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"as duas sementes”
Cristo morreu na cruz somente para resgatar a seus filhos. Sendo assim, inevitavelmente chegaremos a uma conclusão:
sobre esta terra existem duas sementes. Uma foi predestinada à salvação, e a outra à perdição.
Logo após a queda do homem no éden, Deus estabelece uma sentença
a Eva; De seu ventre sairá duas sementes, as quais irão trazer sérias
influências a toda criação.
E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua
semente; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
GÊNESIS. 3: 15.
Esta inimizade a qual Moisés descreve, não significa algo físico, não é
que, um, não pudesse encontrar o outro, com o intuito de se agredirem;
não seriam dois povos que viveriam em guerras constantes, mas sim,
que haveria uma separação espiritual. Um, jamais irá entrar em acordo
com o outro acerca dos assuntos de Deus. Vejamos outro verso neste
livro, que descreve está separação:
E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua
gordura; e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta.
Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim
fortemente, e descaiu-lhe o semblante. GÊNESIS. 4: 4, 5.
O que acabamos de ler, demonstra a atuação de Deus em relação as
estes dois personagens. São eles, os filhos de Eva, as duas sementes, as
quais Deus as separou em seu ventre. Com um simples ato, uma oferta,
Deus nos mostra que com uma destas sementes, ele não quer assunto.
Paulo, nosso perito arquiteto, escrevendo à igreja de Roma, traz à luz do
evangelho, uma revelação espetacular. Ele reafirma a esta igreja, que o
ato realizado por Deus no princípio da criação, irá atravessar anos, eras,
séculos e tempos, e não há quem possa mudar este decreto.
A religião, por anos, tenta de todas as formas, mudar o caráter de uma
má semente, apresentando a estes, uma pregação, que foge por
completo daquilo que Deus predestinou, vejam o relato:
Porque, não tendo eles ainda nascido, “nem tendo feito bem ou
mal” (para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme,
“não por causa das obras”, mas por aquele que chama), Foi-lhe dito a
ela: O maior servirá ao menor. ROMANOS. 9: 11, 12.
Ao analisarmos estes versos, iremos encontrar mais uma vez, a
soberania de Deus sobre sua criação: Ainda não haviam nascido; Não
tinham feito nem bem e nem mal. Ou seja, aqui não houve mérito
algum de ambas as partes. Eu determino que o maior sirva ao menor, e
acabou o assunto.
Ninguém escolhe de que semente quer ser, Deus em sua sabedoria e
infinita soberania criou estas duas sementes, para que nelas
demonstrasse o seu poder. Deus faz como ele quer, e ninguém pode
dizer que de sua parte há injustiça, pois ele é um Deus soberano. A
segurança é que nós somos dele e fomos escolhidos para as boas obras
preparadas de antemão.

Vós, porém, não estais na carne, mas no
Espírito, se é que o Espírito de Deus habita
em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito
de Cristo, esse tal não é dele.
ROMANOS. 8: 9.

"Uma vez ovelha, sempre ovelha, uma vez lobo, sempre lobo".
Separe a má semente (o lobo) da boa semente (as ovelhas), pintando-os em
cores diferentes.
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