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CONTEÚDO DO DISCIPULADO 1/1 
#5 – Manso e humilde de coração 

 
Jesus é o nosso Senhor. Ele é o modelo a ser seguido pelos discípulos. A caminhada de 
santificação, que estabelece a vida cristã genuína, nos leva a sermos mais parecidos com Cristo. 
Veja algumas características Dele: 
 
. Ele se humilhou, abrindo mão de toda a Sua glória. 
. Ele nasceu em uma manjedoura. 
. Ele caminhou com gente simples. 
. Ele investiu em pessoas pequenas, humildes, do povo, ensináveis. 
. Ele se submetia ao Espírito Santo. 
. Ele vivia em obediência a Deus, ao Espírito Santo, às autoridades e à missão que tinha resgatando vidas. 
. Ele se distanciava da mídia. 
. Ele não se aliançava com os líderes políticos e religiosos da época. 
. Ele não fazia nada por dinheiro ou lucro pessoal. 
. Tudo o que Ele tinha era para dar às pessoas. 
. Ele investiu boa parte da sua vida pregando para multidões, porém, a maior e melhor parte foi 
  cuidando de apenas 12 discípulos. 
. Ele expulsava os demônios, curava os enfermos, visitava as pessoas, ensinava as Escrituras. 
. Ele servia a todos, a ponto de se colocar no lugar de cada um de nós na cruz. 
 
Será que temos buscado ter essas mesmas características? 

Mateus 11:28 a 30  
Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos 
aliviarei. 29 Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou 
manso e humilde de coração; e achareis descanso para a vossa alma. 30 
Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. 
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JESUS É O MESTRE 
O convite de Jesus para nos achegarmos a Ele – “vinde a mim” – e a ordenança – “tomai o jugo, 
aprendei de mim” – são soluções perfeitas e únicas para nossas vidas nas questões da alma e 
também do corpo e espírito. Um discípulo aprenderá e seguirá incondicionalmente. Todos 
precisam e querem encontrar descanso para as emoções, para a alma. 
 
A FERRAMENTA CHAMADA JUGO 
O jugo é uma peça colocada sobre o animal mais velho e o mais novo, para que andem juntos e 
o mais novo aprenda o caminho e o ritmo do trabalho. Isso é visto na fazenda, no sítio, quando 
os animais estão arando a terra. Jesus usa uma figura, fácil de ser compreendida por todos. Eu e 
você precisamos nos submeter ao jugo da Palavra, em obediência e rendição. A vida do Corpo 
de Cristo, o dia a dia da igreja nos permite aprender de Jesus, que é manso e humilde. 
 
MANSIDÃO 
Reagir como Jesus, com amor, paciência e sempre pensando o bem. 
 
HUMILDADE 
Agir como Jesus. Se na reação podemos nos manifestar repentinamente, sem pensar, na ação, 
podemos planejar. Jesus ensina a planejarmos nossas ações com humildade e reagir nos 
momentos mais emotivos com mansidão. 
Os extremos sempre são perigosos. Não precisamos ter euforia desregrada, nem desânimo. Não 
precisamos ter entusiasmo inconsequente nem sermos pessimistas. Mansidão nos permite ser 
moderados. Não seremos precipitados em nenhuma resposta física ou verbal. 
 
AVALIAÇÃO PESSOAL EM DISCIPULADO 
Como tenho agido e reagido em casa, no casamento, no trabalho ou qualquer outra 
circunstância? 
Entendi a diferença entre mansidão e humildade?  
Para muitos é mais fácil planejar ser humilde. Difícil é reagir com mansidão.  
Muita gente tem “estopim curto”.  
Como somos quando estamos sozinhos, com as pessoas da família, em circunstâncias 
desafiadoras...?  
 
Ser moderado é um alvo possível!  
A alegria, um dos frutos da manifestação do Espírito Santo dentro de nós, é a base para agirmos 
com mansidão, moderação. 
 

Filipenses 4:4 e 5 
4 Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez digo: alegrai-vos.  
5 Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. 
 
2 Timóteo 1:6 e 7 
6 Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti 
pela imposição das minhas mãos. 7 Porque Deus não nos tem dado espírito de 
covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 

 
 
Orem juntos pelos desafios pessoais e coloquem alvos de transformação a serem 
observados nestes próximos dias junto ao cônjuge, filhos e no discipulado. 

 
 


