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             O Ano de Colher – O Fruto do Reino – Os Mansos 
 

 

Bem-aventurados  os humildes, pois eles receberão a terra por heranca. 

 

       Mateus 5: 5  (NVI) 
 

      
 

Foco de Oração: O fruto do Reino são as qualidades interiores que caracterizam aqueles que fazem parte do 

Reino de Deus ... onde o Senhor é rei sobre suas vidas. Em Mateus 5: 5, Jesus diz, feliz ou bem-aventurados os 

mansos, porque herdarão a terra. A mansidão é oposto à arrogância. O poder desejo orgulhoso e arrogante e 

domínio. A pensar que a terra pertence a quem pode conquistar outros através de força bruta ou habilidade e 

técnicas humana. Mansidão, por outro lado é a humildade de saber quem somos em Cristo, e como os filhos de 

Deus. Os mansos, em vez de o arrogante herdarão a terra. Eles vão herdar de duas maneiras. Primeiro, eles irão 

desfrutar este mundo mais plenamente enquanto eles estão na mesma. Eles vão saber como encontrar prazer nas 

coisas simples da vida, e as bênçãos de Deus aqui neste mundo. Eles sabem que não é o ambicioso que vai 

prevalecer, porque eles acreditam nas promessas de Deus. Os mansos herdarão a terra também, porque no final 

deste século, Deus lhes dará a sua herança, uma parte do Seu Reino e reinarar sobre este mundo. Vai ser mansos, 

os santos de Deus que tomarão posse definitiva deste mundo sob a liderança de Jesus Cristo. Como você pode 

dizer que uma pessoa é mansa? Uma pessoa que é manso não chamar a atenção para si. Eles não procuram a ser 

reconhecido ou dado honra. Eles fazem o seu dever fielmente, não desejando recompensa dos homens, somente 

a partir de Deus. Eles não são orgulhosos ou arrogantes, e não têm fome de poder sobre os outros, e sobre as 

circunstâncias. Se ele nesta vida, ou no mundo por vir, os mansos são felizes e abençoados, porque eles se 

contentam em saber que o Senhor é o seu Rei. 

  

Dia 1: Peça ao Senhor hoje para mostrar-lhe se a sua vida é caracterizada pela mansidão. Onde? Se não 

 porquê? 
 

Dia 2: Louvado seja o Senhor que ele não está olhando para o orgulhoso, mas para os mansos, para

   abençoá-los.. 
 

Dia 3: Peça ao Senhor para lhe ensinar o que mansidão seria semelhante em sua vida. Peça-lhe para lhe

   ensinar. 
 

Dia 4: Buscai ao Senhor por um coração manso que espera nele. Deixe-o mostrar-lhe todas as áreas da

   arrogância.    
 

Dia 5: Ore pela sua igreja para demonstrar realmente o espírito de mansidão na vida dos seus membros. 
   

Dia 6: Ore pelos cristãos de outras igrejas por toda sua cidade para que seja preenchido com aqueles que 

vivem fora mansidão  

   

Dia 7: Ore para que os missionários venham viver uma vida de humildade diante de um mundo cético. 

 

 

 

 

.©  Your Servant in Christ Ministries,  2015 


