Araruama, 08 de outubro de 2014
SOBERANIA DO ESPÍTO DE JESUS CRISTO (PREDESTINAÇÃO)
Nada acontece ou deixa de acontecer, se não for pela vontade e soberania do Espírito de Jesus Cristo, que costumam chamar de Deus.
“23 E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram.
24 E eis que se levantou no mar tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas; ele, porém, estava dormindo.
25 Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor,
que estamos perecendo.
26 Ele lhes respondeu: Por que temeis (*), homens de pouca fé? Então, levantandose repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança.
27 E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem?”
(*)Em outra versão, Jesus Cristo diz: por que sois tímidos?

Haviam duas possibilidades: uma é a de realmente morrerem; o que os levaria
para o paraíso, o que é infinitamente melhor, como disse São Paulo.
E a outra é a necessidade de permanecerem vivos, especialmente Jesus Cristo,
não deixando de cumprir toda a obra que estava predestinada.
Mas os discípulos, ainda não tinham o batismo de fogo, ou seja, com o espírito
Santo de Jesus Cristo.
Outro exemplo da soberania do Espírito de Jesus Cristo é a profecia que fez da
negação de São Pedro.
Se São Pedro não se esquecesse ou fizesse o máximo esforço para não negá-lo,
então Jesus Cristo seria um falso profeta, as passagens que fundamentam isto estão no
meu livro.
Agora pergunto: esta previsibilidade das profecias de toda a Bíblia, se aplicaram
somente aos casos isolados ou tem uma dimensão universal?
Eu estou plenamente certo que sim, tudo está milimetricamente pre designado.
Podemos ter isto, assim como em várias partes da Bíblia, como no salmo 139:
“16 Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não
havia nem um deles.”

Quero explicar que informe é o mesmo que sem forma, e sem forma não é torto ou amassado, e sim é a não existência em nenhuma parte de nosso mundo físico, então podemos traduzir informe por espírito.
Que o Espírito de Jesus Cristo os abençoe.
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