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O poder da influência

SÉRIE: SERMÃO DO MONTE
Mt 5.13-14

INTRODUÇÃO 

Mateus 11.12, nos diz que, desde os dias de João Batista até agora, “o reino dos Céus é tomado por esforço, e

os que se esforçam se apoderam dele”. Esses gladiadores que venceram o próprio EU, que caminharam uma

milha a  mais,  sofreram o dano (1  Co 6.7b)  venceram a obstinação de terem seu próprio reino,  são agora

chamados de “SAL da terra e LUZ do mundo” 

O poder da simplicidade 

Que  influência  poderiam  exercer  as  pessoas  descritas  nas  bem-aventuranças,  neste  mundo  violento  e

agressivo?  Que  bem  duradouro  poderiam  proporcionar  o  humilde  e  o  manso,  os  que  choram  e  os

misericordiosos, ou aqueles que tentam fazer paz e não guerra? Jonh Stott. A simplicidade dos camponeses,

pescadores  que  praticamente  não  influenciavam  cultura  da  época,  agora  recebe  uma  missão  divina  de

influenciar  não  apenas  a  sua  comunidade  local,  mas  todo  o  mundo.  Pessoas  ignoradas  pela  sociedade,

consideradas iletradas, agora com o poder de mudar a história da humanidade através do seu testemunho. Vale

considerar que nesta missão de ser sal da terra e luz do mundo, já somos mais que vencedores, pois o maligno

já está vencido, derrotado, não existe uma guerra, uma demanda por espaço. Onde a luz chega, as trevas têm

que  sair.  Onde  a  influência  do  sal  em  preservar  e  dar  sabor  chega,  todas  as  forças  de  contaminações  e

dissabores têm que sair. (Vocês SÃO SAL E LUZ !!!)

Quando se perde o poder da influência como sal e luz?

Alguns cristãos têm deixado ofuscar a sua luz, em vez de mostrar sua luz através das suas obras, têm buscado

apenas os seus próprios interesses e isso tem abafado a luz do Espírito Santo em suas vidas. A mistura com as

coisas do mundo tem tirado o seu poder de preservar. Cristãos nominais (evangélicos não praticantes) têm se

tornado insosso (insípido) e são pisados, ignorados pela presente geração.

A vida de testemunho, de quem é sal da terra e luz do mundo

Cristãos Sal e Luz abandona a ira, Mt 5.22

Cristãos Sal e Luz abandona a concupiscência habitual da lascívia, Mt 5.28

Cristãos Sal e Luz tem o casamento como sagrado, Mt 5. 30

Cristãos Sal e Luz não é vingativo, Mt 5:38-48

Cristão Sal e Luz perdoa, anda uma segunda milha, e oram por seus inimigos, Mt 5.41

COMPARTILHAMENTO

O que você entende na prática o que é ser sal da terra e luz do mundo? Como você tem avançado ou recuado no

desafio de ser sal da terra e luz do mundo?

CONCLUSÃO 

De acordo com Helmut,   ao olharmos para alguns cristãos "poderíamos pensar que a sua ambição é ser a

cumbuca de mel do mundo. Eles adoçam e açucaram a amargura da vida com um conceito demasiadamente

complacente de um Deus amoroso. Mas Jesus, evidentemente, não disse: 'Vocês são o mel do mundo.'  Ele

disse: 'Vocês são o sal da terra.' O sal arde e a mensagem não adulterada do juízo e da graça de Deus sempre

tem sido uma coisa que machuca. (JONH STOTT)
Pr. Carlos Antônio de Sousa

https://bibliaportugues.com/matthew/5-22.htm

