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“a falsidade do livre arbÍtrio”
Posso eu perder minha salvação? Foi me dado o direito de escolher a Deus? Tenho que “aceitar” a Jesus, para ter meu nome
escrito no livro da vida? Estas e outras perguntas, tão comuns a cerca deste assunto; “salvação”, lhes serão respondidas neste
precioso estudo.
Livre arbítrio é uma palavra que você jamais encontrará escrita, em um
dos 66 livros da bíblia. Logo isso é uma doutrina humana, não passa de
inventos carnais. O que diz o evangelho sobre a salvação eterna? Em
sua a carta a igreja de Roma, Paulo utiliza as escrituras (SALMOS – 143:
2), para dizer-lhes que ninguém, nenhum ser, sobre a face desta terra,
tem qualidades ou capacidade, para buscar a Deus.
Como “está escrito”: Não há justo, nem sequer um. Não há quem
entenda; “não há quem busque a Deus”. Todos se extraviaram;
juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um
só. ROMANOS. 3: 10 – 12.
As palavras são fortes, porém verdadeiras, o homem em sua condição
carnal, é um inútil diante de Deus. Você não pode buscar ao Senhor,
mas sim é ele que te escolhe e te busca. Outro verso desta carta, a qual
o apostolo reafirma a soberania de Deus, se encontra no capitulo nove.
(Pois não tendo os gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado bem ou
mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição permanecesse
firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama), ROMANOS.
9: 11.
Não nasceram, não fizeram bem ou mal, não tiveram oportunidade de
fazer nenhuma obra da lei (Jejum, vigília, sacrifício, batismo...), para
conseguirem o privilegio da salvação, e Papai Deus já determinou; a este
eu quero (Jacó), ao outro (Esaú); deste estou aborrecido. não escolhi
este para filho. Irá você, discutir com Deus? Abençoados, antes de
qualquer coisa existir neste universo, Deus nos predestinou, para sermos
dele e ponto final, ninguém tem o poder de anular ou mudar isto.
Como também “nos elegeu nele antes da fundação do mundo”, para
sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor; EFÉSIOS. 1: 4.
Deus na pessoa de Jesus de Nazaré, ensinava a todos que estavam a seu
redor. Em uma de suas parábolas, ele faz a seguinte observação:
“Vós não me escolhestes a mim mas eu vos escolhi a vós”, e vos
designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim
de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda.
JOÃO 15; 16.
Não importa a tua situação, não importa tua condição humana, não
importa do que estão a te acusar, Deus te escolheu e nada e ninguém,
poderá mudar tua posição de um salvo. A soberania de Deus não está
limitada a nossas ações, você não o escolheu, mas sim foi ele que te
elegeu, e isso foi antes da fundação do mundo. Deus tem tudo em seu
controle. A linda obra que ele iniciou em tua vida, passe o que passar,
haja o que houver, ele irá terminá-la. Você é um abençoado!!!

Eu sei, ó Senhor, que “não é
do homem o seu caminho”;
nem é do homem que
caminha o “dirigir os seus
passos”. JEREMIAS. 10: 23.
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