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DESEJANDO TUDO E PERDENDO TUDO
Texto: Gênesis 13:7-13
INTRODUÇÃO
A história de Ló é um aviso clássico para todos os ﬁéis que desejam a prosperidade material em
detrimento do testemunho cristão. Alguns cristãos imaginam que podem ter o melhor dos dois
mundos sem pagar seu preço. Na realidade, o desejo de ser rico e famoso tem levado muitos à
armadilha da negociação do espiritual pelo físico e o eterno pelo temporal. Observemos
atentamente algumas lições da vida de Ló.
1. O CORAÇÃO DE LÓ ESTAVA FORTEMENTE DIVIDIDO PELA TENTAÇÃO E COBIÇA (GN 13:10).

Precisamos observar os seus desejos carnais e suas às paixões mundanas. Ló olhou para as
planícies do Jordão, onde era Sodoma. A tentação sempre começa com os olhos. Qualquer coisa
que você ﬁxe os olhos na vontade de possuir; terá uma conexão com você para o bem ou para o mal (I
João 2:16). Ló escolheu o "caminho fácil" e se separou do homem de Deus - Abraão (Hebreus 6:12).
Ló era um crente e um homem justo aﬂigido por causa da maldade dos sodomitas (II Pedro 2:7), mas
acabou cego pela sedução das riquezas e honra, quando ele morava em Sodoma (I Timóteo 6:1011). Ló estava ciente do estilo de vida mau e corrupto dos sodomitas; ainda assim ignorou os seus
perigos, porque ele provavelmente pensou que não poderia ser manchado com seus maus
caminhos (I Coríntios 15:33). Ló viu o buraco, e ainda assim caiu nele!
2. PRECISAMOS VER SEUS GANHOS INÚTEIS E AS TERRÍVEIS PERDAS.
Ló foi capturado em uma guerra com os inimigos de Sodoma e quase perdeu tudo (Gênesis 14:1-24).
Ele foi felizmente salvo por Abrão e seus 318 homens valentes. Ló ganhou uma ótima posição, mas
perdeu a sua percepção de Deus (Gênesis 19:1-8). Nunca é uma desculpa fazer o mal, a ﬁm de ser
capaz de fazer o bem!
Ló ganhou uma grande fortuna, mas perdeu sua família preciosa. Eles moravam na mesma casa
ainda assim eram como estranhos. A casa de Ló foi tristemente destruída, nenhum sucesso
compensa o fracasso da família. As ﬁlhas casadas de Ló e seus genros preferiram ﬁcar em Sodoma
(Gênesis 19:14), porque Ló pareceu como zombaria quando ele tentou testiﬁcar do julgamento
vindouro de Deus.
3. LÓ TEVE DE SER ARRASTADO PARA FORA DE SODOMA (GN 19:15-16).
Até o último minuto, ele demorou e foi de ânimo dobre (Tiago 1:8). Como a maioria das pessoas, Ló
mal percebeu a gravidade da situação (I Tessalonicenses 5:3). A mulher de Ló estava disposta a
olhar para trás mesmo sabendo que iria morrer (Gênesis 19:17, 24-26). As ﬁlhas virgens de Ló
haviam rejeitado totalmente qualquer herança espiritual de Ló. O homem de Deus, Abrão, era seu
parente e teve uma inﬂuência divina sobre eles. No entanto, as ﬁlhas de Ló agiram pior do que as
mulheres pagãs, quando elas conspiraram para intoxicar seu pai e consentiu em se deitar com ele
(Gênesis 19:31-35).

CONCLUSÃO
Assim, o retrato passado de Ló foi de um homem embriagado cometendo incesto vil com as suas
ﬁlhas! Os ﬁlhos-netos de Ló consequência da mentira com as suas duas ﬁlhas foram Moabe e
Amom (Gênesis 19:36-38), que se tornaram em espinhos recorrentes dos lados da descendência de
Abraão - os israelitas! Precisamos observar o seu destino ﬁnal, que triste ﬁm, que triste legado.
Diferentemente de Abrão que deixou um legado de fé e bênção, Ló deixou um legado de vergonha,
por não considerar as implicações de suas decisões e escolhas.

PERGUNTA PARA REFLEXÃO
1- O que aprendemos com a escolha que Ló fez, indo para Sodoma?
2- Como o ambiente (contexto) a nossa volta pode inﬂuenciar comportamento, escolhas e decisões?

Adaptação SEREP

