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Definição de Mansidão

Jesus, ainda que mantendo a referência aos seres 
humanos, elevou o termo de sua interpretação 
restrita e nos mostrou que mansidão se refere 
primeiramente às nossas relações com Deus.

Normalmente, as definições de 
dicionário de mansuetude estão 
associadas a fraquezas, docilidade, 
mas com uma conotação negativa. 



Definição de Mansidão

Algumas pessoas tentaram usar "humildade" como sinônimo de mansidão, 

mas o hebraico e o grego têm palavras específicas que são sinônimos de 

humildade. Além disso, a humildade não reflete totalmente o significado de 

mansidão, embora a associação de humildade e mansidão seja natural, e 

constitui ainda uma outra faceta da mansidão.

Uma outra palavra associada com mansidão é "gentileza", mas, como a 
humildade, ela também não abrange inteiramente o sentido de 

mansidão. Ambos parcialmente abrangem o significado de mansidão, 
mas aquém da sua plenitude. As características e o uso de mansidão 

são muito maiores do que qualquer outra palavra a ela associada.



Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da 
mansuetude, da afabilidade e da paciência, uma lei. Condena, por 

conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de 
que alguém possa usar para com seus semelhantes. 

(ESE – Cap. 9, Item 4)

Bem-aventurados os que são brandos, porque 
possuirão a Terra. 

Sermon On the Mount by w:Carl Heinrich Bloch, Danish painter, d. 1890.



Emmet Fox(1886-1951) um dos autores mais influentes do Novo 
Pensamento do século 20

Emmet Fox, autor de um livro 
sobre o Sermão da Montanha 

afirma que esta bem-aventurança 
é um dos versos mais importantes 

contidos na Bíblia.

Jesus não foi o primeiro a afirmar a 
importância da mansidão, mas ele foi o 
primeiro a mostrar, no que chamamos de 
as Bem-aventuranças, uma lista 
organizada das características do ser 
humano perfeito.



Devemos reconhecer que, quando Jesus apresenta a 
mansidão como uma qualidade altamente desejável, ele a 
precede com "Bem-aventurados os pobres de espírito" e 

"Bem-aventurados os que choram". Ele a coloca dentro de 
um contexto que contém qualidades que são semelhantes 

a mansidão.

Stephanie Miles

Mas ser pobre em espírito e chorar são emoções 
internas, a mansidão é uma emoção interna e 

externa em nossas vidas.



"Bem-aventurados os 
fortes, que podem 
sustentar-se a si mesmos."

Winner



Por que Jesus diz que aqueles que são mansos herdarão 

a Terra, quando ele também diz que se deve renunciar 

as coisas deste mundo?

A resposta é muito simples, é na Terra que temos a 

oportunidade de crescer espiritualmente falando e 

avançar em direção a Deus.

Poderíamos alcançar esse estado com mais facilidade se 

não "tivéssemos que lutar com a adversidade e emoções 

contraditórias diariamente.

Quando a lei do amor e da caridade, finalmente, for a lei 

da humanidade, não haverá mais egoísmo e o brando e 

amante da paz deixarão de ser explorados ou 

esmagados pelo forte e agressivo.

Este será o estado da Terra, quando, de acordo com a lei 

do progresso e a promessa de Jesus, ela se tornará um 

mundo abençoado através da expulsão de indivíduos 

maus. (ESE – Cap. 9, Item 5)



Paciência é a virtude que nos 
permite silenciosamente nos 
resignarmos, não porque somos 
plácidos ou indiferentes, mas 
porque aprendemos a procurar 
consolações além dos limites do 
momento presente, que tornam as 
tribulações desta vida secundárias 
e fúteis.



Patience is the virtue that enables 
us silently to submit, not because 
we are either placid or indifferent, 
but because we have learned to 
seek further consolations beyond 
the boundaries of the present that 
render the tribulations of this life 
secondary and futile. 

Devemos, a todo custo, estar constantemente em guarda contra a raiva.

PACIÊNCIA
Se você for paciente em um momento de raiva, você vai 

evitar uma centena de dias de tristeza.



 Vejamos o sábio 
conselho de 
Benjamin Franklyn: 
Fale apenas o que 
pode beneficiar os 
outros ou a si 
próprio. Evite 
conversas triviais.



 Melhor ficar 
calado e ser 
considerado um 
tolo do que falar 
e eliminar 
qualquer dúvida.

 Abraham Lincoln 

(1809 - 1865)



Quando retomamos bem por mal, 
desarmamos o inimigo. O ódio é 
convertido em surpresa, e surpresa 
em admiração; ao despertarmos 
uma consciência sonolenta, esta 
lição pode produzir uma impressão 
profunda sobre o indivíduo. Assim, 
podemos, através da iluminação, 
salvar uma alma da perversidade.



•"Honestidade é a melhor política", ou "Eu só estou sendo honesto."

•"A verdade dói."

•"Errado é errado, e deve ser corrigido."

•"Eu já passei por muito, por isso me expresso abertamente."

•"É apenas o meu senso de humor. Não leve a sério."

http://www.cgg.org/index.cfm/fuseaction/Library.sr/CT/R

A/k/16/Are-You-Sharp-Tongued-Part-

Two.htm#ixzz0qquSzHkZ
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Normalmente, nós gastamos 
muito tempo falando sobre 
futilidades, portanto, nós 
gastamos energia desnecessária e 
também nos conectamos a um 
nível de energia que é muito 
baixo.



Calando…

às vezes 
dizemos mais.
 Emily Dickinson



Precisamos aprender, quando 
parece necessário,

▪ repreender com bondade,

▪ discutir sem estarmos 
inflamados,para julgar todas as 
coisas com benevolência e 
moderação.

▪ Nosso foco deve ser sempre em 
resolver o problema,

▪ não apenas falar sobre isso, 
condenar, ou fofocar a respeito.



Envolva o mínimo de pessoas possível, 

ninguém mais precisa saber sobre isso, 

a menos que o caso se agrave.

Concentre-se no assunto em questão e 

não traga mágoas passadas.

Não queime todas as pontes ou ameace 

o outro com ultimatos.

Lembre-se que não está tentando 

perder, mas sim ganhar um irmão ou 

irmã!
Jesus é rígido com o pecado, mas gentil

e paciente com os pecadores.



Uma mente alimentada pela sabedoria divina 
será mais capaz de seguir este conselho e 
controlar o mais selvagem de todos os 
membros, a língua. À medida que aprendemos 
esta grande verdade, nossas palavras se tornam 
boas e confiáveis. Perdemos a ponta afiada de 
nossas línguas.



Esopo era um escravo de rara inteligência que servia à 

casa de um conhecido chefe militar da antiga Grécia. 

620 e 560 AC. 

“Uma vez Xanto, pediu a seu escravo Esopo para lhe trazer a melhor carne 

do mercado. Esopo lhe trouxe língua. Quando Xanto lhe perguntou acerca de 

sua escolha, ele respondeu:

“A língua é, realmente, a maior das virtudes. 

Com ela podemos consolar, ensinar, 

esclarecer, aliviar e conduzir. Pela língua os 

ensinos dos filósofos são divulgados, os 

conceitos religiosos são espalhados, as 

obras dos poetas se tornam conhecidas de 

todos. Acaso podeis negar essas verdades, 

meu amo?

Aesop by Diego 

VELAZQUEZ: Aesop 

(c. 1639-40).



No dia seguinte Xanto pediu para ele trazer a pior carne 

do mercado. Esopo trouxe língua novamente. ”O que?" 

Xanto disse. ”Quando eu peço a melhor carne voe traz 

língua, quando peço a pior, também? "

- Por que vos admirais de minha escolha? Do mesmo modo que 

a língua, bem utilizada, se converte numa sublime virtude, 

quando relegada a planos inferiores se transforma no pior dos 

vícios. Através dela tecem - se as intrigas e as violências verbais. 

Através dela, as verdades mais santas, por ela mesma 

ensinadas, podem ser corrompidas e apresentadas como 

anedotas vulgares e sem sentido

Você tem razão, Xanto disse. 

"Vamos aprender a dominar nossa língua!"




