
  
 

 

 

 

ROTEIRO 010 – MANSIDÃO 
 

Quebra-gelo: Você se considera uma pessoa mansa? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

• Ore por todas as pessoas que moram na casa que hoje recebe O Pequeno Grupo Multiplicador.  

• Conheça cada visitante e ore pela vida e família deles.  
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) 
 

“Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece; adorem o Senhor no esplendor do seu santuário.” 

Salmos 29:2 

Tempo da Palavra (25 min) – Gálatas 5. 22 / II Coríntios 5.7 
 

Gálatas 5.22 – “Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, 

mansidão e domínio próprio.”  
 

Mateus 5.5 - “Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.” 
 

Com alegria chegamos no nosso penúltimo encontro sobre o tema; fruto do Espírito. Já há algumas 

semana temos como Pequeno Grupo a oportunidade de crescermos através do estudo da Palavra. Deus tem 

falado profundamente aos nossos corações, e a cada semana reconhecemos o quanto necessitamos do agir do 

senhor em nós. Mais do que através de nós, precisamos dEle moldando as nossas vidas. 

Já aprendemos sobre o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade e na última semana 

a fidelidade. Hoje falaremos sobre a mansidão, a 3ª bem-aventurança encontrada no texto de Mt 5.5. Você irá 

aprender o que é mansidão e o quanto esta qualidade do fruto do Espírito é importante na vida cristã. 

O Que é Mansidão? O termo grego empregado em Gl 5.23 é “prautes” que significa no português: 

manso, modesto, plácido, gentil, simples, calmo, brando. Resumidamente, ser manso é ter um espírito simples 

e gentil no trato para com o próximo. Sem dúvida alguma, o maior exemplo de mansidão está no Senhor Jesus. 

Ele disse: “aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração...” Mt 11.29 - b. Repare bem neste 

texto: A humildade vem do coração, do interior, de dentro para fora; e a mansidão expressa o que há 

neste coração humilde.   

Trata-se da submissão do espirito humano, ao Espírito de Deus, e, em seguida, para com o homem. A 

mansidão é resultado da verdadeira humildade, por causa do reconhecimento do valor do outro, com a recusa 

de sermos considerados superiores. Deus é fonte de toda a graça e Jesus Cristo o exemplo supremo, o que ele 

demonstrou em todo os eu tratar os homens. 

A mansidão, como qualquer outra qualidade do Fruto do Espírito, está interligada às demais. Para ser 

manso, devemos ser também longânimes, amorosos e ter domínio próprio. Como discípulos de Jesus devemos 

aprender a “engolir sapos”, muitas vezes sofrer o dano, suportando as fraquezas do próximo para então ser 

tido como manso. Jesus foi claro ao dizer: “Aprendei de mim...” que hoje possamos pensar sobre isso. 

 

Perguntas para Reflexão:  

 
 

1. “Ser manso é não precisar ser forte, ser aquele tipo de pessoa que está sempre no controle. Posso ser 

terno e amável.” Como você lida com este sentimento de nem sempre estar no controle? Compartilhe 

 

2. Que nora você daria ao seu “nível de mansidão”? Explique sua nota. 

 

3. Quando Jesus diz: “aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração...” Mt 11.29 – Como 

podemos aprender dEle a sermos manso? Compartilhe 

 

 

 



Tempo de Oração: No momento de oração em duplas, gostaria de desafiar a cada dupla de oração a 

compartilhar um com outro as seguintes perguntas: 

 

1 – Como está o seu relacionamento com Deus? Seu tempo devocional, leitura da Palavra e Oração? 

 

2 – Compartilhou o amor de Jesus e da mensagem do evangelho nos últimos dias com pessoas não cristãs? 

 

3- Tem se preocupado demais com a opinião dos outros? 

 

Existe algo importante que você queira compartilhar para que eu ore com você durante esta semana? 

 
 

Tempo da Igreja (5 min):  Compartilhar sobre o desafio dos encontros dominicais de oração no mês de 

Julho. 

 

 

 

 

 


