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Comentário lição 02

Que tipo de in�uência estamos exercendo sobre o mundo? Será que deixamos de in�uenciar?
Essa lição é uma excelente oportunidade para analisar o modo de viver cristão no mundo
concreto. As duas imagens que o Senhor usou no Sermão do Monte é um forte apelo para a
nossa in�uência ativa no mundo em que vivemos. O sal e a luz possuem funções essenciais
para seus devidos propósitos .1

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

O SAL TEMPERA E CONSERVA

No presente século conhecemos o sal como um elemento utilizado na alimentação humana
(cloreto de sódio), responsável por ressaltar os sabores dos alimentos ou, em casos especí�cos,
utilizado para conservar os alimentos antes da refrigeração. Apesar de ser um produto
relativamente barato em nossos dias, o sal já foi um elemento altamente valorizado nos
tempos antigos, tendo em vista a necessidade de grandes quantidades de sal para a preservação
de alimentos pela ausência da refrigeração. Uma rápida pesquisa fará com que encontremos o
sal como elemento comercializador na história, como por exemplo os povos celtas que por
possuir uma grande quantidade de sal a sua disposição, comercializava-o por artigos de luxo de
outros povos.

Contudo, tratando de um modo mais especí�co, duas �nalidades de utilização para o sal
devem ser observadas por nós cristãos, para que possamos entender a metáfora utilizada por
Cristo no Sermão do Monte – dar sabor e preservar.
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Os cristãos são “o sal da terra”. Dois dos valores do sal são: o sabor e o poder de preservar da
corrupção. O cristão e a igreja, portanto, devem ser exemplos para o mundo e, ao mesmo
tempo, militarem contra o mal e a corrupção na sociedade . Se o tempero não tiver sabor, não
fará diferença. Se os cristãos não �zerem um esforço para in�uenciar o mundo a seu redor,
serão de pouco valor para Deus. Se formos semelhantes ao mundo, não teremos importância.
Os valores cristãos não devem ser misturados com os mundanos, a �m de que in�uenciemos
as outras pessoas positivamente, da mesma maneira que o tempero na comida ressalta o
melhor sabor .
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Se não conseguirmos destacar a nossa relevância diante da sociedade que se afunda em
corrupção, estaremos perdendo a nossa capacidade de “dar o sabor” e de “preservar”.
Precisamos in�uenciar o mundo com nossas ações e nossas palavras, pois essa é a nossa missão.

Vocês são o sal da terra. É da nossa própria natureza temperar tudo o que está a nossa volta. É
da natureza de nossa fé espalhá-la em tudo o que tocamos. Nós a difundimos por todos os
lados a todos os que nos rodeiam. No relacionamento com os outros, somos modestos, sérios
e humildes. Mostramos que temos fome de justiça e que amamos a Deus e à humanidade.
Agindo dessa forma, fazemos o bem a todos e muitas vezes recebemos o mal em retribuição.
Essa é a grande razão pela qual Deus nos pôs ao lado de outros homens, para que possamos
comunicar aos outros toda a graça que recebemos de Deus. Toda a disposição, palavra e obra
santa que praticamos pode in�uenciá-los. Assim, haverá certo controle sobre a corrupção que
está no mundo. Por meio de nós, ao menos uma pequena parte pode ser salva da
contaminação geral do pecado e feita santa e pura diante de Deus .5

Destaque
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O sal possui uma dupla função: temperar e conservar. Sim, o nosso Senhor conta conosco
para trazer boas novas às pessoas que estão perdidas na vida e que caminham para a destruição.
Os desa�os são imensos. Ao mesmo tempo, somos chamados para dar uma dimensão moral
clara ao mundo por meio de nosso comportamento. Se há um apodrecimento moral no
mundo, o cristão está lá para deter esse processo. E como isso acontece? Quando um pecador,
acostumado na prática de seu pecado, tem um encontro vivo com Jesus e, então, suas
dimensões – espiritual e moral – se transformam poderosamente. Ele passa pelo processo do
novo nascimento. Seus valores não são mais da terra, mas do céu .1

Na metáfora que Cristo faz comparando o cristão com o sal, Ele mostra que cada discípulo
tem uma vida que dá sabor e que pode preservar. É preciso entender que esse mundo
dominado pela natureza carnal pecaminosa irá cada vez mais de mal a pior. Desde o momento
em que a carne começou a reinar, a situação do homem sem Deus é o caminho da podridão
(Gn 6.3) […] Nesse mundo vil e pecaminoso, quando o cristão atua como sal, vivendo a
verdadeira vida cristã, ele pode combater a corrupção moral e espiritual. Entretanto, para que
isso aconteça, ele precisa ter um viver segundo a Palavra de Deus, andar em santidade e
verdade, desenvolver a prática da leitura e da oração, pois, dessa forma, não se contaminará
com o mundo, mas será sal nesta Terra .2

A LUZ ILUMINA LUGARES EM TREVAS

Outro elemento metafórico utilizado por Jesus em suas palavras foi a luz. A �nalidade da luz é
fazer enxergar; ela é o agente físico que permite que os objetos sejam visíveis para os seres
humanos. Sem luz não conseguiríamos ter direção em nossas vidas, que estariam envoltas nas
trevas da escuridão o que impossibilita o caminhar e até acarretariam em problemas de saúde
vinculados.
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A intenção de Cristo em seu ensino era destacar o papel do cristão em re�etir a Jesus diante de
uma humanidade envolta na escuridão do pecado. O nosso testemunho deve ser a fonte de
iluminação que fará os homens glori�carem a Deus e se voltarem para Ele. Um cristão que no
mundo não consegue se destacar das trevas está distante de sua �nalidade de ser luz.

Os cristãos são a luz do mundo com respeito a suas disposições e também a suas ações. A
santidade dos cristãos os torna tão visíveis quanto o Sol no céu. Assim como não podemos sair
do mundo, também não podemos �car nele sem sermos visíveis para toda a humanidade. Não
podemos fugir dos homens. Enquanto estivermos entre eles, é impossível escondermos a
modéstia e a humildade. Não podemos esconder o caráter cristão. Não podemos esconder a
disposição pela qual aspiramos a ser perfeitos como Deus no céu é perfeito. O amor não pode
ser escondido assim como a luz não poder ser ocultada. Acima de tudo, não poder ser
escondida quando brilha em ação. Quando nos exercitamos numa obra de amor, qualquer
que seja, somos observados .5

Se nos escondermos diante do mundo, estaremos desprezando o nosso chamado como
discípulo de Jesus. O nosso caráter e os nossos valores cristãos não podem ser escondidos em
meio as trevas. Precisamos re�etir o poder do evangelho para aqueles que necessitam de
salvação e libertação em Cristo.

Será possível esconder uma cidade no topo de uma montanha? Não, de noite, sua luz pode ser
vista a quilômetros de distância. Se vivermos para Cristo, brilharemos como luzes e
mostraremos aos outros como Cristo realmente é. Mas esconderemos nossa luz se �camos
quietos, quando devemos falar; se juntarmo-nos à multidão; se negarmos a luz; se deixarmos
que o pecado escureça a luz que há em nós; se não explicarmos aos outros a origem de nossa
luz; se ignorarmos as necessidades dos outros. Seja um farol de verdade, não oculte a luz de
Cristo ao restante do mundo .4

Destaque
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Os atos justos dos cidadãos são as luzes que fazem o reino o reino visível a todos. Uma vez
mais, nós vemos que o Reino dos Céus é um reino interior, que pode ser visto e deve ser
procurado em todos os seus cidadãos. Sim, aqui falamos de valores que fundamentam o agir
do cristão. Esses valores são celestiais […] os nossos pensamentos não estão �xados no presente,
não nos preocupamos quando os homens nos matam, uma vez que a morte também é uma
dívida que precisa, de qualquer modo, ser paga. Ou seja, os valores que regiam os cristãos do
passado, como devem reger os do presente, são os valores bíblicos atemporais, conforme
descritos no Sermão do Monte. As imagens do sal e da luz são as formas visíveis desses valores .1

Para falar do cristão regenerado, Jesus fez uso da metáfora do sal e da luz. Na primeira, o que
se destaca é o aspecto negativo, por outro lado a luz é positiva; a primeira age de modo
discreto, enquanto a segunda é aberta, todos podem contemplar o seu brilho. Os cristãos
regenerados deixam o brilho da santidade de Deus ser contemplado por outros, pois, como
luz que são, expressam ao mundo o conhecimento de Deus, bondade, sabedoria e justiça (Mt
6.22,23; Ef 5.8,9). As trevas, por outro lado, revelam desespero, escuridão e ignorância, e aluz
expressa sabedoria, amor e riso […] O cristão como luz tem de ter consciência do seu papel
nesta Terra, que é transmitir o brilho de Cristo. Não é sua missão como Igreja ser voz
interpretativa e atuante em questões políticas, sociais e econômicas, mas, sim, ser a luz de
Cristo para espalhar a salvação. Caso não proceda dessa forma, estará desviando a luz de seu
verdadeiro curso .2

DISCÍPULOS QUE INFLUENCIAM

Ser sal e ser luz é estar na posição de in�uenciar. Devemos ser a in�uência positiva naquilo que
o mundo vê e naquilo que não apresenta tanto destaque. Precisamos ter o homem interior
renovado em Cristo, e assim transmitir, por nossas ações e obras, a imagem redentora que nos
transformou e que pode transformar em nossos tempos.
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O mundo verá a luz do Reino de Deus por meio das boas obras feitas pelos discípulos de
Jesus . Deixemos que a nossa luz brilhe diante dos homens para que vejam as nossas boas
obras. Que o cristão nem de longe planeje ou deseje esconder a própria religião. Pelo
contrário, que o nosso desejo seja o de não escondê-la. Façamos todo esforço para colocar a luz
num castiçal, não sob uma vasilha. Devemos fornecer luz a todos os que estão na casa.
Tomemos cuidado para não buscar o nosso próprio louvor nisso. Não desejemos nenhuma
honra para nós mesmos. Que o nosso único alvo seja que todos os que virem as nossas boas
obras possam glori�car ao nosso Pai que está no céu .
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Os ensinos de Cristo presentes em Mateus 5.13-16 são bem incisivos e diretos, esclarecendo
que todos aqueles que vivem nEle, a luz maior, irão in�uenciar esse mundo que se encontra
nas trevas. Querendo ou não, as pessoas ímpias verão muitas boas obras desenvolvidas pelos
discípulos de Cristo no seu viver diário […] O cristão verdadeiro busca in�uenciar o mundo
com o testemunho vivo que recebeu de Cristo. Ele não pratica boas obras para ser visto e
aplaudido pelos homens, como procediam os escribas e fariseus, porquanto dessa maneira não
in�uenciará em nada, pois não re�etirá a luz de Jesus em seu ser, antes será fruto de seu
próprio esforço, o que contraria o ensino da Palavra (Tt 3.5). Tudo o que o crente faz é para
que o Senhor seja glori�cado. Nossa luz deve ser acesa para in�uenciar e levar vidas a Cristo
Jesus, não a nós mesmos (Sl 22.23; 1 Co 10.31) .2

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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