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Uma panorâmica sobre Filemom        
     Filemom era um ilustre servo de Deus com 

quem Paulo se comunicava. Era um homem de 

posses. Servia a Deus na igreja de Colossos e 

tinha servos, dentre eles, um chamado 

Onésimo. Pela carta que Paulo enviou para 

Filemom entendemos que Onésimo tinha 

fugido da casa de Filemom e fora aprisionado 

e, pela providência divina, fora colocado na 

mesma prisão onde Paulo estava preso. Na 

prisão Paulo o ganhou para Cristo. A 

conversão de Onésimo foi tão profunda que 

Paulo gostaria de tê-lo consigo para servir no 

Evangelho, mas por questão de ética  e de 

direito o devolveu a Filemom após a 

libertação de Onésimo. A carta de Paulo a 

Filemom, conhecida também como uma 

epistola pastoral, é uma carta em que Paulo 

intercedia por Onésimo junto a Filemom para 

que aquele servo de Deus o perdoasse e 

recebesse o foragido escravo não mais como 

escravo, mas como irmão caríssimo no 

Senhor. Na época, um escravo foragido 

poderia ser punido com a morte por causa da 

fuga.   

    Essa carta é também conhecida como uma 

das epístolas que Paulo escreveu da prisão, 

quando de sua primeira prisão em Roma. 

    A carta a Filemom, que foi escrita 

aproximadamente em 62 d.C. tem as 

seguintes características especiais: 1)  É a 

mais breve das cartas escritas por Paulo; 2) 

Mais do que qualquer outra carta de Paulo 

mostra como a igreja primitiva tratava a 

 

questão da escravidão; 3) revela as 

entranhas do apóstolo Paulo no que se 

refere a identificação com os crentes em 

Cristo independente de sua posição social. 

     Esboçando a carta a Filemom, vemos: 

Uma saudação como é comum nas cartas 

escritas por Paulo onde ele identifica o 

autor da carta, o destinatário, e abençoa 

aos destinatários com a graça e a paz da 

parte de Deus e de nosso Senhor Jesus 

Cristo (1-3); Paulo revela a estima que tinha 

por Filemom, por causa de sua fé em Cristo 

e pelo amor que ele nutria pelos irmãos (4-

7); Paulo, em seguida, faz um apelo em 

favor de Onésimo onde ele explica o 

motivo da devolução de Onésimo e faz um 

apelo em favor dele e ao mesmo tempo 

espera uma resposta positiva de Filemom 

(8-21); No final da carta, Paulo manifesta a 

esperança de visitar Filemom em breve, 

informa os nomes daqueles irmãos que 

enviam saudações à Igreja de Colossos e 

impetra a bênção sobre eles (22-25). 

    O tema escravidão merece destaque 

nessa carta. No mundo romano da época 

era comum a escravidão decorrida de 

espólio de guerra, de dívida não paga, etc, 

inclusive no meio da Igreja. É bom lembrar 

que Paulo orientava, através de suas 

cartas, aos escravos crentes a quem ele 

chama de servos que obedecessem aos 

seus senhores, servindo-os como se fosse 

ao próprio Senhor Jesus (Ef 6.5-8; Cl 3.22-

25). Orienta ainda Paulo que se houvesse 

oportunidade de libertação de forma legal, 

aproveitassem eles a ocasião (1 Co 7.21).  

Quanto aos senhores que tinham escravos 

Paulo orienta a que os tratasse com 

humanidade, deixando as ameaças, pois o 

Senhor do Céu não fazia acepção de 

pessoas (Ef 6.9).     Pr. Eudes L. Cavalcanti             

                       

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
           

               
       CALENDÁRIO DE EVENTOS (DEZ) 

23 – Jantar Confraternização Valentina; 24/12 

– Celebração do Natal; 27/12 – Jantar de 

Confraternização; 31/12 – Culto final ano 

Igreja e Congregações.  

        

     ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO 

01-Carlos Alberto (Pb); 01-Lamarck Ribeiro; 02-

Kézya Lopes; 03-Mª Júlia (E. Sátiro); 03-Albiana  

Alves; 05-Fábio Lima; 05-Saullo Vinicius (E. 

Sátiro); 05-Débora Thamyres; 07-Daynne 

(Valentina); 07-André Augusto; 07-Anna Júlia; 

08-Mª da Conceição; 09-Sueleide de Holanda 

(Valentina); 10-Neusa de Moura; 11-José Inaldo 

(R. do Sol); 12-Edvando Bonifácio (Dc. R. do 

Sol); 12-Lucas Henrique (Valentina); 14-Mª 

Teodória; 15-Mª do Socorro (R. do Sol); 15-Mª 

Eliane; 16-Ana Lia Mendes (R. do Sol); 18-Irurá 

Fernandes (Valentina); 19-Waltercir Ribeiro 

(Valentina); 21-Nayara Gabriella (Valentina); 

24-Joselito (Valentina); 25-Danielle Santiago 

(E. Sátiro); 25-Suelma Priscila (Valentina); 26-

Telma Geusa (Valentina); 28-Emanueli Ferreira; 

28- Feliciano Nícolas; 31-Elizabete Mª 

(Valentina) e 31-Cintia Alice (R. do Sol).  
 

ESCALA DE DIACONOS 

Hoje: Gentil/Davi; Ter – Antônio João  

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

                 - 18h  Culto Vespertino 
Ter – 19.30h  Culto Oração/Estudo Bíblico  

Qua - 15h às 17h  Círculo de Oração 
Sex – 19.30h Culto nas Residências 

Sab – 19.30h Culto dos Jovens  

 

“Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por 

algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já 

como servo; antes, mais do que servo, como irmão amado, 

particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne 

como no Senhor” Fm 15,16 



 

 

     
            

             ESCALA DE OBREIROS (DEZEMBRO) 
 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
20 – Dc. Josias; 24 – Pr. Samuel;  

27 – Davi Silva; 31 – Pr. Eudes 
CULTO DEVOCIONAL 

27 – Leandro (Léo) 
MOCIDADE (SÁB) 

26 – Pr. Samuel 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

23 – Carmelita; 30 – Adriana Félix 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Bosco (30); Meireles (23) 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

20 – Pb. Severino; 27 – Dc. Josias 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

20 – Pr. Walter; 27 – Dc. Marcone 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
20 – Davi Silva; 27 – Pr. Walter 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
20 – Dc. Francisco de Assis; 27 – Pr. Samuel  

       ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 
22 – Davi Silva; 29 – Marlene Soares 
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LUCIA DINIZ COMÉSTICOS: FORNECEDOR DE PRODUTOS 

DA NATURA E DA AVON. FONE (83) 988269592. 

CONFECÇÃO CONJUNTOS DE BANHEIROS E TAPETES. 

ENTREGA EM DOMICILIO. FACILITA-SE O PAGAMENTO. 

LEITURA BÍBLICA 
Salmo 20 

Oração pelo rei na guerra 
 1- O Senhor te ouça no dia da 

angústia; o nome do Deus de Jacó 
te proteja. 2 - Envie-te socorro 

desde o seu santuário e te 
sustenha desde Sião. 3 - Lembre-se 
de todas as tuas ofertas e aceite os 

teus holocaustos. (Selá) 4 - 
Conceda-te conforme o teu 

coração e cumpra todo o teu 
desígnio. 5 - Nós nos alegraremos 
pela tua salvação e, em nome do 

nosso Deus, arvoraremos pendões; 
satisfaça o Senhor todas as tuas 

petições. 
6 - Agora sei que o Senhor salva o 
seu ungido; ele o ouvirá desde o 

seu santo céu com a força 
salvadora da sua destra. 7 - Uns 
confiam em carros, e outros, em 

cavalos, mas nós faremos menção 
do nome do Senhor, nosso Deus. 8 - 
Uns encurvam-se e caem, mas nós 
nos levantamos e estamos de pé. 
9 - Salva-nos, Senhor! Ouça-nos o 

Rei quando clamarmos. 
 

@@@@@ 
   

ASSEMBLEIA DA IGREJA: hoje pela manhã, 

logo após o período devocional, teremos a 

assembleia da Igreja para homologação das 

novas diretorias e para aprovação de 

candidatos ao batismo. 

 

CULTO DE NATAL (24/12): o culto que iremos 

oferecer a Deus celebrando o nascimento de 

nosso Senhor Jesus Cristo será realizado na 

próxima quinta-feira,  partir das 19.30h. Nesse 

culto o Coral Filhos do Rei apresentará uma 

cantata atinente ao evento. 

BATISMOS e POSSE DE DIRETORIAS (27/12): no 

próximo domingo iremos oferecer a Deus um 

culto pela manhã no horário das 09h às 11h 

onde teremos a realização de batismos e a 

posse das diretorias eleitas/homologadas pela 

assembleia da Igreja que será realizada hoje 

pela manhã. 

JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DA IGREJA: no 

próximo domingo, logo após o culto, teremos o 

nosso jantar de confraternização. Não haverá 

taxa de participação, pois o jantar é tipo 

americano, com a colaboração dos irmãos. 

Aqueles irmãos que tiverem disponibilidade  

financeira e quiserem participar trazendo uma 

travessa com alimento para ser utilizada por 

todos no jantar. Quem quiser participar nessa 

área entre em contato com o Presb. Evandro 

José para combinar o tipo de alimento. ATENÇÃO: 

O jantar é para todos os irmãos que vierem para 

o culto do próximo domingo a noite. Inicio do 

jantar: 20.30h. 

SORTEIO TV LED: logo após o culto do dia 27/12, 

no jantar de confraternização da Igreja, o 

Departamento de Louvor (DLOV) estará 

sorteando uma TV SAMSUNG Full HD, 32 

polegadas. Ainda há tempo para você participar 

do sorteio. O valor de cada cartela é de R$ 5,00.  

NOTA DE FALECIMENTO: faleceu no domingo 

passado, com a idade de 87 anos, o senhor 

Euclides Felix da Silva, genitor do Diác. Euclides 

de nossa igreja. O Pastor Samuel Santos por 

delegação do Pastor da Igreja esteve 

representando a nossa Igreja no velório e 

sepultamento que se deu aqui em João Pessoa 

no dia seguinte ao falecimento. Registramos as 

nossas condolências a família enlutada. 

CULTO FINAL DE ANO: o culto de final de ano será 

realizado no horário das 22h às 24h. Nesse culto 

teremos a participação dos Conjuntos Ebenézer 

e Getsêmani. 
 

 
 

 

“Prega a Palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não...”  2 Tm 4.2 

   A VOZ CONGREGACIONAL  

RÁDIO CPAD FM – 96.1 

SÁBADO – 12h às 12.50h           

www.radiocpadfm.com.br 

3222.4700; 3241.2864 
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