Perguntas para Testar a Compreensão de Filemon
1-2
P1: Qual é o nome do homem que realmente escreveu esta carta?
R: Paulo, e não Timóteo.
P2: O que Paulo diz de si mesmo?
R: Que ele estava preso porque era servo de Jesus Cristo.
P3: Para quem a carta foi escrita?
R: Para Filemom e também para Áfia e Arquipo.
P4: O que Paulo diz sobre Filemom?
R1: Por amigo de Paulo e seus companheiros, eles amam Filemom.
R2: Como companheiro de trabalho ele faz a mesma obra (de Cristo ou de Deus) que Paulo
e seus companheiros.
P5: O que Paulo diz sobre Arquipo?
R: Como companheiro de batalha, ele luta contra os poderes malignos (Satan s), assim
como Paulo e seus companheiros, pregando e obedecendo a palavra de Cristo.
4-7
P1: Qual é a característica de Filemom que mais agradava a Paulo?
R: A reposta deve incluir o amor de Filemom pelo povo de Deus, e a sua fé no Senhore
Jesus.
P2: Por que Paulo agadece a Deus?
R: Porque Filemom ama o povo de Deus e tem fé no Senhor Jesus. OU Filemom mostra
amor e confiança ao povo de Deus e ao Senhor Jesus. OU Filemom cre no Senhor Jesus e
portanto o amore e também ao povo de Deus (i.e. o amor por Jesus e os santos no contexto
da fé).
P3: De que Paulo ora por Filemom?
R: VÁ rias interpretações deste verso (v6) obscuro estão contidas no quadro (vá folha
seguinte)ã Básicamente a oração é interpretada como um pedido para uma compreensão
mais profunda. Se isto acontecer podemos perguntar “Qual é o objetivo desta
compreensão?¬ (veja iii-iv) e “O que Filemom fez/tem que deve resultar em uma
compreensão mais projunda?¬ (veja i).
P4: O que Filemom fez para encorajar Paulo?
R: Pelo seu amor ele animou o coração de todo o povo de Deus.
P5: De que maneiras mais específicas Filemom deve ter animado o coração de Paulo?
R: Por exemplo, ele deve ter dito palavras de encorajamento e fornecido alimento aos
necessitados.
8-11
P1: Que propósito Paulo tem em mente escrevendo a Filemom?

R: Ele quer fazer um pedido em favor de outro homem (Onésimo).
P2: Como/com que espécie de palavras Paulo faz este pedido?
:R Com palavras suaves de apelo e não com palavras ousados de comando.
P3: Paulo teria o direito de dar uma ordem de comando?
R: Sim, porque Paulo tinha autoridade apostólica em Cristo sobre Filemom.
P4: O que tinha Filemom que fez com que Paulo fizesse um apelo em vez de dar uma
ordem?
R: Ele tinha amor por Filemom.
P5: Por que você pensa que Paulo se refere a si mesmo com “um homem velho” (não
aparece na versão BLH) / embaixador de Cristo (representante) e como “prisoneiro”?
R: Para que Filemom sinta simpatia e amor por Paulo e esteja pronto a atender seu pedido.
P6: O que Paulo diz sobre Onésimo?
R1: Onésimo se tornou seu filho em Cristo, pois quando Paulo estava na prisão levou-o a se
tournar crente.
R2: Antes Onésimo era inútil para Filemom.
R3: Agora (depois da conversão) Onésimo era útil para Filemom e para Paulo.
P7: O que Paulo tem em mente quando chama Onésimo de “filho”?
R: Na prisão Paulo levou Onésimo a se tornar crente, portanto Paulo era seu pai espiritual.
Paulo o amava como um filho e era seu mestre.
P8: Por que Paulo diz a Filemom todas essas coisas sobre Onésimo?
R: Paulo que que Filemom conheça o relacionamente dele com Onésimo e as transformções
ocoridas em Onésimo, para que Filemom atenda com prestiza o seu pedido.
12-16
P1: O que Paulo vai fazer?
R: Paulo vai mandar Onésimo de volta a Filemom.
P2: O que Paulo gostaria de fazer?
R: Paulo gostaria que Onésimo ficasse com ele para o ajudar.
P3: O que Paulo tinha em mente quando disse que queria que Onésino o ajudasse no lugar
de Filemom?
R: Paulo pensava que Filemom teria prazer em ajuá-lo deixando com ele o seu escravo, pois
Filemom não podia estar com Paulo.
P4: Por que Paulo decidiu não conservar Onésimo com ele?
R: Se Paulo conservasse Onésimo com ele sem o consentimento de Filemom, ele estaria
forçando Filemom a ajudá-lo sem que fosse da livre e expontânea vontade de Filemon.

P5: Qual foi uma outra razão por que Paulo mandou Onésimo de volta a Filemom?
R: Podoa ser que Deus tivess afastado Onésimo de Filemom por algum tempo, para que
agora os dois estivessem junto para sempre e Paulo não queria correr o risco de embaraçar
este propósito.
P5a: O que Paulo diz que Filemom deve pensar sobre onésimo?
R: Que Onésimo não é mais escravo mas sim um irmão em Cristo. E que Filemom deverá
amá-lo mais do que Paulo ama.
17-20
P1: O que Paulo quer que Filemom faça?
R: Que receba Onésimo de volta, como se estivesse recebendo ao próprio Paulo.
P2: Com que sentimentos deve Filemom receber Onésimo?
R: Com afeição, pois é assim que receberia Paulo.
18-19
P1: O que Paulo quer dizer com (v19b) “É claro que não preciso fazer você se lembrar que
me deve a própria vida”?
R: Paulo levou Filemom a Cristo. Por isto Filemom devia a própria vida a Paulo.
P2: Por que Paulo mencionou a dívida de Filemom para com ele?
R: Qualquer prejuízo que Onésimo, e portanto Paulo, tenha dado a Filemom, nãpáseria tão
grande quanto a dívida de Filemom a Paulo. Portanto Filemom não deveria deixar o
prejuízo impedir que recebesse Onésimo.
21-22
P1: A que pedido Paulo está certo que Filemom vai atender?
R: Ao pedido de receber Onésimo de volta como se fosso o próprio Paulo.

