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Mansidão: submissão e confiança em Deus
No dicionário, podemos encontrar a seguinte 

definição para a palavra mansidão: “é o estado de 
espírito de alguém que tem controle e domínio so-
bre seu temperamento e atitude; é calma paciente, 
tem o controle da situação; domínio próprio.” De 
acordo com o Apóstolo Paulo, na Bíblia sagrada, 
a mansidão é destacada como um dos fruto do 
Espírito. “Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, 
paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, 
mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas 
não há lei”, Gl 5.22-23.

Quando aplicada no Novo Testamento, a 
palavra mansidão indica, especialmente, uma 
atitude de completa submissão a Deus e a Sua 
Palavra (Tg 1.21). Quando o apóstolo Paulo 
mencionou a mansidão como uma qualidade 
do fruto do Espírito (Gl 5.22), ele ensinou que 
a verdadeira mansidão não provém da própria 
natureza humana, mas que é uma virtude ge-

rada pelo Espírito Santo que imprimi naqueles 
que são regenerados um caráter semelhante ao 
de Cristo. No contexto de Gálatas 5, podemos 
perceber que a mansidão, juntamente com as 
outras virtudes do fruto do Espírito que fo-
cam principalmente o trato com o próximo, se 
opõe aos vícios da inimizade, discórdia, ciúme, 
dissensão e explosões de ira que são caracterís-
ticos das terríveis obras da carne.

Algumas pessoas equivocadamente identificam 
a mansidão com um tipo de fraqueza, porém seu 
significado expressa exatamente o contrário. A 
mansidão é uma qualidade que capacita alguém a 
controlar a força e aplicá-la corretamente. Aquele 
que é manso pode acalmar uma situação muito 
tensa, falando com sabedoria, não com amargura. 
Jesus era manso e como nosso Mestre, devemos 
seguir os seus passos. Afinal de contas, a prática da 
mansidão vem, primeiramente, através da submis-
são e confiança em Deus.
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