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Base bíblicaBase bíblica:  Marcos 15.21; Atos 16.31; Romanos 16.13; Filipenses 1.3-5; Filemom
1-25 
Objetivo:Objetivo:    As crianças se sentirão motivadas a ajudar umas às outras. 

Conhecendo o assunto: Conhecendo o assunto: 
Quando Paulo esteve preso em Roma pela primeira vez (At 28.30-31), evangelizou
Onésimo, que se tornou um cristão. Onésimo era um escravo que havia fugido e
causado  algum  dano  a  Filemom,  um  crente  da  cidade  de  Colossos,  amado  e
colaborador  de  Paulo.  Paulo  escreveu  uma  carta  a  Filemom,  pedindo-lhe  que
recebesse de volta Onésimo, que foi o portador da carta. 
A  carta  de  Paulo  a  Filemom  é  um  verdadeiro  apelo  ao  perdão.  Filemom
provavelmente era casado com Áfia. A sua casa era um referencial de ajuda, local
onde  as  pessoas  recebiam  auxílio  espiritual  e  a  igreja  de  Colossos  se  reunia.
Pessoas se sentiam acolhidas ali,  como o próprio Paulo testemunha, pedindo-lhe
hospedagem (Fm 22).  Filemom era um cristão que tinha fé em Deus, amava ao
Senhor e a todos os santos (v.5). Paulo ainda destaca que o coração de outros era
reanimado por Filemom. 

Leitura da Bíblia:Leitura da Bíblia: Filipenses 1.3-5 
Paulo era um missionário que falava de Jesus por diversos lugares. Muitas pessoas
o ajudavam, e isso o deixava feliz. Vamos ler o que ele escreveu aos filipenses sobre
a ajuda deles? E muito importante ajudar as pessoas que falam sobre Jesus.

Mensagem:Mensagem:
Você e sua família gostam de ajudar no trabalho de Deus? O missionário Paulo falou
sobre famílias e pessoas que ajudaram 
Filemom era homem importante e rico na cidade de Colossos. É bem provável que o
apóstolo Paulo tenha falado de Jesus para ele.  Filemom entendeu direitinho que
Jesus havia morrido por seus pecados e decidiu aceitá-Lo como seu Salvador. 
E você? Já aceitou a Jesus como seu Salvador? Se ainda não o fez, pode aceitá-Lo
agora mesmo. 
Paulo e Filemom se tornaram grandes amigos. Filemom era bom e generoso, ele
ajudava as pessoas que precisavam e falava de Jesus para todos. Paulo elogiou
Filemom, dizendo assim: “Ouço falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé
que você tem no Senhor Jesus.”
Vocês sabem que Filemom deixou que usassem a sua casa como se fosse uma
igreja? Sim, é isso mesmo! Os crentes da sua cidade iam à sua casa para orar, ler a
Bíblia  e  conhecer  mais sobre  Jesus.  Provavelmente,  a  esposa de Filemom tinha
muito trabalho com essas reuniões em sua casa, mas eu acredito que ela estava
sempre disposta a ajudar. Que família boa, vocês não acham? Eles ajudavam no
trabalho de Deus 



I — Um escravo que ajudou Filemom
Sendo homem rico, tinha vários escravos. Certo dia, um deles, chamado Onésimo,
fugiu e foi para Roma. Lá em Roma, sabem com quem Onésimo se encontrou? 
Ele se encontrou com o apóstolo Paulo! 
Ah! Paulo foi  logo lhe falando sobre Jesus e Seu amor, e sabem de uma coisa?
Onésimo também aceitou a Jesus como seu Salvador. 
Agora Onésimo, aquele escravo fujão, se tornou servo de Deus, um homem bom e
que começou a ajudar  muito  a Paulo.  Onésimo sabia que havia feito  algo muito
errado, fugindo do seu dono, e contou isso a Paulo. 
Paulo gostaria de ter Onésimo perto dele, para ajudá-lo a falar de Jesus, mas sabia
que Onésimo pertencia a Filemom, e que deveria voltar para a sua casa. 
Naquela época, um escravo que fugia de seu dono recebia castigos terríveis que, às
vezes, levavam até a morte. 
E agora? Que acontecerá com Onésimo?
Paulo resolveu ajudar Onésimo, mandando uma carta a seu grande amigo Filemom.
Nessa carta, Paulo contou que Onésimo agora era um irmão em Cristo, isto é, ele
havia aceitado Jesus como Salvador  e pertencia à família  de Deus,  assim como
Filemom. 
Paulo falou em favor de Onésimo, para que ele não fosse castigado, e ainda disse
que gostaria muito de tê-lo perto dele, para ajudá-lo a falar de Jesus. Vocês sabem
quem levou a carta? Foi o próprio Onésimo quem levou a carta a Filemom. 
E agora, que Filemom vai fazer? Mandar matar seu escravo fugitivo? Mandá-lo para
a cadeia?  Não, ele não fez nada disso. 
Filemom, sendo tão bom e amando tanto a Jesus, não só perdoou o seu escravo,
como provavelmente o mandou de volta para ajudar Paulo a falar de Jesus a mais
pessoas. 
[A Bíblia não nos conta o desfecho dessa história, mas segundo estudiosos, foi o que
aconteceu.] 
O nome Onésimo quer dizer "útil", e agora que Onésimo era um homem de Deus, ele
era realmente muito útil ajudando Paulo. Você também pode ser útil na sua casa,
ajudando a lavar louça, pondo o lixo no lugar certo, guardando o seu material escolar,
fazendo a tarefa sem que os pais precisem pedir... 
Na igreja, jogando o lixo na lixeira, mantendo o banheiro em ordem, não subindo nos
bancos.

II — Mais uma família ajudou Rufo 
Rufo era outro amigo de Paulo, que morava em Roma. Ele o ajudou na tarefa de falar
de Jesus às pessoas. Paulo o chamou de “grande trabalhador no serviço do Senhor”.
Eu imagino que Rufo sempre estava falando do amor de Jesus, enquanto andava de
um  lugar  para  outro,  ajudando  as  pessoas.  Imagino  também  que  ele  nunca
reclamava de cansaço ou desânimo. 
Mas vocês acham que Rufo era o único de sua família que gostava de ajudar? Não,
ele não era o único! 



Sabem o que Paulo falou sobre  a  mãe de Rufo? “abraços à mãe de Rufo,  que
sempre me tratou como filho”. Paulo estava dizendo com isso que a mãe de Rufo
tinha sido bondosa, ajudando-o e cuidando bem dele. 
Paulo, sendo missionário, estava sempre viajando. Vocês podem imaginar como era
importante para ele encontrar uma pessoa bondosa como essa mulher, que cuidava
dele com carinho de mãe? 
E o pai de Rufo, será que também ajudava?
Ah! Quando Jesus estava carregando a cruz lá para o lugar onde seria crucificado,
Ele não estava aguentando mais. Então os soldados fizeram um homem ajudar a
carregar um pouco a cruz para Jesus. Esse homem era Simão, o pai de Rufo! 
Puxa, essa família servia a Deus ajudando as pessoas! 

EDIFICAÇÃO:EDIFICAÇÃO:
Filemom e sua família, Onésimo, Rufo e sua família foram pessoas que ajudaram
muito nas coisas de Deus. Eles queriam agradar a Deus com tudo o que faziam, e
muitas pessoas puderam ouvir falar de Jesus e de Seu amor, por causa do trabalho
deles. 

➢ E sua família? Ajuda aqueles que falam de Jesus para os outros? 
➢ Você também ajuda as pessoas, falando-lhes do amor de Jesus? 
➢ Como você e sua família podem falar mais de Jesus? E como podem ajudar

aqueles que falam Dele? 




