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Fruto do Espírito - Mansidão - Gl. 5.23

Introdução
Estamos dando continuidade ao estudo relativo ao Fruto do Espírito, neste mês estaremos tratando a respeito de
uma característica forte do fruto na vida cristã que é a mansidão. Quando falamos de mansidão, logo somos remetidas a
pensar em relacionamento, aliás, todas as características do fruto do Espírito tem o relacionamento em voga, seja o
relacionamento consigo mesmo, com Deus ou o relacionamento com o nosso próximo. Por falar em relacionamento, todas
nós queremos e precisamos ter amigos, a medicina declara que, para viver mais, é preciso ter amigos. Há vastas pesquisas
que concluem que a solidão realmente enfraquece o sistema imunológico das pessoas. Para termos amigos, a Bíblia ensina
dizendo em Provérbios 18.24 o seguinte: "O homem que tem muitos amigos deve congratular-se", ou seja, se quisermos
que outros gostem de nós, precisamos ser simpáticos, e uma das qualidades mais simpáticas a Bíblia chama de mansidão.
Por mais que vejamos figuras rudes no cinema, na tv, no trabalho, ninguém quer ser igual à essas pessoas,
queremos a nossa volta pessoas compreensivas, gentis e mansas, não é verdade?
Mas o que é mansidão? A palavra no original grego significa literalmente "força sob controle". Essa palavra era
utilizada em referência aos cavalos selvagens que tinham sido domados, ou subjugados. Ele continuava com tanta força e
energia quanto o era selvagem, mas agora poderia ser controlado e se tomar útil ao seu dono. Isso nos faz refletir que ser
manso não quer dizer de forma alguma ser fraca e covarde, na Bíblia duas pessoas são tidas como mansas, Jesus Cristo e
Moisés, e nenhum dos dois eram fracos e muito menos covardes.
Em Gálatas 5.23, lemos o oitavo gomo do Fruto do Espírito, a mansidão, e em Filipenses 4.5 vemos assim: "Seja
a amabilidade de vocês conhecida por todos". Muito bem, o que significa ser manso? Significa controlar as reações diante
das pessoas, significa escolher a reação em vez de simplesmente reagir diante delas.
Creio ser muito importante refletirmos sobre mansidão, pois estamos sempre orando para que o Senhor envie mais
e mais pessoas à nossa igreja e nas nossas células, e como será quando essas pessoas chegarem e se depararem com
irmãos rudes, mal educados, grosseiros, sem educação, etc? Você já imaginou se uma pessoa que você não trata bem, seja
na família, na vizinhança, no trabalho, ou em outro lugar, vier à sua célula convidada por outra pessoa? Como ela iria se
sentir ao ver você? Seja sincera. Nós temos sempre que pensar nisso, se trato mal as pessoas como será o dia em que
poderei ter que pregar o evangelho para ela, ou ainda ter que apertar sua mão e lhe chamar de irmã, ela vai aceitar?
Lembre-se, mais do que o nosso orgulho, o que estará em jogo, pode ser a salvação de uma vida.
Talvez você pense assim: "- Mas ser crente não é ser ‘otária’, ser crente não é ser boba".
Isso é verdade, mas se uma vida está em jogo, será que não valeria a pena morder esse orgulho e ficar quieta no meio de
discussões que talvez não nos levarão à nada? Em muitas ocasiões, preciso perder para Jesus ganhar, isso talvez não soe
bem a alguns ouvidos que estão acostumados a somente ganhar, ganhar e ganhar, mas para o reino de Deus compensa a
gente fazer um esforço, e se preciso for, perder, perder, perder.
Por isso veremos algumas orientações na Palavra...
1) Ser compreensiva, e não exigente extrema:
Normalmente lidamos com muitas pessoas que nos servem, seja compreensiva com elas.
Em Filipenses 2..4-5 vemos: "Não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os
outros e com o que eles estão fazendo." Como você trata as pessoas que lhe prestam serviços, tipo garçons, balconistas,
secretárias, caixas de banco e outros? Você é rude e exigente? Ou é compreensivo? Ou você acha que essas pessoas são
sempre obrigadas a lhe tratar bem? Ou você é até indiferente com essas pessoas, finge que elas nem existem? Você seria
capaz de compreender que aquelas pessoas que te servem de repente não tiveram um dia muito bom e seu humor não está
lá grandes coisas? Ou você é daquele tipo que pensa que se ela está ali, ela tem que estar bem, tem que estar com um
sorriso de qualquer maneira?
Aprenda um segredo: Se você quer ser bem servida, trate bem a pessoa que te serve, olhe além das necessidades delas e de
sua agenda, de sua pressa, de sua ranzizisse. Você pode ter momentos muito mais agradáveis.
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Mas lembremos que o primeiro lugar que precisamos ser mansos é em nossa casa. Em IPe 3.4 lemos que as
esposas devem estar adornadas com um espírito manso e tranqüilo, isso tem muito mais valor do que qualquer roupa ou
perfume que você for usar. Mansidão é um atributo atraente na mulher, marido nenhum gosta de histerismo e gritarias.
2) Ser delicada sem ser derrotada: Vira e mexe encontramos com pessoas que discordam de nós, qual é a sua atitude
quando isso acontece? Precisamos ser delicadas, sem contudo sermos derrotadas. Nós sabemos que um fato da vida é que
nunca agradaremos a todos, nem mesmo Jesus Cristo conseguiu isso, então sempre aparecerão pessoas que gostam de
discutir, de brigar com a gente, alguns irão contradizer sempre o que dizemos, parece que fazem por pirraça. Como
deveremos agir com essas pessoas? Lembre-se, a nossa meta é a maturidade na vida espiritual, e uma das provas disso é
como lidamos com aqueles que não concordam conosco. Algumas gostam de arrasar com quem discorda delas chegam a
responder com ataques pessoais ofensivos. Nós temos três alternativas: retroceder com medo, reagir com ira ou responder
com mansidão. A última sempre é a mais difícil. A desaprovação de alguém nos torna inseguras, por isso a maioria das
vezes respondemos com ira, pois a ira é a luz vermelha dizendo que vou perder algo, então a atitude é reagir de modo
sarcástico e atacando a dignidade do outro.
O método que Deus quer que escolhamos na hora da oposição é a mansidão, isso exige equilíbrio entre você ter a
sua opinião e ouvir a do outro. Precisamos ser compassivas sem, contudo, abrir mão de nossas convicções (em alguns
casos é claro). Veja o que diz em Provérbios 15.1: "A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira".
Com certeza você tem muitas experiências para contar a respeito disso. Veja o texto de Tiago 3.16-17, precisamos ser
pacíficas, moderadas, tratáveis e não briguentas e arruaceiras. Porque segundo este texto que lemos em Tiago, a causa
disso tudo é o egoísmo, porque na maioria das vezes queremos que tudo seja do nosso jeito, queremos sempre impressionar
a todos com nossos conhecimentos, com nossas opiniões, etc, não é verdade??? Precisamos aprender a não entrar em lutas
e batalhas que não iremos ganhar nada, isso acontece muito no lar, você já reparou que as vezes sai discussão por causa de
cor, por causa de datas, e outras bobeiras mais? Veja isso também em 2Tm 2.24-25. Paulo nos orienta a não nos
envolvermos em discussões e discórdias sem sentido, em conflitos inúteis.

3)Ser capaz de aprender, não ser inacessível: Quando alguém nos corrige temos que ter a capacidade de
aprender, veja em Tiago 1.19: " ... Seja rápido para ouvir e tardio para usar a língua e lento para se irritar". Se
fizermos isso, demoraremos a perder nosso auto-controle. Em provérbios 13.18 diz assim também: "O que dá
ouvidos a correção é honrado." Se quisermos ser mansas deveremos usar mais os ouvidos do que a boca e
estarmos prontas a aceitar correções.
Queremos dizer que mansidão não quer dizer fraqueza ou frouxidão, Jesus disse que bem-aventurados
seriam os mansos (Mateus 5.5).
Veja a Mansidão de Maria, mãe do Senhor Jesus
Todas aqui conhecem a história de Maria. Ela foi escolhida por Deus apesar de ser jovem, inexperiente, pobre e
não ser uma pessoa de destaque em sua cidade, mas Deus a escolheu. Talvez poucos a conhecessem, mas o
Senhor a conhecia. Ele conhecia o seu coração. Ele sabia que ela O amava, que ela O conhecia e que iria aceitar
esta tarefa tão difícil para uma jovem judia que estava prestes a se casar.
A princípio, Maria teve medo quando viu o anjo, mas ele, amorosamente, disse:“… Maria não temas …” (Lucas
1:30-33).
A Bíblia nos diz que Maria perguntou ao anjo: “… Como se fará isto, visto que não conheço homem?” (Lucas
1:34).
O anjo acalmou Maria dizendo: “… Descerá sobre ti o Espírito Santo …” (Lucas 1:35).
Depois de ouvir o anjo que a acalmou, a resposta de Maria a ele :”Eis aqui a serva do Senhor”.
Maria , apesar de ser jovem, inexperiente e … noiva, não temeu ficar grávida apesar de …
1- ter que enfrentar o noivo;com mansidão
2- ter que enfrentar a família; com mansidão
3- ter que enfrentar as pessoas da cidade; com mansidão
4- correr o risco de ser apedrejada. com mansidão
Sabemos que o caminho que Maria percorreu até a manjedoura foi árduo mas a mão do Senhor estava com ela:
A MÃO DO SENHOR ESTÁ CONTIGO TAMBÉM.
Pra. Simone Brasileiro
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