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“...Aí está a terra inteira diante de você... Se você for para a esquerda, 

irei para a direita; se for para a direita, irei para a esquerda” Olhou 

então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até 

Zoar; era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito... Ló es-

colheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os 

dois se separaram. 

Muitos de nós, impulsionados pelo ritmo diário, agimos pela apa-

rência ou vislumbre nos resultados a curto prazo; tomamos deci-

sões sem uma análise prévia dos resultados e impactos futuros que 

esta ação pode causar.

E quanto a oração? Entrega e busca da vontade de Deus para nos-

sas vidas? Você tem considerado nas pequenas decisões ou muitas 

vezes negligencia os planos de Deus? É assim com você também, 

ou só em outro endereço que isto acontece?

Durante o período entre uma decisão tomada, sua consequente 

ação, passamos por um processo e com ele, nossa família pode 

“sofrer” com estas decisões até que seu resultado apareça. 

Os versículos citados acima, sucedem o chamado e as promessas 

de Deus para Abrão e, certo de que Deus estava orientando e di-

rigindo sua vida, vemos Abrão, debaixo da benção de Deus, deci-

dindo renunciar a seus direitos, dando a primazia da escolha a Ló, 

a mesma atitude que vimos em Cristo. Por sua vez, Ló, tendo cres-

cido na “mesma família”, decidiu seu caminho com um olhar físi-

co e carnal.

Quero ressaltar que, a partir de uma decisão de caminhar com Deus, 

de ser escolhido por Deus para fazer uma aliança, o processo para 

alcançar a promessa de ser pai de muitas nações foi longo e teve 

algumas provas árduas pelo caminho. Em tudo Deus honrou Abraão, 

deixando seu legado para as nações, como fruto de sua decisão.

Grandes resultados começam com pequenas decisões individuais 

de buscar a Deus e refletem bençãos em sua família. É neste pon-

to que te convido a refletir sobre como suas decisões têm sido to-

madas. 

Decida hoje em oração, buscar a orientação de Deus para sua fa-

mília!


