Casas Abertas
Estudos Diversos
Evidencias da Plenitude do Espírito Santo 8º Mansidao (Jesus, o Manso).
Introdução - Quebra-Gelo
Peça para cada um escrever num papel uma situação que o deixa nervoso, estressado, sem
paciência…. E qual sua reação ao passar por essa situação (peça que sejam sinceros e breves em suas
respostas). Depois que todos falarem o dirigente fará apenas uma pergunta. - “ Se Jesus estivesse
nessa sua situação, o que Ele faria? ” Deixe a pergunta no ar e comece o estudo, no final a mesma
pergunta poderá ser feita e quem quiser poderá compartilhar.

Mansidão Cristã
Ser manso não significa ser fraco!
Ser manso é ter sua força controlada pelo Espírito Santo
Gal 5:22-23 Mas o fruto do Espírito é
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

amor,
alegria,
paz,
paciência,
benignidade,
bondade,
fidelidade,.
MANSIDÃO e
domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
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A mansidão de Jesus
Lc 7.36-50.
Lc 7.38,48,50 — E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os
enxugava com os cabelos; e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento .... Então disse à mulher:
Perdoados são os teus pecados . . . Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou; vai-te em paz.
Na casa de Simão (o fariseu) - Lucas registra que Jesus foi ungido por uma mulher pecadora! Jesus
respondeu ao pensamento do fariseu orgulhoso e arrogante com atitude da mansa mulher.
Como um ímã que não atrai ouro nem pérolas, mas atrai o ferro (um metal inferior), assim Cristo
deixou o convívio do Pai e dos anjos (ouros e a pérolas) — e veio ao convívio do pobre pecador homem,
atraindo-o para Sua comunhão Lc 7:39. Como em certa catedral inglesa existe um vitral maravilhosamente
belo (feito por um aprendiz), dos pedaços de vidro que haviam sido rejeitados por um mestre, Cristo está
compondo no edifício de Seu templo com refugo segundo a sociedade. Só o Manso Cristo para fazer tamanha
obra, alicerçada sobre os fundamentos da Graça e da Misericórdia!
Se você se considera um caco ou rejeitado, o Manso Cristo o aguarda!

Humildade e mansidão
A mansidão baseia-se na humildade e indica uma atitude para com os outros, mantendo a negação
do ego.
Humildade e mansidão andam juntas. Orgulho e mansidão são incompatíveis! Como Simão (o
fariseu), o orgulhoso pode fingir mansidão, mas jamais ser manso! O dono do orgulho escarnece da mansidão.
Pv 3:34 Certamente, Ele (Deus) escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos mansos (ou
humildes em outras versões) no hebraico duas palavras estão juntas, que traduzido literalmente seria como
o ...mas dá graça ao manso humilde.
No Antigo Testamento, os humildes (mansos) são aqueles que confiam inteiramente em Deus (mais
do que em suas próprias forças) para defendê-los contra toda injustiça.
O manso é aflito, necessitado de justiça. O manso tem uma atitude humildade para com os ímpios,
porque sabe que Deus está permitindo as injúrias, que Ele os está usando para purificar seus eleitos, e que
livrará Seus eleitos a Seu tempo!
●

Is 41:17 Os aflitos e necessitados buscam águas, e não há, e a sua língua se seca de

sede; Eu o SENHOR, os ouvirei; Eu, o Deus de Israel, não os desampararei.
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●

Mt 5:6 Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão

●

Sl 25:9 Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o Seu caminho.

fartos;

Reflexão
Jesus tinha mansidão pública.
Nos versículos abaixo, no original a palavra empregada é a mesma, tanto para humilde quanto para
mansos
●

Mat 21:5 "Digam à cidade de Sião: ‘Eis que o seu rei vem a você, humilde e montado

num jumento, num jumentinho, cria de jumenta’ ".
●

Mat 5:5 Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
○

humilde x manso (praus) = gentileza, bondade de espírito, humildade.

Humildade para Deus é aquela disposição de espírito com a qual aceitamos sua forma de lidar
conosco como a melhor, sem, no entanto, disputar ou resistir.

A mansidão traz descanso
Renda-se a Deus e aceite a forma como Deus os trata!
●

Mat 11:29 Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e

humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas.
A vida do crente é "suave" no sentido de que ela traz "descanso para a alma" (Mt 11:29), mas ela é
dura sobre a "carne", que com frequência necessita da disciplina da mão de Deus para mantê-la em linha. A
salvação traz "paz com Deus"(Rm 5:1), mas também conflito com o mundo (1Jo 2:15-17; Gl 5:17). O próprio
apóstolo Paulo experimentou a graça de Deus em sua vida, mas teve um espinho na carne (2 Co 12:7-9).
Não há outro refúgio que traga mais descanso do que em Cristo!

Bênçãos aos mansos
Mat 5:5 Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra;
Pode ser que ainda hoje não veja seu prêmio, mas está garantido! A terra será sua herança!
Sl 37:11 Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz.
O que o mansa anseia é paz relacional com Deus e todos os homens
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Is 29:18-19 E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as
trevas os olhos dos cegos as verão. E os mansos aumentarão seu regozijo no SENHOR; e os necessitados
entre os homens se alegrarão no Santo de Israel.
Mansidão é o temperamento cristão, de não defender de unhas e dentes os próprios direitos, sendo
um dos atributos de Cristo.
O manso encontra:
●

Descanso para sua alma

●

Herança em uma nova terra

Mansos, não ponha esperança na justiça da terra, mas no Deus da Justiça! Portanto ainda que
tristezas venham:
Fl 4:4 Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se! Suas vidas não escapa aos Seus
olhos!
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