
 
 

 
 

A MISSÃO É SERVIR – PARTE VII 
 

  

Mateus 5:13-16 

  

 
 
 

I N T R O D U Ç Ã O 
 

 

Cindy Jacobs, autora e conferencista norte-americana, fez a seguinte afirmação: “Lembre-se de 

que você pode ser a única Bíblia que outras pessoas podem ler.” Que grande verdade! O que 

somos está estreitamento vinculado ao que cremos. É por isso que nossa conduta é o reflexo 

do que está em nosso coração. Que testemunho estamos dando? Como é que os outros estão 

nos vendo? Somos uma influência positiva na vida de nosso próximo?  

 

 
 

 

D E S E N V O L V I M E N T O 
 

 

Com uma riqueza de expressões muito próprias dEle mesmo, Jesus ensinava as verdades 

eternas utilizando elementos comuns da vida. Neste estudo, vamos ter a oportunidade de 

analisar dois textos que mostram a importância de um fiel testemunho cristão.  

 

1. O Sal da terra: A mensagem de Jesus é dirigida especialmente aos Seus discípulos, agora 

em sua nova condição de embaixadores do reino do Céus. Havia outras pessoas ali para ouvi-

Lo, é claro, e entre elas estavam também os espias dos fariseus. A ideia básica que Jesus deseja 

destacar é que o sal serve principalmente para conservar e temperar o alimento. Esse era o 

uso mais comum do sal na antiguidade. Acrescentava-se sal a todos os sacrifícios no rito 

cerimonial do passado (Lv 2:12; Ez 43:24; Mc 9:49). Sem sal os sacrifícios não eram aceitáveis. 

Na Palestina, o sal era recolhido na costa do Mediterrâneo ou do Mar Morto e arredores. A 

forma como o recolhiam tornava-o bastante impuro. Quando umedecia, por ser altamente 

solúvel em água, ele desaparecia e ficavam só as impurezas, que eram insípidas. Possi-

velmente, ali onde se encontravam, Jesus e a multidão podiam ver as fileiras brancas de sal 

que já havia perdido o seu valor.  

 



2. Instrumento da salvação de outros: Assim como o sal, ao tornar-se um instrumento para 

a salvação de outros, por meio da pregação do evangelho, o cristão exerce uma influência 

preservadora e purificadora no mundo. Os discípulos deviam reconhecer que a salvação de 

seu próximo era a sua primeira responsabilidade. Não deviam retirar-se da sociedade por 

causa da perseguição nem por outras razões. Tinham que permanecer em estreito 

relacionamento com seu próximo. Se o sal perde o seu sabor, torna-se insípido. Seria ilógico 

ao cristão perder suas características essenciais e ainda continuar sendo um cristão, da mesma 

maneira que o sal que perdeu seu sabor não pode continuar sendo considerado e empregado 

como sal. Se o cristão é cristão só de nome, sua cidadania nominal no reino do Céu torna-se 

uma farsa. Não pode ser um cristão se não reflete o caráter de Cristo, não importa qual seja a 

sua profissão.  

 

 
 

C O N C L U S Ã O 
 

 

Um cristão cuja vida perdeu a graça e o poder de Cristo, “não serve mais para nada”. Ainda 

mais se ele se torna um verdadeiro prejuízo para a causa do reino de Deus por viver uma vida 

que representa mal os princípios de Seu reino. Temos nós considerado a nossa influência 

sobre outras pessoas? Temos pensado que espécie de cristianismo estamos demonstrando? 

É possível que sejamos a única Bíblia que outras pessoas podem ler. Nossa linguagem, nosso 

comportamento, nosso bom senso e atitudes proclamam aos quatro ventos que tipo de 

pessoas somos nós. Temos o privilégio de ser chamados filhos de Deus. Porém, temos também 

a responsabilidade de viver como verdadeiros filhos Seus.  

 

 
 

D E S A F I O 
 

 

a. Nossa fé e nossas crenças devem ser um estilo de vida que faz a diferença em um mundo 

arruinado pelo pecado.  

b. Se no passado cometemos erros, Jesus está disposto a perdoar-nos e dar-nos uma nova 

oportunidade. Os fracassos do passado não podem influenciar o nosso futuro.  

c. Desejamos nós aproveitar essa oportunidade?  

d. Estamos dispostos a demonstrar que somos cristãos genuínos? 
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