
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS LIÇÕES DOS NÚCLEOS 
#1 - Vós sois o sal da terra, a luz do mundo! 
 

O que os líderes dizem a nosso respeito tem muita importância. O que um líder mundial disser a 
meu respeito terá muito peso. O que Jesus disse a meu respeito terá importância e peso eternos. 
Tudo vai depender de como eu reconheço Jesus Cristo na minha vida. 
 
Jesus disse a meu respeito: “Você é o sal e a luz deste mundo!” 
 

Mateus 5:13 
Vós sois o sal da terra; ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? 
Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. 

 

PROPRIEDADES DO SAL E DA LUZ 
 

• O sal atua no sabor 
• O sal atua na conservação 
• O sal ajuda no equilíbrio do corpo 
• A luz ilumina 
• A luz aquece 
• A luz revela 

 
Mateus 5:14-16 
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um 
monte; nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no 
velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a 



vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem 
a vosso Pai que está nos céus. 
 

• O sal atua no paladar / SEJA ALGUÉM CHEIO DOS FRUTOS DO ESPÍRITO 
• O sal atua na conservação / SIRVA COM ALEGRIA, VOCÊ FAZ A DIFERENÇA 
• O sal ajuda no equilíbrio do corpo / TENHA AUTORIDADE ESPIRITUAL 
• A luz ilumina / NÃO SE ESCONDA NOS COMPLEXOS OU TIMIDEZ 
• A luz aquece / ESTEJA PRESENTE, NÃO SEJA AUSENTE 
• A luz revela / TESTEMUNHE, ENSINE, DISCIPULE. VOCÊ REVELA JESUS 

 

Facilmente o maligno encanta pessoas com soberba e orgulho. Mas, facilmente também, 
oprime pessoas com complexos, timidez e medos. Quando o Espírito Santo vem habitar 
em nós, produz frutos e dons. Os frutos nos tornam mais semelhantes a Jesus e os dons 
nos dão autoridade e ferramentas para cumprirmos o propósito de vida. 
Não permita nunca ser enganado e conduzir uma vida pobre emocionalmente, 
intelectualmente e pobre espiritualmente. Os recursos virão de Deus! 
 

Por que você está nesta família? Seja canal de paz, benção e alegrias 
Por que você está naquela empresa? Seja o melhor e mais frutífero profissional 
Por que você está nesta escola? Desenvolva-se e tire as melhores notas 
Por que você está nesta igreja, nesta Célula? Seja coluna e benção 
Por que você está hoje aqui? Deus te trouxe aqui para ser ministrado 

 

 
Efésios 3:1-13 
 
1 Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios,  
2 se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós 
outros;  
3 pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, 
resumidamente;  
4 pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo,  
5 o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como, agora, foi 
revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito,  
6 a saber, que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da 
promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho;  
7 do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo 
a força operante do seu poder.  
8 A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho 
das insondáveis riquezas de Cristo  
9 e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou 
todas as coisas,  
10 para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos 
principados e potestades nos lugares celestiais,  
11 segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor,  
12 pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele.  
13 Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa 
glória. 


