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Filemom a Efésios: quatro cartas de alegria de um apóstolo encarcerado

Romanos - Efésios:
A carta a uma igreja romana e cartas de uma prisão romana

I. Introdução

À medida que avançamos cronologicamente em nossa análise 
das epístolas de Paulo, chegamos a uma coleção de quatro 
cartas historicamente conhecidas como as Epístolas da prisão, 
porque cada uma delas contém referência a Paulo tê-la escrito 
encarcerado. Não nos é dito especificamente qual cárcere, mas no 
início da história da igreja presumiu-se que elas refletem período 
da prisão domiciliar de Paulo em Roma, no início da década de 60 
do primeiro século.

As quatro cartas de que estamos falando incluem Filemom, 
Colossenses, Efésios e Filipenses. Os estudiosos também 
habitualmente separaram Filipenses das outras três e presumiram 
que ela veio de um período um pouco mais tardio dessa prisão, 
devido às suas referências mais sombrias para a possibilidade 
muito real de que Paulo admitisse ter de enfrentar a morte como 
um possível resultado de sua audiência perante César.

As razões para a inclusão de Filemom, Colossenses e Efésios 
aproximadamente no mesmo período de tempo, talvez um 
pouco mais cedo, na prisão de Paulo durante dois anos no início 
da década de 60, provêm dos mesmos nomes que aparecem nas 
várias saudações espalhadas por todas essas cartas. Filemom 
é, aparentemente, um cristão da igreja de Colossos, e tanto 
Colossenses quanto Efésios estão sendo entregues por meio do 
mesmo carteiro, ou mensageiro, um homem de nome Tíquico. 
Outros nomes que aparecem em comum ao longo desses escritos 
incluem Epafras, o pastor da igreja de Colossos, Marcos, Aristarco, 
Demas e Lucas. Provavelmente não podemos ser mais precisos 
quanto às circunstâncias ou na determinação da sequência de 
Filemom, Colossenses e Efésios, se é que todas foram escritas e 
enviadas mais ou menos ao mesmo tempo, mas continuaremos a 
tratá-las nessa ordem específica.
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II. Livro de Filemom

A carta a Filemom é, de longe, a menor de todas as cartas escritas 
por Paulo e, à primeira vista, parece ser uma carta muito particular.

A. Cenário

Filemom, um cristão de Colossos ou das proximidades, perdeu 
um de seus escravos, Onésimo, que fugira. Onésimo se encontrou 
com Paulo, presumivelmente na prisão domiciliar em Roma, 
mas ainda podendo receber visitantes; no processo, tornou-
se cristão. Agora, Paulo está enviando Onésimo de volta para 
Filemom, mas pedindo que Filemom o receba no novo espírito 
de relacionamentos fraternos cristãos que o antigo mestre e o ex-
escravo agora partilhavam.

Paulo não pede especificamente a Filemom que conceda a 
Onésimo a liberdade, mas faz alusão ao fato de que aquele que 
antes parecia inútil agora se tornou útil — um jogo de palavras 
com o significado do nome de Onésimo, que é “útil”; e de que 
Paulo teria gostado de ter mantido Filemom para seu próprio 
serviço — talvez um sinal de que está esperando que Filemom 
conceda a liberdade a Onésimo.

Essa pequena carta é também um modelo de tato apostólico, pois, 
em várias ocasiões, Paulo faz comentários no sentido de que não 
deseja coagir Filemom, mas quer que este responda de forma 
voluntária, e ainda apela à sua própria autoridade, não tanto como 
apóstolo, mas como idoso — porém, aquele a quem Filemom deve 
sua própria alma, sua própria vida. Talvez ele fosse um convertido 
indiretamente por meio do ministério de Epafras em Colossos 
enquanto Paulo fora evangelizar a comunidade vizinha de Éfeso.

B. A questão da escravidão

A grande questão para as pessoas modernas que leem Filemom 
é: Por que Paulo não confronta a questão da escravidão mais 
diretamente? Podemos dar pelo menos cinco breves respostas a 
essa pergunta. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que, no mundo 
antigo, a escravidão não era tão impiedosamente má ou maligna 
como pensamos em muitos contextos modernos, principalmente o 
do sul da América no século dezenove. Certamente havia escravos 
que viviam em condições de barbárie, mas outros eram mais como 
servos ou mordomos nos lares de pessoas nobres.
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Em segundo, a escravidão não era, primariamente, uma questão 
de racismo no antigo Império Romano, como frequentemente foi 
em outros lugares, mas de subjugação de territórios conquistados.

Em terceiro, em uma cultura que nunca conhecera o cristianismo 
como uma força com qualquer tipo de base de poder, é muito 
pouco provável que tentativas de emancipação mais generalizadas 
pudessem ter florescido; de fato, isso poderia ter se mostrado 
contraproducente para essa instituição nascente.

Em quarto, a principal preocupação de Paulo ao longo de seus 
escritos é pela libertação mais interior e espiritual trazida pelo 
Evangelho.

Mas, em quinto e finalmente, Paulo ensina em 1 Coríntios 7:17-24 
que, se um escravo tem a oportunidade de adquirir sua liberdade, 
deve exercer essa opção.

Como disse um comentarista, mesmo Paulo não confrontando 
diretamente a instituição da escravidão, o que essa carta faz é nos 
levar a uma atmosfera em que a instituição só poderia definhar e 
morrer. Sem dúvida, por isso mesmo, ela foi preservada. A tradição 
diz que Onésimo se tornou bispo de Éfeso no fim do primeiro 
século. Se essa tradição estiver certa, um líder cristão influente 
reconheceu que a sua própria proclamação de emancipação 
pessoal, por assim dizer, poderia ser amplamente útil e influente 
na Igreja de Jesus Cristo de uma maneira mais geral.

III. Livro de Colossenses

A segunda das epístolas da prisão que desejamos analisar é a 
epístola aos Colossenses. Essa breve carta é a segunda escrita 
por Paulo a toda uma congregação cristã que ele não conheceu 
pessoalmente. Mas, como mencionamos acima, ela pode muito 
bem ser subproduto de seu ministério na cidade vizinha de Éfeso.

A. Cenário

Aqui, Paulo parece ter de tratar de uma versão particularmente 
singular de falsos ensinamentos, que, por falta de um título 
específico, foi, com frequência, simplesmente denominada heresia 
de Colossos. Ela tem elementos das controvérsias judaizantes que 
vimos em cartas anteriores, mas também parece conter elementos 
de tendências mais gnósticas ou gnosticizantes. O capítulo 2, por 
exemplo, se refere a debates acerca de várias leis rituais, incluindo 
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as leis cerimoniais de alimentos puros e impuros, e os vários 
festivais semanais, sazonais ou anuais. Claramente, aqui, aqueles 
que estão exigindo tais rituais estão acolhendo uma filosofia 
judaística.

Mas esse mesmo contexto, após apenas dois versículos: 2:18,* 
refere-se à adoração a anjos, algo que nenhum judeu ortodoxo 
jamais faria, mas era bem conhecido em várias formas de religião 
grega. Ele também descreve uma falsa humildade que vem de uma 
confiança orgulhosa no ascetismo ou em visões espirituais — mais 
uma vez, coisas muito mais semelhantes ao que conhecemos de 
outras formas gregas de pensamento do que de qualquer forma 
judaica.

O subproduto desse falso ensinamento afetou três doutrinas cristãs 
específicas com que Paulo tem de lidar nessa carta: cristologia, a 
compreensão da pessoa de Cristo, de Jesus; soteriologia, a doutrina 
da salvação; e antropologia, a doutrina da condição humana, ou 
da natureza humana.

Para as tendências mais judaizantes dessa heresia, era difícil para 
esses pretensos cristãos acreditar que Jesus era completamente 
Deus, aparentemente comprometendo o monoteísmo judaico. 
E, portanto, Colossenses contém algumas das afirmações mais 
fortes da divindade de Cristo encontradas em qualquer lugar da 
Escritura. As implicações para a soteriologia — a doutrina da 
salvação — para os judaizantes, como vimos anteriormente, são 
de que diversas obras ou rituais judaicos precisam, portanto, 
completar a expiação de Cristo, levando assim a uma compreensão 
inadequada da resposta humana ao que Deus fez em Cristo.

Para as tendências mais gnosticizantes dessa heresia específica 
de Colossos, a dificuldade era exatamente oposta — crer na plena 
condição humana de Cristo; e, portanto, os cristãos não são 
totalmente salvos porque o reino espiritual e o reino material, 
o espírito e o corpo, estão divorciados de forma imprópria. 
E, portanto, Colossenses também contém fortes afirmações 
acerca dos desdobramentos morais ou éticos muito práticos do 
Evangelho, que precisam fluir da afirmação de uma pessoa de ser 
um crente em Cristo.

B. Esboço

Poderemos ver essas preocupações específicas serem 
desenvolvidas sequencialmente à medida que analisarmos 
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brevemente a estrutura da carta. Mais uma vez, de modo muito 
semelhante ao do livro de Romanos, há uma metade teológica, a 
maior parte dos dois primeiros capítulos; e uma metade ética, a 
maior parte dos dois capítulos seguintes.

C. Exposição Teológica (Colossenses 1:15—2:23)

Após uma introdução, a exposição teológica prossegue 
formalmente em 1:15—2:23. A parte mais impressionante e 
famosa desse segmento de Colossenses é a primeira, na qual um 
famoso hino ou poema doutrinário, um bem compacto credo ou 
confissão de quem Cristo é, aparece em 1:15 e seguintes. Nesses 
versículos, combinados com a posterior referência em 2:9, como 
mencionamos um minuto atrás, temos algumas das afirmações 
mais fortes da divindade de Cristo, de seu senhorio, não só sobre 
os cristãos individualmente, mas sobre todo o cosmos.

A implicação disso, portanto, durante o desenrolar dessa seção, 
é que Cristo, que proporcionou a expiação completa, garante a 
reconciliação com Deus mediante a perseverança dos colossenses 
(1:21-23) — reconciliação demonstrada no nível humano, em 
particular entre judeus e gentios, a mais beligerante das facções 
no primeiro século (1:24—2:7).

Em terceiro lugar, e aqui abordando a heresia de Colossos mais 
diretamente, está excluída a reconciliação com qualquer outra 
filosofia ou religião (2:8-23). E nessa seção encontramos as 
referências específicas, mencionadas acima, aos elementos 
judaizantes e gnosticizantes — elementos que continuam a ter 
paralelos em toda a história do cristianismo, como, por exemplo, 
naqueles que legalisticamente exigem que o sábado seja um dia 
especial de descanso, com uma longa lista do que pode ou não 
pode ser feito nesse dia.

Nos versículos 16 e 17 do capítulo 2 encontramos uma das 
declarações mais claras do Novo Testamento contra todas as 
formas de culto sabatista, deixando claro que as leis do sábado do 
judaísmo eram apenas uma parte da sombra, a essência do que era 
Cristo — que são cumpridas em Cristo e, portanto, não precisam 
ser obedecidas literalmente à maneira dos judeus da antiguidade.

D. Desdobramentos éticos (Colossenses 3:1—4:18)

A seguir, os capítulos 3 e 4 se voltam aos desdobramentos éticos 
do evangelho e, particularmente, às implicações antropológicas. 
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Especificamente, como os seres humanos devem compreender 
sua natureza e sua resposta à total divindade e completa expiação 
proporcionadas por Cristo? Há uma notável justaposição nos 
parágrafos iniciais de Colossenses 3, entre, por um lado, chamar 
os cristãos de Colossos a focarem em Deus, a focarem nas regiões 
celestiais, a focarem nas coisas celestiais — linguagem que, à 
primeira vista, poderia sugerir alguma forma de misticismo ou 
meditação contemplativa.

Mas, depois desses primeiros quatro versículos, 3:5 e seguintes 
explicam imediatamente como é feito esse foco nas coisas 
celestiais. Ele é feito pelas ações ordinárias da vida moral cristã 
decente. Diferentemente das tendências gnosticizantes da heresia 
de Colossos, corpo e espírito não podem ser separados. Não se pode 
afirmar ter algum tipo de união espiritual com Cristo ou Deus, 
ou maturidade espiritual, se não houver uma vida moral que flui 
como consequência ética natural desse suposto relacionamento. 
Em seguida, a última parte do capítulo 4 proporciona as 
convencionais saudações finais que já nos acostumamos a ver nas 
cartas de Paulo.

Há um outro item estrutural de interesse nessa última metade 
de Colossenses, em que Paulo discute o relacionamento entre 
escravos e senhores, entre esposas e maridos, entre filhos e 
pais. Esta seção, 3:18—4:1, inserida nas exortações éticas das 
epístolas, segue uma forma, ou gênero literário, bem conhecida 
do mundo antigo e tem sido denominada, pelos estudiosos, código 
doméstico de ética. Frequentemente, em suas exortações éticas, 
os antigos judeus, gregos e romanos incluíam instruções sobre 
como as pessoas que vivem em relacionamentos de autoridade e 
subordinação deveriam se conduzir.

As três categorias aqui enunciadas por Paulo não são novas, mas 
o que é radical é o seu foco recíproco sobre as responsabilidades 
das pessoas em posições de autoridade nos relacionamentos 
específicos. Paulo desenvolverá ainda mais esses temas à 
medida que prosseguirmos com a carta aos Efésios. Mas, ao 
resumirmos a distintiva contribuição da carta aos Colossenses 
e a resposta de Paulo à heresia de Colossos, poderemos querer 
refletir sobre a maneira pela qual nossas culturas específicas, 
mesmo professando o cristianismo, possam estar adotando uma 
cristologia inadequada.

Até que ponto cremos em Cristo realmente como a expressão 
completa da plenitude de Deus — Sua divindade e Sua completa 
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humanidade? Reconhecemos uma expiação completa a qual 
nenhuma obra humana pode, em qualquer maneira, suplementar 
ou completar? E será que reconhecemos a impossibilidade 
de divorciar a crença professada em união com Cristo do 
comportamento e da vida morais comuns? Quando formulado 
dessa maneira, há muitos paralelos assustadores com a heresia de 
Colossos no cristianismo contemporâneo, ao qual essa carta fala 
abundantemente.

IV. Livro de Efésios

A terceira epístola da prisão é, então, a carta aos Efésios. Várias 
características interessantes da carta aos Efésios levaram muitos 
estudiosos a duvidar se Paulo escreveu ou não essa carta, às vezes 
juntamente com Colossenses.

A. Cenário e autor

Por um lado, ela parece ser uma carta muito geral e sistemática, 
muito semelhante a Romanos, com quase nenhuma saudação 
pessoal e poucos sinais de que Paulo tenha qualquer conhecimento 
de primeira mão acerca de seus destinatários. Contudo, Éfeso foi 
a comunidade em que Paulo passou o maior tempo de qualquer 
uma de suas paradas em suas viagens missionárias. Efésios 
e Colossenses são também mais semelhantes entre si do que 
quaisquer outras duas cartas da coleção apostólica, levando alguns 
a imaginar se algum cristão anônimo posterior a teria copiado da 
predecessora mais autêntica, a epístola aos Colossenses.

Em terceiro lugar, os três manuscritos mais antigos e mais 
confiáveis   disponíveis da carta aos Efésios não contêm as palavras 
“em Éfeso” no primeiro versículo. Em outras palavras, eles não 
afirmam ser dirigidos a qualquer congregação cristã específica.

O resultado disso foi que, muitos estudiosos acreditam que 
Efésios não foi escrita por Paulo. Estudiosos mais conservadores 
sugerem que, talvez, ele deu maior liberdade a um amanuense ou 
escriba diferente para escrever os detalhes de sua carta, talvez em 
analogia à sua epístola aos Colossenses; e que devemos imaginar 
Efésios não sendo escrita apenas para a igreja de Éfeso, mas 
como uma carta circular, ou uma encíclica, talvez para muitas das 
igrejas do entorno de Éfeso — como também, mais tarde, o livro de 
Apocalipse seria explicitamente considerado como escrito para as 
sete igrejas da Ásia, curiosamente incluindo Éfeso.
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Isso também poderia explicar a referência, ao fim da carta aos 
Colossenses, a uma carta aparentemente desconhecida aos 
laodiceanos, a qual eles deveriam receber e ler. Se Efésios era, 
de fato, dirigida a várias igrejas em Éfeso e em seu entorno, da 
qual Laodiceia era uma delas — mais uma vez, curiosamente, uma 
das mesmas igrejas às quais o livro de Apocalipse foi escrito —, 
isso poderia explicar esta referência enigmática em seus demais 
aspectos.

Não obstante, há numerosas referências a lugares celestiais, a 
Satanás como o príncipe e poder do ar, à batalha que os cristãos 
enfrentam e, mais notadamente no capítulo final, em Efésios 6:10 
e seguintes, a toda a questão da guerra espiritual, todas as quais se 
encaixam muito adequadamente no que lemos em Atos 19, acerca 
do tempo de Paulo em Éfeso e da magia ou ocultismo que ele teve 
que combater ali. Acreditamos, portanto, que alguma combinação 
dessas explicações pode nos permitir continuar a afirmar que 
Paulo foi o autor primário responsável por esta epístola. Como 
já mencionamos, o seu esboço segue muito de perto o de 
Colossenses, bem como uma parte do conteúdo específico, então, 
poderemos comentar aqui o seu conteúdo com relativa brevidade. 
Os três primeiros capítulos são predominantemente teológicos; 
os três últimos, predominantemente éticos.

B. Esboço

Na seção de ação de graças dos versículos iniciais do capítulo 1 
está inserida uma longa frase que desenvolve a natureza trinitária 
da fé cristã, louvando a Deus pelo que Ele fez, seguindo cada um 
dos papéis das três pessoas da Trindade.

O capítulo 2 inclui os famosos versículos 6 e 8-9, que enfatizam 
que a salvação ocorre inteiramente pela graça mediante a fé — 
embora o versículo 10 seja devidamente mantido nesse mesmo 
contexto, o que nos lembra de que nós, salvos pela graça mediante 
a fé, também somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Boas 
obras fluem naturalmente da nossa fé salvífica.

O capítulo 3 nos apresenta um tema chave paulino: especificamente, 
o mistério da revelação cristã, o mistério especificamente definido 
no versículo 6 como a unidade na Igreja entre judeus e gentios 
— uma unidade que, nos versículos 9-10, é destinada a ter uma 
função evangelística para com todas as forças hostis deste mundo, 
talvez impressionando até mesmo as forças diabólicas que estão 
por trás das autoridades terrenas não cristãs.
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Depois, os capítulos 4 a 6 desvendam as implicações éticas desse 
evangelho. De maneira semelhante a Romanos e 1 Coríntios, temos 
uma seção acerca do uso dos dons espirituais, particularmente 
para promover a unidade da Igreja.

No capítulo 5, começando pelo versículo 18 e seguintes, 
temos ordens para sermos cheios do Espírito, o que, dentre 
outras coisas, é desenvolvido por meio dos relacionamentos 
adequados de papéis dos mesmos três grupos que vimos serem 
abordados em Colossenses. Aqui, porém, Paulo expande as suas 
instruções, particularmente em seus comandos para maridos 
e esposas. As esposas são, de fato, chamadas a submeter-se 
aos seus maridos, o que sugere um relacionamento duradouro 
de autoridade e submissão. Mas, independentemente de quão 
maligna ou, infelizmente, frequentemente corrompido seja esse 
relacionamento na humanidade caída, Paulo deixa claro que 
ele tem uma visão diametralmente oposta de como deve ser a 
autoridade cristã. Sua ordem para os maridos é amar suas esposas 
como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Se há uma 
autoridade em qualquer relacionamento específico entre papéis 
na vida cristã, ela é sempre uma autoridade de sacrifício, uma 
autoridade de responsabilidade, uma autoridade de liderança 
serva — não de exercício do poder de alguma maneira pesada ou 
autoritária. Como já mencionamos, o capítulo 6 inclui a famosa 
passagem dos versículos 10-20, acerca de todo o tema da guerra 
espiritual em lugares invisíveis.

C. Aplicação espiritual

Se pensarmos sobre a aplicação da carta aos Efésios aos tempos 
atuais, teremos de pensar nas maneiras pelas quais judeus e 
gentios precisam se unir — raças em guerra umas com as outras, o 
tribalismo que permanece galopante em nosso mundo moderno. 
Necessitamos reconhecer mais uma vez, como em João 17, a oração 
sacerdotal de Jesus e as enormes implicações evangelísticas da 
unidade da Igreja. Por que, pelo menos na maior parte do mundo 
ocidental, 11 horas da manhã de domingo continua a ser a hora 
mais segregada? Os cristãos deveriam, em vez disso, demonstrar 
a um mundo caído a mais integrada de todas as comunidades 
humanas.

V. Livro de Filipenses

Finalmente, chegamos à pequena carta de Filipenses, a quarta e 
última das assim-chamadas epístolas da prisão de Paulo — com 
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um tom mais sombrio, particularmente em 1:21-25 e 2:17 —onde 
Paulo deixa claro que tem lutado com a possibilidade de poder 
realmente estar à beira da morte, embora Deus o tenha consolado 
com a convicção de que, para o benefício de suas congregações, 
incluída a dos filipenses, ele viveria um pouco mais. Filipenses 
é uma carta que, no antigo mundo grego, era denominada uma 
“carta familiar”.

A. Esboço

Ela não recai na dicotomia de teologia e ética que vimos ser tão 
comum em outros lugares; mas, após as saudações iniciais e a 
oração pelos destinatários, o corpo da carta começa em 1:12-26, 
afirmando o bem-estar de Paulo, a despeito de sua prisão. Então, 
em 1:27—2:18, ele pede confirmação acerca da sua congregação. 
Ele quer ser consolado por saber quão bem estão os filipenses.

Nesse contexto surge a mais famosa passagem de Filipenses, 2:6 
e seguintes — o famoso hino de Filipos que descreve a grande 
humilhação e o desdém sofridos por Jesus na encarnação, 
despojando-se do pleno exercício independente de suas 
prerrogativas divinas e humilhando-se e tornando-se obediente 
até a morte,  e morte de cruz. Só então foi Ele glorificado e 
exaltado de volta ao Seu estado original à direita do Pai, onde, 
um dia, todos os povos da terra, do céu, e debaixo da terra serão 
obrigados, quer o tenham feito voluntariamente ou ainda não, a 
reconhecer o senhorio de Cristo.

A seguir, após o esboço de uma carta familiar, os versículos 19 
a 30 do capítulo 2 fornecem informações acerca da troca de 
intermediários entre Paulo e a igreja de Filipos — neste contexto, 
particularmente Timóteo e Epafrodito. O único lugar em que 
Paulo se desvia do padrão relativamente informal de informações 
pessoais da carta familiar é em 3:1—4:1, no qual ele introduz 
advertências específicas, mais uma vez contra os judaizantes, falsos 
mestres em Filipos. Aqui aparecem, como em Gálatas 1, algumas 
das advertências, em linguagem mais forte, contra aqueles que 
se gloriassem na carne. E o fato de essa seção se entremeter no 
esboço natural da carta também lhe confere destaque.

Então, os versículos 2 a 20 do capítulo 4 incluem agradecimentos 
finais e diversas instruções especiais acerca da ocasião mais 
imediata para a entrega dessa carta — especificamente, uma 
nota de agradecimento pelo dinheiro recebido. A congregação 
de Filipos foi, aparentemente, a mais ativa ao longo de toda a 
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carreira de Paulo no apoio a ele, para que ele nem sempre tivesse 
de trabalhar para sustentar-se. Embora em várias ocasiões, como 
nos lembra 1 Coríntios 9, ele tenha renunciado voluntariamente a 
esses direitos de aceitar dinheiro para o ministério, de modo a não 
ofender as pessoas; e não temos qualquer evidência de, alguma 
vez, ele ter aceitado dinheiro pelo ministério entre as pessoas a 
quem estava imediatamente ministrando. O capítulo 4 (21-22) 
conclui com uma troca de saudações com terceiros, e 4:23 tem 
um desejo final por saúde.

B. Aplicação espiritual

Se buscarmos aplicar a Carta aos Filipenses, poderemos inferir 
virtualmente uma aplicação para cada uma das principais seções 
do corpo da carta. Também nós devemos encorajar os outros 
acerca do nosso bem-estar no ministério, mesmo em situações 
adversas. Precisamos desafiar os outros à unidade decorrente 
de tratar os outros como mais importantes do que nós mesmos. 
Precisamos elogiar os crentes fiéis publicamente, advertir contra 
a heresia sem rodeios — pelo menos quando a salvação de alguém 
está realmente em jogo. Finalmente, precisamos agradecer às 
pessoas por seu apoio; e, como Paulo afirma em 4:10 e seguintes, 
ele aprendeu a viver contente em todas as circunstâncias, a se 
contentar independentemente de quão pequeno ou grande seja 
esse apoio.


