Casas Abertas
Estudos Diversos
Evidencias da Plenitude do Espírito Santo
8º-Mansidao na Exortaçao
Dinâmica:
Material: Bexigas
Distribua uma bexiga para cada um. Peça que cada um diga algo que o irrita... vai falando e
cada coisa dita ele deverá encher um pouco a bexiga... algumas poderão estourar.
Explique que a bexiga está para “explodir” da mesma forma que algumas pessoas explodem
ao sentir raiva.
Peça que citem o que acontece quando as pessoas explodem de raiva.
Agora pergunte como uma pessoa pode agir com mansidão em vez de explodir. Conforme
as pessoas vão dizendo, vá deixando o ar da bexiga escapar, até estar totalmente vazia.

Introdução
Não são poucas as vezes que a exortação acontece nos diversos relacionamentos que estão
à nossa volta e até neste momento a mansidão deve estar presente.

Mansidão Cristã
No cristianismo, mansidão descreve uma qualidade interior e relacionada com Deus.
O exemplo de caráter bíblico é Jesus Cristo!

Gal 5:22-23 Mas o fruto do Espírito é
1.
2.
3.
4.
5.

amor,
alegria,
paz,
paciência,
benignidade,
1

6.
7.
8.
9.

bondade,
fidelidade,.
MANSIDÃO e
domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.

Mansidão (Gl 5.23) é obra do Espírito Santo, não da vontade humana, ser manso é ser gentil,
suave, meigo.

Mansidão no exortar
Diante da incredulidade
Jesus repreende com mansidão a incredulidade de Tomé. A exortação de Cristo não era
daquela espécie que provoca o desespero desencorajador, mas antes, da espécie que encoraja
motivos legítimos. Foi uma repreensão positiva e não negativa, construtiva e não destrutiva.
Jo 20.24,25,29 — Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus.
Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas
mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo
algum acreditarei. . . Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem aventurados os que não viram,
e creram.
Como você tem reagido diante das atitudes incrédulas:
●
●
●
●
●

parentes;
cônjuge;
filhos;
amigos; e
etc...

Mansidão de Jesus diante da negação.
No corrigir de modo terno e manso, a autoconfiança, a infidelidade e o tríplice flagrante de
negação a seu Senhor por parte de Pedro. Jo 21.15-17
Com Pedro, vemos Jesus, o Grande Pastor a restaurar Sua ovelha desviada. Sua disciplina
sempre tinha o propósito de corrigir.
Quando você é negado e flagra esta ação, com sua reação o relacionamento é restaurado
ou gera mais afastamento?

Mansidão de Jesus diante da traição.
No repreender mansamente àquele que O traiu. Mt 26.48-50 e Jo 13.21,27.
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Judas havia cometido talvez a maior ofensa que é possível em relação a um amigo — a
traição. Jesus exerceu para com ele uma tolerância, uma mansidão verdadeiramente maravilhosa.
● Quando a traição estoura o porta da confiança, suas palavras e ações são tão ternas
quanto a de Cristo?

● Como filhos de Deus e irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, atitude desejada é a
mansidão de Cristo diante de seu Judas! Não “queime1” seus Judas, presente-lhe
Cristo por meio de Seu terno e manso comportamento em você! Gal 2:20 Fui
crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A
vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus, que me amou e se
entregou por mim.

Mansidão de Jesus com seus assassinos
No Sermão da Montanha, Jesus havia dito: Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que
vos caluniam e vos perseguem e na cruz, movido pela mansidão na hora de Seu mais intenso
sofrimento, Ele praticou aquilo que havia pregado. Lc 23.34
A mansidão de Jesus Cristo foi demonstrada pelo modo brando com que tratou os
pecadores e errados.
●

Diante das injustiças, você tenta mostrar o justo, mas os homens (parentes,

amigos, colegas, chefes) não percebem e “crucificam”-no injustamente, com que brandura,
mansidão você reage?

Mansidão dos Espirituais (maduros espiritualmente)
Paulo observando o professor nos recomenda a agir da mesma forma

1

Malhação de Judas ou Queima de Judas é uma tradição vigente em diversas comunidades católicas e ortodoxas que
foi introduzida na América Latina pelos espanhóis e portugueses. É também realizada em diversos outros países,
sempre no Sábado de Aleluia, simbolizando a morte de Judas Iscariotes. Consiste em surrar um boneco do tamanho de
um homem, forrado de serragem, trapos ou jornal, pelas ruas de um bairro e atear fogo a ele, normalmente ao meiodia.
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Gal 6:1 Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são
espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também
não seja tentado.
●

que são espirituais condição para exortar,

●

mansidão como deve ser feito

●

espirituais os possuidores da mansidão

2Tim 2:24 Ao servo do Senhor não convém brigar mas, sim, ser amável para com todos,
apto para ensinar, paciente.
2Tim 2:25 Deve corrigir com mansidão (suavidade, brando) os que se lhe opõem, na
esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade,
mansidão os que se lhe opõem, como você reage:
●

na sua família;

●

na sua Casa Aberta;

●

no seu trabalho,

●

Quando o cético lhe opõe? Você é manso?

Seja manso aos que se lhe opõe!
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