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Lição 5: Mansidão: tudo sobre controle!
Ficando longe de confusões

Vivemos em um mundo tão agitado,
que não é fácil desenvolver a mansidão, a impressão que temos é que as
pessoas já saem de casa preparada
para brigar, basta uma fechada no transito, basta um pisar no pé ou um olhar
torto, que já são motivos suficientes
para se iniciar uma briga ou discussão.
Como cristãos temos motivos suficientes para sermos mansos, o primeiro dele

é que nosso Mestre Jesus Cristo, sempre
nos ensinou com suas atitudes e palavras,
entendemos também que somos representantes de Cristo, devemos dar exemplos
e ter um comportamento diferente do
que tem sido comum nos dias de hoje,
quando tratamos bem uma pessoa que
vem para nos ofender ou arrumar briga, a
pessoa fica até constrangida e sem saber
o que fazer.
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O conceito de mansidão, segundo o dicionário, é a característica do que possui
o gênio brando, que é suave, de temperamento fácil e o pior, desprovido de
inquietação, de atitude. Por essa definição
a mansidão deixa a condição de virtude
e passa a ser um defeito de caráter e de
alguma forma, essa é a leitura que faz o
mundo da virtude da mansidão.
A mansidão é a virtude dos que são
controlados pelo Espírito Santo de Deus.
Um dos gominhos do fruto do Espírito é
a mansidão, que, aliás, vem coladinha
ao domínio próprio, veja: “Mas o fruto
do Espírito é: o amor, o gozo, a paz, a
longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio
próprio; contra estas coisas não há lei.”,
Gálatas 5:22-23.
Ser manso não é ser bobo, muito pelo
contrário, é saber dominar as emoções
e trabalhar a inteligência. Uma pessoa
agressiva não se domina e é uma presa
fácil da violência e do diabo. A ideia é
que a mansidão preceda o domínio próprio, porque quem não é manso de espírito não consegue dominar suas emoções e

acaba metendo os pés pelas mãos.
A mansidão de espírito é uma característica do caráter de Jesus e foi Ele mesmo quem testificou, veja: “Tomai sobre
vós o meu jugo, e aprendei de mim, que
sou manso e humilde de coração; e encontrareis descanso para as vossas almas”, Mateus 11:29.
Jesus é Deus, Ele é o Rei da Glória,
tem todo Poder no céu, na terra e no mar,
contudo Ele próprio disse que é manso e
humilde de coração.
Quando seguimos o exemplo de Cristo,
só temos a ganhar, somos abençoados
pela obediência e o fruto que colhemos é
bem maior do que agíssemos como uma
pessoa comum.
Que venhamos aprender com Jesus a
cada dia, sendo manso e humilde de coração, ficando bem longe de confusões.
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