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Tema: Sal e Luz
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TEXTO BASE: Mt. 5:13-16

Introdução: No início do capítulo 5 de Mateus, Jesus revela o caráter dos cidadãos do reino. Na verdade
Jesus está fazendo uma descrição do seu próprio caráter que deve ser refletido na vida dos seus discípulos.
Em seguida as essas descrições, Jesus faz duas declarações metafóricas, muito significativas e expressivas.
1. Como podemos ser sal da terra?
 O Sal se mescla com o alimento, ele se dissolve no alimento e desaparece. Ele se doa para exercer a sua
influencia. Precisamos estar mesclados na sociedade.
 Um equívoco é pensar que para vencer as tentações do mundo, precisamos nos isolar do mundo. A
educação consiste em preparar-nos para que estejamos no mundo.
 A única forma do sal tem de exercer a sua influencia é estando mesclado com a massa, com a matéria
sobre qual ele vai exercer a sua influência.
O Sal confere sabor ao alimento.
O verdadeiro cristão confere sabor onde está presente. A sua presença confere alegria, prazer. A sua
presença revela ao mundo, a sociedade que existe uma forma melhor de viver.
Por um lado Jesus diz que o mundo está se deteriorando, por outro ele diz q o mundo não tem sabor.
Existe crente chuchu, que não tem sabor algum e que quando entra em contato com outro alimento ele
passa a absorver esse sabor.
Não influencia, mas é influenciado.
Os sabores do mundo não preenchem o vazio da alma. Boas partes dos famosos estão se embriagando, se
drogando, vivendo em forma depressiva, porque nada preenche o vazio da alma além de Cristo.
2. Como podemos ser luz do mundo?
É um reforço do que Jesus disse na metáfora do sal, mas numa dimensão diferente, complementar.
A luz dissipa as trevas sem nenhum esforço. As trevas nada mais são do que a ausência de luz.
A única luz que o mundo pode ter é a luz de Jesus, refletida na vida dos seus discípulos. Jesus ilumina a
vida de seus discípulos e esses se tornam luz para iluminar o mundo.
3. Devemos primeiramente ser o sal, depois a luz.
Antes de sermos luz, precisamos ser sal. O sal exerce uma influência discreta.
As pessoas vão experimentar da sua presença, da sua influencia, o seu sorriso, o seu equilíbrio, a sua vida
familiar, a sua linguagem.
Quando elas perguntam o que você tem, essa é a hora de iluminar: Jesus, evangelho, palavra de Deus.
O sal refere-se mais a ser, a luz refere-se ao agir, fazer.

Quando esse processo se inverte traz mais problema do que ajuda.
O crente que quer enfiar a luz goela a baixo? Ninguém suporta essa presença, porque muitas das vezes quer
ser a luz sem ter sido o sal, sem ter conquistado, sem ter adquirido admiração, sem ter influenciado de uma
maneira silenciosa através da sua vida.
Ser sal e ser luz não se refere a uma ação isolada, a um evento isolado na vida do cristão.
O cumprimento da missão não é uma ação é uma vida.
4. Jesus adverte quem perde o seu sabor e a luz q se oculta.
Duas severas advertências em cada uma das metáforas.
 Cuidado para não perder o sabor, sua identidade. O sal só terá uma função enquanto for diferente na
massa em que for atuar.
A identidade do cristão está onde? O que de fato o torna diferente do mundo? A religiosidade? Oramos,
cantamos, ofertamos, dizimamos. No dia da vinda de Jesus muitos desses ouvirão: Nunca vos conheci.
Não é isso que diferencia o cristão.
Seria a aparência exterior? Não é isso que o diferencia. O sabor do cristão está na sua semelhança com
Jesus.
 A luz tem que brilhar. Jesus não tem discípulos secretos.
A luz não é posicionada para ser observada ela mesma, mas para que aquilo que está a sua volta seja
visto. Cuidado para não estar atraindo a atenção das pessoas mais para si mesmo, ofuscando a visão das
pessoas.
A identidade da luz depende da semelhança de Cristo (eu sou a luz a mundo). Só seremos luz em Cristo.
Aqui está a obra missionária mais completa, atraente e convidativa. Nossa simples presença será sal e
luz.
“Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a
vosso Pai, que está nos céu.”

