Casas Abertas
Estudos Diversos
Evidencias da Plenitude do Espírito Santo 8º Mansidao (Recompensa aos Mansos).
Introdução
Quebra - Gelo
Pergunte ao grupo o que a palavra “manso” lembra.
Como sugestão algumas palavras sinônimas de Manso:

Amoado, calmo, amansado, manso, abonançado, acomodado, bonançoso, desabafado
dormente, impassível, plácido, quedo, repousado, sereno, sossegado, tranquilo, cordeiro,
anho, carneirinho, carneiro, dócil, humilde, doce, abemolado, afetuoso, agradável,
amavioso, ambrosíaco, ameno, aveludado, botão, macio, mavioso, meigo, melíaco, meloso,
suave, terno, domado, sujeito, domesticado, adestrado, ensinado, galerno, brando,
apagado, arrastado, despretensioso, inglório, modesto, obnóxio, obscuro, pobre, servil,
simples, singelo, submisso, súplice, vil, quieto, imóvel, parado, raposeiro, ardiloso, fagueiro,
imperturbado, imperturbável, inalterável, orvalho, relento, rocio, zimbro, abrandado,
amainado, desassustado, remansado, serenado, amoroso, benigno, canoro, delicado,
eufônico, fácil, fofo, grato, harmonioso, lento, leve, mêlico, melífluo, melodioso, mimoso,
musical, pitoresco, poético, sonoro, acalmado, descansado, descuidado, folgado, pacificado,
bonança, tranquilo, mansamente, remansoso, brandamente, amestrado.

Mansidão Cristã
Muito embora alguns sinônimos usados ao manso no contexto cultural hoje não seja nobre, a grande
verdade é que esta é uma virtude que Deus deseja aos seus.
Mansidão faz parte caráter Jesus Cristo e seu Espírito Santo o produz esta mesma natureza nos
Salvos.
Gal 5:22-23 Mas o fruto do Espírito é
1. amor,
2. alegria,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

paz,
paciência,
benignidade,
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.

Os prêmios da Mansidão
Deus está sempre atento aos mansos
● Atento ao clamor do manso - Sl 9:11 -12 Cantai louvores ao SENHOR, que habita em Sião;
proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue lembra-se deles
e não se esquece do clamor dos aflitos. (pobre manso).

● Deus ouve os desejos - Sl 10:17 SENHOR, Tu ouviste os desejos dos mansos; preparás os
seus corações; os Teus ouvidos estarão abertos para eles;

● Os mansos serão saciados - Sl 22:26 Os mansos comerão e serão saciados; louvarão ao
SENHOR os que O buscam; o vosso coração viverá eternamente.

● Deus não releva os que oprimem os mansos, haverá a paga! - Amós 2:6-8 Assim diz o
SENHOR: "Por três transgressões de Israel, e ainda mais por quatro, não anularei o
castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam sobre a
cabeça dos necessitados como pisam no pó da terra, e negam justiça aos mansos. Pai e
filho possuem a mesma mulher e assim profanam o meu santo nome. Inclinam-se ao lado
de todo altar com roupas tomadas como penhor. No templo do seu deus bebem vinho
recebido como multa.

Reflexão:
Deus cuida dos mansos! Entregue-se ao cuidado de Deus!
Na bíblia, os mansos são reconhecidos como mais fracos, dolorosamente esmagados, mas Deus
com Sua bondosa mão os faz justiça. A justiça aparenta tardar (aos mansos), porque Deus por meio
do tempo de misericórdia ou o tempo do castigo, encoraja os ímpios ao arrependimento, a retornar
a Ele!”
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Ser manso não significa ser fraco! Um cavalo manso nunca perdeu sua força!
Ser manso é ter sua força controlada pelo Espírito Santo!
Então deixe-se ser controlado pela força...a Força do Espírito Santo!
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