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FAMILIA – 011   POR DENTRO E POR FORA 
 
Gn 4:5 Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e 

descaiu-lhe o semblante. 
 

Responda:   - Na sua casa, quem fica mais na frente do espelho antes de sair? 

 

Todos nós gostamos de nos apresentar bem diante dos outros, se assim não fosse não olharíamos 

no espelho antes de sairmos de casa, não é verdade? E diga-se de passagem, alguns gastam um 

bom tempo antes de sair, fazendo uma alto avaliação se está ou não apta/o a sair! 

 

Mas seria necessário somente a beleza exterior? O que poderíamos fazer par melhorar nossa 

aparência? Plástica? Maquiagem? Ginástica? Regimes? Tudo isso pode até ser importante, mas o 

que realmente altera a fisionomia é um coração cheio de candura, de doçura, de amor.  

 

Existem pessoas lindas, mas que são poços de ignorância e antipatia; Em Gn 4.5 o ódio de Caim 

fez com que seu semblante mudasse; aí está mais um motivo para que eu tenha ternura nos atos e 

palavras, isso vai melhorar até o meu visual. Que Bênção hein!!! Tem gente precisando muito 

disso... 

 

Nabal (1 Sm 25) exercia liderança sobre seus empregados, mas, por ser duro, os empregados 

preferiam se abrir mais com sua esposa: Abigail. Você já reparou que ninguém gosta de 

conversar com gente sem educação? Aconteceu um fato assim na Bíblia com Roboão, ele foi um 

dos primeiros Reis de Israel e preferiu ouvir os conselhos dos que lhe falaram para que ele fosse 

grosseiro com o povo, os mais velhos tinham lhe aconselhado a ser manso com seus súditos e ele 

não os ouviu. Resultado: o Reino de Israel foi dividido.  O Ap. Paulo nos afirma que um líder 

eficaz é manso:Tt 3.2; Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, 

mostrando toda a mansidão para com todos os homens. 

 

 2Tm 2.24; E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim, ser manso para com 

todos, apto para ensinar, sofredor; 

 

Já ouviu a expressão: Fulano é carne de pescoço? Essa expressão é muito usada para pessoas 

duras, geniosas, mal educadas. Neemias pediu ao Senhor perdão pelos pecados do povo de Israel 

e afirmou três vezes que o povo se tornou escravo e perdeu privilégios porque eram de “dura 

cerviz” (Ne 9.16-37); Esse termo “dura cerviz” aparece mais de quinze vezes no antigo 

Testamento, e pode ser interpretado como “pescoço duro”, que não se dobra.  

 

Sendo duro, com falta de quebrantamento, nunca poderemos ser usado por Deus de forma 

completa. A terra será dos Mansos Mt.5.5; 

 

Que você seja por dentro e por fora UMA BENÇÃO, MANSO, SIMPATICO,  E iniciando 

dentro de Casa! 

 

 “A beleza é o privilégio de alguns, a simpatia é a oportunidade de todos”; 


