
  

A  melhor contribuição que um homem, crente ou não, 
pode trazer para a sociedade e para a igreja é o seu 

compromisso   inabalável. 
Estar comprometido é manter e honrar um contrato. 
 
Ser salgado neste estudo é especificamente bíblico e somente 
pelos crentes que acreditam em Deus. 
Nós, como valentes crentes para a      verdade, precisamos ser 
salgados e comprometidos em todos os aspectos de nossas 
vidas para ver a presença de Deus e a manifestação de Seu 
poder em nossas vidas, em nossa casa, em nossas famílias, e 
em tudo que fazemos.  

 
 
 

Transcript.  EMMANUEL MAYOLO NSAMBU 







A toda a Casinha  

Dos Crentes Valentes Pela Verdade 

No Segnhor 
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Quando nos comprometemos com a Palavra de Deus e a aderimos 
firmemente a ela, Deus honra esse compromisso. O adversário 
tenta nos manter fora deste compromisso por este famoso 
argumento original: "Eu não sabia que as coisas seriam assim! Uma 
forma bem conhecida de desculpa. É claro que o compromisso 
nem sempre é fácil. Porque o adversário é o deus deste século, ele 
tenta envenenar os compromissos honestos que fazemos de 
acordo com a Palavra de Deus, tentando usar qualquer argumento 
contra nós, para nos fazer mudar de idéia sobre isso. intimidação e 
pressão. É quando nos comprometemos com a casa que o outro 
influencia certas aberturas mais sedutoras do que esperávamos por 
muito tempo! Tudo isso para nos distrair do nosso compromisso 
de servir a Deus. Também pode influenciar negativamente nossas 
vidas em fracassos sucessivos para nos fazer duvidar da Palavra ou 
culpar a Deus. De nossa parte, não mudemos de idéia quando nos 
posicionarmos e construirmos uma crença sólida através da 
Palavra de Deus. Alguém disse: "As estrelas são mais brilhantes 
quando a noite é mais escura". E isso é verdade. É a adversidade 
ou pressão que ativa a resistência dos crentes crentes. Quando 
assumimos um compromisso, nem sempre sabemos o que vamos 
conhecer e viver um dia ou um mês depois. Mas Deus, em sua 
onisciência, sabe disso; e Ele sempre nos prepara um caminho, 
uma maneira de superar surpresas desagradáveis, a fim de nos 
permitir beneficiar de suas promessas, porque Ele conhece nossos 
corações. Pergunta: Qual é o compromisso salgado que identifica 
você hoje na casa como um crente? Em outras palavras, o que 
você faz por Deus e pela casa que é como o seu estilo de vida?  



SALGADOS E COMPROMETIDOS 

 

Quando um homem fizer um voto a Jeová, ou um juramento de 
amarrar-se por um pacto, ele não quebrará a sua palavra. Número 
30: 2 É uma armadilha para o homem assumir um compromisso 
sagrado de ânimo leve. E pensar só depois de fazer um desejo. 
Provérbios 20: 25 Anos atrás nós ensinamos sobre os deveres de 
um crente por suas prioridades. Primeiro a Deus, a nós mesmos 
(esposa e filhos), à Igreja, à família e à sociedade. Esses deveres 
exigem um compromisso de nossa parte para que eles sejam 
destacados. Eles não são uma obrigação para quem não adere ao 
seu livre arbítrio; mas eles são assim para todo crente que crê. 
Esses deveres são o nosso compromisso com Deus, nós mesmos, 
a Igreja, nossa família e a sociedade. Com relação a Deus, uma 
peculiaridade distingue os crentes. Precisamos ser salgados e 
engajados em todos os aspectos de nossas vidas, para ver a 
presença de Deus e a manifestação de Seu poder em nossas vidas, 
em nossas famílias, na casa e em tudo o que fazemos. O que quer 
que oremos, compartilhemos em abundância, ensinemos a Palavra 
de Deus, testemunhemos a bondade de Deus ou ministremos cura 
às pessoas; Deus espera que um compromisso salgado de nós se 
manifeste como Deus Todo-Poderoso "EL SHADAÏ" em nossas 
ações. As motivações de nossos corações devem ser baseadas no 
padrão bíblico, a Palavra de Deus, o cânon, a regra; e não nas 
teorias do mundo, que são apenas ganância, glória vã, motivos 
impuros e orgulho.  
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Vamos olhar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no livro 
de Atos dos Apóstolos. Atos 1: 4 E estando ele com eles, ordenou
-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a 
promessa do Pai, que eu vo-lo tenho dito; Como foi com eles lê 
nos textos originais "Como salgado com eles" Foram os últimos 
momentos de sua vida terrena; ele estava ligando um pacto de sal 
com eles. Isso corrobora com a exatidão da Palavra de Deus com 
relação ao pacto de sal! O apóstolo Paulo nos mostra isso 
novamente na epístola aos colossenses Colossenses 4: 6 A vossa 
palavra seja sempre acompanhada de graça, temperada com sal, 
para que saibas responder a cada um. Se seu coração estiver 
salgado, suas palavras também serão. Salt expressa compromisso e 
lealdade em nossas declarações. Quando sentimos falta de nossas 
declarações, não nos beneficiamos, porque não abençoamos 
aqueles que nos ouvem. Em qualquer situação, é preciso começar 
comprometendo-se, uma vez que se tenha medido os parâmetros à 
luz das escrituras. O que a Palavra de Deus diz sobre esta ou 
aquela situação? Deus sempre respira uma resposta autêntica ao 
nosso coração quando entendemos a sua Palavra, para que nos 
comprometamos com a situação, para que ela seja irrevogável.  
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Levou pessoas salgadas e comprometidas, determinadas e 
humildes diante de Deus, para que esta insuperável e inigualável 
Palavra de Deus viesse até nós. Nós vamos falar sobre alguns 
deles. Para permanecermos salgados e comprometidos, podemos 
seguir o exemplo daqueles que estiveram nos tempos bíblicos e 
daqueles que estiveram no mundo contemporâneo e que podem 
servir de referência. Podemos citar Abraão, Moisés, Jesus Cristo, o 
apóstolo Paulo ou até homens como Martinho Lutero, Vitor Paul 
Wierwille, o erudito Lamsa e tantos outros. Neste estudo, 
trataremos de duas partes para entender primeiramente o contexto 
bíblico e o significado desses dois adjetivos, "Salgado e Engajado", 
e, em segundo lugar, veremos a importância dessas duas 
características na vida de um crente. I. O contexto bíblico e o 
significado de termos salgados e comprometidos. definições  * 
Salgado (adjetivo) significa, que naturalmente contém sal; 
temperado ou conservado com sal Seu significado cristão é 
puramente bíblico e simbólico Comprometido (adjetivo) é ser 
anexado a algo (a Palavra de Deus, por exemplo), pode-se ser um 
artista comprometido, um escritor ou um crente comprometido. É 
também colocar-se em uma situação que cria responsabilidades e 
envolve certas escolhas. (Seja contratado por qualquer motivo, 
para um casamento ...) Comprometer-se é vincular-se a uma 
promessa, a uma convenção. Para nós, crentes, as regras bíblicas 
são a convenção a qual estamos ligados.  
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Nossa comunhão com Deus é um grande passo de compromisso. 
Deus e sua Palavra primeiro! É aqui que encontramos a audácia do 
apóstolo Paulo, Martinho Lutero. Homens salgados e 
comprometidos que transpuseram esta terminologia e o significado 
do sal neste momento da Igreja da graça. Quando li a vida de 
Martinho Lutero, em seu movimento de reforma, posso dizer que 
esse homem era realmente salgado e comprometido. Em seu dia, 
sua cabeça foi precificada. Você sabia que ele se refugiou com um 
homem rico em um castelo? e é aí que ele vai compor a música "É 
uma muralha que o nosso Deus" primeiro de uma série da maioria 
dos hinos que ainda cantamos. 1. É um baluarte que o nosso 
Deus     Armadura invencível,     Nossa libertação em todos os 
lugares     Nossa defesa segura,     O inimigo contra nós     Reduço 
de ira:    Irritadamente vaidoso!     O que poderia o 
adversário!     O Senhor afasta seus golpes. 2. Apenas, nós 
recuamos a cada passo, Nossa força é fraqueza Mas um herói, na 
luta, Para nós lutamos constantemente. O que é esse defensor! É 
você, salvador divino! Deus dos exércitos! Suas tribos oprimidas 
Conheça o seu libertador. Que declaração de crença? Qual 
compromisso salgado? Ele enfrentou o medo e a morte e saiu do 
exílio, declarando que não tinha medo dos homens. Porque ele 
estava dizendo a verdade.  
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A aliança de sal e sangue são costumes bíblicos que remontam à 
antiguidade, e ambos são de grande importância para o nosso 
conhecimento, nosso entendimento e nossa aplicação da Palavra 
de Deus. É o sangue derramado de Cristo que nos concedeu a 
remissão de pecados, e continua a fazer o perdão dos pecados 
disponíveis. Isso pode ser verificado na exatidão inerente e livre de 
erros da Palavra de Deus. Nossa redenção é selada pela aliança de 
sangue, através da vida e sacrifício propiciatório de nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo. Seu sangue inocente foi derramado, para 
que tenhamos a vida eterna. A aliança de sal, por sua vez, também 
é de grande importância em nossas vidas. Isso significa que 
quando um homem ou uma mulher se compromete, permanece 
irrevogável. Desde o nascimento, o Filho do Homem, nosso 
Senhor Jesus Cristo, o Redentor, foi obrigado por esta aliança. 
Jesus Cristo teve que ser lavado (salpicado) com sal antes de ser 
enfaixado em panos (finas serpentinas de linho fino usadas 
simbolicamente para indicar que os pais iam educar seu filho para 
que ele se levantasse e andasse com justiça e com verdade para o 
seu povo) Era o costume oriental. E, no que dizia respeito a Jesus 
Cristo, era impossível que ele não se esfregasse com sal, cujos pais 
tinham a exata e clara revelação de quem ele era. Deve ser 
sacrificado pela salvação da humanidade. Ezequiel 16: 4 No 
momento do seu nascimento, ninguém cortou o seu cordão 
umbilical, ninguém lhe deu banho na água para te lavar. Você não 
foi esfregada com sal nem enfaixada em panos.  O sal significava 
que a criança tinha que ser educada para pensar o que ele dizia e 
para dizer o que ele pensava, e que ele seria obrigado pela vida a 
esse compromisso. A vida de Jesus Cristo foi verdadeiramente um 
exemplo genuíno de compromisso com o sal.  

14 

A Palavra diz em Lucas 16 no verso 10 que aquele que é fiel nas 
menores coisas, também é fiel em grandes coisas; e quem não é 
assim tão pouco, não pode ser assim nos grandes. Se colocarmos o 
coração para servir a Deus por dois minutos; seremos capazes de 
colocar o mesmo coração para servi-lo durante toda a nossa vida. 
Mateus 5: 37 Seja a tua palavra sim, sim, não, não; o que nós 
adicionamos a isto vem do maligno. Este escrito nos mostra que 
ser salgado e engajado é uma questão de crença e livre arbítrio. 
Isso significa que não devemos nos divertir com a fé dos outros. O 
agregado familiar funciona como um corpo. Quando um membro 
tem que agir pelo bem do corpo, ele deve fazê-lo. Caso contrário, 
o corpo fica desativado. Mostre-me alguém que sempre tem uma 
desculpa para não honrar seu compromisso, eu vou te mostrar 
alguém que anda com o catálogo de razões falsas do oponente. 
Lucas 14: 34 O sal é uma coisa boa; mas se o sal perde o sabor, 
com o que será temperado? 35 Não é bom nem para a terra nem 
para o esterco; nós jogamos fora. Quem tem ouvidos para ouvir, 
ouça. Um crente que não é salgado ou engajado na Palavra de 
Deus é como o verso 35. Estes são os que eu chamo de extras. E 
quando uma figura se torna um caronista, ele se torna realmente 
inútil na casa. Ou ele rapidamente se recompõe renovando sua 
inteligência, ou se torna um fardo para outros crentes. Esse tipo de 
crente leva ao crescimento do lar. Deus está nos chamando para 
ouvir seu chamado hoje. Que cada um diga em si mesmo que é útil 
para o lar e que ele prova isso!  
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Sob a lei, sacrifícios a Deus eram sempre oferecidos com sal. É 
realmente emocionante ver o significado do sal na Palavra de 
Deus. Levítico 2: 13 Puseste sal sobre todas as tuas ofertas; não 
permitireis que a tua oferta te falte sal, sinal do pacto de vosso 
Deus; em todas as suas ofertas você colocará sal.   Não é de 
admirar, então, que Jesus Cristo em seu ministério de 30 anos fale 
em comprometimento, dizendo: "Quem põe a mão no arado e 
olha para trás não é digno do reino. de Deus "(Lucas 9:62); Ou 
ainda: "Ninguém pode servir a Deus e a Mamon". (Mateus 6: 24) 
No Antigo Testamento, cada convênio significava um 
compromisso. Se a aliança de sal fosse quebrada, a penalidade que 
seria sofrida seria a morte. Isso foi de mãos dadas com a cultura 
oriental. Porque o próprio Deus sempre mantém suas promessas. 
Sempre que Deus dá algo por um pacto de sal, a coisa permanece 
imutável, porque Deus pensa no que Ele diz e diz absolutamente o 
que pensa. Estamos na era da graça. Quebrar nosso compromisso 
também é passível de morte; mas esta não é uma morte física 
como debaixo da lei, nem uma morte espiritual, mas significa um 
fim de contrato, ou o fim de um conceito, ou uma comunhão 
quebrada. Podemos entender isso nas Epístolas da Igreja da Graça. 
II Coríntios 7: 10 Porque a tristeza de Deus produz 
arrependimento para a salvação, da qual nunca nos arrependemos, 
enquanto a tristeza do mundo produz a morte. Se os coríntios 
entendessem repreender e se humilharem do fundo de seus 
corações, teria produzido frutos; mas se foi um falso 
arrependimento, isto é, um hipócrita de acordo com o mundo, não 
produz frutos. Não é uma morte física.  
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Apocalipse 3: 16 Portanto, porque és morno, e não és frio nem 
quente, vomitar-te-ei da minha boca. A Palavra de Deus diz estar 
fervendo ou fria, mas não morna. Ser morno é parecer algo que 
você vomita. Nossa inteligência deve ser organizada em uma 
direção ou outra. Sendo salgado e comprometido, somos quentes. 
Podemos estar fervendo ou frios. Mas Jesus Cristo nos ensinou a 
não deixar nosso sal perder seu sabor. Mantenha nosso 
compromisso caloroso e fresco. Vamos continuar as ações que 
levam à construção de uma casa dinâmica. Continuemos a nos 
aplicar na prática da Palavra, a nos envolvermos no serviço 
doméstico, a compartilhar abundantemente, a nos amarmos com 
paixão (desejo de nos vermos com freqüência), a construir uma 
casa florescente. Não vamos perder nosso compromisso por causa 
das palavras de homens e eventos. Não seja frio nem morno; mas 
vamos ser quentes. Marcos 9: 49 Porque todo homem será salgado 
pelo fogo. O sal é uma coisa boa; mas se o sal ficar sem gosto, o 
que você vai temperar com ele? Tenha sal em si mesmo e esteja 
em paz um com o outro. Fazer um compromisso é uma coisa boa, 
mas desistir ou mudar sua mente traz o que? Tristeza, condenação, 
constrangimento, vergonha, mentira, pretensão que muitas vezes 
empurram para abandonar as assembleias. Beneficia o adversário 
mais que a Deus! Existem compromissos específicos que às vezes 
são feitos em certos casos. Estas não são atribuições, mas um 
compromisso em um tempo limitado ou circunstancial; é a mesma 
coisa. Devemos tomá-lo com a mesma ansiedade e zelo.  
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De acordo com a cultura oriental, sempre que as pessoas comiam 
juntos toda a comida e bebida salgadas, também selavam uma 
aliança. O pacto de sal foi usado para selar um casamento, uma 
transação comercial e, ainda mais importante, um compromisso de 
trabalhar com um homem de Deus no serviço sagrado. Tais 
relacionamentos salgados e comprometidos são evidentes em toda 
a Palavra de Deus. Vemos o pacto de sal em histórias bíblicas 
como a de Samuel dando a Saulo a refeição do ombro, quando ele 
estava preparando Saul para se tornar rei de Israel. Eu Samuel 9: 
23 Então ele ordenou ao cozinheiro, e pegue o pedaço de carne 
que eu te dei para você colocar de lado. 24 O cozinheiro trouxe a 
perna de cordeiro e sua guarnição, e colocou-a na frente de Saul, 
enquanto Samuel lhe dizia: Esta é a porção reservada para você. 
Servir e comer, porque para esta ocasião, foi mantido de propósito 
para você, quando convidei o povo. Então Saul comeu com 
Samuel naquele dia. A sequela nos diz que Samuel ungiu Saul com 
óleo para reinado; e o contexto do Orientalismo nos mostra que 
essa refeição especial não poderia ser temperada com sal, de uma 
maneira particular. Vejamos o uso do sal na história de II Reis, 
com a revelação de Deus a Eliseu. II Reis 2: 19 E os homens da 
cidade disseram a Eliseu: Eis que a estadia da cidade é boa, como o 
meu senhor vê; mas as águas são más e o país é estéril. 20 Ele 
disse: Traga-me um novo prato e acrescente sal a ele. E eles 
trouxeram para ele. 21 E foi à fonte das águas, e derramou sal 
sobre ela, e disse: Assim diz o Senhor: Enchente as águas; não virá 
mais nem morto nem estéril. 22 E as águas foram curadas até hoje, 
de acordo com a palavra que Eliseu havia falado.  
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Esse mesmo compromisso ele transmitiu aos seus discípulos 
durante todo o seu ministério terreno. Vamos olhar nos 
Evangelhos para uma melhor compreensão sobre salgado e 
comprometido. Mateus 5: 13 Tu és o sal da terra. Mas se o sal 
perde o sabor, com o que será devolvido a ele? Só serve para ser 
jogado fora e pisoteado pelos homens. O que significa perder o 
sabor? Na terra das histórias bíblicas, as pessoas guardavam sal 
numa grande cerâmica de cerâmica no chão. Alguns centímetros 
da quantidade de sal depositada no fundo, e a lavagem regular do 
pavimento transportava umidade para esse lugar, e causou a perda 
do sabor salgado nessa parte. Eles só tinham que usar sal do topo 
da panela e ter o cuidado de cobri-lo. E acabaram jogando o velho 
resíduo sem gosto no caminho por onde os transeuntes o pisavam. 
Aqui Jesus ensina que se pode assumir um compromisso e pode 
acontecer que não se assuma, que o compromisso seja perdido e 
dessacralizado. Assim, um crente pode começar salgado, mas pode 
perder o sabor de seu sal, para terminar sem graça e sem gosto. 
Mostre-me alguém que come sem sal, eu vou te mostrar alguém 
que tem um problema de saúde. O sal que perdeu seu sabor ainda 
conserva sua aparência física de sal, mas no fundo sua eficácia 
desapareceu. As pessoas mais interessantes são aquelas que estão 
envolvidas e permanecem assim. Eles têm tempero em suas vidas. 
Um homem ou uma mulher que não tem compromisso é insípido 
e insípido, flutuando a qualquer vento de doutrina. Não importa 
como pareça, é o adorno exterior; basicamente, ele ou ela tem mais 
sabor. Eles são inúteis.  
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Vemos aqui a manifestação da crença após a aplicação das 
manifestações da revelação (Palavra de conhecimento e palavra de 
sabedoria); o resultado é a realização de um milagre, pois 
quimicamente essa ação de Eliseu só poderia aumentar a aridez do 
solo. No entanto, de acordo com o ponto de vista de Deus, ela 
mudou positivamente as coisas. Na verdade, Eliseu fez o que Deus 
lhe disse para fazer. E não é coincidência que Deus fala de sal. 
Este último tem o poder de purificar e purificar. II. A importância 
dessas duas características na vida de um crente. Permanecer 
salgado e comprometido nos dá a oportunidade de nos beneficiar 
das promessas de Deus e viver uma vida bem-sucedida, uma vida 
mais que abundante em todos os aspectos. Há grandes 
compromissos a serem dados na vida e eles trazem bênçãos 
fantásticas. Por exemplo, ensinamos e praticamos a aliança salina 
em nossos casamentos no lar. O pacto de sal também é aplicado 
durante ordenações ou consagrações de crianças. Quer o façamos 
fisicamente ou não, o compromisso da aliança do sal está 
certamente funcionando quando nossos corações estão salgados. 
Começa do coração primeiro, isto é, nós acreditamos primeiro, e 
isso pode se manifestar no mundo dos cinco sentidos. De fato, 
Deus olha para os nossos corações quando nos comprometemos 
com Ele. Às vezes nos engajamos levemente em algumas tarefas. 
Queremos agradar a alguém, ou não queremos desapontar alguém 
que espera muito de nós. Mas Deus vê tudo isso. O sal alimenta a 
paixão. Da mesma forma que o sal derrete as glândulas salivares 
em contato com a língua, da mesma forma pode despertar ou 
despertar as paixões para trabalhar por Deus. O sal se aloja no 
coração do crente (o coração é a sede da vida pessoal), é do 
coração que vêm as decisões vitais. Os mesmos que determinam a 
personalidade.  

A Aliança do Sal é uma cerimônia maravilhosa para praticar para 
aqueles que estão engajados e têm um entendimento bíblico sobre 
esse assunto. Essas pessoas estão prontas para dizer o que pensam 
e pensam o que dizem. Tudo isso se traduz em prática. Essas 
pessoas são retas porque fazem o que devem, quando é necessário 
e correto. Isso não os dispensa do erro, mas do fundo de seus 
corações manifestam o verdadeiro zelo de fazê-lo. De fato, somos 
salgados e engajados quando pensamos no que dizemos e dizemos 
o que pensamos. Jacques 5: 12 Antes de tudo, meus irmãos, não 
jurais pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro juramento. 
Mas deixe seu sim ser sim, e seu não ser não, para que você não 
caia sob julgamento. Não é à toa que Deus colocou esse detalhe a 
respeito do sal em Sua Palavra. Este último nos ensina mais sobre 
o sal e o significado do compromisso do coração na vida de um 
homem ou de uma mulher. Ter compromisso é a única maneira de 
ter sucesso na vida. Isto, em qualquer campo, muito menos no 
reino da Palavra de Deus. Quando alguém é salgado e engajado, 
todos os obstáculos se tornam pequenos e superáveis; mas quando 
alguém está engajado sem ser salgado, os obstáculos são 
assustadores e até maiores do que parecem. Mostre-me alguém que 
é apaixonado pelo seu compromisso; Eu vou te mostrar alguém 
que pode mover montanhas. É o compromisso de sal que traz 
libertação na vida de um crente, como Eliseu. Um crente salgado e 
comprometido, é um crente que é dinâmico, pronto para fazer as 
coisas acontecerem em sua vida e em torno dele, ele traz mudanças 
positivas. Desde cedo, Jesus Cristo atingiu os espíritos daqueles 
que o ouviam. Durand seu ministério, ele manifestou essa grande c  


