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Os discípulos de Cristo como sal e luz 

(Mt 5.13-16) 

Nesse pequeno trecho do Sermão do 
Monte, Jesus emprega as metáforas do sal e 
da luz para continuar descrevendo a 
identidade dos seus discípulos. Repare que 
ele não está projetando o que as pessoas 
deveriam se tornar para se tornarem 
cidadãos dos céus, mas sim afirmando o que 
seus discípulos já são (cf. Mt 5.1-2). Como sal 
e luz, cada cristão deve assumir sua função e 
exercer influência no ambiente em que vive. 

Mas o propósito das palavras de Jesus 
não foi, não é e nunca será colocar o homem 
no centro de todas as coisas. O discurso de 
Cristo não é antropocêntrico. O verso 16 é 
fundamental para termos uma 
compreensão adequada da função e da 
influência que o cidadão do reino dos céus 
tem neste mundo: glorificar a Deus, que está 
nos céus. Portanto nosso bom testemunho 
não visa à exaltação de nós mesmos. Resta-
nos perguntar se essa é realmente a 
mensagem que estamos transmitindo às 
pessoas ao nosso redor. 

Vamos detalhar um pouco mais as duas 
ilustrações apresentadas por Jesus para 
entendermos melhor o que ele quis dizer a 
respeito da nossa condição como discípulos 
dele. Começamos analisando a 
funcionalidade do sal (v. 13). Todos sabemos 
que essa substância tem a capacidade de 
tornar os alimentos mais saborosos. 
Entretanto uma refeição sem a quantidade 
adequada de sal para temperar os alimentos 
pode se tornar até mesmo desprezível. 
Outra propriedade do sal muito comum na 
época de Jesus era a capacidade de 
preservação e conservação. Como não havia 
geladeira, o sal era empregado para evitar a 
deterioração de outros alimentos. Por sua 

grande importância para as pessoas, o sal 
era inclusive usado como forma de 
pagamento, daí vem a palavra “salário”. 

Agora analise se sua vida cristã tem sido 
relevante para as pessoas que lidam com 
você. Jesus disse que o sal seria jogado fora 
e pisoteado pelos homens se perdesse suas 
propriedades. Se a pessoa que se diz cristã 
for incapaz de influenciar positivamente a 
vida de outras pessoas e de combater a 
corrupção do gênero humano causada pelo 
pecado que há no mundo, então só lhe resta 
viver debaixo de constante humilhação e ser 
declarada inútil. O verdadeiro cidadão dos 
céus não pode perder seu bom testemunho 
como divulgador desse reino e do Rei desse 
reino. 

A segunda ilustração que precisamos 
analisar é a do cristão como luz do mundo 
(vs. 14-15). Ela tem uma interessante 
relação com o fato de Deus ter criado a luz 
em primeiro lugar quando a terra ainda era 
vazia e sem forma (cf. Gn 1.2-3). A luz serviu 
para dissipar as trevas, dando maior 
visibilidade às demais obras da criação 
divina, e também para possibilitar as 
diferentes espécies de vida em nosso 
planeta, pois ela irradia calor. A segunda 
metáfora também tem a ver com a 
apresentação de Jesus como “luz do mundo” 
(cf. Jo 8.12), ou seja, como fonte de vida. 
Portanto os verdadeiros cidadãos dos céus 
devem refletir a luz de Cristo sobre as 
pessoas, oferecendo a elas a possibilidade 
de saírem das trevas do pecado para 
viverem sob a maravilhosa luz da vida 
eterna. 

Em outras palavras, a vida do 
verdadeiro cidadão dos céus deve ser uma 
evidência do poder transformador do 
evangelho; das boas novas da salvação a um 
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mundo que jaz em trevas; da integridade 
moral; da ética e dos bons costumes; da 
prática da justiça; e de tudo aquilo que 
reflete o caráter santo do Deus criador do 
universo. Não cabe ao cidadão dos céus 
eximir-se desses propósitos, sob pena de ser 
descaracterizado e confundido com o 
mundo. 

Assim, o alvo desse tipo de vida que 
identifica os verdadeiros cidadãos dos céus 
não é canalizar o mérito para si próprio, mas 
sim fazer com que as pessoas, ao 
observarem as boas obras praticadas por 
eles, possam se sentir motivadas a glorificar 
a Deus. Meu desejo é que sua vida seja essa 
motivação para aqueles que lidam com você 
diariamente. 

Pr. Albert Iglésia 
 

Domingo de Missões 

É hoje! Lembre-se de interceder pelos 
campos missionários e por aqueles irmãos 
que estão dedicando suas vidas e de seus 
familiares à obra de evangelização no 
mundo. Se você se sentir direcionado por 
Deus, também contribua com ofertas 
durante o culto noturno. Com certeza, elas 
serão aplicadas especificamente em favor 
dessa causa. Lembre-se também do que 
dizem as Sagradas Escrituras: “aquele que 
semeia pouco, também colherá pouco, e 
aquele que semeia com fartura, também 
colherá fartamente. Cada um dê conforme 
determinou em seu coração, não com pesar 
ou por obrigação, pois Deus ama quem dá 
com alegria” (2Co 9.6,7). 
 

ENAMI 
O 7º Encontro Nacional de Missões será 
realizado nos dias 28 a 30 de setembro de 
2018, na IEC de Venda das Pedras, em 
Itaboraí (RJ). O tema deste ano é “Igrejas 
Transformadoras”. Trata-se de um evento 

promovido pela nossa denominação. Os 
valores das inscrições e os dados para 
pagamento podem ser consultados no 
quadro de avisos da igreja. Os interessados 
devem conversar com nosso Departamento 
de Evangelismo e Missões. 
 

PNB 2018 
O Projeto Nílson Braga deste ano terá início 
na próxima quarta-feira (18), na cidade de 
Milagres (CE). Ore por mais esse projeto 
promovido por nossa denominação. Em 
2019, o PNB está previsto para ocorrer na 
Serra (ES) e será uma ótima oportunidade de 
participação dos membros desta igreja, 
especialmente daqueles que ainda não 
conhecem o projeto. 
 

Pa-Pum e V-Jump 
A liderança dos jovens e adolescentes da 
igreja está empenhada em promover a 
comunhão, o conhecimento e a edificação 
do grupo. Nesse sentido, ela tem realizado 
encontros quinzenais em locais previamente 
agendados (lares, praia, igreja), a fim de 
conversarem sobre assuntos relevantes do 
seu dia a dia, de forma descontraída, 
amigável e à luz da Palavra de Deus. Porém, 
por questões óbvias, é indispensável o 
auxílio dos pais desses adolescentes 
(principalmente) e jovens, a fim de viabilizar 
a participação dos seus filhos nos encontros. 
Os irmãos Matheus, Bruna e Mylena estão à 
disposição para maiores esclarecimentos. 
 

A Arte e o Ofício da 
Pregação Bíblica 

A partir desta edição do boletim, o pastor 
publicará uma série de breves orientações 
de eminentes estudiosos, mestres e 
pregadores da Palavra de Deus, a fim de 
despertar a igreja para o aspecto mais 
importante da sua comissão aqui na terra: a 
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comunicação das Sagradas Escrituras. 
“Expor as Escrituras é esclarecer o texto 
inspirado com tal fidelidade e sensibilidade 
que a voz de Deus seja ouvida e seu povo lhe 
obedeça. (...) Tenho pena do pregador que 
chega ao púlpito sem Bíblia em suas mãos ou 
com uma Bíblia que é mais trapos e farrapos 
do que a Palavra do Deus vivo. Ele não pode 
expor as Escrituras porque não tem 
Escrituras para expor.” (John Stott. In: A arte 
e o ofício da pregação bíblica. Shedd 
Publicações, 2009, pág. 27). 
 

Classe de Integração e 
Novos Membros 

Hoje e no próximo domingo, os alunos serão 
redistribuídos nas demais classes, conforme 
cada caso. Mas retornarão para a classe do 
pastor no dia 29, com a tarefa já pronta. 
 

Sugestão de Leitura 
A batalha de toda adolescente (Shannon 
Ethridge e Stephen Arterburn. Editora 
Mundo Cristão, 2007). Nesse livro, os 
autores – que são conselheiros e 
palestrantes cristãos de prestígio na área de 
relações familiares, mostram que é possível 
disciplinar a mente, fortalecer o coração e 
guardar o corpo para resistir à tentação. 
Usando linguagem franca e relatos 
coletados em anos de experiência, Shannon 
e Stephen propõem a opção pela pureza 
como alternativa de saúde física, emocional 
e espiritual. 
 

Oficiais 
Reunião no gabinete pastoral, às 17h45, 
para oração antes do culto. 
 

Motivos de Oração 
• Pela II Conferência Missionária, que 

ocorrerá em agosto. 

• Pelo Projeto Nílson Braga 2018, de 18/7 a 
1/8, em Milagres-CE. 

• Pelas próximas eleições da igreja, que 
ocorrerão em setembro. 

• Pelos oficiais, pela Diretoria, pelos 
Departamentos e pelas Uniões da igreja. 

• Pelo fortalecimento de nossas famílias. 

• Pelas vidas que Deus tem feito se achegar 
até nós, para que haja conversão, 
restauração e fortalecimento espiritual. 

• Pelo fortalecimento das igrejas e campos 
missionários da nossa região (ARCCA) e 
pela comunhão entre nós. 

 

Cante e Louve ao Senhor 
Ao Deus Triúno (doxologia) 

Cláudio Claro 

Ao Deus triuno  
Ao sempterno imutável 
Pai das luzes 
Santo de Israel 
A Cristo Emanuel 
E ao espírito consolador 
De Deus 
Ao Rei dos séculos 
Ao imortal supremo 
Único invisível 
Deus e Pai de amor 
A Cristo vencedor 
E ao Espírito do Deus Jesus 
A Ele (Cristo) toda honra 
Soberania ações de graças 
Majestade e a força 
E o império e autoridade 
Para todo sempre amém 
 
 

Visitante, seja bem-vindo! 
Sua presença nos alegra. 

Volte outras vezes. 
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ESCALAS 
Ofícios Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Abrir e fechar a igreja Dc. Luiz Dc. Luiz Dc. Luiz Dca. Nícias 

Dirigente da manhã DET – – DET 

Dirigente da noite Ana Lúcia Dc. Rafael 
Pb. Pedro Júnior 

Pb. Pedro Júnior 

Preletor(a) da noite Dca. Izabel – Tânia 

Oper. de som* Gilmar/Carlinhos – – Gilmar/Carlinhos 

Oper. de multimídia* Bruna/Aline – – Bruna/Aline 

Recepção José Francisco e 
Rafaela 

– – Dc. Luiz e Ana 
Rosa 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

18h00: Tânia 18h15: Lisy Anne 18h30: Luzia Martins 

18h45: Iran 19h00: Azarcon 19h15: Mário 
*Comparecem aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

EXPEDIENTES 
Domingo Quarta-Feira Sexta-Feira Sábado 

EBD: 9h – Culto: 18h Oração no Templo: 19h30 Estudo Bíblico: 19h30 
Ensaio do Ministério 

de Louvor: 16h 

Semana de Oração no Templo: primeira semana completa de cada mês. 
 

AGENDA E DATAS MAGNAS 
(Fale com o pastor ou com as secretárias caso queira reservar uma data especial) 

Julho 

15 – Domingo de Missões 

18 – Projeto Nílson Braga (início; em Milagres-CE) 

22  Estudo da Revista Vida Cristã (UAF) 

Agosto 

1º – Projeto Nílson Braga (término; em Milagres-CE) 

4 18h II Conferência Missionária 

5 18h 
II Conferência Missionária 

Culto com Santa Ceia 

6-10 19h30 Semana de Oração 

12 
– Dia dos Pais 

 Reunião de Oração (UAF) 

18 16h Reunião de Oficiais 

19 
– Dia da Denominação (163 anos)i 

9h Assembleia Geral Ordinária 

26  Estudo da Revista Vida Cristã (UAF) 
 

ANIVERSARIANTES DE JULHO 

3 Pb. Pedro Júnior e Mary Ellen (casamentos) 

10 José Francisco e Marina (casamento) 

13 Pb. Pedro Júnior 

15 Mariana 

23 Azarcon 

25 Luís Eduardo e Ana Lúcia (casamento) 

26 José Francisco 

Fale com as secretárias da igreja caso seu nome 
não esteja relacionado entre os aniversariantes. 

 

i No dia 19 de agosto de 1855, em Petrópolis (RJ), a primeira Escola Dominical do 

Brasil em língua portuguesa foi fundada pelo casal Robert Reid Kalley e Sarah 
Poulton Kalley, o que deu origem à Igreja Evangélica Fluminense. 

                                                 

OFICIAIS ECLESIÁSTICOS 

Pr. Albert Iglésia; Pb. Pedro Júnior; Dca. Nícias 
Ferreira; Dca. Regina Oliveira; Dc. Rafael 
Albuquerque; Dca. Kelen Albuquerque; Dc. Luiz 
Bermudes; Dc. João Arthur; Dca. Izabel Escodino 

DIRETORIA 

Presidente: Pr. Albert Iglésia; Diretor 
Administrativo: Dc. Luiz Bermudes; Vice-Diretor 
Administrativo: Ladário Albuquerque; 
Tesoureiro: Rafael Albuquerque; Secretárias: 
Bruna Lopes e Paula Andrade. 

Telefones Úteis: Pr. Albert Iglésia: (61) 9 9271-
0472 (Claro e WhatsApp) e Pb. Pedro Júnior: 
(27) 9 9913-1168 (Vivo e WhatsApp). 

 

 


