
Carta a

Filemom
Introdução 

De Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, e do irm�o Tim�teo, ao que-
rido Filemom, nosso companheiro de trabalho, 2e � igreja que se re�ne em sua
casa. Esta carta tamb�m vai para a irm� çfia e para Arquipo, nosso companheiro
de batalha. 3Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes d�em gra�a* e paz. 

A fé e o amor de Filemom 
4Todas as vezes que eu oro, eu me lembro de voc� e agrade�o ao meu Deus,

5porque ou�o falar da f� que voc� tem para com o Senhor Jesus e do amor que
voc� tem para com todo o povo de Deus. 6Pe�o a Deus que a sua generosidade, a
qual prov�m da f� que voc� tem, fa�a com que as pessoas percebam as boas coi-
sas que acontecem entre n�s no servi�o de Cristo. 7Eu tenho sentido uma grande
alegria e tamb�m tenho sido encorajado por causa do seu amor, irm�o, pois o cora-
��o do povo de Deus tem sido reanimado por seu interm�dio. 

Paulo pede que Onésimo seja aceito como irmão 
8Pois bem, ainda que eu sinta uma grande liberdade em Cristo para lhe orde-

nar o que conv�m, 9prefiro, contudo, pedir em nome do amor. Eu sou o que sou,
Paulo, o velho e agora at� prisioneiro por causa de Cristo Jesus, 10e pe�o-lhe um
favor para com On�simo, que se tornou meu filho espiritual aqui na pris�o.
11Antes ele era in�til para voc�; atualmente, por�m, ele � �til n�o somente para
voc�, como tamb�m para mim. 

12Eu vou envi�-lo de volta a voc�, embora devesse dizer que, ao envi�-lo, estou
enviando o meu pr�prio cora��o. 13Eu gostaria que ele ficasse aqui comigo, para
que pudesse me ajudar em seu lugar, enquanto eu estou na pris�o por causa das
Boas Novas*. 14Mas n�o quis fazer nada sem a sua permiss�o, para que a sua bon-
dade n�o venha a ser como que por obriga��o, mas volunt�ria. 

15Pode ser que On�simo tenha se afastado de voc� temporariamente, a fim de
que pudesse t�-lo de volta para sempre. 16Voc� o ter� de volta j� n�o mais como
um escravo, por�m, muito mais do que um escravo, como um irm�o querido. Eu o
amo muito, mas voc� vai am�-lo ainda mais, n�o somente como ser humano, mas
tamb�m como irm�o no Senhor. 

17Portanto, se voc� me considera companheiro, receba-o como se estivesse
recebendo a mim mesmo. 18E se ele lhe causou algum dano, ou se lhe deve
alguma coisa, ponha tudo na minha conta. 19Eu, Paulo, escrevo isto com a minha
pr�pria m�o: Eu pagarei. (� claro que eu n�o preciso lhe dizer que voc� tamb�m
me deve a sua pr�pria vida). 20Portanto, irm�o, eu lhe pe�o que me fa�a este favor
no Senhor, e que assim me reanime o cora��o em Cristo. 21Estou escrevendo esta
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gra�a A bondade divina.

Boas Novas As not�cias
de que Deus abriu um
caminho por meio de
Cristo para que as pessoas
possam ter seus pecados
perdoados e vivam com
Deus. Quando as pessoas
aceitam esta verdade, Deus
as aceita.
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carta confiante em que voc� vai fazer o que estou lhe pedindo, e sei que voc� far�
at� mais ainda do que isto. 

22Ao mesmo tempo, prepare-me tamb�m um quarto, pois confio que, por meio
das ora��es de voc�s, Deus me deixe ir v�-los novamente. 

Cumprimentos finais 
23Epafras, meu companheiro de pris�o em Cristo Jesus, lhe manda lembran�as.

24Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros de trabalho, tamb�m
mandam lembran�as. 

25Que a gra�a* do Senhor Jesus Cristo esteja com voc�s. 
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