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Carta de Sha'ul, emissário de Yeshua, a 

Filemom 
 

1 De: Sha'ul, prisioneiro por causa do Messias Yeshua, e o irmão Timóteo 

 

Para: Nosso querido cooperador Filemom, 2 com a irmã Afia, a Arquipo, 

nosso companheiro de lutas, e à congregação que se reúne em sua casa: 

 
3 Graça e shalom a vocês, de Deus, nosso Pai, e do Senhor Yeshua, o Messias. 

 
4 Agradeço a meu Deus todas as vezes que menciono você em minhas 

orações, Filemom, 5 porque ouço a respeito de seu amor e compromisso para com 

o Senhor Yeshua e com todo o povo de Deus. 6 Oro para que a comunhão baseada 

no seu compromisso produza o pleno conhecimento de todo o bem que temos em 

união com o Messias. 7 Porque seu amor me tem dado grande alegria e 

encorajamento. Irmão, você tem reanimado o coração do povo de Deus. 

 
8 Por isso, não hesitaria, em união com o Messias, em orientá-lo para o 

cumprimento de seu dever. 9 Mas pelo fato de eu, Sha'ul, ser o tipo de pessoa que 

sou, um velho, e, além disso, prisioneiro por causa do Messias Yeshua, prefiro 

apelar a ,você com base no amor. 10 O pedido que tenho a lhe fazer diz respeito a 

meu filho, de quem me tornei pai enquanto estava na prisão, Onésimo. 11 Seu nome 

significa "útil", e, apesar de ele já lhe ter sido inútil, tornou-se agora utilíssimo — 

não apenas para você, mas também para mim; 12 de forma que, ao devolvê-lo a 

você, estou enviando parte do meu coração. 13 Gostaria de mantê-lo comigo para 

que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa das boas-novas. 14 

Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que qualquer bem que 

você fizer por mim seja voluntário, e não forçado. 

 
15 Talvez a razão de ele ter sido separado de você por um breve período seja 

para tê-lo de volta para sempre, 16 não mais como escravo, mas, como mais do que 

um escravo, como irmão amado. E isso ele é, especialmente para mim. Contudo, 

quão mais querido ele deve ser para você, como ser humano e como alguém unido 

ao Senhor! 

 
17 Assim, se você tem comunhão comigo, receba-o corno receberia a mim. 18 

Se ele tiver agido mal ou caso lhe deva alguma coisa, ponha na minha conta. 
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19 Eu Sha’ul escrevo com minha própria mão. Eu pagarei. (Não mencionarei, 

claro, que você me deve a própria vida.) 20 Por favor, faça-me esta bondade no 

Senhor; reanime meu coração no Messias. 

 
21 Confiante que você responderá de forma positiva, escrevo sabendo que 

fará ainda mais do que lhe peço. 

 
22 Mais uma coisa: por favor, prepare um quarto para mim. Espero que, 

mediante as orações de vocês todos, Deus me dê a oportunidade de visitá-los. 

 
23 Epafras, meu companheiro de prisão por causa do Messias Yeshua, envia 

cumprimentos, 24 como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus 

cooperadores. 

 
25 A graça do Senhor Yeshua, o Messias, seja com o espírito de vocês. 


