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UMA PERGUNTA MUITO SÉRIA 

Uma pergunta que devemos fa-
zer a nós mesmo é: “O lugar em que 
vivemos tem um impacto significativo so-
bre nossa saúde e bem-estar físico, men-
tal e espiritual?” Acredito que sim. E a-
credito também que isso pode ser facil-
mente percebido através de bom senso, 
acontecimentos atuais e exemplo bíblico. 

 O bom senso, que parece ser algo 
raro em nossos dias, nos levaria a per-
guntas como essa: Se o ambiente da 
cidade é o mais saudável para nós, 
por que tantos buscam fugir dele nos 
fins-de-semana, feriados e férias? Eu 
moro no noroeste de Montana e de minha 
casa vejo o Parque Nacional Glacier. No 
ano passado cerca de 2.5 milhões de visi-
tantes visitaram este ponto alto do conti-
nente com sua diversificada fauna, lagos 
e córregos cristalinos vindos das monta-
nhas e impressionantes picos cobertos de 
neve. É aqui que milhões vêm todo ano 
em busca de descanso, solidão e tranqüi-
lidade tão escassos na vida da cidade. 
Durante o ano inteiro o stress, a tensão, 
a fadiga, a agitação e a correria são acu-
mulados, por isso as massas procuram 
lugares como este para relaxar. 

 

DIFERENÇAS IMPORTANTES 

Como seria muito mais benéfico pa-
ra o bem-estar físico, mental e espiritual 
dessas famílias encontrarem um pedaço 
de terra tranqüilo a trinta ou quaren-

ta minutos da confusão e barulho da 
cidade para ali estabelecerem seu re-
canto de refúgio e descanso. Talvez 
apenas quatro ou cinco acres com algu-
mas árvores, um pequeno jardim e um 
lugar para respirar livremente. Ali as cri-
anças estariam livres das incontroláveis 
associações com a vizinhança que têm se 
comprovado serem nocivas ao desenvol-
vimento do caráter. Ali estariam livres 
para explorar os mistérios da natureza e 
o Deus que a criou e comparar com o 
mundanismo e a maldade da cidade. Ali 
estariam protegidos da tentação e seriam 
educados e treinados para serem úteis à 
sociedade. 

Na cidade, não tendo nada para fa-
zer quando não estão na escola, as crian-
ças obtêm uma educação de rua. Das a-
mizades com os mundanos elas ad-
quirem hábitos e vícios que podem 
levar a vida inteira para serem venci-
dos. Todos nós temos visto os resultados 
dessas amizades, mas poucos percebem 
a importância de afastar o máximo possí-
vel todas as influências adversas ao bem-
estar físico, mental e espiritual nosso e 
de nossos filhos.  

Acredito que já se tornou eviden-
te ao mundo inteiro que as cidades se 
tornaram verdadeiros antros de vícios. 
Por toda parte existem imagens, sons e 
sabor do mal. Em todos os lugares e-
xistem tentações para sensualidade e 
libertinagem. Não há dúvida de que a 
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onda de corrupção e crime está alcançan-
do níveis sem precedentes. Cada dia traz 
notícias de violência, assaltos, homicídios, 
suicídios e crimes indescritíveis. 

Durante uma recente viagem, tive a 
oportunidade de visitar a cidade onde 
cresci. Uma cidade relativamente pequena 
com cerca de 60.000 habitantes. Ali mi-
nha mãe me advertiu a não permitir 
que minha esposa fosse ao mercado 
sozinha, especialmente à noite, nem 
que meus dois filhos andassem ao re-
dor do quarteirão desa-
companhados. Por que? 
Por que mulheres e crianças 
tinham sido assaltadas pou-
cos blocos de onde tínhamos 
sido criados. “Que absurdo!”, 
pensei. Eu costumava andar 
livremente nessas ruas du-
rante  minha juventude. Mas 
agora não podia mais, nem 
mesmo na vizinhança de 
classe média onde cresci. 

Comparada com o 
ambiente do campo, a vi-
da nas cidades, mesmo 
nas pequenas cidades, é 
falsa e artificial. Há uma intensa e irre-
sistível avidez por ganhar dinheiro, uma 
contínua busca por excitamento e praze-
res, uma sede por exibição, luxúria e ex-
travagância.  

Todas essas são forças que estão 
desviando a mente do verdadeiro pro-
pósito da vida em grande parte da hu-
manidade. Elas abriram as portas para 
uma infinidade de males e têm um poder 
quase irresistível sobre os jovens, e mes-
mo sobre nós adultos. 

E que dizer do ambiente físico das 
cidades? Não é uma ameaça à saúde? Há 
constante risco de contato com doenças, 
predomina a poluição, o mau cheiro, sem 
mencionar a água impura, severamente 
tratada com produtos químicos. 

  

AS ALEGRIAS (E RECOMPENSAS) DA 

ESCOLHA QUE FIZEMOS 

Certamente não era propósito de 
Deus que Seu povo se aglomerasse nas 
cidades, amontoando-se como sardinhas 
em casas e prédios de apartamentos. 
Não, no princípio Deus colocou nossos pri-
meiros pais, Adão e Eva, em meio a lindas 
paisagens e sons da natureza – o mesmo 
ambiente no qual Ele deseja que vivamos 
hoje.  

Minha esposa e eu descobrimos que 
quanto mais em harmonia 
nos colocamos com o pla-
no original divino para 
nossa vida, mais favorável 
tem sido para garantir boa 
saúde física, mental e es-
piritual a nós e a nossos 
dois filhos adolescentes. 
Que benção para nós foi a 
mudança para o campo. 

 Aqui cortamos toda influên-
cia e todo laço que colocaria 
em perigo os dois filhos pre-
ciosos confiados ao nosso 
cuidado. É aqui que os esta-
mos educando na admoesta-
ção e instrução do Senhor. É 

aqui que a mãe e o pai deles trabalham 
juntos na educação formal no lar treinan-
do-os e educando-os para a verdadeira 
vida de serviço. E quando não estiverem 
envolvidos na educação acadêmica, você 
os encontrará sendo treinados em todas 
as tarefas domésticas como cozinhar, lim-
par e fazer a manutenção diária. Eles têm 
também tarefas de carpintaria, encana-
mento, eletricidade, mecânica de automó-
veis e jardinagem.  

Como recreação você os encon-
trará envolvidos em esportes bem natu-
rais, não competitivos como esqui, alpinis-
mo, exploração de cavernas, acampamen-
tos, canoagem, caminhadas, ciclismo, ra-
pel e fotografia da vida selvagem, todas 
com ênfase moral e espiritual. Uma vida 
de aventuras naturais saudáveis os 
aguarda.  

Quão revigorante é isso para o 
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desenvolvimento completo deles! É 
assim que Deus desejou que fosse, pois 
no princípio “...plantou o Senhor Deus um 
jardim no Éden, na direção do Oriente, e 
pôs nele o homem que havia formado”. 
Gênesis 2:8. Deus está novamente supli-
cando a todos: “Venham a um lugar 
tranqüilo.” 

  

A TRISTE ESCOLHA DE UM HOMEM 

No livro de Gênesis encontramos 
também o paralelo da vida 
de dois homens: Abraão e 
Ló. Leia os capítulos 12 a 19 
de Gênesis. Ali encontramos 
Deus convidando Abraão a 
deixar a influência de seus 
compatriotas idólatras para 
habitar na terra de Canaã.  

O relato nos informa 
que Ló foi com ele, mas em 
vez de morar na terra de Ca-
naã, Ló habitou nas cidades 
da campina, “...e ia armando 
as suas tendas até Sodoma.” 
Gênesis 13:12. Mas amigos, 
os homens de Sodoma eram 
maus e a maldade daquela cidade foi a 
desgraça da família de Ló. A cidade se tor-
nou tão pecaminosa que Deus achou ser 
necessário destruí-la. Mas Deus, em Sua 
grande misericórdia desejava salvar Ló e 
sua família e enviou anjos para resgatá-
los. Encontramos Ló suplicando a suas fi-
lhas: “Levantai-vos, saí deste lugar, por-
que o Senhor há de destruir a cidade.” 
Gênesis 19:14.  

Mas as próprias filhas e genros zom-
baram dele. Eles se acostumaram muito 
com a maldade de Sodoma. Amigo, Deus 
está novamente nos dizendo hoje: 
“Levantai-vos, saí deste lugar.”  

Você vai atender? Vai fugir des-
ses centros de crime pelo bem-estar 
de seus filhos e esposa? Ou você vai rir 
como fizeram os familiares de Ló e perder 
a vida ali?  

Senhoras, estão vocês lamentan-

do ter que deixar esses lugares, como 
fez a mulher de Ló? Lembre-se: “E a 
mulher de Ló olhou para trás e converteu-
se numa estátua de sal.” Gênesis 19:26. 
Seu coração ainda estava em Sodoma, 
ela continuava almejando os shopping 
centers, a extravagância, os mexericos e 
o suposto conforto da cidade. 

Ló, como alguns fazem hoje, justifi-
cou a vida em Sodoma como que para e-
vangelizá-la. Mas amigo, quão eficaz foi 
o evangelismo de Ló? Nem mesmo 10 

“justos” foram encontrados 
em Sodoma. Ló não apenas 
deixou de evangelizar So-
doma, mas Sodoma evan-
gelizou e destruiu sua fa-
mília. 

 

AINDA HÁ TEMPO? 

Antes que seja tarde de-
mais, vamos tirar nossa 
família das influências 
malignas das cidades e, 
assim como Abraão, edu-
cá-la a uma distância se-
gura das Sodomas atuais.  

Os resultados estão claramente re-
gistrados nas Escrituras para nosso pro-
veito hoje. Quando Ló entrou em Sodoma, 
ele pretendia se manter completamente 
afastado da iniqüidade. Mas ele falhou, 
falhou miseravelmente. A única des-
cendência de Ló foram as duas tribos, 
os Moabitas e os Amonitas, que nasce-
ram do incesto com suas duas únicas fi-
lhas que escaparam de Sodoma com ele. 
Duas tribos vis e idólatras, que se rebela-
ram contra Deus. Quão terríveis foram os 
resultados de um passo insensato! 

No entanto, Ló poderia ter preser-
vado sua família e mulher de muitos 
males se como Abraão não tivesse 
feito sua moradia na cidade.  

Tudo que Ló e sua família fizeram 
em Sodoma podia ter sido feito por 
eles, mesmo se tivessem vivido a uma 
grande distância da cidade. Abraão an-
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dou com Deus, no entanto não viveu no 
meio de cidade alguma, poluída com todo 
tipo de violência e maldade, como fez Ló 
em Sodoma. 

 

UMA TRISTE CARTA 

Gostaria de compartilhar uma decla-
ração de uma carta que minha esposa e 
eu recebemos recentemente; diz o seguin-
te: “...Não saímos muito, porque mesmo 
agora o trânsito está terrível. Tem ocorri-
do muitos acidentes. Depois vai ficar bem 
pior. Os jornais estão repletos de todo 
tipo de má conduta, drogas, corrupção po-
lítica, tiroteios, homicídios não soluciona-
dos e abuso de drogas. Isso é ruim; é ru-
im e parece piorar, pois tudo se torna pú-
blico, nada é abafado. Em (outro Estado) 
existe o mesmo tanto e mais ainda, mas 
só se ouve metade do que está acontecen-
do. Isso é o que nos surpreende aqui. Si-
renes de polícia e helicópteros durante o 
dia inteiro. É muito estranho, mas estou 
me acostumando a isso. Mesmo com os 
guardas de segurança, é uma coisa irri-
tante, não apenas à noite, mas em plena 
luz do dia.” 

“Mas estou me acostumando a is-
so.” Temo que essa seja a história da 
maioria – as pessoas se acostumaram a 
isso. Mas Deus esta dizendo para to-
dos nós: “Livra-te, salva a tua vida; não 
olhes para trás, nem pares em toda a 
campina; foge para o monte (ambiente do 
campo como Deus instruiu) para que não 
pereças.” Gênesis 19:17. 

Amigos, não vamos discutir sobre os 
fatos tão evidentes. Vamos usar o bom 
senso, aprender com o erro de Ló e nos 
beneficiarmos dos meios indicados por 
Deus, saindo das cidades para salvar nos-
sa família antes que seja tarde demais. 
Não deseja você “vir a um lugar tran-
qüilo”? 

Vida plena de poder. 

       

 
 

 

 

 
 
 
 
Esta publicação é disponibilizada livremente sem 
custos e novos artigos ficam disponíveis a cada 
quatro meses. Se você desejar receber este mate-
rial regularmente, cadastre-se no nosso site que 
teremos a maior satisfação de envia-lo para o seu 
e-mail. Aguardamos sua visita. 
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