1:1 paulov desmiov cristou
ihsou kai timoyeov o adelfov
filhmoni tw agaphtw kai
sunergw hmwn
1:2 kai apfia th agaphth kai
arcippw tw sustratiwth hmwn
kai th kat oikon sou ekklhsia
1:3 cariv umin kai eirhnh apo
yeou patrov hmwn kai kuriou
ihsou cristou
1:4 eucaristw tw yew mou
pantote mneian sou poioumenov
epi twn proseucwn mou
1:5 akouwn sou thn agaphn kai
thn pistin hn eceiv prov ton
kurion ihsoun kai eiv pantav
touv agiouv
1:6 opwv h koinwnia thv
pistewv sou energhv genhtai en
epignwsei pantov agayou tou en
umin eiv criston ihsoun
1:7 caran gar ecomen pollhn
kai paraklhsin epi th agaph
sou oti ta splagcna twn agiwn
anapepautai dia sou adelfe
1:8 dio pollhn en cristw
parrhsian ecwn epitassein soi
to anhkon
1:9 dia thn agaphn mallon
parakalw toioutov wn wv
paulov presbuthv nuni de kai
desmiov ihsou cristou
1:10 parakalw se peri tou emou
teknou on egennhsa en toiv
desmoiv mou onhsimon
1:11 ton pote soi acrhston nuni

Fm. 1:1 PAULO prisioneiro de Cristo
Jesus, e o irmão Timóteo, a Filemom o
amado e nosso cooperador,
Fm. 1:2 E à amada Afia, e a Arquipo,
o nosso soldado companheiro, e à
igreja em tua casa:
Fm. 1:3 Graça a vós e paz de Deus
nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
Fm. 1:4 Dou graças ao meu Deus,
sempre fazendo menção de ti nas
minhas orações,
Fm. 1:5 Ouvindo do teu amor e a fé
que tens para com o Senhor Jesus, e
para com todos os santos,
Fm. 1:6 Para que a participação da tua
fé seja eficaz no reconhecimento de
todo o bem que há em vós por Cristo
Jesus.
Fm. 1:7 Porque temos grande alegria e
consolação sobre o teu amor, porque
através ti, ó irmão, as entranhas dos
santos têm sido recreadas.
Fm. 1:8 Por isso, ainda que tendo em
Cristo grande confiança para te
mandar o que te convém,
Fm. 1:9 Todavia, por causa do amor,
muito mais te peço, sendo eu um tal
como Paulo o velho, e também agora
um prisioneiro de Jesus Cristo;
Fm. 1:10 Peço-te pelo meu filho
Onésimo, a quem gerei nas minhas
prisões,
Fm. 1:11 O qual, em outro tempo, foi

de soi kai emoi eucrhston on
anepemqa
1:12 su de auton tout estin ta
ema splagcna proslabou
1:13 on egw eboulomhn prov
emauton katecein ina uper sou
diakonh moi en toiv desmoiv tou
euaggeliou
1:14 cwriv de thv shv gnwmhv
ouden hyelhsa poihsai ina mh
wv kata anagkhn to agayon
sou h alla kata ekousion
1:15 taca gar dia touto
ecwrisyh prov wran ina
aiwnion auton apechv

inútil a ti, mas agora é muito útil a ti e
a mim; o qual te enviei de volta;

1:16 ouketi wv doulon all uper
doulon adelfon agaphton
malista emoi posw de mallon
soi kai en sarki kai en kuriw

Fm. 1:16 Não mais como um servo,
porém acima de servo, como um irmão
amado, particularmente de mim, e
quanto mais de ti, tanto na carne,
como no Senhor!

1:17 ei oun eme eceiv koinwnon
proslabou auton wv eme

Fm. 1:17 Portanto, se me tens por
companheiro, recebe-o como a mim
mesmo;

1:18 ei de ti hdikhsen se h
ofeilei touto emoi ellogei

Fm. 1:18 E se ele te fez algum dano,
ou te deve alguma coisa, põe isso à
minha conta;

1:19 egw paulov egraqa th emh
ceiri egw apotisw ina mh legw
soi oti kai seauton moi
prosofeileiv
1:20 nai adelfe egw sou
onaimhn en kuriw anapauson
mou ta splagcna en kuriw
1:21 pepoiywv th upakoh sou
egraqa soi eidwv oti kai uper o
legw poihseiv

Fm. 1:19 Eu, Paulo, da minha própria
mão escrevi isto; eu te pagarei; para
que eu não te diga que até mesmo a ti
próprio a mim te deves também.

Fm. 1:12 Portanto, recebe tu a ele, isto
é, como às minhas próprias entranhas;
Fm. 1:13 A quem eu queria reter
comigo, para que por ti, me sirva nas
prisões do Evangelho;
Fm. 1:14 Mas nada quis fazer sem o
teu parecer, para que o teu benefício
não seja como por imposição, mas
como de tua vontade;
Fm. 1:15 Porque, talvez por causa
disso ele foi apartado de ti por algum
tempo, para que o retenhas para
sempre;

Fm. 1:20 Sim irmão, que eu de ti
receba proveito no Senhor; recreia as
minhas entranhas no Senhor.
Fm. 1:21 Te escrevi tendo confiado na
tua obediência, sabendo que farás
ainda mais do que eu digo.

1:22 ama de kai etoimaze moi
xenian elpizw gar oti dia twn
proseucwn umwn carisyhsomai
umin
1:23 aspazontai se epafrav o
sunaicmalwtov mou en cristw
ihsou
1:24 markov aristarcov dhmav
loukav oi sunergoi mou

Fm. 1:22 E ao mesmo tempo, preparame também pousada; porque espero
que através das vossas orações eu vos
serei restituído.

1:25 h cariv tou kuriou hmwn
ihsou cristou meta tou
pneumatov umwn amhn

Fm. 1:25 A graça do nosso Senhor
Jesus Cristo seja com o vosso espírito!
Amém.

Fm. 1:23 Saúdam-te Epafras, o meu
companheiro de prisão em Cristo
Jesus,
Fm. 1:24 Marcos, Aristarco, Demas, e
Lucas, os meus companheiros de
trabalho.

(Escrita de Roma a Filemom, [e
enviada] pelo servo Onésimo.)

