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A Conclusão apresenta  

nove aspectos de itens importantes 

encontrados  

no Documento da CNBB 105. 
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SAL E LUZ 
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•Mt 5, 13-17 

•Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 

• 

13 Vós sois o sal da terra. 

Ora, se o sal se tornar insosso, 

com que salgaremos? 

Ele não servirá para mais nada, 

senão para ser jogado fora e ser pisado pelos 

homens. 

• 

14 Vós sois a luz do mundo. 

Não pode ficar escondida uma cidade 

construída sobre um monte.   



 

15  Ninguém acende uma lâmpada, e a 

coloca 

debaixo de uma vasilha, mas sim, num 

candeeiro, 

onde brilha para todos que estão na 

casa. 

 

16 Assim também brilhe a vossa luz 

diante dos homens, 

para que vejam as vossas boas obras 

e louvem o vosso Pai que está nos 

céus. 



•Mt 5, 

• 

11 Bem-aventurados sois vós, quando 

vos injuriarem e perseguirem, e, 

mentindo, disserem todo tipo de mal 

contra vós, por causa de mim.  

 

•12 Alegrai-vos e exultai, porque será 

grande a vossa recompensa nos céus. 

 



Bem-aventurados sois vós, quando vos 

injuriarem e perseguirem 

Jesus 

Comunidade de Mateus 

Nós 

Comunidade 

Igreja 

 



Mateus 

Sua comunidade esta sendo 

perseguida 

No início olhada com benevolência 

Por isso o ser esta próximo  

Aconteceu com Jesus  

esta acontecendo e  

vai acontecer. 

 



Fere a pessoa 

A dignidade 

Também os Apóstolos At. 5, 41 

Presos, condenados, saindo do 

Sinédrio estão muito alegres de terem 

sido julgados dignos de sofrer 

Por estar acontecendo por amor de 

Jesus   



Santo Inácio 

Grau perfeito de amor  

Humildade 

Quando pede para assemelhar-se a 

Jesus 

Assemelhar-se a Cristo  

Vale mais que toda riqueza 



 

São Francisco 

Se voltarmos e não abrirem a porta 

Se insistirmos e o Irmão Frade sair com 

o cordão e com todos os seus nós 

formos surrados então ai estamos 

felizes 



Aceitar com alegria cada situação que 

nos faz aceitar a semelhança com 

Jesus  

Primeiro grau de assemelhar-se com 

Jesus para chegar ao amor 

Amor 

Condição da perfeição 

 



Chardes de Foucauld 

Obediência: abraçar a cruz  

Com espirito 

Corpo 

material  



•Mt 5, 

• 

11 Bem-aventurados sois vós, quando 

 

•perseguirem, e, mentindo, disserem 

todo tipo de mal contra vós, por causa 

de mim 

•São Paulo 

Saulo, Saulo porque me persegues? 

Comunhão com Jesus 

Perseguir os cristão é perseguir Cristo 



Mt 5, 12 

Alegrai-vos e regozijai-vos  

Porque grande é a vossa recompensa 

nos céus 

Sl 30 (29) 

Mudastes em dança meu lamento 

Minha veste de luto em roupa de festa  



Jesus se alegrou porque o Pai revelou 

isto aos pequeninos  

Eu te louvo, ó Pai ... Lc 10, 21-22 

Recompensa 

De algo? Não. Mas 

Ser nos céus como Jesus 

Ilustração Mt 5, 13-14 

Comparação do Sal e da Luz = Jesus 

 



Sal – Luz = Jesus 

Ele sabe de Deus 

Sabor forte e doce 

Sabor de Jesus contrastando com o do 

mundo 

2 Cor 2,14ss por nós expande por toda 

a parte fragrância de vida e odor de 

morte 



Discípulo por participação tem este 

sabor  
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Cuidar para não ser insosso 

Sabor de Cristo 

Identidade 

Sal  

Conhecimento e experiência de Deus 

Da comunidade e  

discípulo 



Também Função para os outros 

 e por isso  

Quando se perde a identidade do sabor 

de Deus é descartado 

São Paulo: quando se perde a 

mentalidade da Cruz e se torna 

mentalidade do mundo  



Sal pode perder sabor? 

Atenção diz Jesus porque o sal pode 

perder a LUZ e dai o sabor 

A luz ilumina 

V 14 Vós sois a luz do mundo 

Luz é Jesus 

Luz própria 
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V 14 Vós sois a luz do mundo 

Luz é Jesus 

Luz própria 

Jesus brilha no condelabro 
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Jesus brilha no candelabro que é a 

Cruz e brilha nas trevas 
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Luz que se expande no dia de Sexta-

Feira Santa 

E Vimos Sua Luz 

Jo 12, 8 Luz do Mundo 

Sl 36 na Sua Luz vemos a Luz 

Nós batizados fomos iluminados e 

influenciamos os outros 

A comunidade e o indivíduo não é a 

Luz, mas reflete a Luz 



Papa Francisco 

Na Crisma recebemos o Espirito Santo 

Luz e Amor nos corações  
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Moisés se velava 

Nós necessitamos de conversão 

Então o véu se tira e a Luz vem do 

Senhor 

Moisés tinha Luz que o ofuscava e 

pediam que colocasse o véu 

São Paulo diz que os Hebreus ainda 

tem o véu pois ainda não reconhecem o 

Senhor 



Luz não modifica a realidade 

Não afasta os objetos e não modifica 

Se apoia e evidencia as cores 

As cores evidenciam a luz 
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Sal na sopa, no pão 

O sal se perde 

Divino sabor de Cristo e Luz 

Que se oferece com naturalidade 

Que da sabor 

Jo 8,12 Eu sou a luz. Quem me segue 

não andará nas trevas, mas terá a luz 

da vida 

Veio a luz mas as trevas não a 

acolheram 



Comparações sobre luz  

Cidade e candelabro 

Is 2, 2-3 

Cidade, casa sobre o monte 

No fim do dia o monte será elevado 

Se manifesta o Senhor 

O Seu Amor 

Cristo é Crucifixo 

Sai sangue e agua 



A cidade santa, Jerusalém 

Cidade não pode estar escondida 

Luz = reverberação 

Sal = Identidade  

Cidade se vê por si, viver a fé na 

experiência do Senhor 

Aparece, irradia algo. Não deve fazer 

clamor, barulho 

Se há amor verdadeiro não fica 

escondido 



Candelabro 
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Comunidade 

Os que estão na casa 

Na comunidade 

Mt  casa e Lc ilumina os que entram na 

casa, os que se convertem 

V 16 Brilhe do mesmo modo a vossa 

luz 

 



Modo= como Cristo iluminou  

Assim a comunidade= assim resplenda 

a vossa luz que é de Deus 

Que se apoia  

Expanda assim a vossa luz diante dos 

homens 

Lc. 11, 33 luz do testemunho 



Esta Luz que é o Senhor com seu 

dinamismo esplende diante dos 

homens 

Não como demonstração 

Mas mostrada simplesmente 

Não é intelectual, por convencimento 

Relação com os outros faz sentir, 

comunica 

Então se glorifica o Pai 

Vivendo como irmãos 



Como fazer obras 

Gêneses arvore da morte 

Mt 7,17 arvore boa produz boas obras 

A Cruz é a arvore nobre 



•Mt 5, 1-11    Naquele tempo:  

 

•1 Vendo Jesus as multidões, subiu ao 

monte e sentou-se. Os discípulos 

aproximaram-se,  

 

•2 e Jesus começou a ensiná-los:  

 

•3 "Bem-aventurados os pobres em 

espírito, porque deles é o Reino dos 

Céus.  



•4 Bem-aventurados os aflitos, porque 

serão consolados.  

 

•5 Bem-aventurados os mansos, 

porque possuirão a terra. 

 

•6 Bem-aventurados os que têm fome e 

sede de justiça, porque serão saciados.  



•7 Bem-aventurados os 

misericordiosos, porque alcançarão 

misericórdia.  

 

•8 Bem-aventurados os puros de 

coração, porque verão a Deus.  

 

•9 Bem-aventurados os que promovem 

a paz, porque serão chamados filhos de 

Deus.  



•10 Bem-aventurados os que são 

perseguidos por causa da justiça, 

porque deles é o Reino dos Céus.  

 

•11 Bem-aventurados sois vós, quando 

vos injuriarem e perseguirem, e, 

mentindo, disserem todo tipo de mal 

contra vós, por causa de mim.  


