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LIÇÃO 8 
Mansidão: Fruto da Submissão 

 
     É perfeitamente apropriado que na Bíblia o Espírito Santo seja simbolizado pela pomba, Jesus pelo 
cordeiro e os Seus seguidores sejam simbolizados pela ovelha. Todos esses são símbolos que falam de 
mansidão – o fruto espiritual da mansidão. 
     O Espírito Santo desceu sobre Jesus quando do Seu baptismo no rio Jordão, sob a forma de pomba. 
João Baptista, o arauto de Jesus, não O apresentou aos homens como um todo-poderoso conquistador, 
mas como o Cordeiro de Deus, que viera para tirar os pecados do mundo (João 1:35). A incomparável 
submissão de Jesus é sumariada nos seguintes versículos: “Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca: 
como um cordeiro foi levado ao matadouro, e, como a ovelha muda, perante os seus tosquiadores, ele 
não abriu a sua boca” (Isaías 53:7); “O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não 
ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente” (1 Pedro 2:23). 
     Jesus chamou os Seus discípulos de ovelhas: “Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e 
das minhas sou conhecido... e dou a minha vida pelas ovelhas” (João 10:14-15). A ovelha é um animal 
pacífico e submisso. O crente cheio do Espírito, que manifesta o espírito de mansidão, será um crente 
submisso e útil ao Senhor, o seu Pastor. 
     Esta lição ajudá-lo-á a compreender a importância da mansidão como fruto do Espírito. Como 
ovelha fiel, deve seguir o seu Senhor por onde quer que Ele o conduza. 

 
Sumário da Lição 
A MANSIDÃO IDENTIFICADA  
     Definição Bíblica 
     Definições Seculares 
A MANSIDÃO DESCRITA 
     A Mansidão de Deus 
     Referências Bíblicas à Mansidão 
A MANSIDÃO ILUSTRADA 
     Exemplos de Mansidão 
     Aplicações Práticas 
     Recompensas da Mansidão 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição deverá ser capaz de: 
1. Explicar as ideias principais contidas na mansidão (praotes), como fruto do Espírito. 
2. Dar exemplos relacionados com cada um dos aspectos da mansidão. 
3. Enumerar princípios bíblicos nos quais a mansidão espiritual é um factor motivante. 
4. Aplicar princípios da mansidão espiritual no seu serviço e no seu testemunho diário. 
 
Actividades de aprendizagem 
1. Estude esta lição da mesma maneira como estudou as lições anteriores. Responda a todas as 
    perguntas de estudo e não deixe de cumprir todos os objectivos da lição. 
2. Leia os textos bíblicos indicados e examine o significado das  palavras-chave. 
3. Faça o auto-teste e verifique as suas respostas. 
 
Palavra-Chave 
praotes 
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A MANSIDÃO IDENTIFICADA 
 
Definição Bíblica 
Objectivo 1. Identificar afirmações verdadeiras que resumem o uso bíblico do termo “praotes” como 
mansidão. 
 
“Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão...” 
(Gálatas 5:22). 
 
     A palavra mansidão, que aparece em Gálatas 5:23, vem do vocábulo grego praotes. De todos os 
atributos que estamos a estudar, provavelmente esse é o mais difícil de definir, porque estamos a falar 
de uma atitude interior e não de algum acto externo. As três ideias principais da mansidão, como fruto 
do Espírito, são: 
 
1. Submissão à vontade de Deus. Era sobre isso que Jesus estava a falar em Mateus 11:29, quando 
disse: “Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e 
encontrareis descanso para as vossas almas”. Nesse passo bíblico, Jesus descreve-Se a Si mesmo 
como manso e humilde. Estas são duas características da pessoa que se submete totalmente à vontade 
de Deus. 
 
2. Disposição para aprender. Significa não ser orgulhoso de mais para aprender. O texto de Tiago 1:21 
faz referência a isso: “... recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as 
vossas almas”. 
 
3. Consideração para com o próximo. Na maioria das vezes a palavra grega praotes é usada para 
indicar as ideias: de mostrar consideração para com o próximo, de moderação, de calma, de interesse 
pelos outros ou de tolerar os outros por amor cristão. 
 
     A mansidão é o oposto do espírito violento. Consiste em moderação, paz e submissão, sem 
qualquer ideia de fraqueza ou sentimento de inferioridade. Nada há de covardia na mansidão. Na 
Bíblia vemos que ela está relacionada com coragem, fortaleza moral e resolução. Moisés era homem 
muito manso; mas, ao mesmo tempo estava sempre pronto a agir em momentos difíceis. 
     É importante compreender que a palavra praotes descreve uma condição da mente e do coração e 
que é um fruto do poder. Diz o apóstolo Paulo, em Gálatas 6:1: “Irmãos, se algum homem chegar a ser  
surpreendido nalguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão; 
olhando por ti mesmo, para que não sejas, também, tentado”. Ser espiritual no sentido bíblico significa 
que o Espírito Santo está a residir no indivíduo, controlando-o e dirigindo-o, em lugar do mero espírito 
humano controlando tudo. Este é o tipo de mansidão descrita por Paulo, em 1 Timóteo 6. No versículo 
11, ele afirma que o homem de Deus deve, entre outras coisas, ser homem caracterizado pela 
mansidão. Entretanto, no versículo seguinte, Paulo recomenda a Timóteo: “Milita a boa malícia da fé; 
toma posse da vida eterna...” (1 Timóteo 6:12). 
     A mansidão e a firmeza andam juntas. Os franceses têm um ditado que diz: “É preciso ter mãos de 
ferro em luvas de veludo”. O próprio Paulo teve uma atitude muito terna, como uma mãe alimentando 
os seus filhos (1 Tessalonicenses 2:7). Porém, quando os coríntios desafiaram a sua autoridade 
espiritual, como apóstolo de Jesus Cristo, ele perguntou-lhes: “Que quereis? Irei ter convosco com 
vara, ou com amor e espírito de mansidão?” (1 Coríntios 4:21). Como homem que tinha o fruto do 
Espírito ele podia combinar a firmeza com a mansidão. 
 
1. Quais desta afirmações são VERDADEIRAS acerca da definição bíblica da mansidão como fruto 
do Espírito? 
a) A palavra praotes geralmente refere-se ao nosso comportamento externo para com outra pessoa. 
b) A mansidão, no sentido bíblico de Gálatas 5.23, tem a ver com a atitude de submissão, de se deixar  
    ensinar, de considerar o próximo.  
c) A mansidão é um termo sinónimo de fraqueza ou inferioridade.  
d) É possível um crente manifestar ao mesmo tempo, mansidão e firmeza. 
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e) O texto de Gálatas 6.1 mostra que, para se restaurar com mansidão, alguém que foi surpreendido em  
    pecado, é preciso disciplina branda.  
f) Um dos aspectos da mansidão é a humildade.  
g) Uma pessoa espiritual está livre da tentação, se tratar com mansidão alguém que está em pecado. 
 
Definições Seculares 
Objectivo 2. Comparar as definições seculares de “praotes” com as definições bíblicas dessa mesma 
palavra, para encontrar pontos de semelhança. 
 
     Xenofonte (434-355 a.c.) foi historiador, ensaísta e soldado. Ele usou o vocábulo praotes, para 
descrever a compreensão fraternal entre os soldados que lutam juntos por muito tempo. 
     Platão (427-347 a.c.) foi um brilhante filósofo grego. Ele usava a palavra praotes com o sentido de 
delicadeza e cortesia, acrescentando que essas duas virtudes são o cimento que une a sociedade 
humana. Ele também usou o termo para descrever um cavalo de raça amansado, que usava a sua força 
para satisfazer os desejos e as necessidades do seu dono. A força do animal torna-se mais vantajosa 
quando ele é devidamente disciplinado. Os músculos dos nossos corpos tornam-se mais fortes à 
medida em que são disciplinados pelo trabalho ou pelo exercício físico. Talvez Jesus tivesse essa ideia 
em mente, quando disse: “Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de 
coração...” (Mateus 11:29). 
     Sócrates (470-399 a.c.) foi um outro conhecido filósofo grego. Ele empregava o termo praotes para 
fazer comparação entre o acto de repreender e a mansidão. Também usava a palavra para indicar que 
os animais, após serem amansados, aceitam a disciplina. 
     Aristóteles (384-322 a.c.), um outro grande filósofo grego, definia a palavra praotes como o ponto 
de equilíbrio entre a ira demasiada, ou a inclinação para a ira, e o não ter ira suficiente, ou seja a 
incapacidade de sentir ira. Por outras palavras, praotes, de acordo com Aristóteles, é a qualidade de 
uma pessoa que se ira no momento certo, e que nunca se ira no momento errado. Ele falava do auto-
domínio acerca da ira. 
     Essas definições seculares ajudam-nos a compreender melhor o significado da palavra grega 
praotes, que foi usada pelo apóstolo Paulo para descrever o fruto espiritual chamado mansidão. 

  
2. Veja as definições bíblicas que podem ser comparadas com as definições seculares que damos a 
seguir. Escreva-as nos espaços em branco. 
 
a) Um cavalo de raça, amansado, que usa a sua força para satisfazer os desejos e necessidades do seu 
dono: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Delicadeza e cortesia: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Compreensão fraternal entre os soldados: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) O ponto de equilíbrio entre ira de mais e ira de menos: 
 
__________________________________________________________________________________ 
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A MANSIDÃO DESCRITA 
 
A Mansidão de Deus 
Objectivo 3. Dar exemplos de lições aprendidas da mansidão de Jesus. 
  
     A mansidão deve ser uma marca e uma característica indispensável do crente, seguidor de Jesus, 
porque todo o verdadeiro crente nasce do Espírito, que agora habita nele. Ora, o nosso Deus é um 
Deus manso. Nesse caso, por que motivo o salmista afirmou que Deus é um Deus justo, que sente a 
Sua ira todos os dias (Salmos 7:11)? A ira de Deus volta-se só contra o pecado e o mal, e não afecta o 
Seu amor e a Sua compaixão por nós. Nisso consiste a mansidão divina. A ira humana é quase sempre 
pecaminosa. Eis a razão pela qual a Palavra de Deus nos adverte, em Efésios 4:26: “Irai-vos, e não 
pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira”. Ao mesmo tempo, porém, diz a Bíblia: “... Aborrecei o 
mal e apegai-vos ao bem” (Romanos 12:9). Deus é o nosso grande exemplo de mansidão combinada 
com firmeza. 
     Jesus era manso e humilde (Mateus 11:29); mas isso não significa que Ele fosse indiferente às 
coisas erradas. Na lição anterior vimos que quando certos negociantes estavam a contaminar a casa de 
Deus, Ele fez um chicote de cordas e expulsou-os (João 2:15-16). À força, Jesus expulsou do templo 
os homens que o estavam a profanar; mas, numa outra ocasião, perdoou uma mulher que fora 
apanhada em adultério (João 8:10-11). Assim, Jesus ilustrou como a mansidão, como fruto do Espírito 
é combinada com a força; portanto, ela nada tem a ver com a fraqueza. 
     Jesus também ensinou que a mansidão seria uma marca essencial do discipulado cristão na era da 
Igreja. Quando os habitantes de certa aldeia de samaritanos não quiseram acolher Jesus, alguns dos 
seus discípulos perguntaram-Lhe se Ele queria que pedissem fogo do céu para destruir aquela aldeia. 
Mas Jesus repreendeu-os, dizendo: “... Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do homem 
não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las...” (Lucas 9:55-56). Por outras palavras, 
Ele estava a lembrar aos Seus discípulos que a mensagem do evangelho é o ministério do Espírito 
Santo, pelo que deve ser ministrada com mansidão (2 Coríntios 3:8). 
     A mansidão de Jesus é notavelmente retratada no texto de João 13:5. Vemos ali que Jesus se 
humilhou ao lavar os pés dos Seus discípulos, mas estava a dar-lhes um exemplo do princípio do 
ministério próprio de um “servo”. 
     A maior demonstração que Jesus nos deu acerca da mansidão do Espírito Santo n’Ele, ocorreu nas 
horas que antecederam a Sua crucificação. A Sua oração naquele momento foi de total submissão à 
vontade do Pai, embora isso significasse sofrimento e morte (Mateus 26:39). Jesus poderia ter 
invocado doze legiões de anjos, para vir em Seu socorro, por ocasião da Sua prisão, mas, em vez 
disso, permitiu voluntariamente que os soldados O capturassem (vv. 50-54). E, quando mais tarde foi 
acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, não deu resposta a nenhuma das acusações que 
lhe foram feitas (Mateus 27:14). O eterno Cordeiro de Deus, em espírito de amor e de mansidão, 
entregou-se voluntariamente para fazer expiação pelos pecados de toda a humanidade. Foi com 
mansidão que Ele proferiu palavras de perdão, já na cruz, para aqueles que O tinham crucificado. 
 
3. Explique a presença da ira no caso da mansidão divina: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Dê um exemplo do espírito submisso de Jesus: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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5. Dê um exemplo da humildade de Jesus: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
6. Refira três lições que podemos aprender com os exemplos da mansidão de Jesus: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Referências Bíblicas à Mansidão 
Objectivo 4. Completar afirmações que resumem verdades bíblicas a respeito da mansidão. 
 
     Com frequência a mansidão bíblica aparece ligada a outros atributos, ou então é contrastada com 
práticas erradas. Estas referências fornecem-nos importantes directrizes quanto à manifestação do 
fruto da mansidão nas nossas vidas. Queremos agora considerar algumas dessas referências e a sua 
mensagem para nós. 
     A mansidão e o pecado. “O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até à terra” (Salmo 147:6). 
Nesta passagem a palavra “humilde” corresponde à palavra hebraica que significa mansidão. Neste 
passo, o salmista contrasta a pessoa mansa com a pessoa ímpia. A inferência é que um espírito manso 
ou humilde é uma influência impeditiva do pecado. A mansidão como fruto do Espírito Santo serve de 
protecção contra o pecado nas nossas vidas. 
     A mansidão e a humildade. A mansidão não é possível sem a humildade. Diz o texto de Efésios 4:2: 
“Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor”. Ser 
humilde é o contrário de ser orgulhoso e jactancioso. Envolve uma atitude de submissão e deferência 
para com outras pessoas. 
     A mansidão e a sabedoria. “Quem de entre vós é sábio e entendido? Mostre, pelo seu bom trato, as 
suas obras, em mansidão de sabedoria” (Tiago 3:13). O homem sábio é humilde e manso. Isto refere-se 
a uma atitude de submissão de quem se dispõe a aprender, e trata-se de uma evidência do fruto da 
mansidão. 
     A mansidão e a calma. Em 1 Pedro 3:1-6, o apóstolo exorta as esposas a serem submissas aos seus 
maridos de tal maneira que se eles forem incrédulos sejam conquistados pela pureza e o temor que 
virem nas suas esposas. Pedro prosseguiu para dizer que a beleza de uma esposa não deve depender de 
como ela se adorna exteriormente. Antes, deve ser “... o homem encoberto no coração, no incorruptível 
trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus” (1 Pedro 3:4). A palavra grega 
praotes inclui a ideia de algo tranquilizador e suavizador como um bálsamo. Apesar desta passagem 
ter sido dirigida particularmente à esposa, o principio envolvido aplica-se a todos nós – um espírito 
manso e tranquilo fará mais para atrair os incrédulos a Jesus Cristo, do que qualquer argumento ou 
exibição exterior de superioridade religiosa. 
     A mansidão e a salvação. “Porque o Senhor se agrada do seu povo; ele adornará os mansos com a 
salvação” (Salmos 149:4). Nesta passagem do Antigo Testamento, a palavra traduzida por “mansos” 
vem da palavra hebraica que significa o mesmo. Vemos novamente esta ligação nas páginas do Novo 
Testamento, em Tiago 1:21: “Pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei 
com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas”. Aqui, novamente, 
encontramos no original grego, a palavra praotes. O texto aponta para a mansidão derivada do Espírito 
que nos leva a rendermo-nos ao Senhor, preparando o terreno para o Palavra de Deus brotar de nós, de 
tal modo que venha a produzir fruto abundante. Mateus 13 refere-se a um tipo de solo que não pode 
ser penetrado pela semente, por ser demasiado seco e duro. O coração de um ser humano pode 
também ficar assim, de tal maneira que a Palavra de Deus não consegue influenciá-lo por causa da 
rebeldia contra Deus. Um coração humilde é um coração que foi abrandado pela mansidão de tal modo 
que pode aceitar a Palavra de Deus, que conduz à salvação da alma. 
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     A mansidão e a direcção. “Guiará os mansos rectamente: e aos mansos ensinará o seu caminho” 
(Salmos 25:9). Esta direcção ou orientação tem dois aspectos: um caminho aberto perante os homens e 
um caminho que conduz ao céu. Neste versículo, Deus promete a Sua bênção em ambos os sentidos: 
naquilo que é certo (na justiça perante os homens), e no Seu caminho (perante Ele mesmo). 

 
7. Os exercícios que se seguem ajudá-lo-ão a resumir as verdades encontradas nestes versículos 
bíblicos. Preencha os espaços em branco, para completar as afirmações, sem rever o que já estudou. A 
seguir, verifique as suas respostas e estude novamente os pontos da matéria onde teve dificuldade. 
 
a) A característica oposta ao orgulho ou da jactância, e que faz parte vital da mansidão, chama-se  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Uma esposa submissa tem a possibilidade de ganhar o seu marido para Cristo, se tiver um 
 
__________________________________________________________________________________ 
  
e _________________________________________________________________________________ 
 
c) A mansidão é importante para recebermos ______________________________________________ 
 
porque, assim como a chuva prepara o solo para a semente, a mansidão suaviza o ________________ 
 
_____________________________e prepara-o para receber a ________________________________ 
 
d) A mansidão serve-nos de protecção contra _____________________________________________ 
 
e) No caso de ofensas sofridas, mansidão e _______________________________________________ 
 
ajudam-nos a ter paciência e a suportar as ofensas, sem ficarmos ressentidos. 
 

A MANSIDÃO ILUSTRADA 
 
Exemplos de Mansidão 
Objectivo 5. Mencionar três maneiras pelas quais a mansidão aumenta a eficácia da nossa vida pelo 
Senhor. 
 
     Poderíamos multiplicar os exemplos do fruto da mansidão, ou da sua falta, na vida do povo de 
Deus do Antigo Testamento e da Igreja primitiva. Durante a leitura dos eventos bíblicos, pergunte a si 
mesmo se a mansidão era uma realidade nas pessoas de que trata o texto. Onde houver falta de 
mansidão, considere como a história teria tido um resultado mais positivo, se esse fruto do Espírito 
estivesse presente. Daremos aqui apenas alguns poucos exemplos. 
     Abraão. Um notável exemplo de como a mansidão resolveu uma disputa é visto nas seguintes 
palavras de Abraão ao seu sobrinho Ló: “... Ora não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus 
pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te 
de mim; se escolheres a esquerda, irei para a direita; e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda” 
(Génesis 13:8-9).  
     À primeira vista, parecia que Abraão estava a perder terreno. Porém, o fim da história foi que o 
Senhor fez Abraão prosperar, apesar dele ter dado a Ló o direito de escolha! E o filho de Abraão, 
Isaque, seguiu o exemplo do pai, ao resolver uma desavença relacionada com disputa sobre poços 
(Génesis 26:20-26). E Isaque, igualmente, foi abençoado pelo Senhor (v.24). 
     Moisés. O texto de Números 12:3 diz que Moisés era muito “... manso, mais do que todos os 
homens que havia sobre a terra”. Há muitos exemplos dessa sua mansidão. A passagem de          
Êxodo 15:24-25 conta como o povo de Israel murmurou contra Moisés, e como, imediatamente, ele 
recorreu ao Senhor. Novamente, em Êxodo 17:3-4, ocorreu a mesma coisa, e, uma vez mais Moisés 
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apelou para Deus. Da vez seguinte em que o povo clamou contra Moisés, Deus defendeu-o, falando 
directamente a Aarão e Miriam, em favor do Seu servo Moisés. Nesse incidente aprendemos que o 
Senhor defende a causa dos humildes e mansos! Em Números 16 há o relato de uma rebeldia contra 
Moisés, o líder do povo. Uma vez mais se manifestou a sua mansidão e Deus defendeu-o. 
     Paulo. Conforme já tivemos oportunidade de ver, o apóstolo Paulo escreveu várias vezes sobre a 
importância de um espírito manso. Paulo revela constantemente este fruto do Espírito na sua vida, no 
seu relacionamento com aqueles que estavam sob a sua liderança, bem como na sua submissão à 
vontade do seu Senhor e Salvador. Antes da sua conversão ele era um homem zangado e hostil, que 
desejava destruir os seguidores de Cristo. Porém, após a sua conversão, ele viveu e ensinou a 
mensagem do evangelho, uma mensagem de amor e compaixão, e isso com humildade e mansidão. 
 
8. Leia 2 Timóteo 4:16. Quais palavras deste versículo mostram o fruto da mansidão na vida de Paulo? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
9. Com base nos exemplos desta lição, refira três maneiras pelas quais poderá ser um melhor cristão, 
manifestando o fruto da mansidão na sua vida. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Aplicações Práticas 
Objectivo 6. Com base nos textos bíblicos apresentados, fazer aplicações dos princípios de mansidão 
espiritual. 
 
     A mansidão é essencial para o cristão servir eficazmente o Senhor. Deus escolheu-nos para O 
apresentarmos a um mundo perdido e moribundo. Aquilo que os homens do mundo virem em nós é o 
que os atrairá para Jesus Cristo. Todos os aspectos da mansidão – a submissão, a disposição de 
aprender, a consideração pelo próximo, o controle da ira – são elementos necessários no nosso 
testemunho e serviço cristão, quer testificando para perdidos, fazendo discípulos para Jesus quer 
restaurando algum irmão fraco na fé. 
     Testemunhando e compartilhando. Em 1 Pedro é-nos dada a seguinte instrução, para quando 
tivermos de compartilhar o evangelho de Cristo com outras pessoas: 
 
“Antes santificai a Cristo, como Senhor, nos vossos corações; e estai sempre preparados para 
responder, com mansidão e temor, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós; tendo 
uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem 
confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo” (1 Pedro 3:15-16). 

 
10. Quais as palavras deste texto bíblico que destacam a importância da submissão? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
11. Quais palavras salientam a necessidade de mostrarmos consideração com os outros no nosso 
testemunho cristão? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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     Lembremo-nos de que o reino de Deus não pode ser forçado a entrar na vida de ninguém – ele é 
aceite. Se Jesus quisesse impor pela força o Seu reino aqui no mundo, Ele tê-lo-ia feito no jardim do 
Getsémane, quando disse: “Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que ele não me 
daria mais de doze legiões de anjos?” (Mateus 26:53). A mansidão como fruto do Espírito Santo está 
intimamente relacionada com o nosso testemunho eficaz em favor de Cristo. Um crente pouco 
atencioso pode afastar para longe do reino de Deus, alguém que está perdido. Ele tentará impor sobre 
os outros as suas opiniões, em vez de revelar aquela mansidão que nos vem por Jesus Cristo. Por outro 
lado, um crente amoroso e cheio de consideração pelos outros, só pelo seu comportamento atrairá os 
pecadores para Cristo pelo testemunho gentil e manso. 
     Fazendo discípulos para Jesus. A salvação do perdido é obra exclusiva de Deus; mas fazer 
discípulos é responsabilidade da Igreja. Um elemento vital deste ministério de ensino é a mansidão 
como fruto do Espírito: 
 
“E rejeita as questões loucas, e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor 
não convém contender, mas, sim, ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor; instruindo 
com mansidão os que resistem...” (2 Timóteo 2:23-25). 
 
     Às vezes, no trabalho de fazer discípulos, alguém se levanta a contradizer-nos. Não podemos 
perder tempo com argumentos tolos. Neste caso devemos rogar a Deus para que o Espírito Santo 
produza em nós o Seu fruto da mansidão, para podermos ensinar a verdade com gentileza e firmeza. 
Argumentos só atingem a cabeça, mas a mansidão chega até ao coração. No mundo é muito raro a 
união da correcção com a mansidão; mas na Igreja de Deus isso é perfeitamente possível, através do 
poder do Espírito Santo. 

 
12. Escolha o complemento correcto para a frase: Um discípulo obterá o máximo do ensino se: 
a) ele discutir com o professor sempre que discordar dele ou por em dúvida o que lhe está a ser  
    ensinado. 
b) ele for submisso e disposto a aprender. 
c) relembrar constantemente ao professor que ele precisa de ensinar com mansidão. 
 
13. A principal responsabilidade de um professor quando estiver a fazer discípulos, é: 
a) combinar o ensino resoluto com a mansidão. 
b) defender a sua posição custe o que custar. 
c) provar que ele está certo naquilo que está a dizer. 
 
     Restaurando um irmão fraco na fé. “Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido nalguma 
ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão; olhando por ti mesmo, para 
que não sejas, também, tentado” (Gálatas 6:1). Para ajudarmos e disciplinarmos um irmão faltoso, é 
necessário que praotes, ou mansidão como fruto do Espírito seja uma realidade na nossa vida. Um 
crente em falta grave terá de ser corrigido. Porém, tal correcção deverá ser feita com espírito de 
mansidão, o que só é possível para quem é espiritual. 
 
14. Que atitude deve ter uma pessoa espiritual que precisa de corrigir um irmão que caiu em pecado? 
a) Deve-se sentir satisfeita por ela mesma não ter cometido tal pecado, tratando rudemente o irmão em  
    pecado, para que deste modo reconheça que errou. 
b) Deve ter grande amor e compaixão, reconhecendo que é o poder do Espírito Santo que nos protege  
    para não pecarmos. 
 
Recompensas da Mansidão 
Objectivo 7. Explicar a promessa feita pelo Senhor: “os mansos herdarão a terra”. 
 
     No Salmo 37:11 encontramos estas palavras: “Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na 
abundância de paz”. Neste versículo são mencionadas duas recompensas pela mansidão, Uma delas 
aguarda os mansos no futuro – aqueles que manifestam o fruto da mansidão, neles produzido pelo 
Espírito Santo possuirão o reino de Deus na sua total expressão e manifestação quando o Rei vier. A 
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outra recompensa é para o tempo presente – os mansos gozam de paz em abundância. Às vezes os 
homens do mundo conseguem o que desejam através de grande esforço e astúcia. Porém, no reino de 
Deus os santos simplesmente herdam as suas bênçãos da parte do Senhor, por causa da sua mansidão. 
Jesus confirmou este ensino quando deu a conhecer as directrizes do reino que Ele veio estabelecer na 
terra (Mateus 5:5). 
 
15. Leia Mateus 5:5. O que é que Jesus quis dizer quando afirmou que “os mansos... herdarão a terra”? 
a) Se manifestarmos o fruto da mansidão seremos abençoados com muitas riquezas materiais que nos  
    darão grande paz. 
b) Aqueles que demonstrarem o fruto da mansidão compartilharão com Jesus o reino que Ele  
    estabelecerá neste mundo. 
 
     Vemos também outras recompensas da mansidão, diariamente, nas reacções dos que nos rodeiam, 
por causa do nosso espírito manso. Pense nas ocasiões em que o fruto da mansidão, teria feito a 
diferença se ele estivesse presente na sua vida. Peça que o Espírito Santo produza em si com 
abundância o fruto da mansidão. Então estará realmente submisso à vontade do Senhor, disposto a 
aprender e a ser atencioso no seu relacionamento com outras pessoas. 
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Auto-Teste 
 
RESPOSTA BREVE – Responda a cada questão de modo breve. 
 
1. Explique o que cada um desses símbolos representa nas Escrituras. 
 
a) A pomba ________________________________________________________________________ 
 
b) O cordeiro do sacrifício ____________________________________________________________ 
 
c) Ovelhas _________________________________________________________________________ 
 
d) Cada um destes símbolos representa a característica de ___________________________________ 
 
2. Um cavalo de raça, manso, representa o aspecto da mansidão que é __________________________ 
 
3. De acordo com Aristóteles, praotes é a qualidade do homem que sempre _____________________ 
 
no tempo certo e nunca  ______________________________________________ no momento errado. 
 
4. Ser humilde é o contrário de ser ______________________________________________________ 
 
5. Quando restauramos (recuperamos) algum irmão que pecou, devemos combinar a correcção com a  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
ESCOLHA MÚLTIPLA – Assinale a melhor resposta para cada pergunta. 
 
6. Quais destas características melhor representam o significado da palavra praotes? 
a) Timidez e humildade. 
b) Mansidão e fraqueza. 
c) Força e poder. 
d) Mansidão e firmeza. 
 
7. A mansidão, como fruto do Espírito, inclui os aspectos de submissão, disposição para aprender e 
a) consideração pelo próximo. 
b) brutalidade. 
c) ira. 
d) disciplina. 
 
8. O julgamento de Deus contra o mal é um exemplo de: 
a) ira violenta. 
b) ira no momento errado. 
c) ira no momento certo. 
d) fraqueza. 
 
9. Os exemplos deixados por Jesus mostram que Ele resistiu fortemente: 
a) às tentativas para o ferir fisicamente. 
b) a qualquer acto que desonrasse a casa ou o nome de Deus. 
c) aos pecadores que vinham pedir-lhe ajuda. 
d) a abusos ou insultos pessoais. 
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10. A mansidão do Espírito, que através do crente prepara o coração do pecador para a salvação, pode       
ser comparada com: 
a) as ovelhas que seguem o seu pastor. 
b) um animal que está a ser amansado. 
c) a chuva que prepara o solo para a sementeira. 
d) um professor que corrige os seus alunos. 
 
11. Uma esposa submissa pode, com mais facilidade, ganhar o marido não crente para o Senhor: 
a) tornando-se exteriormente bela. 
b) falando com ele, até que ele fique convencido da sua necessidade de salvação. 
c) dando às actividades da sua igreja o primeiro lugar na sua vida.  
d) tendo um espírito manso e tranquilo. 
 
12. As duas recompensas pela mansidão são a paz e  
a) a prosperidade. 
b) a participação no reino de Deus. 
c) grande responsabilidade na igreja local. 
d) grande honra entre os homens. 
 
 
 
Respostas às Perguntas do Estudo 
 
8. “Que isto não lhes seja posto em conta”. (Assim falou Paulo em 2 Timóteo 4:16, dos que o 
abandonaram, mostrando que já lhes tinha perdoado). 
 
1. a) F          b) V          c) F          d) V          e) V          f) V          g) F       
 
9. A sua resposta. Talvez tenha sugerido ser pacificador; não tentarmos defender-nos, deixando que  
Deus seja a nossa defesa; ser uma forte testemunha, que conduza outras pessoas  à verdade do  
evangelho; mostrar amor, interesse e tolerância para com todas as pessoas, além de outras coisas. 
 
2. As suas respostas. Eis aqui as minhas: 
a) Submissão à vontade de Deus ou a disposição de aprender.  
b) Mostrar-se cheio de consideração; tolerar as outras pessoas pelo amor cristão. 
c) Coragem, fortaleza e resolução. 
d) Combinar a mansidão com a firmeza, quando isso for necessário para a correcção (maneira certa de  
    lidar com algum irmão em falta grave). 
 
10. “... antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vossos corações...” 
 
3. A ira de Deus é sempre dirigida contra o pecado e o mal; Ele é manso e amoroso para com os  que  
Lhe pertencem e O seguem. 
 
11. “... fazendo-o, todavia, com mansidão e temor...” 
 
4. Submissão à vontade do Pai, submissão aos soldados que O prenderam. 
 
12. b) for submisso e disposto a aprender. 
 
5. Um exemplo foi quando Ele lavou os pés dos Seus discípulos, uma lição sobre como devemos 
servir o próximo. 
 
13. a) Combinar o ensino resoluto com a mansidão. 
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6. A sua resposta poderia ser: Deus quer que Lhe sejamos submissos; a mansidão como fruto do 
Espírito combina-se com a força; a mensagem do evangelho deve ser compartilhada com outros com 
mansidão. 
 
14. b) Deve ter grande amor e compaixão, reconhecendo que é o poder do Espírito Santo que nos     
protege para não pecarmos. 
 
7. a) humildade 
    b) espírito manso, tranquilo 
    c) salvação, coração, Palavra de Deus.  
    d) pecado. 
    e) mansidão e firmeza. 
 
15. b) Aqueles que demonstrarem o fruto da mansidão compartilharão com Jesus o reino que Ele 
estabelecerá neste mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


