Casas Abertas
Estudos Diversos
Evidências da Plenitude do Espírito Santo
(Mansidão no Lar)
8º-Mansidão
Introdução
Muitas pessoas sabem que a violência hoje em dia está presente em
diversos lugares até mesmo dentro de casa, muitas são vítimas de violência
doméstica. Como exemplo da realidade social de nossos dias, há secretarias
na comunidade de Barueri com intuito de prevenção a violência doméstica.
Ainda que políticas sociais tenham sua nobre missão de mudar as regras, só
a Palavra de Deus difundida por meio da igreja pode atingir os corações e
mudar toda uma casa para mansidão de Cristo.

Mansidão Cristã
Mansidão descreve uma qualidade interior de uma pessoa relacionada
com Deus, mas o primeiro ambiente onde ela deve ser exalada é no lar! O
exemplo de caráter bíblico é Jesus Cristo! Gl 5:22-23, a expressão exata de
Deus! Hb 1:3

Testemunho no lar
Além da mansidão com todos os homens, com a sociedade em geral,
a mansidão é detalhada no contexto da Igreja, o Corpo de Cristo.
Pedro, movido pelo Espírito Santo, dá especial atenção a natureza das
mulheres!
1Pe 3:1 “Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a
fim de
que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem
palavras, pelo procedimento de sua mulher,
1Pe 3:2 observando a conduta honesta e respeitosa de vocês.
1

1Pe 3:3 A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores,
como cabelos trançados e jóias de ouro ou roupas finas.
1Pe 3:4 Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece,
beleza demonstrada num espírito dócil (manso)* e tranquilo, o que
é de grande valor para Deus.
1Pe 3:5 Pois era assim que também costumavam adornar-se as
santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em
Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos...”
*dócil (manso) expressão utilizada aqui por Pedro é aparentemente,
derivada do manso de Mt 11:29 “...aprendam de mim, pois sou
manso…”
O fato de ter dado ênfase às mulheres, o comportamento não exclui os
homens.
O que Pedro deseja é que as mulheres sejam mansas!
Ser manso
Ser manso é:
 Ter gentileza.
o Você tem sido gentil no seu lar? Sua gentileza é conduzida
pelo Espírito Santo ou seus hormônios, circunstâncias e etc.


Bondade de espírito.
o Os de sua casa podem olhar para você e afirmar que você é
uma disposição bondosa?



Aquela disposição de espírito com a qual aceitamos sua forma de
lidar conosco como a melhor, sem, no entanto, disputar ou resistir.
o O seu olhar é manso?
o Possui
misericórdia suficiente para se esforçar e
compreender a ótica de seu ofensor?

A mansidão é oposta a arrogância, egoísmo. Tem origem na confiança
da bondade de Deus e no Seu controle sobre a situação.
A pessoa bondosa não está centrada no seu ego. A base de sua
mansidão cristã, não é sua natureza pecaminosa, mas natureza de seu
Senhor, Jesus Cristo! (Gl 2:20)
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Conclusão:
Mansidão (Gl 5.23) é obra do Espírito Santo, não da vontade humana,
ser manso é ser gentil, suave, meigo. Renda-se ao Espirito Santo e Ele o
transformará!
Ef 4:31-32 Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e
calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos
uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus
perdoou vocês em Cristo.
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