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COLOSSENSES E FILEMOM 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autor: Paulo. 

Data: Escrita em Roma entre 60 e 64 d.C. 
 
Destinatário: A igreja em ___________, cidade da Ásia Menor. (Cidades vizinhas: Laodicéia e Hierápolis) 
 
Propósito: _______ — mensagem de boa vontade, para exortar e ensinar os crentes; _________ — 
contestar erros doutrinários que surgiam da mescla de ensinos do judaísmo com a especulação oriental 
e filosófica. Essas heresias tendiam a obscurecer a glória de Cristo. 
 
Características: A carta apresenta considerável semelhança com _________, tanto nos conceitos 
quanto na linguagem. Mas, sem dúvida, tem mensagem própria. Em Efésios, Paulo enfatiza a igreja 
como o corpo de Cristo. Em Colossenses, ressalta a Cristo como _________da igreja. 
 
Contexto: Paulo estava preso e havia recebido notícias de falsas doutrinas que estavam sendo 
ensinadas aos cristãos de Colossos e escreveu esta epístola com o objetivo de combater a falsa 
doutrina que surgia e chamar aos colossenses a verdadeira fé que _________havia 
anunciado "Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a 
tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo" (Cl 2:8). 
 

Tarefa em grupo: Forme grupo de 6 pessoas e extraia os princípios das seguintes passagens do livro 

de Colossenses. Atenção, esses princípios podem ser de diversos assuntos. Debata com seu grupo e 

cheguem a uma ou mais conclusão.  
 

1- Colossenses 1. 3-8: _____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

2- Colossenses 1.15-20:____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

3- Colossenses 2.1-5:______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

4- Colossenses 2.8-12:_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

5- Colossenses 3.1-5:______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

6- Colossenses 3.12-17:____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

7- Colossenses 4.2-6:______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

CARTAS DE PAULO 2 - 2019 
 



FILEMOM 

Autor: Paulo. 

Data: Escrita em Roma entre 60 e 64 d.C. 

Destinatário: Filemom. (Filemom 1-2) 

 
Propósito: A carta a _________é a mais _______de todas as obras de Paulo e lida com a prática da 
escravidão. A carta sugere que Paulo estava na prisão quando a escreveu. Filemom era um proprietário 
de escravos que também hospedava uma igreja em sua casa. Durante o tempo do ministério de Paulo 
em Éfeso, Filemom tinha provavelmente viajado para a cidade e, ao escutar a pregação de Paulo, 
converteu-se ao Cristianismo. O escravo Onésimo roubou seu senhor, Filemom, e fugiu, dirigindo-se a 
Roma e a Paulo. Onésimo ainda era propriedade de Filemom, e Paulo escreveu para suavizar o seu 
regresso ao seu mestre. Onésimo tornou-se um cristão (Filemom 10) como resultado da testificação de 
Paulo, o qual queria que Filemom aceitasse Onésimo como um irmão em Cristo e não meramente como 
um escravo. 

 
Leitura Dinâmica de Filemom 

 
Características livro de Filemom 
 

 __________recebia uma igreja em sua casa. (v.2) 
o Ele era aberto a __________. 

 

 Filemom tinha um amor que reanimava o coração dos santos. (v.7) 

 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. Filemom 
8-10 

 
o Aqui uma pessoa que se converteu através de Paulo, enquanto este estava na prisão.  

 

 Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. 
Filemom 11 

 
o Você tem sido ______ para o Senhor?  

 

 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. Filemom 13-16 

 

 Paulo não condenou a escravidão, mas apresentou Onésimo como um irmão cristão, em vez de 
um escravo. Quando um proprietário pode se referir a um escravo como um irmão, o escravo 
chegou a uma posição em que o título jurídico de escravo não tem mais sentido. A igreja 
primitiva não atacou diretamente a escravidão, mas estabeleceu as bases para um novo 
relacionamento entre proprietário e escravo. Paulo tentou unir Filemom e Onésimo com o amor 
cristão.  

  

AVALIAÇÃO 
- Orientações gerais para todas as matérias 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de uma 
falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte 
para marcar dia e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 
Orientações específicas para esta matéria 

 Valor do teste desta matéria: 6,0           Tarefas: 2,0  

 Apostilas preenchidas: 1,0                     Presença: 1,0 
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