O valor da influência cristã
Pr Celso Martinez
De 25 a 30 de junho
Culto do dia 13/06
Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”. Temos uma infinidade de sugestões de
“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br
Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê para
distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que
eles mais gostam. Se você tiver outro auxiliar peça a ele para fazer.
Mateus 5:13-16
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Segundo um site cristão, estima-se que no mundo existam mais de 10.000 religiões.
Além dos aspectos geopolíticos e econômicos, as questões religiosas estão por trás da maioria dos
conflitos entre as nações, e às vezes dentro de uma mesma nação.
Isto mostra que o mundo não precisa de religião.
Mas de que o mundo precisa? Precisa conhecer Jesus. Conhecer Jesus através de nós.
Deus não tem um plano B para salvar o pecador. Deus não tem um plano B para que o pecador
conheça Cristo.
Logo após introduzir o Sermão da Montanha, Jesus lança um grande desafio aos seus discípulos e
ecoa ainda hoje.
O texto aponta para a influência que um discípulo de Jesus deve ter no mundo:
Jesus disse: Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. O texto original dá força ao deixar
claro que os discípulos são e somente os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo.
Jesus utiliza duas figuras de comparação para ilustrar a influência do cristão: Sal e luz.
Essas metáforas demonstram a influência benéfica dos cidadãos à medida que eles penetram a
sociedade secular.

São elementos simples e ao mesmo tempo vitais para a vida humana saudável
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1. Nós somos chamados para ser sal da terra. 5:13
O sal era produto de grande valor no primeiro século.
Entre os povos orientais era frequentemente usado para ratificar alianças, tornou-se símbolo de
fidelidade e constância.
A palavra SALÁRIO é derivada do latim salarium argentum, que significa “pagamento em sal”.
Isso porque no Império Romano, os soldados eram pagos com SAL. Naquela época, o sal era uma
iguaria muito cara, e que podia ser trocada por alimento, vestimentas, armas, etc.
No sul do Mar Morto está o Vale de Sidim, caracterizado por sua composição de sal. Essa área era
associada a Mulher de Ló. Gen. 19:26. O sal desse lugar era sal de rocha, e por causa de impurezas
e da ocorrência de transformações químicas, a camada externa geralmente não tinha sabor.
O sal tinha três aplicações na antiguidade:
Função de dar sabor - Usado como tempero. Embora não o possamos ver a olho nu, podemos
sentir sua ausência.
Função conservante – era o sal que impedia o apodrecimento do alimento, especialmente carnes.
Sua função terapêutica – era utilizado como coadjuvante em cicatrização de ferimentos.
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2. Nós somos chamados para ser luz do mundo. 5:14
A luz cumpria duas funções:
Função de iluminar – era colocada na parte mais alta da casa para maior alcance.
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Função de dar calor – a luminária no tempo de Jesus era a base de combustível que além de produzir
luz, gerava também calor, muito útil em tempo de grande frio.
Paulo entendeu isso claramente:
Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas; para que vos torneis irrepreensíveis e
sinceros, filhos de Deus imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual
resplandeceis como luminares no mundo. Filipenses 2:14-15.
3. Nós somos chamados para ser instrumentos para a Glória de Deus. 5:16
Nosso estilo de vida deve produzir glória para Deus, ou seja, devemos viver de tal forma que inspire
as pessoas a glorificarem a Deus por causa do nosso testemunho.
Alguém disse que Jesus instituiu a igreja e entregou a sua honra a cada um de nós, seus discípulos.
Quanto mias buscamos nos parecer com Jesus, tanto mais as pessoas darão honra para Deus.
Mais do que falar, nosso testemunho tem a capacidade de impactar de forma profunda e irreversível
aqueles que nos cercam.
Nada glorifica mais o nome de Deus do que uma vida transformada.
Conclusão
1. Você conhece alguém cuja vida lhe inspira?
2. Que marcas dessas pessoas mais lhe tocaram ou tocam?
3. Que marcas você mesmo deseja ter, que possam inspirar outros a seguirem a Cristo?

DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS
Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados. Deixe os visitantes bem à vontade.
Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários

