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Lição 6: A ética nos relacionamentos

 “Vocês são a luz do mundo”
No livro de Mateus capítulo cinco, temos 

uma linda passagem da bíblia conhecida 
como o “Sermão da Montanha”. Nela 
Jesus ensina as bem aventuranças para o 
homem e as bênçãos recebidas por aque-
les que seguem seus ensinamentos. Nos 
versículos 14 a 16 o Mestre diz: “Vocês são 
a luz do mundo. Não se pode esconder 
uma cidade construída sobre um monte. 
E, também, ninguém acende uma candeia 
e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo 
contrário, coloca-a no lugar apropriado, e 
assim ilumina a todos os que estão na casa. 
Assim brilhe a luz de vocês diante dos ho-
mens, para que vejam as suas boas obras 
e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos 
céus”.

Jesus nos compara como luz no mundo, 
ou seja devemos brilhar na escuridão do 
pecado e contagiar outras pessoas através 
do nosso exemplo e conduta de 
vida.

Mas o que se entende por 
luz?

“Denomina-se luz ao fenôme-
no físico que possibilita a visão 
no homem. A luz se propaga em 
diversas velocidades dependendo 
do meio que se encontra”. Outro 
fato interessante sobre a luz é que 
ela é em boa parte, a responsável 
pela vida no planeta Terra.  A luz solar é 
a principal causa da produção de alimen-

tos por parte das plantas através da 
fotossíntese.

Não foi por acaso que 
Jesus nos comparou com a luz, pois em 
João capítulo 1 a palavra de Deus diz que 
Jesus veio como luz verdadeira entre os 
homens para liberta-los do pecado e para 
que através disto, constituísse testemunhas 
que propagassem salvação e vida eterna 
a todos que cressem em Seu nome. Nós 
somos luz no mundo porque propagamos 
rápido na escuridão e servimos com fonte 
vida para aqueles que estão perdidos e 
destruídos no pecado que assola o mundo. 
Ter um bom relacionamento com os outros, 
fazer a diferença, ser exemplo Jesus é me-
lhor maneira de propagar o evangelho de 
Cristo levando salvação para os que ainda 
não o conhecem. Irradie a luz de Deus, siga 
os passos de Jesus espalhe a vida e o amor 
de Cristo pelo mundo. Seja luz!
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