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XL. Sodoma e Gomorra: Destruição e Livramento 

A. A visita de dois anjos 
1. Ló faz questão de hospedar os viajantes 

2. Os homens de Sodoma cercam a casa, comprovando assim o clamor que 
havia chegado a Deus   

3. Ló tenta proteger seus hóspedes, mas se dispõe a sacrificar as próprias 
filhas   

4. São os hóspedes que precisam proteger Ló  

B. A missão dos anjos   
1. Verificar a maldade de Sodoma, se correspondia ao clamor que Deus ouvira 

2. Salvar a família de Ló com urgência 

3. Ló não consegue convencer os futuros genros  

4. Ló não sente a urgência do momento e demora para sair  

5. Os anjos pegam Ló, a esposa e as duas filhas e os levam para fora da cidade   

6. Ló ainda discute sobre o lugar de refúgio    



 
 

C. Juízo sobre Sodoma e Gomorra 
1. Deus faz chover fogo e enxofre sobre as cidades, toda a planície, os 

habitantes e a vegetação  

2. A mulher de Ló olha para trás e se torna uma estátua de sal 

D. A importância de Abraão neste acontecimento 
1. Abraão está muito preocupado e levanta-se cedo para ver o que está se 

passando lá 

2. Confirmação do fato: Deus tirou Ló por causa da intercessão de Abraão  

E. A história de Ló e suas filhas 
1. Ló pede para ficar em Zoar, mas depois sente medo e foge para um monte 

mais distante 

2. A descendência de Ló com as duas filhas: origem dos moabitas e amonitas  

F. Conclusões  
1. Ló era um homem justo, mas não foi bem-sucedido como chefe de família ou 

como representante de Deus naquele lugar  

2. A importância de Sodoma e Gomorra nas Escrituras, como cidades 
perversas, centros de pecado, e como amostra do juízo final  

3. O exemplo de Abraão e de sua intercessão em favor de Ló e das cidades 
condenadas  

4. Duas linhas interligadas da estratégia de Deus: a preparação de Abraão 
como pai da fé e a eliminação da semente do mal    


