




LEITURA BÍBLICA EM CLASSE

Mateus 5.13-16

13 - Vós sois o sal da terra; e, se o sal for insípido, com que se há 

de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser 

pisado pelos homens.

14 - Vós sois a luz do mundo; não se pode esconder uma cidade 

edificada sobre um monte;

15 - nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, 

mas, no velador, e dá luz a todos que estão na casa.

16 - Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que 

vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está 

nos céus.



INTRODUÇÃO



Vós sois o sal da terra;

Vós sois a luz do mundo;

Duas metáforas que Jesus usou no sermão 

do monte para ensinar a importância da 

igreja como agente influenciador do Reino 

de Deus para o mundo atual



I – O SAL TEMPERA E 

CONSERVA

1. Definição.



Na Bíblia, a palavra “sal” aparece como 

substância branca usada como tempero (Jó 

6.6; Mc 9.50), remédio e conservante (Ez 16.4).

No grego bíblico, há pelo menos quatro 

significados para a palavra halas, 

substantivo neutro para sal:



1) Sal como tempero; 

2) Sal como substância fertilizante para a terra 

arável; 

3) Sal  como substância que conserva os 

alimentos da deterioração; 

4) como sabedoria e graça no discurso (Cl 4.6).

A vossa palavra seja sempre agradável, 

temperada com sal, para que saibais como 

vos convém responder a cada um.



2. A importância do sal.



Duas funções importantes do sal

➢ Dar sabor – Uma vida moderada e equilibrada

➢ Preservar  - Assim como o sal tem a função 

de combater as bactérias  e conservar os 

alimentos, o crente como sal da terra combate 

a corrupção do mundo e preserva a santidade

Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está 

no maligno. 1 João 5:19



3. O cristão como sal.



Como cristãos, devemos influenciar o 
mundo que se encontra em estado de 

podridão espiritual (Lc 14.34,35).

"O sal é bom, mas se ele 

perder o sabor, como 

restaurá-lo?

Não serve nem para o 

solo nem para adubo; é 

jogado fora. "Aquele que 

tem ouvidos para ouvir, 

ouça". Lucas 14:34,35

O cristão deve 
expressar os valores 
morais e espirituais 
do Evangelho em sua 
vida, opondo-se aos 
valores do mundo.



II – A LUZ ILUMINA 

LUGARES EM TREVAS

1. Conceito físico e metafórico.



✓ A luz procede dos corpos celeste e também 

pode se artificial, criada pelos homens

✓ Ela traz claridade a tudo que esteja nas trevas

A luz usada como metáfora do ponto de 

vista bíblico

DEUS

Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm lá do alto, 

descendo do Pai das luzes, em quem não pode 

existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1:17

JESUS A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João 1:4

CRISTÃOS Vocês são a luz do mundo; Mateus 5:14



2. O cristão como luz.

Nas palavras de Jesus não há dubiedades.

Observe que Ele não disse: vós deveis ser 

a luz; mas sim: vós sois a luz; É o que se 

espera do cristão

Jesus se 
refere às 
boas obras

Assim resplandeça a vossa luz diante dos 

homens, para que vejam as vossas boas 

obras e glorifiquem a vosso Pai, que está 

nos céus. Mateus 5:16



3. A luz em lugares de trevas.

É impossível impedir o brilho de uma luz em uma 

cidade edificada, assim é impossível o crente não 

brilhar neste mundo de trevas

Vós sois a luz do mundo; não se 

pode esconder uma cidade 

edificada sobre um monte; Mt 5:14



➢A natureza de Cristo é adquirida através do 

novo nascimento

➢Todos que passaram pelo novo nascimento 

trás consigo a luz de Cristo

➢A luz de Cristo é refletida pelas boas obras

Quem pratica a verdade se 

aproxima da luz, para que as suas 

obras sejam manifestas, porque são 

feitas em Deus. João 3:21



Você não pode produzir a luz que vem de Deus 

por sua própria força, pois ela é gerada  por 

intermédio do Espírito Santo que o fortalece (Mt

25.4; At 7.55).

…mas as prudentes, além das lamparinas, 

levaram óleo nas vasilhas. Mateus 25:4

Mas Estêvão, cheio do Espírito Santo, fitou os 

olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que 

estava à direita de Deus. Atos 7:55



III – DISCÍPULOS QUE 

INFLUENCIAM

1. Sendo “sal”.



➢ O sal não aparece, pois atua 

de maneira oculta e silenciosa. 

➢ Significa que, antes de 

testemunharmos 

publicamente, é preciso 

renovar o “homem interior” 

Por isso não desfalecemos; mas, 

ainda que o nosso homem exterior se 

corrompa, o interior, contudo, se 

renova de dia em dia. 2 Coríntios 4:16



2. Sendo “luz”.

➢ Como luz, o cristão deve “brilhar” na família, na 

escola, no trabalho e em toda a sociedade.

➢ Os cristãos devem andar na luz onde Deus 

está e não na escuridão do pecado

Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e 

luz para o meu caminho. Salmos 119:105

Mas, se andarmos na luz, como ele na luz 

está,… 1 João 1:7



3. A influência cristã.

➢ Ao dizer “temos este tesouro”, o apóstolo se refere às boas 
novas da Salvação que recebemos do Senhor Jesus, uma 
dádiva de valor inestimável. 

➢ Já a expressão “vasos de barro” é uma ilustração do 
apóstolo para se referir ao corpo e a mente dos homens.

Paulo disse que temos um tesouro em vasos de barro (2 Co 4.7). 

Esse tesouro é a verdade do Evangelho.

O poder extraordinário é de Deus, e não nosso. Deus é a 

fonte desse poder, e não nossas próprias realizações.



As virtudes do fruto do Espírito são referencias de quem é 

sal e luz, pois tem a responsabilidade de representar a sua 

pátria celestial; ele é um embaixador de Cristo na terra

De sorte que somos embaixadores da 

parte de Cristo,…  2 Coríntios 5:20

Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, 

longanimidade, benignidade, bondade, fé, 

mansidão, temperança. Gálatas 5:22



conclusão

✓ Neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a 

influência dos servos de Cristo para promover verdadeiras 

mudanças. 

✓ É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós para que todos 

vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. 

✓ Mas também é preciso lembrar de que sem um verdadeiro 

testemunho o Evangelho não será levado a sério entre os homens. 

✓ Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente 

transformada, sincera e sem artificialismo, exerceremos o nosso 

papel de sal da terra e luz do mundo.



REFLEXÃO



Qual a definição de sal?

A palavra “sal” aparece como 

substância branca usada como 

tempero (Jó 6.6; Mc 9.50), 

remédio e conservante (Ez 16.4).



Quais as duas funções do sal, 

segundo a lição?

Dar sabor e preservar os alimentos.



O que se espera do cristão no 

Reino de Deus?

No Reino de Deus, o que se espera 

do cristão é que “seja” e “viva” 

como luz deste mundo.



Para qual verdade bíblica o crente 

deve atentar?

O cristão não pode manter sua vida 

como luzeiro pela própria força, 

mas por intermédio do Espírito 

Santo que o fortalece.



De maneira concreta, qual o lugar em 

que o crente deve brilhar como luz?

Como luz, o cristão deve brilhar 

na família, na escola ou na 

universidade, no trabalho e em 

toda a sociedade.


