em

Devocional 60 anos – Número 58 – 27/02/2020

Dc. Max Bianchi Godoy

Ter mansidão é importante para ter comunhão
Segundo consta em Tito 3.2: "Não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e
amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens"
(Nova Versão Internacional).
Esse versículo mostra que devemos ser amáveis e pacíficos com todos, sempre
buscando demonstrar mansidão. Para tanto, precisamos confiar plenamente em Deus,
entregar nossos planos a Ele e aceitar o que nos ocorre, pois Ele sabe o que é melhor
para cada um de nós.
Pode parecer difícil para algumas pessoas conseguir demonstrar mansidão e
não demonstrar irritação quando as pessoas não agem da forma como esperamos, se
as coisas não ocorrem como queremos ou como tínhamos planejado e quando essas
não acontecem no momento em que programamos ou quando gostaríamos que fossem
realizadas. Por vezes, mesmo quando nós fazemos tudo ao nosso alcance para que
tais coisas ocorram, surgem circunstâncias ou aspectos que as impedem ou atrasam. E
o que fazer nesses casos? Como devemos agir?
Como filhos e servos de Deus, precisamos buscar a mansidão e, para tanto,
precisamos ter humildade, ou seja, sermos modestos e ensináveis; abrandar nosso
temperamento quando as coisas não ocorrem da forma como queremos; controlar
nossas reações e atitudes, sendo calmos e evitando brigas ou contendas e,
principalmente; devemos agir com respeito ao próximo, tendo empatia, isto é, buscando
nos colocar no lugar das outras pessoas.
Na Bíblia podemos verificar a importância da mansidão também em outros
versículos, tais como em Gálatas 5.22, onde a mansidão é um dos frutos do Espírito;
no Salmo 37.11 e em Mateus 5.5 onde consta que: “os mansos herdarão a terra” e,
sobretudo, em Tiago 1.19-21: "Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo
homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque
a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda
impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, a palavra em vós
implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma", onde a mansidão
corresponde a uma atitude de completa submissão a Deus e a Sua Palavra.
Em Números 12.3 diz que “Ora, Moisés era homem mui manso, mais do que
todos os homens que havia sobre a terra”. Moisés era reconhecidamente manso,
confiava plenamente no Senhor e em seus desígnios, sendo agraciado com um
relacionamento tão próximo ao Eterno que conseguiu, em vida, ver a Deus, sendo
escolhido para liderar seu povo e vivenciar inúmeros sinais e maravilhas.
A confiança em Deus nos faz ter mansidão e nos permite aceitar o que ocorre
em nossas vidas com gratidão, tendo paciência e longanimidade em relação ao nosso
próximo. Para tanto, devemos entregar nossos planos à Deus e aceitarmos o que Ele
quer para nós. Precisamos lembrar que os caminhos de Deus são sempre melhores que
os nossos, pois Ele sabe o que precisamos, devendo ser manifestar nossa gratidão por
tudo que Ele nos faz, o que facilita nossa comunhão com Deus e com nosso próximo.
Que Deus o abençoe!

