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O DESAFIO DE SER LUZ

SENDO EXEMPLO A TODOS
Diante de inúmeras pesquisas,
pesquisadores descobriram que o caráter
de uma criança é formado na sua primeira
infância, que é dos 0 aos 6 anos, descobriuse também que neste período o meio
social e familiar é fundamental para este
desenvolvimento.
Porém, também se descobriu que o ser
humano tem a possibilidade de se adaptar a
situações variadas em qualquer período da
vida. Diante desta breve análise percebemos
que quando aceitamos viver a fé me Cristo
Jesus, temos plenas condições de nos
adaptarmos ao seu desejo relatado na Bíblia
Sagrada.
Da mesma forma, podemos nos tornar
exemplo diante das pessoas que formam o
nosso vínculo social.
Quando somos chamados por Deus
para sermos sal da terra e luz do mundo, o
Senhor está demonstrando que temos plenas
condições de sermos influentes sobre outras
pessoas que podem desejar se adaptar ao
estilo de vida cristão.
As pessoas desejarão ser influenciadas
pelos cristãos quando perceberem que ele
vivencia aquilo que crê, quando sua conduta
traz curiosidade a outras pessoas que não
entendem porque ele passa por dificuldades
mas não perde o sorriso, ou quando as coisas
não saem como esperado, e mesmo assim não
se desespera.

Ser luz do mundo significa que as pessoas
não querem simplesmente seguir esta luz, e
sim entender o porquê você se tornou esta luz.
A melhor mensagem que se pode pregar é
aquela que condiz com quem você é.
Jamais se esqueça que nós somos a Bíblia
que o mundo lê.
Deus quer que sejamos exemplo em tudo
que fazemos, e não somente diante da nossa
fé, ganharemos o mundo para Cristo se
formos bons pais, bons filhos, bons maridos,
boas esposas, bons profissionais, bons
cristãos, bons vizinhos e principalmente bons
servos.
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