VÓS SOIS A LUZ DO MUNDO - INDUSTRIA

Vós sois o sal da Terra
▪ Vós sois o sal da terra;
mas se o sal se tornar

insípido, com que se há
de restaurar-lhe o
sabor? para nada mais
presta, senão para ser
lançado fora, e ser
pisado pelos homens.
Mateus 5:13

Vós sois o sal da Terra
▪ "Sal da terra" se tornou uma
▪

▪
▪

▪

expressão comum.
Significa pessoas
essencialmente boas.
A origem é a Bíblia, a partir do
Sermão do Monte, citado no
Evangelho de Mateus.
De acordo com o Dicionário,
"o sal da terra" é agora usado
para descrever "uma pessoa ou
pessoas de grande bondade,
confiabilidade ou honestidade".
Assim, ele se refere a uma
pessoa ou grupo considerado
como a parte mais nobre da
sociedade.

Nos tempos bíblicos, o sal era usado para diversas finalidades:
USO CERIMONIAL - Sal desempenhou um papel importante nos sacrifícios e oferendas do Antigo
Testamento.

TEMPERO - As pessoas usam sal para realçar o sabor dos alimentos. Ao comparar seus seguidores ao sal,
Jesus indicou que eles deveriam dar sabor ou tempero a sociedade.

CONSERVANTE - Desde os tempos primitivos, o sal tem sido usada para conservar a carne e outros
alimentos. Da mesma forma, Jesus ensinou aos seus seguidores a guiar outras pessoas para um caminho
correto de vida, preservando-se dos fracassos.
DESINFETANTE - O sal tem sido muito utilizado como agente de limpeza. Partes do corpo infectado pode
ser embebido em água salgada para a desinfecção. Jesus poderia estar incitando seus seguidores a ajudar a
limpar um mundo sem Deus, vivendo uma vida religiosa e dando um exemplo para os outros.

SEPULTAMENTO - O sal foi uma das especiarias que eram tradicionalmente utilizados para preparar um
corpo para o enterro.
UNIDADE DE TROCA - Os romanos pagavam seus soldados em sal (chamado de salarium) - daí vem a
palavra salário, e frases como ”vale seu sal " e "fiel a seu sal". E se você é uma mina de sal ", você adiciona
minério valioso ou algo semelhante para que potenciais compradores saibam que eles estão recebendo algo
de valor.
DEGELO – Sal sempre foi útil para descongelar e derreter gelo. Em nossos dias, as pessoas espalham sal
nas estradas para este fim. Servindo como o sal, e amando os outros, os seguidores de Jesus podem
descongelar os corações das pessoas com sua bondade, tornando-os abertos a amizade, relacionamentos e à
verdade de Deus.

▪ Nos dias de Jesus, sal era um bem raro. Aristocratas gregos tinham o

costume de comprar seus escravos pagando com sal. Se o escravo não
satisfizesse as expectativas do comprador, dizia-se "que escravo não valia o
seu sal." Daí a expressão, "Ele não vale o seu sal".
▪ Como sal, os seguidores dos ensinamentos de Jesus, são um precioso bem
neste mundo.

Vós sois a luz do mundo
▪ Vós sois a luz do mundo. Não

se pode esconder uma cidade
situada sobre um monte; nem
os que acendem uma candeia
a colocam debaixo do
alqueire, mas no velador, e
assim ilumina a todos que
estão na casa.

▪ 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 5:14

Vós sois a luz do mundo
▪ Nos dias de Jesus, as lâmpadas

eram simples e feitas de barro. Eles
tinham um reservatório de azeite e
um "bico", onde havia o pavio.
Lâmpadas domésticas eram
pequenas o suficiente para serem
colocadas na palma da mão.
▪ Quando estava escuro o suficiente
para acender uma lâmpada, as
pessoas colocavam-na alto o
suficiente para iluminar tudo ao seu
redor --- em uma prateleira na
parede de pedra de sua casa ou em
um candelabro de madeira no
centro da sala.

▪ Há uma história simples de um homem que levou um grupo de

pessoas em seu vagão, rapidamente e com segurança, através de
uma estrada que passava por uma floresta escura.
▪ Quando ele foi questionado sobre como ele sabia onde todas as
árvores estavam ao longo da estrada para que ele pudesse evitálas enquanto dirigia nesta estrada estreita, ele respondeu que não
sabia onde elas estavam; mas acrescentou:
▪ "Eu olhei para a abertura entre as copas das árvores e sabia que
se eu seguisse a luz que vinha de cima eu estaria seguro."

Deixar nossa luz brilhar não é uma mera abstração. Devemos
engajarmo-nos em comportamentos concretos.
Nossa luz brilha pela forma como vivemos, as escolhas que
fazemos, as atitudes que assumimos.
Ela brilha quando somos cortês e respeitosos; quando nós
respeitamos a vida, e abstemo-nos de comportamentos
imprudentes e arriscados.
Nossa luz brilha quando purificamos nossas almas, quando
fazemos caridade e quando lutamos pela justiça.
Nossa luz brilha quando amamos ao invés de odiar, quando
buscamos a reconciliação, e oramos por nossos inimigos ao invés de
buscar vingança.

Nossa luz brilha quando somos corretos e quando falamos a
verdade.

▪ Sua vida é algo opaco, não

transparente, enquanto você olha para
ela de uma forma comum. Mas se você
olhá-la através da luz da bondade de
Deus, verá que ela é brilhante,
radiante. E então você se perguntará
com espanto: É realmente a minha
própria vida que eu vejo diante de
mim?

Albert Schweitzer (14 Janeiro 1875 – 4
Setembro 1965) Recebeu o Nobel da Paz em
1952

Muitas vezes, olhando nossas
próprias limitações nos sentimos
impotentes e pequenos, e torna-se
difícil acreditar que, um dia,
seremos capazes de ter até mesmo
um pouco de luz brilhando.

Nós nunca deveríamos nos
desesperar e nem perdermos a
esperança.

Nós não somos nem incapazes e
tampouco impotentes para nos
melhorarmos.

▪ Há uma poderosa luz da verdade e da bondade que existe
dentro de nós. Se permitirmos que esta luz brilhe
intensamente ela auxiliará os outros a fazerem o mesmo.

▪ Uma noite, um homem pegou uma

pequena vela de uma caixa e começou a
subir uma escada longa e tortuosa.
▪ "Para onde vamos?" perguntou a vela.
▪ "Nós iremos subir mais alto do que uma

casa para mostrar aos navios o caminho
do porto."
▪ "Mas nenhum navio no porto poderá ver a

minha luz", disse a vela. ”Sou tão
pequena."
▪ "Se sua chama é pequena", disse o

homem ", apenas mantenha-a acesa e
deixe o resto comigo."

▪ Quando chegaram ao topo da longa escada, eles chegaram a uma lâmpada de

grande porte. Então ele tomou a pequena vela e acendeu a lâmpada. Logo os
grandes espelhos polidos atrás da lâmpada enviava feixes de luz que poderiam ser
vistos a uma grande distância.

Como uma analogia, poderíamos dizer que
somos velas de Deus. Nosso trabalho é
continuar a brilhar.

Algum dia, talvez, a luz interior
brilhará de nós, e então não
precisaremos de nenhuma outra luz.
Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe (8 August 1749 – 22 March
1832) was a German writer and polymath. Goethe is
considered the supreme genius of modern German literature.

Indústria
▪ Indústria - Não perca
tempo, empregue
sempre seu tempo em
algo útil; cortar todas as

ações desnecessárias.

• Se estamos empenhados em trabalhar para a nossa iluminação pessoal não há tempo a
perder, devemos usar todas as oportunidades que a vida nos apresenta para aprender e
para crescer.

• Devemos estar atentos para não nos engajarmos em ações reprováveis ou quaisquer
ações que podem nos impedir de nos aliarmos com a bondade.

• 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não
pratique o mal?
• “Não; cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo
mal que haja resultado de não haver praticado o bem.” O Livro dos Espíritos

"Nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados. Nosso medo mais
profundo é sermos poderosos além da medida.
É a nossa luz, não nossa escuridão que mais nos apavora.
Nós nos perguntamos: Quem sou eu para ser brilhante, maravilhoso, talentoso
e fabuloso?
Na verdade, quem é você para não ser? Você é um filho de Deus. Ser pequeno
não serve ao mundo.

Não há iluminação em se encolher para que outras pessoas não se sintam
inseguros ao seu redor.
Todos nós somos feitos para brilhar, como fazem as crianças.
Nascemos para manifestar a glória de Deus que está dentro de nós.
Não é só em alguns de nós, está em todos.
E conforme deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos às
outras pessoas permissão para fazer o mesmo.

E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente
liberta os outros. ”
Marianne Williamson

Pessoas são como vitrais. Eles brilham e reluzem quando
o sol está presente, mas quando a escuridão aparece, sua
verdadeira beleza será apenas revelada se existir luz
interior.
Elizabeth Kübler-Ross

FAÇAMOS NOSSA LUZ
“Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens.”
Jesus – (Mateus, 5:16)
▪

(…) A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da
insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e
sentimentos.

▪

Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso é impossível encontrar o caminho da
libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos
Mensageiros Divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que
seja.

▪

É indispensável organizar o santuário interior e iluminálo, a fim de que as trevas não nos dominem.

▪

É possível marchar, valendonos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos
constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastarse de nós, convocados pelos
montes de elevação que ainda não merecemos. (…)

▪

(…) Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de auto educação, de conversão
substancial do “eu” ao Reino de Deus.

▪

Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença,
comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia,
conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito
pelos vales do mundo. (…)

▪

(…) Todavia, avançar sem luz é impossível.
Pelo espírito Emmanuel, através do médium Francisco Xavier, do livro Caminho Verdade e Vida

