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Nesta aula bíblica vamos aprender sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, 

que ficou muito famosa também por ser a história na qual a mulher de Ló vira 

estátua de sal. Esperamos que você tenha um bom proveito deste texto. Ao dar 

esta aula para as crianças, prepare bem a lição, pois este texto é de difícil 

compreensão e pode ser ruim para uma aula direcionada a crianças de nove 

anos para menos, portanto, estude bem a história, use uma bíblia de estudo 

para isso. 

Para estudar a história sobre a mulher de Ló, comece seu estudo em Gênesis 

13:1-13. Depois, você pode pular para o capítulo 14.12 -17; e dê mais um salto 

para Gênesis 19.1-38. Na sua bíblia você vai ver que a narração inclui um 

paralelo do que vai acontecendo com Abraão. Você não precisa contar toda 

essa parte em sua aula, mas é bom você ler para compreender a situação e 

responder questionamentos das crianças. A história de Sodoma, Gomorra e a 

mulher de Ló pode ser resumida nestes trechos que recomendamos acima. 

Portanto, leia estes trechos com mais cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 

Imagine que alguém bata na porta de sua casa e avise que toda a cidade vai 

ser destruída. O que você faria? Será que daria tempo pra você pegar tudo o 

que gosta, ou avisar seus amigos e familiares que moram longe? Na história de 

hoje vamos ver como um homem passou por esta situação. A cidade a qual ele 
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morava foi destruída completamente e ele precisou salvar sua família. Hoje 

vamos aprender a obedecer as ordens de Deus para que a gente não se perca 

olhando e pensando no que não devemos. Hoje vamos aprender a história de 

um homem chamado Ló, ele era parente de um outro homem muito conhecido, 

chamado Abraão. 

 

A história 

Os dois andavam sempre juntos e tinham muitos gados e outros animais. Eles 

começaram a ter tantos animais que já mal conseguiam ficar perto um do outro. 

Por causa de tantos animais, os empregados deles começaram a brigar, por 

que um animal atacava o outro, um comia o alimento do outro e estava 

fincando muito difícil controlar tantos animais. Os homens estavam quase 

perdendo o controle e uma tragédia poderia acontecer. Os animais poderia 

começar a fugir, ou então começar a atacar as pessoas. Os animais também 

podiam se atacar, morrendo um monte de bichos valiosos. Então, Abraão e Ló 

conversaram sobre a situação e decidiram que era melhor se separarem. 

Eles moravam em uma região chamada Canaã, onde hoje ficam Israel e 

Palestina. Uma terra de muitos campos. Abraão e Ló deveriam decidir para 

onde iriam. Um ia para um lado e outro para outro, mas eles não sabiam ao 

certo qual caminho era melhor, onde eles encontrariam terras melhores para 

seus animais, por isso, uma briga entre Abraão e Ló poderia acontecer. 

Quando Abraão vi que poderia ter problemas, decidiu que iria se separar de Ló 

e deixaria Ló escolher para onde iria, para ele ir para o outro lado. Então, 

Abraão deixou Ló escolher qualquer lugar da região para morar, que ele 

(Abraão) iria para outro lugar. 

Abraão decidiu confiar em Deus. Ló nem pensou duas vezes, escolheu a terra 

que bem entendeu, sem dar importância para Abraão. Ele escolheu um lugar 

que tinha muitas cidades e uma bela planície. Assim, poderia criar seu gado 

em paz. Muitas vezes, nós também não nos importamos com os outros e 

fazemos coisas erradas sem nos preocupar se estamos agradando ou não 

outras pessoas. 

Ló foi parar em uma cidade chamada Sodoma. As pessoas ali eram cruéis e 

maldosas. Faziam muitas coisas erradas e não queriam saber de ser 

corrigidos. Certa vez, dois anjos foram avisar Ló que a cidade seria destruída. 

Quando isso aconteceu, os moradores daquela cidade, Sodoma, viram os 

anjos e acharam que eram pessoas normais e ficaram com raiva de Ló. Ele 

nem conseguia sair de sua casa. Naquele momento, de repente, os homens da 

cidade não conseguiam mais enxergar, começaram a se bater e não 

conseguiam mais saber quem era quem. Os anjos avisaram Ló que ele deveria 

sair da cidade, por que seria destruída, mas no momento da fuga não deveriam 

olhar para trás. 

Ló precisava fugir rapidamente de Sodoma, não dava tempo de pegar nada. 

Ele simplesmente pegou suas filhas, esposa e saiu correndo da cidade. De 



repente, quando Ló já estava um pouco longe de Sodoma, começou a cair fogo 

do céu onde estava a cidade. A mulher de Ló, enquanto fugia ficou curiosa e 

olhou para trás. No mesmo instante ela virou uma estátua de sal. Ló e suas 

filhas continuaram fugindo para as montanhas, onde moraram até o fim de 

suas vidas. 

Conclusão 

Quando Abraão e Ló precisaram se separar, Ló foi egoísta e não se importou 

em ficar com a melhor parte da região para morar, no entanto, com o tempo, a 

cidade onde ele morava começou a ter muitos problemas a tal ponto que Ló 

teve que fugir de lá. No fim das contas, Ló, que era um homem rico, acabou 

morando em um lugar isolado e perdeu toda sua fortuna quando a cidade de 

Sodoma foi destruída. Ele ainda perdeu sua esposa, pois a mulher de Ló virou 

estátua de sal. 

Ore 

Se você sabe que precisa melhorar e quer que Deus te dê uma oportunidade 

para ter uma nova vida, vamos orar para que Jesus seja o Senhor de sua vida. 

Se você já recebeu Jesus como salvador, mas quer ser uma pessoa cada vez 

menos egoísta e sempre ter vontade de ajudar aos demais, ore comigo. 


