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A PREDESTINAÇÃO PURA
Nos Evangelhos sinóticos que são segundo São Mateus, Marcos e Lucas; existe muita influência judaizante, a qual os faz omitir a predestinação, mas nas entrelinhas ela aparece:
35 Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado.
36 E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco; e havia
com ele também outros barcos.
37 E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de
modo que já se enchia.
38 Ele, porém, estava na popa dormindo sobre a almofada; e despertaram-no, e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos?
39 E ele, levantando-se, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança.
40 Então lhes perguntou: Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé?
41 Encheram-se de grande temor, e diziam uns aos outros: Quem, porventura, é este, que
até o vento e o mar lhe obedecem?

Jesus Cristo está, neste texto relembrando a predestinação, pois não havia necessidade de
que houvesse medo, pois se eles morressem estariam no paraíso da ressurreição do sétimo dia.
Mas eles também se esqueceram da grande missão que estava reservada para eles.
Por tudo isto Jesus Cristo os faz lembrar que: o que tiver que acontecer, vai acontecer e o
que não tiver que acontecer não vai acontecer.
E Jesus Cristo apela para esta exortação: “ 40 Então lhes perguntou: Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé?”.

O Iluminado e predestinado pode, passar por tempestades, mas tem que ter a certeza do que
disse o Espírito de Jesus, através de São Paulo, em sua carta aos romanos, no capítulo 8:
28 E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a
Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
29 Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos;
30 e aos que predestinou, a estes também chamou; e aos que chamou, a estes também
justificou; e aos que justificou, a estes também glorificou.
31 Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
32 Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós,
como não nos dará também com ele todas as coisas?
33 Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica;
34 Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os
mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós;
35 quem nos separará do amor de Cristo? a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição,
ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada?
36 Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo; fomos considerados como ovelhas para o matadouro.
37 Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou.
38 Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados,
nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades,
39 nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do
amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor.

Um detalhe muito importante que tenho a esclarecer: é uma coisa que admiro no Islã (Muçulmanos) no qual é encontrado em seus escritos mais profundos, que é a crença no destino, “Maktub” que significa “Está escrito”, referindo-se à história de nossas vidas.
Existe um texto onde São Paulo define a fé, no capítulo 11 de sua carta ou epístola aos he breus:
1 Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não
se veem.
2 Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho.
3 Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus; de modo que o

visível não foi feito daquilo que se vê.

A coragem não é uma virtude, mas sim uma característica de nosso Ego, que é o mal que reside em nós como diz São Paulo, no capítulo 7 de sua carta aos romanos:
22 Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus;
23 mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento, e
me levando cativo à lei do pecado, que está nos meus membros.
24 Miserável homem que eu sou! quem me livrará do corpo desta morte?
25 Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor! De modo que eu mesmo com o entendimento sirvo à lei de Deus, mas com a carne à lei do pecado.

O homem iluminado não tem coragem, mas sim fé.
Jesus Cristo disse no evangelho segundo São Mateus no capítulo 6:
25 Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? (em outra tradução está como: acrescentar um côvado ao curso de sua vida)

Jesus Cristo também menciona no evangelho segundo São Mateus capítulo 10:
28 E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma; temei antes aquele que
pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo.
29 Não se vendem dois passarinhos por um asse? e nenhum deles cairá em terra
sem a vontade de vosso Pai.
30 E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados.
31 Não temais, pois; mais valeis vós do que muitos passarinhos.
32 Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei
diante de meu Pai, que está nos céus.

Fé não é simplesmente crer ou acreditar, é associar a fidelidade à crença de que
nada vai acontecer sem estar predeterminado pelo Espírito de Jesus Cristo, desde antes da fundação do mundo.
Pressione contrl(Ctrl) e clique com o mouser em Voltar para a Escola de Teofilia

