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ITO DÓCIL 

idão não tem sido muito valorizada no mundo moderno. Uma 
soa mansa é vista como sendo sem fibra, covarde, fraca. No 
anto, nosso Senhor foi declarado manso e nenhuma destas 
icas negativas encontrava-se nele. 

Os mansos são pessoas gentis e 
tratáveis. Possuem grande força interior, 
mas a mantém sob controle. São 
humildes, não são cruéis, ásperos, 
grosseiros, nem arrogantes. São 
brandos. Eles compreendem que a 
resposta calma desvia a fúria (Provérbios 
15:1), e são moderados em tudo o que 
fazem. 

 
Não é fácil desenvolver mansidão. 

É como tentar domar uma fera. Mansidão 
é algo que nunca poderei “produzir” por 
mim mesma. É um fruto que o próprio 
Espírito Santo fará crescer em minha 
vida, através de Cristo. 

 
Ao considerar o Movimento de 

Liberação Feminina, podemos ver a luta 
res para provar que são iguais aos homens. Nós, mulheres 
bemos que somos iguais aos homens, pois a Bíblia faz essa 
 “pois todos são um em Cristo Jesus” (Gálatas 3:28). 

os o direito de lutar, mas como servos do Senhor, devemos 
ele e não para nós mesmos. 

us, no sermão da montanha, disse: “Bem-aventurado os 
rque herdarão a terra” (Mateus 5:5). Por causa da mansidão, 
u não só a terra que Deus havia prometido como também 
ras bênçãos. Ela conhecia o significado da frase de Jim Elliot: 
uele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que 
erder.” 
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“... esteja no ser interior, que não perece, beleza 
demonstrada num espírito dócil e tranqüilo.” (1 Pedro 3:4). 
 

PENSE NISSO: 
Em que situação de sua vida é mais difícil demonstrar mansidão? Leia 
Filipenses 2:5-11 e ore pedindo que Deus desenvolva em você e em seus 
relacionamentos o mesmo sentimento de Cristo. 
 

JUDITH KEMP 
(Devocional para Casais, ed. Hagnos) 


