Jesus: "Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você 
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A Nicodemos, que chegou elogiando-o, Jesus, mostrou-lhe o que 

de fato ele procurava: Você tem que nascer de novo, se quiser ver o reino 
de Deus (João 3:1-8)!  

 
Jesus apontava francamente as dificuldades em segui-lo e 

rejeitava todos os que tentavam fazê-lo de forma inadequada (Lucas 9:57-627), 
sem mudar de vida. 

 
De modo diferente dos outros mestres, que desejam mais ter 

discípulos, Jesus anunciou abertamente que nem todos tinham condições de 
serem seus discípulos (cf. Lc 14:25-338).  

 
E, em outra ocasião ele também desafiou os próprios discípulos 

perguntando-lhes se eles também não queriam deixá-lo (Jo 6.66-699). 
 
Não que Jesus não quisesse seguidores. Ele veio ao mundo para 

buscar e salvar os perdidos (Lucas 19:1010). Ele estava profundamente comovido 
pelas multidões perdidas e ansiava pela sua conversão (Mateus 9:35-38; Lucas 
19:40-41). Mas Jesus sabia que não seria fácil para os homens segui-lo e que 
eles estariam inclinados a enganarem-se a si mesmos, pensando que eram 
discípulos, quando não eram. O Senhor nunca deixou de declarar francamente 
que a conversão real exige completa transformação.  

 
Em duas ocasiões específicas, Jesus retratou a cena apavorante do 

julgamento, quando os homens esperariam ser aceitos por Deus, mas ao invés 
de serem aceitos, seriam condenados (cf. Mt 7:21-23; Lc 13:22-30).  

 

 
quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos". "Quais? ", perguntou ele. Jesus respondeu: " ‘Não 
matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe’ e ‘amarás 

o teu próximo como a ti mesmo’". Disse-lhe o jovem: "A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda?" 
Jesus respondeu: "Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você 
terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me". Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha 
muitas riquezas. Mateus 19:16-22 
7 Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: "Eu te seguirei por onde quer que fores". Jesus 
respondeu: "As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem 
onde repousar a cabeça". A outro disse: "Siga-me". Mas o homem respondeu: "Senhor, deixa-me ir primeiro 
sepultar meu pai". Jesus lhe disse: "Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos; você, porém, 

vá e proclame o Reino de Deus". Ainda outro disse: "Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar 
e me despedir da minha família". Jesus respondeu: "Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é 
apto para o Reino de Deus". Lucas 9:57-62 
8 Uma grande multidão ia acompanhando Jesus; este, voltando-se para ela, disse: "Se alguém vem a mim 

e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que 
a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu 
discípulo. "Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para 
ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, 

todos os que a virem rirão dele, dizendo: ‘Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar’. 
"Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 
dez mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil? Se não for capaz, enviará 
uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer 

de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Lucas 14:25-33 
9 Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus 
perguntou aos Doze: "Vocês também não querem ir? " Simão Pedro lhe respondeu: "Senhor, para quem 
iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus". João 6:66-69 
10 Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido". Lucas 19:10 
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Há muitos, que se consideram fiéis a Deus, mas Deus não os 
aceitará. É essencial examinarmo-nos. Talvez nos sintamos confiantes em nossa 
salvação, mas assim o fizeram aqueles de Mateus 7 e Lucas 13. Mas, afinal, o 
que Jesus exige para termos realmente segurança da nossa conversão, da nossa 
salvação? 

 
Conforme esses textos fica claro que Jesus espera dos seus 

seguidores uma vida prática, uma vida transformada, uma vida que demonstre 
e evidencie as mudanças que o evangelho produz.  

 
Diante disso, e com base nos versos 1-7 damos ao texto este título: 
 

A VIDA CRISTÃ DIFERENCIADA 

 
Filemom 1:1-7 
 

Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, 
Filemom, nosso amado cooperador, à irmã Áfia, a Arquipo, nosso 
companheiro de lutas, e à igreja que se reúne com você em sua 
casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor 
Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de 
você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor 
Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão 
que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo 
o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria 
e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos 
santos. Filemom 1:1-7 

 
INTRODUÇÃO 
 
Querido amigo esse tema da salvação, da conversão, da vida 

transformada é um tema que deve ser estudado com a máxima atenção. Isso 
afirmamos, porque a tendência das pessoas religiosas dos nossos dias, tem sido 
amenizar as exigências da conversão e inventar um plano mais fácil. Parece-
nos que nessa primeira década do século vinte um outro evangelho está sendo 
pregado e acreditado.  

 
A mensagem que se ouve e que prega hoje em dia é muito 

diferente da de Jesus, pois, como vimos, ele até repelia os candidatos a 
discípulos, mostrando-lhes as condições seríssimas que ele impunha a quem 
quisesse segui-lo. Infelizmente, muitos se surpreenderão ao saber, no dia do 
julgamento, que o Senhor jamais os tinha conhecido (Mateus 7:21-2311; Lucas 
13:22-3012).  

 
11 "Nem todo aquele que me diz: ‘Senhor, Senhor’, entrará no Reino dos céus, mas apenas aquele que faz 
a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: ‘Senhor, Senhor, não profetizamos 

nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres?’ Então eu 
lhes direi claramente: ‘Nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal!’" Mateus 7:21-
23 
12 Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém 

lhe perguntou: "Senhor, serão poucos os salvos? " Ele lhes disse: "Esforcem-se para entrar pela porta 
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Diante dessa verdade é que conclamamos a todos que reexaminem 

a vossa própria conversão. E, assim também, vamos ensinar a outros nos 
certificando com cuidado que não tentamos passar por cima das exigências do 
próprio Deus. 

 
Porque Paulo tinha convicção de que Filemom tinha sido 

verdadeiramente transformado, ele podia fazer o pedido que ele fez. Paulo 
confiava na transformação que o evangelho produziu na vida de Filemom e esta 
vida era uma vida diferenciada. Por isso é possível afirmar: 

 

SOMENTE ATRAVÉS DE UMA VIDA DIFERENCIADA COMPROVAMOS 
QUE O CRISTIANISMO TEM O PODER DE PROMOVER REAL 
MUDANÇA EM NOSSO VIVER. 

 
Neste texto encontramos cinco evidências de uma vida 

diferenciada: 
 
Em 1º lugar a vida diferenciada é evidenciada por ser 

compartilhada por muitos, vs. 1-3: 
 

Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, 
Filemom, nosso amado cooperador, à irmã Áfia, a Arquipo, nosso 
companheiro de lutas, e à igreja que se reúne com você em sua 
casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor 
Jesus Cristo. Filemom 1:1-3 

 
1. Compartilhada pelos que estão longe, em situações adversas, 
vs. 1 (Paulo e Timóteo); 
2. Compartilhada, pois o amor reflete em desejo de graça e paz, 
vs. 1, 3 (amado Filemom); 
3. Compartilhada pelos que estão bem próximos, vs. 2 (igreja que 
está em sua casa). 
 
Em 2º lugar a vida diferenciada é evidenciada no envolvimento 

da família, vs. 1-3: 
 
 

Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, 
Filemom, nosso amado cooperador, à irmã Áfia, a Arquipo, nosso 
companheiro de lutas, e à igreja que se reúne com você em sua 

 
estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se 
levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: ‘Senhor, abre-nos a porta’. 
"Ele, porém, responderá: ‘Não os conheço, nem sei de onde são vocês’. "Então vocês dirão: ‘Comemos e 

bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas’. "Mas ele responderá: ‘Não os conheço, nem sei de onde 
são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês, que praticam o mal!’ "Ali haverá choro e ranger de dentes, 
quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no Reino de Deus, mas vocês excluídos. 
Pessoas virão do oriente e do ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no Reino de 

Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos". Lucas 13:22-30 
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casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor 
Jesus Cristo. Filemom 1:1-3 

 
1. O marido, Filemom, é descrito como colaborador, cooperador, 
vs.1; 
2. A esposa, Áfia, é descrita como irmã; 
3. O filho, Arquipo, é descrito como companheiro de lutas. 
 
Em 3º lugar a vida diferenciada é evidenciada pelos louvores 

que inspira, vs. 4: 
 

Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas 
orações, Filemom 1:4 

 
1. Vida que inspira louvores porque é sempre lembrada, vs. 4; 
2. Vida que inspira louvores pois nos leva à oração diante de Deus, 
vs. 4; 
3. Vida que inspira louvores porque nos faz ser gratos a Deus, vs. 
4. 
 
Em 4º lugar a vida diferenciada é evidenciada pela fé que 

possui, vs. 5-6: 
 

“porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por 
todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé 
seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em 
Cristo”. Filemom 1:5,6 

 
1. Essa fé é colocada no Senhor Jesus, vs. 5; 
2. Essa fé é prática e alcança a todos os santos, a todos os irmãos, 
vs. 5; 
3. Essa fé resulta em comunhão e conhecimento das bençãos em 
Cristo, vs. 6. 
 
Em 5º lugar a vida diferenciada é evidenciada pela 

demonstração de amor, vs. 5-7: 
 

porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por 
todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé 
seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em 
Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque 
você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Filemom 1:5-
7 

 
1. Esse amor é perceptível a quem quiser ver, vs 5; 
2. Esse amor produz alegria e conforto aos que o reconhecem, vs. 
7; 
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3. Esse amor é experimentado no íntimo dos que estão cansados e 
abatidos, vs. 7. 
 
CONCLUSÃO 
 
Ao avaliar-se, você percebe no seu viver mudança e transformação 

de vida? Você pode dizer que sua vida é diferenciada? Qual o conceito que os 
outros têm de você? 

 
Que o Senhor te abençoe na avaliação e no viver de modo 

diferenciado. 
 
Um abraço. Até o próximo programa. 

 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/a-vida-crista-diferenciada/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/a-vida-crista-diferenciada/

