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Igreja de Deus
Escola Dominical
A ESCOLHA DE LÓ — SODOMA E GOMORA
Gênesis 13:1 — 19:30
Um dia o Senhor, visitou Abraão
em forma de três homens. (Deus tinha
mudado o seu nome.) O Senhor disse
a Abraão que ele estava para destruir
as cidades de Sodoma e Gomora por
causa dos seus pecados e maldade.
Abraão sabia que Ló vivia em
Sodoma, porém ele perguntou ao
Senhor, "Destruíras também os Justos
com os perversos?" O Senhor disse
que perdoaria Sodoma se caso fossem
encontradas lá 15 pessoas justas.
Abraão continuou implorar a Deus
pelo povo de Sodoma. Finalmente,
Deus disse, “Por amor aos dez não
destruirei." Então o Senhor foi o seu
caminho, e Abraham também. (Você
acha que Deus havia encontrado dez pessoas justas em
Sodoma?)
Quando a escuridão caía, dois anjos chegaram na
cidade de Sodoma. Ló, o qual sentava no portão da
cidade, convidou-lhes para ir consigo para a sua casa
e deu-lhes comida para comer. Mas, antes que eles
possam ir dormir, os maus homens da cidade tentaram
entrar na casa de Ló dizendo, "Onde é que estão os
homens que entrarão na sua casa esta noite?" Tinham
como intenção causar danos aos dois anjos.
Ló saiu para fora de sua casa e tentou debater com
os malvados, mas eles não o
escutaram. E quando eles "se
aproximaram da porta para
quebrar a porta" os anjos
"empurraram o Ló para dentro de
sua casa," e depois fecharam a
porta.
Quando Ló estava com
segurança para dentro, os anjos
"afligiram os homens que estavam
na porta da casa com cegueira,
ambos grandes e pequenos: para
que lhes fosse difícil localizar a
porta."
Os anjos alertaram a Ló para

Quando Abraão e sua família
deixaram a sua terra de Ur, Ló o seu
sobrinho também foi com ele para a
terra de Canaã. Ló estava com Abraão
como ele viajava para Harã e mais
tarde para Egipto.
Como nalguma vez, Abraão e Ló
partiram do Egipto e viajaram para o
sul. Abraão estava muito rico,
abençoado com o gado, prata e ouro.
Ló, também, era um homem rico,
abençoado com "manadas, rebanhos e
tendas."
Ambos homens tinham muito
animais até que a "terra onde
habitavam, não havia espaço para
apascentar os seus gados." Os servos
que cuidavam as manadas dos dois, começaram a
entrar em conflitos uns aos outros. Abraão disse a Ló,
"Vamos acabar com contendas e conflitos entre mim e
você, ou entre os seus pastores e os meus; afinal somos
irmãos."
Sem nada de egoísmo, Abraão disse a Ló, para
escolher onde ele queria que fosse habitar com os seus
rebanhos e manadas. Ló escolheu uma "campina de
Jordão" onde havia um poço com muita água. Esta
deve ter se parecido a melhor escolha, mas naquele
campina era Sodoma, a cidade excessivamente
perversa, malvada e pecaminosa. "E
Ló . . . a r mou a sua tenda , pr óxima
de Sodoma." Abraão viveu na terra
de Canaã.
Sucedeu que, naquela terra havia
uma grande batalha. Quatro reis se
levantavam contra os cinco reis. Ló,
que naquela altura vivia na cidade de
Sodoma, foi prisioneiro junto com
outras pessoas. (Será que essa foi a
consequência da escolha de Ló?)
Quando Abraão ouviu da apreensão
de Ló, ele e seus servos bem
treinados resgataram Ló trouxe-lhes
de volta para Sodoma.
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juntarem a sua família fora de Sodoma, porque o
Senhor tinha sido enviados os anjos para destruir a
cidade. Ló foi e pediu os seus genros para se porem
fora da cidade, "porque Deus queria destruir aquela
cidade." Mas os Genros pensavam que Ló estava
brincando com eles.
De manha cedo, os anjos apressaram o Ló a sair
dentro da cidade, mas ele estava a demorar. (Se
realmente Ló sabia o que iria acontecer, porque é que
estava a ser morroso em partir?) O Senhor mostrou
misericórdia a Ló. Os anjos tomaram a Ló, a sua
esposa, e suas filhas pelos braços e conduziu-os para
fora da cidade.
Dai os anjos deram Ló claras instruções: "Fuja por
amor à vida! Não olhe atrás de você e não pare em
lugar nenhum da planície! Fuja para as montanhas, ou
vocês será morto!"
Ló perguntou se podia refugiar-se para perto da
cidade, os anjos insistiram-no adiantar, porque eles
não podiam fazer nada até que Ló fosse embora da
cidade. "Portanto a cidade para onde se refugiaram
chamava-se Zoar.
Enxofre e fogo caíram "do Senhor dos céus" sobre
Sodoma e Gomora, a mulher de Ló olhou para trás.

Esta era uma desobediência directa aos mandamentos
dados pelos anjos: "não olheis para trás." A mulher de
Ló "tornou- se num pilar de sal." Depois de muitos
anos Jesus falou para nós também "para nos lembrar
da mulher de Ló" (Lucas 17:32).
Ló e suas filhas tiveram que continuar a caminhar
sem ela. Eles já tinham medo de viver na cidade de
Zoar, então Ló e suas filhas viveram numa caverna nas
montanhas.
A história de Ló tem um fim muito triste. Muitos
anos antes, Ló tinha feito uma escolha. Porventura era
uma escolha certa? Deus ajudaria Ló com a sua
escolha de igual maneira, irá ajudar-te também em
muitas escolhas que fizeres, se tu o pedires. No fim,
Ló perdeu a sua casa, as suas riquesas, alguma parte
da família, e sua esposa porque ele fez uma escolha
errada.

Versículo Para Memorizar:
" E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão
… e armou a sua tenda em direcção a Sodoma. "
—Gênesis 13:11-12

(Quem foi que Jesus nos disse para nos lembrar?)
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Ló escolheu uma campina de

A esposa de Ló
escolheu olhar para

_________ cheia de água.
__________________.

Quais são as escolhas que estás a fazer?
(Põe dentro de um circulo as boas escolhas e risca as más escolhas)

Drogas

Oração
Álcool

Leitura da Bíblia
C opyright © 2011 C hurch of God, Inc.

Cigarros
3

Escola Dominical
A Escolha de Ló – Sodoma e Gomora

A Educação Primária

www.PrintableLessons.com

Sodoma e Gomora são destruídas
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