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Jesus identifica aqueles que o seguem, agora, como 
sal da terra e luz do mundo. Sim! Os bem-aventurados 
são enviados ao mundo a fim de conter seu estado 
de putrefação e iluminá-lo ante as densas trevas nas 
quais ele habita. Essa identidade que Cristo nos deu 
independe dos nossos méritos, pois, ela não vem de 
nós, antes, só pode ser desfrutada quando estamos 
em comunhão com outros irmãos no corpo de Cris-
to. Nossa missão é gloriosa e comunitária.

Você consegue se perceber como sal da terra e luz 
do mundo?
Você já havia pensado que a missão cristã não é vivi-
da de forma isolada, mas na comunhão da igreja?

Senhor, quando fizeste chegar ao meu coração teu 
santo evangelho, tu me deste o privilégio de ser con-
tado entre os bem-aventurados. Quero essa bem-a-
venturança não apenas para mim, mas para tantos 
quantos o Senhor almejar abençoar através do meu 
chamado. Ajuda-me, então, a ser sal da terra e luz do 
mundo, de forma a glorificar teu nome acima de todo 
nome. Livra-me de tornar-me insípido ou misturar-
-me a escuridão deste mundo caído. Amém.

Faça um exame honesto do quanto você e sua igreja 
estão sensíveis ao serviço a Deus na figura do pró-
ximo, exatamente nos moldes ensinados por Jesus 
nessa passagem. Peça ao Senhor iluminação e este-
ja atento ao que você, com a ajuda da sua igreja, pode 
fazer aos que estão perto, segundo os dons que o 
Senhor lhes tem dado.

Procure fortalecer os vínculos de comunhão com 
seus irmãos em sua igreja. Busque-os intencional-
mente a fim de que, juntos, vocês se fortaleçam mu-
tuamente e se mobilizem no serviço ao próximo para 
a glória de Deus. 
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