
O FRUTO DO ESPÍRITO (Gl 5.22-25)  

Estudo 25 – Sem revidar 

A vingança é um dos temas mais recorrentes no cinema, especialmente de suspense e ação. Filmes 

como Kill Bill (2003) e Bela Vingança (2020), por exemplo, que acompanham a protagonista em sua 

busca por reparar uma injustiça sofrida, devolvendo o mal que alguém lhe fez no passado. É curioso 

como bons roteiristas conseguem nos fazer torcer pelo personagem, mesmo quando ele odeia, 

engana e até mata. Será que isso significa que, no fundo, também gostaríamos de “dar o troco” em 

alguém? 

Em sua tabela de virtudes cristãs que compõem o fruto do Espírito, o apóstolo Paulo já tinha 

colocado as virtudes gêmeas benignidade e bondade lado a lado, nos forçando a encontrar nos 

detalhes as diferenças entre as duas. Agora, ele repete a estratégia ao acrescentar a mansidão a uma 

lista que já tinha a longanimidade (NVI: paciência). 

Quais são as semelhanças e diferenças entre paciência e mansidão?  

Quanto às semelhanças, de cara percebemos que paciência e mansidão têm a ver com suportar 

adversidades provindas de circunstâncias difíceis ou das limitações, defeitos ou hostilidade das 

pessoas; ambas também estão intimamente ligadas a perseverança e humildade (Ef 4.1,2; Cl 

3.12,13). 

Facilmente podemos tomar uma pela outra, pois as diferenças são bem sutis. Mas talvez uma forma 

de distingui-las seja dizer que a longanimidade é a capacidade de suportar situações adversas e sem 

desistir, enquanto a mansidão é a capacidade de suportar situações adversas sem revidar. 

A primeira vez que vemos a mansidão ser destacada na Bíblia é em referência a Moisés (Nm 12.3), no 

contexto de uma disputa de poder entre ele e seus irmãos. Miriã e Arão cobiçaram a posição de 

autoridade em que Deus havia colocado Moisés, e começaram uma campanha difamatória contra 

ele, criticando-o porque sua mulher era cuxita (v.1,2). Não sabemos ao certo se a crítica se devia a 

ela ser estrangeira e, portanto, uma influência pagã (Nm 21.1,2); ou se era uma reação racista, já que 

Cuxe, ou Etiópia, era uma localidade na África (Jr 13.23). De qualquer forma, o fato é que Moisés 

estava sendo atacado por seus próprios familiares por causa de poder, e da forma mais baixa: 

atingindo sua família. Mas ele decidiu não revidar essa traição de seus irmãos, e depois ainda 

intercedeu por Miriã (Nm 12.13). 

Outro exemplo de mansidão temos em Davi, que passou anos sendo perseguido injustamente pelo 

Rei Saul, mas se recusou a aproveitar uma chance de matar aquele que queria mata-lo (1Sm 24.4-8). 

Enquanto seus guerreiros viam ali uma oportunidade dada por Deus para se vingarem do rei mau, 

Davi preferiu demonstrar seu respeito ao seu inimigo. 

O apóstolo Paulo também teve que lidar com a rebeldia de seus filhos na fé na cidade de Corinto. Ele 

havia permanecido muitos dias ali, evangelizando e ensinando, mas após a sua partida alguns líderes 

passaram a denegri-lo perante a igreja, atacando seu caráter e ministério. Ao saber da situação, o 

Vocês conseguem diferenciar entre estas duas virtudes cristãs? Como vocês descreveriam cada uma 

de modo a não confundir uma com a outra? Algum exemplo prático que possa ajudar a distingui-las? 

Vocês já quiseram se vingar de alguém? O que a pessoa lhe fez? Você Conseguiu “dar o troco”? Qual 

foi a sensação? Valeu a pena? 



apóstolo fez todo o possível para evitar o confronto direto com aqueles homens, optando por tratar 

a questão com a mansidão e benignidade de Cristo (1Co 4.21; 2Co 1.23; 10.1). 

O apóstolo Pedro recomendava que os crentes exercessem a mansidão numa situação específica: 

quando fossem compartilhar a sua fé com os incrédulos (1Pe 3.15-17). Mesmo sendo honestos e 

bons cidadãos, eles eram vistos pelos pagãos com desconfiança e preconceito; mas, com mansidão, 

deveriam se manter acessíveis e dispostos a esclarecer mal entendidos de forma gentil. 

A razão para isso é que o Senhor Jesus nos deixou exemplo de mansidão ao suportar ultrajes e maus 

tratos sem revidar (1Pe 2.21-23). Sigamos seu exemplo! 

APLICAÇÃO 

Você já suportou uma injustiça que fez você desejar uma oportunidade de revidar? Ore pedindo a 

Deus a mansidão de Cristo para essas circunstâncias, para que você possa reagir seguindo o modelo 

deixado pelo Nosso Senhor! 

Qual o papel da mansidão ao evangelizar alguém hoje? Você está disposto a ser manso a fim de 

alcançar uma alma? 
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