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3 - Mansidão – Entrega dos direitos 

Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. (Mateus 5.5) 

 
➢ O que não é mansidão?  

o Não ter posição pessoal / personalidade. 
o Ser fraco / mole. 
o Ser tímido. 
o Ser medroso / covarde. 

 
➢ O que é mansidão?  

 

Mansidão é confiar a Deus nossos __________ entregar a Deus nossos direitos e __________ em Deus 

por nossos direitos. 

 
➢ Qualidades dos mansos: 

o Controle e substituição da ira pela bondade. 
o Não se zanga por insultos ou ofensas. 
o Não tem espírito de vingança. 
o Paciência. 
o Entende que tudo o que tem pertence a Deus. 
o Entrega todas as situações e direitos violados a Deus.  

 
As cinco decisões dos mansos: 

 

• Deus já havia feito a afirmação de Mateus 5.5 através de Davi no salmo 37. 

• É no salmo 37 que encontramos a explicação do que é mansidão. 
 

1. Se ___________ com os outros.  (Salmos 37.1-2) 
 

• Enquanto você olhar para as atitudes dos homens, não conseguirá ________________ 

• Ninguém retribua mal com o mal. (seja bom com quem lhe fez mal) 

• Não reaja rapidamente quando ofendido. 
 

2. Confiar em Deus. (Salmos 37.3)  
 

• Tenha uma atitude de extrema ____________ no Senhor.  

• Confie e espere em Deus para agir no seu caso. 
 

3. Entregar o seu caminho ao Senhor. (Salmos 37.4-5) 
 

• ____________ 

• ____________  

• ____________  
 

 
Quais são os seus direitos? Coloque alguns no círculo ao lado. 
 

• Jesus nos ensina que devemos nos oferecer a Deus como escravos voluntários. (Luc 17.7-10; 
Luc 9.48) 

 QUALIDADES DO CARÁTER DE CRISTO 
 



o Deus quer que assinemos uma procuração de todos os nossos direitos a Deus. Assim 
ele nos defenderá. 

• Somos mordomos de Deus. (Lucas 19.12-24) 
o Nós entregamos nossos direitos e posses a Deus e Ele nos coloca estes mesmos em 

nossas mãos para zelarmos, usarmos, investirmos, etc. 
 

4. Esperar em Deus a solução. (Salmos 37.6-9) 
 

• Deus tem a solução, espere nele. 

• Quando você for injustiçado, evite a ira, não brigue, etc. Espere em Deus!  

• A ira quase sempre é um sinal de ____________________ 
 

5. Receber o prêmio. (Salmos 37.10-11) 
 

• O prêmio para os mansos é a ________ por herança.  

• Pense na vida além deste mundo, quando quiser chutar o pau da barraca, estiver indignado 
com a injustiça, pense que Deus já tem um fim para os maus.  

 
➢ Teste para a Mansidão. 

 
1) Você procura se vingar quando ofendido ou maltratado? 
2) Você ofende as pessoas com grosseria quando ofendido? 
3) Você fica com raiva quando alguém danifica uma coisa sua? 
4) Você ameaça quando insultado? 
5) Você responde no mesmo tom os xingamentos? (não leva desaforo...) 
6) Você fica alegre quando quem lhe ofendeu se dá mal? 
7) Você se defende rapidamente quando lhe acusam? 
8) Você pensa em vingança? 
9) Você fica facilmente irado com as pessoas? 
10) Você apoia greves? 
11) Você vai à justiça brigar por direitos pessoais? 
12) Você acha que tudo que tem é seu? 
13) Você usa suas posses somente para proveito pessoal? 
14) Você frequentemente reclama de outras pessoas? 
15) Você passa o dia pensando na injustiça que lhe fizeram? 
16) Você lá no fundo gosta mais do mundo do que deveria? 
17) Você trabalha demais? 
18) Você reage primeiro e ora depois? 
19)  Você odeia com todas as forças trânsito lento e engarrafamento? 
20) Você já pensou em contratar um advogado contra algum irmão?  

 
 

Consequências da violação do princípio da 
mansidão. 

 

• Espírito obstinado e rebelde. (1Sam.15.23) 

• Espírito de ansiedade. (Fil. 4.6) 

• Espírito irritado. (Ef. 4.30-32; Prov 14.17) 

Resultado da prática do princípio da 
mansidão. 

 

• Poder para viver sobrenaturalmente pela fé. 

• Capacidade para se aproximar das 
promessas de Deus. 

• Vitória sobre a ira e a preocupação. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada.  
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana 
seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada.  
- Média para aprovação no SENIB: 6,0 
Avaliação: APOSTILAS PREENCHIDAS (1,0) + PRESENÇA (1,0) + TAREFAS (3,0) + PROVA (5,0) – TOTAL: 10,0 
 
      
 


