
 

                      Estudo de Célula – Semana de 11/04/21 a 17/04/21  
 

 

SÉRIE: “LIBERDADE EM MEIO AS PRISÕES” 
(Atualidades das cartas de Paulo na prisão) 

 
1º ESTUDO: FILEMOM 
 

OBJETIVO: Levar os participantes a viverem com uma nova mentalidade e novas atitudes em Cristo 
Jesus. 
 

BASE BÍBLICA: 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. Filemom 1.4-5 
 

COMPARTILHAMENTO:  
 

O texto da base Bíblica faz parte de uma carta particular de Paulo a Filemom, que era dono de um 
escravo chamado Onésimo. Paulo escreveu a Filemom para tratar do problema específico do escravo 
fugitivo dele. Segundo a lei romana, um escravo fugitivo era passível de pena de morte. Porém, através 
de Paulo, Onésio teve um encontro com Jesus Cristo e se tornou um cristão. Diante disso, Paulo 
intercede junto a Filemom em favor de Onésimo e pede-lhe que graciosamente receba Onésimo de 
volta, como um irmão cristão, com o mesmo amor que acolheria o próprio Paulo. Através desta carta, o 
Apóstolo mostra, que a relação entre o senhor e o escravo toma um novo direcionamento quando se 
trata de dois cristãos. 
 

1- CONSIDERANDO A ABORDAGEM FEITA PELO APÓSTOLO PAULO NA CARTA A FILEMOM, PARA 
VOCÊ, QUAIS LIÇÕES NÓS PODEMOS APRENDER E APLICAR NA NOSSA REALIDADE DE VIDA HOJE? 
 

Dentre muitas lições poderosas e atuais contidas na carta de Paulo a Filemom, vejamos três: 
 

➢ DEVEMOS DECIDIR VIVER A COMUNHÃO – FILEMOM 1.6 “Oro para que a comunhão que procede 
de sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo.” 
 

O propósito de Paulo nessa carta é apresentar a Filemom uma nova proposta de conduta, demonstrando 
que receber Onésimo de volta (o escravo fugitivo) era o resultado de uma nova mentalidade e atitude em 
Cristo, cheia de fé e bondade. Que hoje, através da nossa vida, a nossa fé em Cristo produza uma nova 
atitude e mentalidade, e que possamos viver em plena comunhão com Deus e com nossos irmãos. 
 

➢ DEVEMOS ESCOLHER O AMOR EM VEZ DO JULGAMENTO – FILEMOM 1.17 “Assim, se você me 
considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim.” 
 

O apóstolo Paulo entendia que dentro da mentalidade da época não seria fácil para Filemom receber um 
escravo fugitivo novamente. No mínimo este escravo seria penalizado severamente ou até mesmo morto 
nas mãos de outro senhor. A condição do pedido de Paulo é dizer a Filemom que se ele acredita que 
compartilham da mesma fé, então que receba a Onésimo como se estivesse recebendo o próprio Paulo. 
Por vezes, precisamos tomar decisões difíceis oferecendo amor e acolhimento a quem nos ofereceu 
algum prejuízo, dano ou ofensa. O texto no verso 17 nos lembra da necessidade de entregarmos a 
sentença do juízo a Deus e, no lugar do julgamento, decidirmos amar e perdoar. 
 

➢ DEVEMOS INSISTIR EM PROMOVER O BEM – FILEMOM 1.18 “Se ele o prejudicou em algo ou lhe 
deve alguma coisa, ponha na minha conta.”  
 

Paulo continua a revelar em sua carta o eixo da prática dos valores cristãos, mostrando que o bem deve 
conter em si uma mudança de percepção e levar a uma ação conforme essa nova percepção. No versículo 
14, Paulo afirma: “Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você 
fizer seja espontâneo, e não forçado”, dessa forma, ele apela para a bondade de Filemom, que deveria 
ser demonstrada espontaneamente, e não por obrigação. Tudo isso nos ensina que a fé que possuímos 
em Cristo precisa ser manifestada também em ações práticas. Essas obras não são geradas em 
obrigação, mas como resposta natural da salvação que recebemos por meio de Jesus. 
 

2- A comunhão é, sem dúvidas, o desejo de Deus para o homem. Somos seres relacionais, pois fomos criados 
para um relacionamento. Nesse ponto a reflexão importante a se fazer é: QUAL A IMPORTÂNCIA QUE A 
COMUNHÃO COM DEUS E COM AS PESSOAS POSSUI EM SUA VIDA? 


