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O CRISTÃO, O SAL E O MUNDO 
Texto - base: Mt 5.13; Mc 9.50c. 

 
 
INTRODUÇÃO. Quem somos nós, os cristãos, que professamos nossa fé em Jesus Cristo? Será que todos temos 

a devida conscientização de qual é o nosso papel aqui na terra? 
O Senhor Jesus nos deixou bem claro da Sua vontade e comissão que, em relação a nós, não obstante sendo nós 

cidadãos dos céus, permanecemos ainda aqui; e assim, portanto, temos que desenvolver, a contento, duas especiali-
dades que Ele mesmo citou: o sal da terra e a luz do mundo. No entanto, por questão de espaço e tempo, estaremos 
analisando desta feita O SAL e suas lições para o nosso dia-a-dia. 

 
 
 

 
I. A RELAÇÃO DO SAL (O CRISTÃO) COM A TERRA (O MUNDO) 

 
 
1. A REFERÊNCIA QUE JESUS FAZ À “TERRA”, NÃO É O TERCEIRO PLANETA DO SISTEMA 

SOLAR, (OU A PARTE SÓLIDA DA SUPERFÍCIE DO GLOBO), MAS O “MUNDO”. 
 
a) Qual o significado espiritual da expressão “Terra” (mundo)? 
* A sociedade corrompida pelo pecado - 1Jo 2.16; Fp 2.15. 
* A força que se opõe a Deus - Ef 6.12. 
 
b) Qual o domínio espiritual deste mundo? 
* Satanás é o deus deste mundo - 2Co 4.4. Portanto: 
> O mundo jaz no maligno - 1Jo 5.19. 
> O mundo é inimigo de Deus - Tg 4.4. 
 
c) Quais as características deste mundo? 
* Materialismo - Lc 17.26-30; Rm 1.25. 
* Profanação - Mt 2327. 
* Corrupção - Gn 6.12; Jd 1.7; 2Tm 3.1-5. 
* Ateísmo - Sl 14.1. 
* Doutrinas de demônios - lTm 4.1-3. 
* Anticristão - 1Jo 2.18. 
 

 
 
 

II. AS FUNÇOES DO SAL 
 
 
1. IMPEDIR A PUTREFAÇÃO (apodrecimento, corrupção). 
 
a) Como o cristão, sendo o salda terra, pode impedir o apodrecimento /corrupção? 
* Tornando-se irrepreensível - Fp 215; Sl 15.2. 
* Apresentando o caráter de Cristo em sua vida - Gl 2.20; Cl 1.27. 
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2. TRANSMITIR SAÚDE. 
 
a) Como o cristão, sendo o salda terra, pode transmitir saúde? 
* Pregando a Palavra que sara (Sl 107.20; Jo 6.63). Como pregar a Palavra? 
> Na autoridade do nome de Jesus - At 3.4-6; At 9.34. 
> No poder da fé - At 3.16; lJo 5.4. 
> No poder da oração - Tg 5.15. 
> Na unção do Espírito Santo - Lc 4.18; At 1.8. 
 
 
3. GERAR CALOR (Com efeito, nos países temperados e frios, o sal é utilizado para impedir que o gelo e a ne-

ve se produzam nas estradas e ruas no rigor do inverno. O sal, portanto, impede que se consolide a frieza, que pre-
domine o gelo). 

 
a) Como o cristão, sendo o sal da terra, pode gerar e transmitir calor? - Lv 6.13; Mc 9.49. 
* Ser “sal da terra” é, também, trazer “calor humano”, solidariedade e amor ao lugar onde estamos - Jo 11.33-

36,43-45. 
> Temos sido instrumento para o aumento da amizade e do companheirismo entre as pessoas? - At 9.36-42. 
> Temos levado as pessoas a reavaliar a sua relação com Deus, ou somos os principais “refrigeradores” do am-

biente onde estamos, levando as pessoas a se distanciar cada vez mais do “Sol da justiça” e do “fervor espiritual?” 
- Rm 12.11; At 18.25. 

 
 
4. CONSERVAÇÃO. 
 
a) Como o cristão, sendo o sal da terra, pode conservar? 
* Através da estabilidade espiritual - Ef 3.17; 1Co 15.58. 
* Cumprindo os deveres sociais e cristãos - Mt 22.21. 
* Tendo uma conduta cristã - Sl 15.1-5. 
* Cultivando os bons costumes - 1Co 15.33; Ap 22.11. 
* Não dando escândalo - 1Co 10.32. 
 

 
 

 
III. AS QUALIDADES DO SAL 

 
 
1. O VALOR DO SAL (na palestina nos tempos de Jesus o sal era valorizado e indispensável como preservativo 

- defesa - de alimentos). 
 
a) Como sal que é, o cristão tem muito valor para Deus. Vejamos: 
* Somos herdeiros de Deus - Rm 8.17a. 
* Somos co-herdeiros de Cristo - Rm 8.17b. 
* Somos herdeiros da promessa - Gl 3.29. 
* Somos herdeiros da salvação - Hb 1.14. 
* Somos herdeiros do reino - Tg 2.5. 
 
b) O cristão deve transmitir o valor de Cristo ao mundo - 2Co 2.13-16; 3.3. 
 



3 
 

2. A ESSÊNCIA DO SAL. (O sal - cloreto de sódio - em estado puro não deteriora, mas se for misturado com 
outros elementos pode perder seu caráter distintivo e tornar-se inútil para qualquer coisa). 

 
a) Como deve ser o cristão, como o sal da terra, na sua essência? 
* Não deve viver misturado - Sl 1.1. 
* Deve manter a essência cristã - Rm 12.2. 
* Deve ser genuíno - At 11.26c. 

 
 
3. A COR DO SAL (cristalino e branco). 
 
a) As vestes do cristão, em relação ao sal, devem ser puras - Ec 9.8a. 
 
b) As palavras do cristão, em relação ao sal, devem ser puras - 2Tm 1.13. 
 
c) A mente do cristão, em relação ao sal, deve ser pura - 1Co 2.16; Hb 9.14. 

 
 
4. A UNIDADE DO SAL (são vários grãos, tornando-se apenas em um) - Mc 9.50c. 
 
a) Como deve ser a unidade do cristão, em relação ao sal? 
* Não deve ser egoísta - 1Co 10.24; Mt 22.39. 
* Deve viver unido - Sl 133.1; Jo 17.20,21. 
* Não deve viver em dissensões - 1Co 3.1-3. 
* Deve viver em paz e amor com o seu irmão – 1Jo 4.20; lTs 5.13. 
 
b) Os santos como corpo de Cristo, vivem em unidade e comunhão - 1Co 12.12-27. 
 
 
5. A AÇÃO DO SAL. (os grãos de sal não trabalham individualmente e, uma pequena quantidade é suficiente 

para afetar milhares de grãos numa panela). 
 
a) Quais lições o cristão têm disto em relação às suas atividades? 
* Deve ajudar o seu próximo - Gl 6.2; lTs 5.14. 
* O trabalho cristão deve ser realizado em cooperação mútua - Ec 4.9a; Lc 10.1; Mt 18.19. 
* Tudo que o cristão fizer influenciará e prosperará - Sl 1.3; Mt 6.16. 
 
 
6. A CONSTÂNCIA DO SAL. 
 
a) O sal é “sal” em todo lugar. O que isso tem a ver conosco? 
* O cristão tem que ser cristão em todo lugar - Mt 26.69-74; 2Rs 4.9. 
* O cristão é perseverante - Mt 7.7; Ef 6.18. 
 
b) O cristão genuíno tem que ser firme - 1Pe 5.9; Pv 10.25; 1Co 10.12. 
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IV. AS LIÇÕES TRANSMITIDAS PELO SAL 
 
 
1. O SAL PROVOCA SEDE. 
 
a) Como o cristão, sendo o sal da terra, pode provocar sede? 
* Despertando o interesse do mundo - 2Rs 4.8,9. 
* Despertando o interesse dos crentes - At 8.17-19. 
b) A sociedade tem que perceber algo diferente no cristão - Pv 10.6; Pv 13.9; 14.19. 
 
 
2. O SAL DÁ SABOR (bom gosto). 
 
a) O cristão, sendo o sal da terra, pode dar sabor aos que estão ao seu redor! Vejamos: 
* Com palavras agradáveis e sábias - Pv 16.21,24. 
* Com bons conselhos - Pv 15.22,23. 
 
b) O cristão transmite satisfação da sua própria pessoa - 2Rs 2.1-9. 
 
 
3. O SAL TEMPERA. 
 
a) Como o cristão, sendo o sal da terra, pode produzir tempero? 
* Com qualidade e caráter - Ef 4.25. 
* Com atitudes cautelares (cuidado para evitar um mal; precaução) - Ef 5.15. 
* Com sua maturidade - Tt 2.2. 
 
b) A conversa do cristão deve ser agradável - Cl 4.6. 

 
 
4. O SAL É DIFERENTE DE OUTRO MATERIAL QUE É APLICADO. 
 
a) Sendo o sal, diferente de outras matérias, que lição transmite para nós? Vejamos: 
* O cristão é diferente do mundo - 2Co 6.14-16. 
* O cristão não é cúmplice das obras das trevas - Ef 5.11. 
* O cristão é escolhido do mundo - Jo 15.19; 17.14 -16. 
* O cristão não deve amar o mundo - 1Jo 2.13. 
 
b) O cristão genuíno separa-se dos crentes que andam desordenadamente - 2Ts 3.6. 

 
 
3. O SAL SE GASTA SENDO USADO. 
 
a) Sendo o cristão, o sal da terra, como pode ser desgastado? 
* Não medindo esforços na obra de Deus - 1Co 4.9-13. 
* Sofrendo na obra de Deus, na certeza de ser recompensado - 2Tm 4.6-8. 
 
b) Quanto mais sofremos na obra de Deus, mais gozamos de Sua presença - 1Pe 4.14 
 
c) Quanto mais sofremos por amor a Cristo, somos mais felizes - Mt 5.11; At 5.41. 
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d) Quanto mais nos desgastamos na obra de Deus, mais Deus nos usa - At 16.25-34. 
 

 
6. O SAL AGE SEM SER PERCEBIDO. 
 
a) Sendo o cristão, o sal da terra, como deve agir sem chamar atenção para si? 
* Sem se preocupar em aparecer - Jo 3.30. 
* Com humildade, ocultando-se em Deus - Tg 4.10. 
b) O que acontece aos humildes? 
* Gozam da presença de Deus - Is 57. 15. 
* Recebem mais graça de Deus - Tg 4.6. 
 
c) Os humildes procuram sempre os humildes - Pv 16.19. 

 
 
7. O SAL É PENETRANTE. 
 
a) Sendo o cristão, o sal da terra, como poderá ser penetrante mantendo sua pureza? 
* Vivendo dentro da podridão espiritual, mas não abalado - Pv 10.30; Sl 125.1. 
* Confiando em Deus, independente da situação e localização - Rm 8.31-37. 
* Permanecendo fiel, mesmo que dentro (em meio) a carnalidade - 1Jo 2.16,17. 
 
 
 

 
V. OS PERIGOS QUE OCORREM COM O SAL (OS CRISTÃOS) 

 
 
1. SER INSÍPIDO (que não tem sabor; desagradável, tedioso; monótono). 
 
a) Sendo o cristão, o sal da terra, como poderá tomar-se insípido (formalista)? 
* Tendo o coração longe do Senhor - Is 29.13. 
* Tendo o nome de que vive, mas estando morto - Ap 3.1. 
 
b) Deus não aceita oferta e oração de crentes formalistas - Is 1.13. 
 
c) O que leva o sal (o crente) a tornar-se insípido (formalista)? 
* Pouco vento (brisa do Espírito) - Ez 37.9,10, 14; Jo 3.8; Ct 4.16. 
* Pouca luz (Palavra de Deus) - Sl 18.28; 36.9; 43.3; 119.105; 1Jo 1.7. 
* Pouco calor (fogo do Espírito) - Lv 6.13; lRs 18.38; At 2.3; 51 84.11; Ap 1.12-16. 
 
d) Quais as conseqüências quando o sal (o crente) torna-se insípido? 
* Perde o seu sabor, o seu valor e o seu lugar - Mt 5.13. 

 
 
2. SER SALGADO (salgado demais - sal grosso). 
 
a) Sendo o cristão, o sal da terra, como poderá tornar-se salgado demais (crente fanático)? 
* Sendo santo aos próprios olhos - Pv 30.12; Is 65.2-5. 
* Vendo o pecado só nos outros - Mt 7.1-5. 
* Possuindo uma falsa religiosidade - Mt 6.5. 
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* Tendo, apenas, uma piedade formal - lTm 6.5. 
b) Um conselho da Palavra de Deus: veja-se 2Tm 3.5. 

 
 
3. SER DETERIORADO (estragado/apodrecido). 
 
a) Sendo o cristão, o sal da terra, como poderá tornar-se arruinado? 
* Perdendo o valor e o respeito diante da sociedade - Gn 19.14. 
* Perdendo a força espiritual - Jz 16.18-21. 
* Induzindo o povo de Deus à mistura - Ap 2.14; 2Pe 2.15. 

 
 
4. SER DESPREZADO (recusado/rejeitado). 
 
a) Sendo o cristão, o sal da terra, por que poderá ser rejeitado? 
* Se, tornar-se morno (causando vômito) - Ap 3.16. 
* Se, não permanecer em Cristo - Jo 15.6. 
* Se, tomar-se imprestável, nem mesmo servindo para adubo - Mt 5.13d. 

 
5. SER DESVIADO (afastado/apartado). 
 
a) Sendo o cristão, o sal da terra, quais conseqüências sofrerá, se for desviado? 
* Seu estado será pior do que o anterior - Lc 11.24-26. 
* É zombado e escarnecido pela sociedade. 
* Vai repousar na congregação dos mortos - Pv 21.16. 
* Torna-se abominável para os santos - Sl 101.103. 
 
 
 

 
VI. EXEMPLOS DE PESSOAS QUE AGIRAM COMO SAL 

 
 
1. NO ANTIGO TESTAMENTO. 
 
a) Noé (no caso do dilúvio/Arca) - Gn 6.9. 
 
b) Abraão (no caso de Sodoma e Gomorra/Ló) - Gn 18. 22-33. 
 
c) José (no Egito nos casos de Potifar e Faraó) - Gn 39.7-12; 41.38. 
 
d) Elias (no caso da viúva de Sarepta) - lRs 17.18 -24. 
 
e) Elizeu (no caso da mulher sunamita) - 2Rs 4.32-36. 
 
f) Os três jovens hebreus (no caso da estátua de Nabucodonozor) - Dn 3.14-18, 28-30. 
 
g) Daniel (no caso da cova dos leões) - Dn 6.10, 22-28. 
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2. NO NOVO TESTAMENTO. 
 
a) O apóstolo Paulo (no caso da viagem em alto mar/naufrágio) - At 27.20 -36; 28.1-6. 
 
b) Cristo (o maior exemplo - Jo 13. 15; 1Pe 2.21). Quais Seus exemplos? 
* Freqüentou praias - Mt 13.1,2; Lc 5.1-7;Jo 21.4-6. 
* Freqüentou banquetes - Lc 5.29-32. 
* Freqüentou festa de casamento - Jo 2.1-11. 
* Freqüentou a terra dos gadarenos - Mt 8.28 -33. 
* Evangelizou a mulher samaritana - Jo 4.25-30. 
* Comeu com os pecadores - Mt 9.10-12. 
* Tocou num leproso - Lc 5.12,13. 
* Se hospedou na casa de um pecador - Lc 19.7-10. 
* Tocou num equife - Lc 7.11-16. 
 
c) O apóstolo João fez um resumo de Cristo como sal: 1Jo 3.5,6,9. 
 
 
 

 
VII. AS MENSAGENS TRANSMITIDAS PELO SAL (O CRISTÃO) 

 
 
1. VIDA HONESTA - Mt 5.16. 
 
a) No andar - Rm 13.13. 
 
b) Nos negócios - Mt 5.37. 
 
 
2. VIDA REFINADA (santificação) - IPe 1.15. 
 
a) Em todas áreas da vida - Is 6.4-7; lTs 5.23. 
 
b) Aperfeiçoada no temor de Deus - 2Co 7.1. 
 
c) Qual a base para operação de maravilhas? Veja: Js 3.5. 
 
 
3. VIDA DE PROVAÇÕES (refinação / purificação) - Mc 9.49. 
 
a) Qual a finalidade de uma vida de provações? 
* Refinar o cristão - Jó 23.10. 
* Produzir um eterno peso de glória - 2Co 4.17. 
* Redundar em louvor - 1Pe 1.7. 
 
b) Deus está sempre presente nas provações - Sl 46.5,7; Is 43.2. 
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4. TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE - 2Rs 2.19-22. 
 
a) Através do testemunho pessoal - Rm 1.16. 
 
 
5. NÃO BASTA SER SAL APENAS NO SALEIRO (na igreja). 
 
a) Devemos cumprir o ide de Jesus - Mc 16.15. 
 
b) Deus procura pessoas para usar como sal no mundo - Is 6.8. 
 
c) Deus reveste ao Seu servo de poder, para cumprir este propósito - At 1.8. 
 
d) Os que anunciam o evangelho não trabalham em vão - Sl 126.5,6. 
 
 
 

 
CONCLUSÃO 

 
Prezados leitores e participantes deste estude bíblico! Tendo em vista tanto a realidade, como a profundidade e 

necessidade deste assunto, cabe-nos tão somente cada um perguntar de si para si mesmo o seguinte: sou eu um cris-
tão genuíno - O SAL SADIO - e, como estou agindo, interagindo e reagindo como “O SAL DA TERRA”? 

O Senhor Jesus nos ajudará nesta gloriosa missão! Veja: Fp 213. Aleluia! 
 

================================================== 
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