
Recentemente me deparei com um 
artigo muito esclarecedor a respeito do uso 
do sal na agricultura da antiga Palestina e 
sua relação com a parábola do "sal da 
terra". Foi muito interessante saber que o 
sal que abastece a Palestina e que vem do 
Mar Morto, tem sua composição bem 
diferente do nosso sal de cozinha, que é 
basicamente composto por cloreto de 
sódio. No sal do Mar Morto, o cloreto de 
sódio corresponde somente a cerca de 30% 
dos componentes, havendo também vários 
outros como o cloreto de cálcio, cloreto de 
potássio e cloreto de magnésio que são 
compostos utilizados na agricultura como 
fertilizantes.

Quando Jesus falou para seus 
discípulos serem o "sal da Terra", 
seguramente a compreensão que aquela 
sua audiência teve sobre a analogia de 
Jesus foi bem diferente da compreensão 
daqueles nos nossos dias que pensam no 
sal somente como cloreto de sódio, cujas 
aplicações restringem-se basicamente a 
tempero e conservação de alimentos. 
Repare no texto de Mateus:
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O público de Jesus estava bem 
familiarizado com a utilização do sal como 
fertilizante na agricultura. Se o sal usado no 
solo naqueles tempos perdesse suas 
propriedades por causa de contaminação 
com impurezas, não serviria mais como 
fertilizante, e uma vez jogado na terra, seria 
somente "pisado pelos homens" como nos 
fala o texto de Mateus. Repare agora no 
texto de Lucas:
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Segundo o texto de Lucas, o sal sem 
suas propriedades originais não serviria 
para ser utilizado nem na terra nem no 
"monturo" ou esterco animal.  Perceba que 
está implícito no texto que havia um sal 
que seria utilizado tanto na terra quanto no 
esterco. O sal como fertilizante era 
utilizado diretamente na terra ou 
adicionado ao esterco para enriquecê-lo 
ainda mais antes de ser aplicado na 
adubação do solo.  Esse sal insípido, ou 
inútil (tanto para a terra quanto para o 
esterco), deveria ser descartado. 

Assim, a partir dessa compreensão da 
aplicação do sal vindo do Mar Morto como 
fertilizante na antiga Palestina, podemos 
ter a mesma compreensão que o público 
original de Jesus seguramente teve: que 
seus discípulos sejam "espalhados" pela 
terra (assim como o sal era espalhado na 
terra arável) e que desempenhem esse 
mesmo papel de fertilizante, que o sal 
utilizado na antiguidade possuía, de tornar 
uma terra morta e árida em um campo 
fértil e cheio de vida. 

Que pelo poder e capacitação de 
Deus todos nós nos empenhemos 
continuamente para sermos esse 
"sal" completamente íntegro das suas 
propriedades, para fertilizarmos esta nossa 
terra árida onde reina a morte. Que através 
da nossa "vida em Cristo", todos os nossos 
atos e palavras contagiem com "vida" todos 
os ambientes onde estamos "espalhados", 
seja através da pregação do Evangelho que 
vivifica, seja através do nosso bom e 
"salino" testemunho. E que o Senhor nos 
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sermos imprestáveis para Seus propósitos.
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