
Durante esses 21 dias em que jejuamos de nossa principal refeição, 
creio que todos fomos profundamente edificados pela Palavra de 
Deus. Também creio que todos fomos abençoados com milagres e 
livramentos. 
 
Porém, a maior bênção que temos obtido nesse jejum é o 
tratamento de Deus em nossa vida (caráter, temperamento, índole, 
valores, moral, etc..) 
 
Há muitas virtudes que devemos aprender com o Senhor Jesus, ao 
longo de nossa vida. Virtudes estas que somente Ele pode nos 
ensinar, porque Ele as possui por excelência. Por exemplo: 
 
- Como expulsar demônios e derrotar as obras de Satanás; 
- Como curar enfermos e operar milagres pelo poder da fé; 
- Como suportar 40 dias de jejum no deserto; 
- Como pregar a Palavra de Deus com compaixão, sabedoria e 
poder; 
- Como orar ao ponto de comover o coração do Pai; 
- Como perdoar sem guardar rancor; 
- Como liderar pela força do amor e etc... 
 
No entanto, existem duas grandes virtudes de Jesus, que eu creio 
ser a base para que tenhamos todas essas outras: a humildade e a 
mansidão. 
 
É por isso que precisamos estar com Ele em intimidade. Por isso 
que jejuamos sempre. Jesus nos chama para aprendermos com 
Ele! 
 
 

Aprendendo com O Mestre 
 

Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, 
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de 

mim, que sou manso e humilde de coração; e achareis 
descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e 

o meu fardo e leve. 
(Mt 11.28-30) 

 
 
Vamos deixar que Ele nos ensine:  
 
I – A humildade e a mansidão andam juntas e se completam 
 
. A humildade é conhecida através do comportamento – É um estilo 
de vida. Trata-se de uma escolha como: não ingerir alimentos 
nocivos à saúde em excesso, não fumar, não beber bebida 



alcóolica, praticar caminhada, não dormir tão tarde todos os dias, 
etc... 
Quem escolhe tornar-se humilde precisa encarar todas as 
dificuldades que alguém enfrenta ao mudar de hábitos, ao largar um 
vício, ao mudar a alimentação e etc... 
 
No entanto, como somos arrogantes por natureza, somos levados a 
atravessar por circunstâncias que nos tornarão humildes, se assim 
decidirmos.  
 
. A falta de humildade e de mansidão nos leva a explosões de ira – 
Jesus deixa claro que, quando não temos essas duas virtudes 
vivemos “cansados e oprimidos” em nossa alma. Dai tanto 
divórcio, tantas inimizades, tantas contendas, tantos processos 
judiciais. 
 
. A humildade e a mansidão se contrapõem ao orgulho e a 
intolerância – Pv 15.1  A resposta branda desvia o furor, mas a 
palavra dura suscita a ira.  
 
Orgulho e intolerância são frutos do reino das trevas, que o diabo e 
seus demônios amam regar todos os dias. Dele é que nascem as 
seitas, o fanatismo, o divórcio, a inimizade, etc.... 
 
Por isso que para o mundo, as pessoas humildes e mansas são 
tidas como tolas, menos inteligentes, desprezíveis, porque seu 
estilo de vida faz oposição, mesmo sem palavras, ao sistema do 
mundo.  
 
 
II – Por que os mansos herdarão a terra (Mt 5.5)? 
 
a. Porque os mansos são ensináveis – Tg 1.20,21 Porque a ira do 
homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos 
de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei 
com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa 
para salvar as vossas almas. 
 
Uma pessoa pode ter o Q.I. não muito elevado, porém, se for 
alguém ensinável irá crescer e prosperar na vida mais do que 
muitos grandes Q.I’s. 
  
Ser ensinável é uma virtude. É a demonstração de que, 
humildemente, reconhecemos que sempre há alguém que sabe 
mais do que nós.  
 



b. Porque os mansos sabem ouvir – Tg 1.19 Sabei isto, meus 
amados irmãos: Todo homem seja pronto para ouvir, tardio 
para falar e tardio para se irar. 
Você quer resolver aquele problema familiar que há anos se arrasta 
sem solução? Pare para ouvir a outra parte, sem interromper e fale 
somente quando chegar sua vez, com humildade e mansidão.  
 
Reconheça seus próprios erros e humildemente peça perdão e 
decida corrigir-se de cada um deles. Ao mencionar os erros de seu 
cônjuge, faça-o com mansidão, sem apontar o dedo, mas 
disposto(a) a ajuda-lo(a) a corrigir-se. 
 
c. Porque os mansos não são contendedores e nem violentos – Pv 
14.16,17 O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo é 
arrogante e dá-se por seguro.Quem facilmente se ira fará 
doidices; mas o homem discreto é paciente; 
  
Pessoas perdem precocemente a vida por falta dessas virtudes. 
 
É melhor ceder a um acordo do que persistir em uma guerra sem 
fim. 
 
 
III – Jesus, o maior exemplo de humildade 
 

. Jesus, mesmo sendo Deus, Se humilhou ao Se tornar homem – 
Fp 2.6-8 - O qual, subsistindo em forma de Deus, não 
considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar,7 
mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, 
tornando-se semelhante aos homens;8 e, achado na forma 
de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente 
até a morte, e morte de cruz. 

 
Jo 1.14 - E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio 
de graça e de verdade; e vimos a sua glória, como a glória 
do unigênito do Pai. 

  
. Jesus, mesmo sendo Deus, nasceu numa manjedoura – Lc 2.4-7. 
 
. Jesus, mesmo sendo Deus, Se deixou batizar por João Batista – 
Mt 3.13-15. 
 
. Jesus, sendo rico, Se fez pobre por amor a nós – 2 Co 8.9. pois 
conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo 
rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza 
fôsseis enriquecidos. 
 



. Jesus, o Rei dos Reis, entrou em Jerusalém, montado num 
jumentinho – Zc 9.9 - Alegra-te muito, ó filha de Sião; exulta, ó 
filha de Jerusalém; eis que vem a ti o teu rei; ele é justo e 
traz a salvação; ele é humilde e vem montado sobre um 
jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. 

 
. Jesus, o Mestre, lavou os pés dos discípulos – Jo 13.4,5 - 
Levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, 
cingiu-se. 5 Depois deitou água na bacia e começou a lavar 
os pés aos discípulos, e a enxugar-lhos com a toalha com 
que estava cingido. 

  
. Jesus, sendo o maior, Se fez servo de todos – Lc 22.25-27   Ao 
que Jesus lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre 
eles, e os que sobre eles exercem autoridade são chamados 
benfeitores. 26 Mas vós não sereis assim; antes o maior 
entre vós seja como o mais novo; e quem governa como 
quem serve. 27 Pois qual é maior, quem está à mesa, ou 
quem serve? porventura não é quem está à mesa? Eu, 
porém, estou entre vós como quem serve. 

 
 
IV – Por isso Jesus disse que devemos aprender com Ele (Mt 
11.29) 
 
. Quando humilhado, não revidava – 1Pe 2.22,23 Ele não cometeu 
pecado, nem na sua boca se achou engano; sendo injuriado, 
não injuriava, e quando padecia não ameaçava, mas entregava-
se àquele que julga justamente; 
 
 
. De tão manso, Ele foi comparado a uma ovelha – Is 53.6,7 Todos 
nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se 
desviava pelo seu caminho; mas o Senhor fez cair sobre ele a 
iniqüidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não 
abriu a boca; como um cordeiro que é levado ao matadouro, e 
como a ovelha que é muda perante os seus tosquiadores, 
assim ele não abriu a boca. 
  
 
. Submeteu-Se ao Pai em tudo – Lc 22.41-43 E apartou-se deles 
cerca de um tiro de pedra; e pondo-se de joelhos, orava, 
dizendo: Pai, se queres afasta de mim este cálice; todavia não 
se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um 
anjo do céu, que o confortava. 
 
 



O exemplo de Davi: Tudo o que começa pequeno vindo das mãos 
de Deus, um dia será grande e próspero para a Sua glória.  
 
 
Conclusão: 
 
Este é o momento de um conserto com o Senhor!  Precisamos ser 
mansos e humildes para que possamos dar frutos. O alvo são os 
frutos, uma vez que a salvação já temos. 
 
Essas virtudes tornam o nosso testemunho eficaz – 1Pe 2.11,12 
Amados, exorto-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos 
abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem 
contra a alma; tendo o vosso procedimento correto entre os 
gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de 
malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a 
Deus no dia da visitação. 
 
 
Jesus lhe faz um convite hoje. “Vinde a mim....!” 


