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Mans idão �



No estudo anterior, vimos que em diversas 
passagens do NT, a mansidão está associada à 
humildade. 

Cristãos humildes geralmente são 
cristãos mansos 

Atitude de reconhecimento e 
dependência diante de Deus Humildade é... 

Manifesta-se mais em nossos 
relacionamentos com os nossos 
semelhantes 

Mansidão  



Altivo e independente, Moisés agiu 
precipitadamente e com violência no 
Egito, numa fracassada tentativa de 
libertar os hebreus... E teve que fugir 
para Midiã, onde passou os próximos 
40 anos (Êx 2.11-15). 

Deus usou esse tempo e o anonimato para torná-lo “mui manso, 
mais do que todos os homens que havia sobre a terra”  
(Nm 12.3).  

Veja o chamado de Deus a Moisés e a humilde resposta deste a 
Deus.  Êx 3.10-11 



Como Moisés, pensamos às vezes 
que somos os tais e que o Senhor 
não tem ninguém melhor do que nós 
para certas tarefas ou ministérios. 

Esta falta de humildade gera uma 
autoconfiança exagerada, um sentimento 
de superioridade, prepotência e falta de 
mansidão nas atitudes e palavras. 

Fracassamos e nos tornamos inúteis... Deus, então, nos deixa 
por uns tempos na “Midiã” do anonimato e da inutilidade até que 
aprendamos a humildade e a mansidão. 



Na Bíblia, mansidão é mais que delicadeza e brandura 

I Pe 2.21-23 

Pode significar abrir mão de direitos pessoais, ou melhor, 
entregá-los a Deus 

Lc 9.51-56 

A hospedagem era um direito, naquela cultura 
Os discípulos reagiram sem mansidão 
Jesus os corrigiu mansamente 
O grupo abriu de mão, seguiu para outra aldeia 

Ultrajado, Jesus não ameaçou, “entregou-se 
àquele que julga retamente”  

É difícil de praticar! É mais fácil...* Ver I Co 6.6-7 
Quantas vezes deixamos de nos bater por nossos direitos e 
saímos ganhando... 



I Pe 3.15-16 Responder, explicar “com mansidão e temor” 

Tenhamos em mente, sempre, estas palavras de Jesus... 

II Tm 2.24-25 Brandos e humildes com os que zombam da 
nossa fé, ou quando admoestamos irmãos. 

Mt 11.29 

Humildade e mansidão não são incompatíveis com 
admoestação e disciplina. 



•   Qual pode ser a diferença entre humildade e 
    mansidão? 
•   Por que Moisés, mesmo com a melhor das intenções, 
    falhou ao tentar defender seu povo no Egito? O que 
    ele fez e que indica que não foi nada manso? 

•   Como os discípulos de Jesus reagiram à falta de 
    hospitalidade dos samaritanos e qual foi a atitude 
    de Jesus? Que outro aspecto da mansidão isto nos 
    ensina? 

•   O que Midiã significou para Moisés? O que fez por ele? 

Conclusão 

•   Como devemos reagir àqueles que rejeitam ou 
    escarnecem da nossa fé quando evangelizamos e 
    como devemos admoestar irmãos faltosos? 

•   Que tal decorar Mt 11.29? 


