
O Senhor chamou aos seus discípulos sal da terra, porque eles deviam condimen-
tar, por meio da sabedoria celeste, os corações dos homens que o demónio tornara 
insensatos. E também lhes chama luz do mundo, porque, iluminados por Ele, que é 
a luz verdadeira e eterna, se tornassem também eles, luz que brilha nas trevas.

O Senhor é o Sol de justiça; é com toda a razão, portanto, que chama aos seus dis-
cípulos luz do mundo, porque é por meio deles que irradia sobre o mundo inteiro a 
luz da sua própria ciência; com efeito eles afugentaram do coração dos homens as 
trevas do erro, manifestando a luz da verdade.

Iluminados por eles, também nós passámos das trevas à luz, como diz o Apóstolo: 
Outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor; vivei como lhos da luz. E noutro 
passo: Não sois lhos da noite nem das trevas, mas sois lhos da luz e lhos do dia.

Com razão diz também São João numa sua Epístola: Deus é luz. [...] Portanto, uma 
vez que temos a felicidade de estar libertos das trevas do erro, devemos andar 
sempre na luz, como lhos da luz que somos. [...]

Se assim não zermos, ocultaremos e obscureceremos com o véu da nossa indeli-
dade, para prejuízo tanto nosso como dos outros, uma luz tão útil e necessária. Eis 
a razão porque incorreu em castigo aquele servo, que, recebendo o talento para o 
fazer dar juros no Céu, preferiu escondê-lo a colocá-lo no banco.
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