PASSOS QUE NOS AFASTAM DE DEUS
Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro.
Gênesis 13:11
LÓ E ABRAÃO
Quando Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, seu sobrinho Ló foi com ele (Gênesis 13.1). Após um grave
desentendimento entre os pastores de ambos por causa do espaço, Ló e Abraão se separaram (Gênesis 13.9-11). No
entanto, após se afastar de Abraão e escolher um local apenas pela aparência, sua vida declinou e ele experimentou
as consequências de sua escolha, demonstrando que andava por vista e não por fé, como seu tio. Por isso, ao final,
perdeu tudo: casa, bens, esposa e legado. Que passos deram Ló que servem de alerta para nós?
AMAR O “MUNDO”
Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem-regada, como o jardim do Senhor , como a
terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Gênesis 13:10
O significado da palavra “mundo” no título é o sistema de pensamento pecaminoso de nossa era. A queda de Ló
começou quando ele se adequou a esse sistema, indo na direção de homens pecadores. O povo de Sodoma e
Gomorra era a pior espécie de pessoas com quem se poderia conviver naquela época, no entanto, mesmo assim,
chamou a atenção de Ló. O amor ao mundo leva ao esfriamento da comunhão com o Senhor e com os irmãos,
levando à cegueira espiritual e a um modo de vida egoísta e hedonista. Você é aquilo que você ama. O que toma o
seu tempo e o seu coração? O que te atrai?
AMIZADE COM O “MUNDO”
Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os
anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra. Gênesis 19:1
Ló estava sentado junto ao portão da cidade, demonstrando estar alinhado aos seus valores. A amizade com o
mundo leva ao adultério e corrupção espiritual. Uma das características de quem está vivendo desta forma é não
obedecer à Palavra, retrucando o seu ensino, ainda que no fundo do coração, como os fariseus faziam com Jesus,
apesar de serem religiosos, e essa é a pior situação que um crente pode se encontrar: um religioso frequentador das
atividades da igreja, mas um rebelde em seu coração. Como você reage aos ensinos da Palavra? Como reage à
direção e à visão da liderança da sua igreja e ao seu líder de célula?
CONFORMIDADE COM O “MUNDO”
Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: —
Levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava
brincando. Gênesis 19:14
Os genros de Ló pensaram que o sogro estava brincando, demonstrando que provavelmente ele não falava de
assuntos edificantes, mas apenas de conversas triviais. Claro que não há problema em conversas assim desde que
sejam edificantes, o que aparentemente não era o caso. Talvez nunca tenha testemunhado sobre o Deus que deu
tudo o que ele tinha. Qual é a reação das pessoas quando você se pronuncia?
PARE, PENSE E NÃO SEJA JULGADO COM O “MUNDO”
O Senhor escreverá no registro dos povos: "Este nasceu ali". Salmos 87:6
Em Genesis 19.24-25 lemos que Deus fez chover enxofre sobre a cidade de Sodoma e Gomorra trazendo juízo sobre
eles. Em I Coríntios 11.32 lemos que podemos ser julgados e disciplinados pelo Senhor, inclusive com perdas físicas,
morais e espirituais. Muitas vezes as batalhas que enfrentamos são resultado de disciplinas do Senhor sobre nossa
vida, por causa do nosso pecado. Você hoje identifica alguma luta ou batalha que seja consequência de suas
escolhas e pecados? Se sim, coloque diante do Senhor, que mesmo diante dos nossos erros se compadece e nos
enche de misericórdia quando estamos em tribulação.

