
Efésios 4:1-2 “[...] que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com 
longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor”. 

VERDADE PRÁTICA  
A mansidão, como fruto do Espírito, torna o crente apto para evitar contendas, pelejas e dissensões. 

LEITURA DIÁRIA  
Segunda — Cl 3.12: Revestindo-se de mansidão  
Terça — 2Co 10.1: A mansidão e a benignidade de Paulo  
Quarta — Mt 11.29: Jesus, o exemplo perfeito de mansidão  
Quinta — 1Tm 6.11: Desejando e seguindo a mansidão  
Sexta — Sf 2.3: Busquem ao Senhor os mansos  
Sábado — 2Tm 2.25: Mansidão, essencial ao ensino 

LEITURA BÍBLICA EM CLASSE  
Efésios 4:1-7  
1 — Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados,  
2 — com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor,  
3 — procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz:  
4 — há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação;  
5 — um só Senhor, uma só fé, um só batismo;  
6 — um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos.  
7 — Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. 

INTRODUÇÃO  
Na lição de hoje, estudaremos mais um aspecto do fruto do Espírito, a mansidão. Veremos também as pelejas como obra da carne e 
como oposição à brandura. Para ser manso, o crente precisa ter outra virtude que é a humildade. A arrogância, assim como as pelejas, 
são obras da carne e quem as pratica não pode agradar a Deus, pois Ele abomina o altivo de coração (Pv 16.5). Na Palavra de Deus, os 
crentes são comparados às ovelhas. Por que tal alegoria? Porque as ovelhas são animais dóceis, mansos e submissos ao pastor (Jo 
10.14,15). Se você é ovelha de Jesus, então aprenda a ser manso e humildade. Ouça a voz do Bom Pastor. 

I. MANSIDÃO, O OPOSTO DA ARROGÂNCIA 

1. Mansidão não é covardia.  
Ser manso é ser humilde, amável e cortez. A mansidão, como fruto do Espírito, é uma atitude interior que nos leva a agir com 
graça e amor, mesmo diante de situações difíceis. Paulo, ao escrever a Segunda Epístola aos Coríntios, estava enfrentando 
uma situação muito difícil. Alguns falsos apóstolos estavam difamando-o, distorcendo suas mensagens, enfraquecendo sua 
autoridade e seu apostolado (2Co 10-13). Contudo, o apóstolo agiu com mansidão e bondade para com os irmãos. Ele inicia a 
epístola falando a respeito do consolo que recebera de Deus e dos irmãos (2Co 1.1-6). Muitos podem pensar que Paulo era um 
tanto rígido com os irmãos, mas ele era muito equilibrado. Quando era preciso usava de firmeza para com aqueles que, não 
querendo andar na verdade, desafiavam sua autoridade apostólica (1Co 4.21), mas, no trato com os crentes, era como uma 
paciente e amorosa ama (1Ts 2.7). 

2. Ser manso é ser corajoso.  
A mansidão não faz do crente um covarde ou tímido, mas permite que se oponha ao espírito da arrogância e viva de maneira 
que o nome do Senhor seja exaltado. Moisés era manso, mas, ao mesmo tempo, demonstrou força e coragem (Nm 11.15; 12.3). 
Jeremias era um forte proclamador das verdades divinas, mas disse que não passava de um manso cordeiro (Jr 11.19). 

3. A mansidão, fruto do Espírito.  
Como fruto do Espírito, a mansidão faz parte das qualidades que devem estar presentes na vida dos súditos do Reino de Deus 
(Mt 5.11). Jesus ensinou a mansidão e ofereceu o seu fardo a todos aqueles que estavam sofrendo com as cargas impostas 
pelo judaísmo, pelos romanos e por Satanás (Mt 11.29,30).  
Jesus era simples, humilde e dócil (Mt 11.29). As pessoas tinham prazer em estar ao seu lado. É muito difícil estar ao lado de 
pessoas altivas. Em geral, os altivos gostam de pelejas, pois acreditam que estão sempre com a razão e que são os donos da 
verdade. Você conhece alguém assim? Então, ore por ele(a) para que venha a se arrepender, ser cheio do Espírito Santo e 
desenvolver o fruto do Espírito. 

II. EVITANDO AS PELEJAS E CONTENDAS 



1. Pelejas e discórdias.  
Na língua portuguesa, tais palavras possuem quase o mesmo significado, porém no grego a palavra utilizada para discórdia é 
eritheiai que significa desavença e desarmonia. Esta palavra também é utilizada para descrever um mercenário, pessoa que luta 
por posição e glória. Paulo exortou os crentes da Galácia mostrando que as inimizades, porfias, emulações, pelejas e 
dissensões são obra da carne (Gl 5.20). 

2. Ações do homem carnal.  
Atualmente, muitos não estão lutando mais pela causa de Cristo, porém apenas por cargos e posições. Um dos sinais de que 
uma pessoa não está preparada para exercer o ministério cristão é quando manifesta um desejo incontrolável de, passando por 
cima de todos, alcançar postos e mandatos. O crente que é sábio, e tem dons ministeriais, espera com paciência e mansidão o 
momento de Deus. Ele não promove pelejas e nem faz politicagem para alcançar aquilo que é divino, pois tem consciência de 
que tais atitudes pertencem à velha natureza. 

3. Um espírito aguerrido.  
Ao crente não convém qualquer tipo de peleja ou porfia (2Tm 2.24). Deus exige santidade do seu povo. Precisamos nos manter 
incorruptíveis, santos, sinceros e justos em um mundo de trevas (Fp 2.15). Aqueles que estão no mundo têm mentalidade e 
valores mundanos. Em geral, as pessoas incentivam os outros a brigarem, a contenderem por seus direitos, mas o cristão que 
tem a vida pautada nos ensinos de Jesus é diferente, pois o Mestre nos manda seguir a segunda milha e amar aqueles que nos 
perseguem (Mt 5.39-44).A única forma para combater a peleja é ser cheio do Espírito Santo (Ef 5.18). O Consolador nos ajuda a 
seguir os passos de Jesus Cristo. Ele jamais procurou ser famoso, mas era humilde e amoroso (Fp 2.5-8). 

III. BEM-AVENTURADOS OS MANSOS 

1. O Sermão da Montanha.  
Encontramos nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus os princípios estabelecidos por Jesus para todos os que querem fazer 
parte do Reino dos Céus. Um dos princípios do Mestre é a mansidão (Mt 5.5). Os judeus estavam sob o jugo dos romanos, por 
isso, ansiavam por um messias que viesse fazer uma revolução e os libertasse da opressão política. Mas Jesus mostrou que 
seu reino não era desse mundo, e felizes não eram os que se envolviam em pelejas e motins, mas os mansos e os 
pacificadores. O que significa ser manso? Ser manso significa ser humilde e submisso a Deus. Significa que entregamos tudo ao 
Pai. No Sermão do Monte, há uma recompensa para os mansos: “[...] eles herdarão a terra” (Mt 5.5). 

2. Estêvão um homem manso.  
Estêvão era cheio de fé e do Espírito Santo. Diante dos seus algozes, ele se colocou de joelhos e clamou ao Senhor por eles 
dizendo: “[...] não lhes imputes este pecado [...]” (At 7.60). Se Estêvão fosse um homem carnal, com certeza desejaria vingança 
e agiria com ira diante daqueles que o apedrejavam. Somente cheios do Espírito podemos permanecer mansos e tranquilos 
diante daqueles que desejam e executam o mal contra nós. 

3. A mansidão de Cristo.  
O Senhor Jesus sofreu as piores dores que um homem pode experimentar. Suas dores foram físicas e emocionais, mas em 
momento algum Ele abriu a boca para reclamar ou murmurar contra o Pai e contra aqueles que o maltratavam. O texto de Isaías 
afirma que “Ele foi oprimido, mas não abriu a boca; como um cordeiro, foi levado ao matadouro e, como a ovelha muda perante 
os seus tosquiadores, ele não abriu a boca” (Is 53.7). Como você age diante daqueles que o maltratam e querem o seu mal? 
Que venhamos a pedir ao Senhor mansidão. 

CONCLUSÃO  
Evitemos todo tipo de peleja, pois já somos novas criaturas (Jo 3.3). Sejamos mansos e humildes de coração, sempre seguindo o 
exemplo de nosso Salvador, procurando em tudo glorificar o seu nome. 

PARA REFLETIR  
A respeito da mansidão, torna o crente apto para evitar pelejas, responda:  
De acordo com a lição, o que é ser manso?  
Cite exemplos bíblicos de mansidão.  
Segundo a lição, qual a única forma para combater a peleja?  
Qual a palavra utilizada no grego para discórdia? Qual o seu significado?  
Qual a recompensa para os mansos segundo o Sermão da Montanha? 

FONTE: http://escoladominical.assembleia.org.br/untitled-4-3/ 
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