Eu decido

LIÇÃO 3: SODOMA VIVE EM NOSSAS ALMAS?

QUEBRA GELO: Comente sobre a exposição de ―arte‖ (???) do Banco Santander e
se achar conveniente apresente imagens da exposição pra discussão. Vale a pena
não conformar com este século (Romanos 12) e protestar. Porque você reagiu o banco cancelou a
exposição. Você ainda pode postar sua indignação. Abra seu facebook, vá em pesquisar e digite
Santander Cultural e veja NOTA DO BANCO SANTANDER SOBRE A EXPOSIÇÃO QUEERMUSEU.
Veja o que o banco postou: “Nos últimos dias, recebemos diversas manifestações críticas sobre a
exposição Queermuseu - Cartografias da diferença na Arte Brasileira. Pedimos sinceras desculpas a
todos os que se sentiram ofendidos por alguma obra que fazia parte da mostra. Desta vez, no entanto,
ouvimos as manifestações e entendemos que algumas das obras da exposição Queermuseu
desrespeitavam símbolos, crenças e pessoas... Garantimos, no entanto, que seguimos comprometidos
com a promoção do debate sobre diversidade e outros grandes temas contemporâneos”.
DESENVOLVIMENTO: Algumas fotos da exposição nos lembram de Sodoma e Gomora. Se
tivéssemos apenas a história da vida de Ló conforme Gênesis, nunca teríamos imaginado que Ló era um
crente. Mas, II Pedro 2 nos conta três vezes que esse homem conflituoso e indulgente era crente – e mais:
que ele estava “enfadado” e atormentado com a vida em Sodoma. Leia II Pedro 2:7-8 ―…o justo Ló,
enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis (Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos
os dias a sua alma justa, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas)‖. Ironicamente, embora Ló
ficasse revoltado com Sodoma, Sodoma estava em sua alma. É possível, então, que um crente seja
atormentado pelo mundo enquanto voluntariamente prende-se ao mundo. Não há qualquer evidência de
que o justo Ló tenha sido alguma influência benéfica para os habitantes de Sodoma. Quando o juízo
sobreveio a Sodoma, nenhum justo foi achado fora de sua família. Nenhum conhecido, nenhum vizinho,
nenhum dos seus servos chegou a conhecer o Senhor. Seu apelo junto aos sodomitas em frente à sua
porta foi desprezado por eles. Ló carecia de seriedade; suas palavras não tinham peso. E o mais trágico:
a vida de Ló não fez nada para conduzir sua família e parentes ao céu. Nenhum de seus amigos ou
familiares temiam a Deus. Quando ele insistiu que seus futuros genros fugissem da destruição das
cidades, ―foi tido como zombador‖. As palavras de Ló não tinham substância porque ele era insubstancial.
Adicionalmente, o estilo de vida de Ló não fez nada para afrouxar o laço da cultura sobre sua esposa. Ela
deixou seu coração em Sodoma e, assim, não pôde resistir a olhar para trás — o que levou à sua
destruição. As escolhas de Ló promoveu a absorção do espírito de Sodoma pelas almas de suas filhas. O
engano, evidentemente, era um estilo de vida em Sodoma. E Ló era parte disso. Mas, seu engano era
espiritual e, portanto, domesticamente letal. Interiormente, ele estava ―enfadado da vida defasa de
Sodoma mas, exteriormente ele não se posicionou. Ló tinha dominado a arte de ser cego e surdo para os
abusos sociais e sexuais de Sodoma. Ele não os praticava. Ele não os aprovava. Ele os detestava.
Mas, ele não falava nada contra isso. Não basta não pecar, precisamos ser a voz de Cristo no
nosso mundo. Blasfêmias e palavreado obscenos com certeza receberam o sorriso diplomático e a
complacência cuidadosa de Ló. Suas filhas observaram seu caráter. Suas filhas não poderiam se
esquecer de que, em sua infame traição de seus deveres paternais, ele oferecera as duas para apaziguar
os homens inflamados de Sodoma. Assim, quando as sucessivas seduções pai-filha aconteceram, as
garotas usaram a arte que ele tinha legado a elas. O vinho, a fraude e a traição dele foram misturados e
servidos juntos em um cálice sombrio nas profundezas da caverna. A desonra que ele sofreu através das
filhas foi notável, pois, com uma cruel ironia, ele mesmo realizou o vergonhoso ato que havia sugerido aos
homens de Sodoma. Ló tinha semeado Sodoma nas almas de suas filhas.
A tolice de Ló foi: embora o mundanismo de Sodoma atormentasse sua alma justa, ele vivia tão
perto do mundo quanto podia, agarrando-se àquela preciosa vida até o seu final amargo. E o resultado foi
que, embora Deus tivesse julgado toda Sodoma, exceto Ló e suas filhas, Sodoma renasceu em suas
próprias vidas. É possível que crentes como nós, que são realmente atormentados pelo curso deste
mundo, vivam vidas que são tão profundamente influenciadas pela cultura que Sodoma renasce nas vidas
daqueles a quem mais amamos. Kent Hughes
1) O QUE O ESPÍRITO SANTO FALOU AO SEU CORAÇÃO? O QUE VAI FAZER ENTÃO?

