
AS BEM-AVENTURANÇAS 
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Bem aventurados 
os mansos... 
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Mateus 5: 5  
“Bem-aventurados os 
mansos, porque eles 
herdarão a terra.  .”  
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Bem-aventuranças... 
-Foram um choque para os ouvintes 
-Pensamento totalmente estranho 
-Judeus esperavam por um messias 
-Mundo 

-Poder / Auto-confiança 
-Agressividade / Conquista 
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Manso 
1.Fraco / Fraquza de caráter 
2.Covarde / Ineficaz 
3.Sem vontade prória / 

Consentimento 
4.Submisso / Servidão 
5. Incapacidade 
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Manso 
1    de gênio afável, sossegado, bom; dócil, 
pacato,que não incomoda nem se queixa de 
que o incomodam  
2    em estado de tranqüilidade; apaziguado, 
calmo  
3    que não faz ruído e/ou que pouco se 
movimenta; sereno, silencioso  
4    que se domesticou; não bravio; amansado  
(Houaiss) 
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Manso 
 πραυ ̈́́ς – Praús 
suave, brando, gentil, 
macio, doce, leve, cortês, 
moderado, ponderado 
2Co 10:1 / Mat 21:5 
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Senhor Jesus 
 - Revolucionário 
-≠ Sistema de valores 
-≠ Cultura dominante 
-Jo 3:3,5 
-2Co 5:17 / Mt 11:29 
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Senhor Jesus 
 “pois Ele, subsistindo em forma de Deus, 
não julgou como usurpação ser igual a 
Deus; antes, a Si mesmo Se esvaziou, 
assumindo a forma de servo, tornando-Se 
em semelhança de homens; e, 
reconhecido em figura humana, a Si 
mesmo Se humilhou, tornando-Se 
obediente até a morte e morte de cruz.” 
Fl 2:5-8 / Mt 11:29 9 



Manso – Autocontrole 
-Não é impotência 
Pv 25:28 / Pv 16:32 
-Perder o contole <> Manso 
-Virtude: Domínio próprio 
 - Gl 5:22-23 / 1Tm 6:10-11 
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Manso – Autocontrole 
-É possível ?!?!? 

-Abraão  Gn 13:7-9 
-José  Gn 37-45:3-5 
-Davi  1Sm 24:3-4 
-Moises  EX 2:12/ 32:19-20 / Nm 12:3 
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“Bem-aventurado o que 
se indigna a seu devido 

tempo por uma boa 
causa e não o contrário.”  
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“Bendita a pessoa que tem sob 

seu controle todos seus 
instintos e paixões! Bendito o 
que se mantém total e 
constantemente debaixo de 
seu controle.”  
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Manso 
-Se humilham perante Deus 
- Reconhecem sua total 
dependência Dele 
- Tornam-se gentis no com o 
próximo 
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Manso – Impossível !?!? 
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, 
porque esta escrito: A Mim Me pertence à 
vingança; Eu é que retribuirei, diz o Senhor. 
Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-
lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber; 
porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas 
sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do 
mal, mas vence o mal com o bem.                   
Rm 12: 19 a 21. / Pv 24:19  
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“... Herdarão a terra.” 
-Grande choque para os Judeus 
-Não são os mansos que possuem a 
terra.(?)  
- Dn 7:27 / Dt 16:20 / Sl 37:11-13  
- Nova terra - Is 35:5-7 / Jo 14:1-3 
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“... Herdarão a terra.” 
- no Senhor... 

-... Alegram-se 
-... Entregam-se 
-... Descançam 
-... Esperam 
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Pergunte a você mesmo... 
1) Tenho dominio próprio? 
2) Fujo dos conflitos? 
3) Uso minhas capacidades para servir? 
4) Quando e porque deixo de ser manso? 
5) Como respondo aos ensinos da Palavra 
de Deus? 
6) Como reajo quando Deus é desonrado? 
7) Qual minha reação quando meus 
planos ...? 18 



“... Amarás ao Senhor teu Deus 
de todo o teu coração, de toda 
a tua alma, de todas as tuas 
forças e de todo o teu 
entendimento, e ao teu 
próximo como a ti mesmo”.      

Lc 10:27  
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