Ekklesia LXXXIII – Corpo e família de CRISTO...

“Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne... E eles serão uma só carne...” (Gênesis 2:23, 24)...
“Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao SENHOR; pois o marido é o cabeça da mulher, assim como
CRISTO é o cabeça dos que ELE chamou para SI e formou SEU corpo, sendo ELE mesmo o SALVADOR do CORPO. Mas assim como
os que ELE chamou para SI e os fez SEU CORPO, está sujeito a CRISTO, também as mulhere sejam em tudo submissas ao marido.
Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como CRISTO amou os que ELE chamou para SI e formou SEU CORPO e a SI
mesmo se entregou por ele, a fim de santificá-lo, tendo-o purificado com o lavar da água, pela PALAVRA, para apresenta-lo, a si
mesmo como os que ELE chamou para SI e os fez SEU CORPO glorioso, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante,
mas santo e irrepreensível. Assim o marido deve amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si
mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo; antes, alimenta-o e dele cuida; e assim também CRISTO em relação aos que
ELE chamou para SI e os fez SEU CORPO; porque somos membros do SEU CORPO. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a
sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a CRISTO e aos que ELE chamou para SI e os fez
SEU CORPO...” (Efésios 5:22-32 – ATA – Antiga Tradução Antioquia – Neste caso particular traduzindo a palavra grega “ἐκκλησία” =
formada de duas palavras ‘ek’ + ‘kaleo’ = chamados de lá de fora para cá)...
Neste próprio texto de DEUS, o ESPÍRITO SANTO explana o significado dos CHAMADOS a partir de duas comparações, o de um
casal, o marido e a esposa, quanto de CRISTO e SEU CORPO. O resultado da união entre o marido e a esposa é um só corpo, assim
também o é com relação aos que JESUS CRISTO chamou para SI mesmo, formando um só corpo com ELE no exemplo vivo e
apoteótico e profético do marido e da esposa, sendo poeticamente anunciado também por Adão no texto de DEUS acima e
inicialmente citado...
Quando a PALAVRA de DEUS se refere aos filhos de DEUS, aos que foram chamados, aos que agora são UM SÓ CORPO em CRISTO,
aos cristãos de algum lugar é encontrada a palavra que denota este chamado dos que estavam fora de CRISTO para afirmar sua
participação agora como CORPO DE CRISTO, e a palavra é “ἐκκλησία”, sempre na naturalidade que dá sequência à ideia do
movimento de pessoas que não era de CRISTO e estavam vagando sem rumo, para o momento do alcance pela PALAVRA DE DEUS
e o ato do movimento para estarem EM CRISTO...
É importante estas definições, pois principalmente após o ano 313 d.C. com o início da anexação e conquista que o Império
Romano faz sobre os cristãos daqueles dias e a travestização do Sacro Império Romano para as colorações cristãs nos elementos
semânticos, onde a palavra “ἐκκλησία”, vai deixar seu singelo, puro e simples significado de transposição e explicação de um
chamado de uma condição de fora de CRISTO para dentro de CRISTO, em que o estado da MORTE ETERNA é sobreposto pela VIDA
ETERNA em CRISTO, o estado da entrada no REINO DE DEUS e da formação do CORPO DE CRISTO, onde estes elementos devem
ser a hermenêutica diretora do entendimento, é tomada a palavra “ἐκκλησία” e então transliterada e recebe nova “identidade”
então uma novo significado passando a definir o próprio Sacro Império Romano, passando com o tempo a denominar -se “Igreja
Católica Apostólica Romana”...
Logo “ἐκκλησία” passa a ser “igreja” ou “ecclesia” (em LATIM), que passará a conduzir pelos próximos 17 séculos até atualmente
este significado novo, de uma instituição, que comandará os Estados mundiais, tomando o poder e a força e a crença e a políti ca e
toda a vontade do povo e a interpretação e o significado e o principado e a majestade absoluta do comando de tudo sobre todos,
chegando aos dias atuais como significado e forma absoluta, imutável e inquestionável, fazendo as populações crédulas de um
sistema e organização e instituição e religião sob a marca chamada “igreja” ou “ecclesia” ou “igreja”. Assim para todas as línguas

foi definida uma palavra que carrega o mesmo significado determinado pelo LATIM antigo a partir do GREGO KOINÉ do Novo
Testamento, para sedimentar e legitimar o novo significado atribuído pelo Sacro Império Romano a partir do ano 313 d.C....
Em meio a estas alterações fatais, é necessário em VERDADE, sermos resgatados pela própria VERDADE e o REAL SIGNIFICADO de
cada PALAVRA da PALAVRA DE DEUS e sermos conduzidos ao exato formato que o SIGNIFICADO lhe atribui a partir do AUTOR que
lhe falou no SIGNIFICADO ORIGINAL e REAL que de fato possui para então sermos conduzidos na exata dimensão e realidade e
significado e VERDADE na PALAVRA do SENHOR...
O chamado do ETERNO DEUS que vem DELE, por meio DELE e para ELE (Romanos 11:36), em VERDADE apresenta esta REALIDADE,
define e executa, onde o povo de DEUS, então CORPO DE CRISTO, os chamados, estão seguindo no CAMINHO, VERDADE e VIDA,
como CORPO, então uma coesão de irmãos, uma comunidade, uma comunhão que vive, anda, realiza atos que decorrem do
ESPÍRITO SANTO neles, conduzindo sempre este CORPO VIVO que se originou DELE, seguindo por MEIO DELE e é um CORPO
ESCATOLÓGICO, na identidade última, pois segue PARA ELE...
Sendo esta a DIMENSÃO da GRAÇA que vive esta CORPO, tão somente se vê a dinâmica deste CORPO sob a DIREÇÃO única do
ÚNICO CABEÇA, JESUS CRISTO, por meio da PRESENÇA do ESPÍRITO SANTO da PROMESSA que agora é o mais novo modo que se
estabelece a RELAÇÃO entre o CABEÇA, JESUS CRISTO e SEU CORPO, os chamados...
Não há qualquer indício de deslocamento da AUTORIDADE do CABEÇA para algum outro lugar do CORPO, onde os membros do
CORPO, passam a ter autoridade no lugar do CABEÇA ou mesmo uma autoridade paralela ou ainda uma co-autoridade, pois em
VERDADE o próprio SENHOR afirmou: “TODA AUTORIDADE me foi dada no céu e na terra...” (Mateus 28:18)...
ELE, JESUS CRISTO e tão somente ELE ordena o que deve fazer o CORPO, o SEU CORPO e jamais qualquer grupo de apóstolos, ou
discípulos, ou a formação de lideranças, ou a formação de um sínodo, ou convenção, ou associação, ou assembleia, ou autoridad e
humana como um papa, ou colegiado de papas ou bispos, ou pastores, ou santidades, ou conjunto de comunidades, ou o que mais
tardiamente veio a ser chamado de “igreja” ou um pontificado ou um clericalismo ou lideranças capacitadas e empoderadas via
titulações de MBAs gospel, ou doutoramentos em administração eclesiástica ou posições de presidências ou metas votadas em
assembleias 50%+1 ou “morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os
poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de DEUS, que está em
CRISTO JESUS, nosso SENHOR...” (Romanos 8:38-39)...
Embora o que tenha ocorrido, principalmente após o século III seja exatamente esta introdução de todo tipo de anomalias em
nível tão amplo e de domínio tão forte no mundo que atingiu comunidades inteiras e o CORPO DE CRISTO nas pessoas dos cristãos
foi ferido e deformado de tal maneira que a PALAVRA DE JESUS, afirmada a João em Patmos, é atualíssima:
“O que vês escreve em livro e manda às sete comunidades daqueles que não eram e estavam fora para serem de CORPO DE
CRISTO: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodicéia...” (Apocalipse 1:11)...
As sete cartas compõem em VERDADE uma só carta, para todo o CORPO DE CRISTO em todo o mundo na integralidade profética
da mensagem sobre a marca de “sete” isto é a totalidade dos salvos em todo o mundo, os santos de CRISTO, os chamados por ELE,
por meio DELE e para ELE que caminham no espaço-tempo-história em movimento santo pelo ESPÍRITO SANTO e que devem se
manter conforme a PALAVRA DE CRISTO...
As cartas, então a CARTA ÚNICA endereçada aos filhos de DEUS é o chamado de CRISTO a que a RELAÇÃO com ELE seja mantida
em submissão, obediência, em AMOR ao modo do ESPÍRITO SANTO que é o MODO DISTINTO da nova maneira que se dá a
RELAÇÃO entre JESUS CRISTO e o SEU CORPO, o SEU POVO SANTO...
“Quem tem ouvidos ouça o que o ESPÍRITO diz aos que foram chamados e que não eram e estavam fora e agora estão dentro
sendo comunidade e família...” (Apocalipse 2:7; 11; 17; 29; 3:6; 13; 22)...
O enfático chamado a que os filhos de DEUS ouçam o ESPÍRITO SANTO é a conclusão da GRANDE CARTA de CRISTO ao SEU CORPO,
SEU POVO, que já começava a deixar de ouvir o ESPÍRITO SANTO e com esta anomalia, permitindo o motim anti cristo dentro do
próprio CORPO, gerando diversos “cabeças” para conduzir o povo, embrenhando-se por toda a devassidão do próprio mundo em
rebelião, em uma rebelião interna, no próprio CORPO DE CRISTO...
Esta rebelião anti CRISTO, por desprezar a direção, liderança de CRISTO através do ESPÍRITO SANTO, vai atirar JESUS CRISTO para
fora do SEU lugar no meio do CORPO DE CRISTO, de tal maneira que o SENHOR apresenta SUA chamada ao SEU POVO nesta
circunstância:
“Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e el e, comigo...”
(Apocalipse 3:20)...

“SE ALGUÉM OUVIR A MINHA VOZ...” (Apocalipse 3:20 = Apelo PESSOAL da PESSOA de JESUS CRISTO para com o SEU CORPO via a
PESSOA do ESPÍRITO SANTO... “QUEM TEM OUVIDOS OUÇA O QUE O ESPÍRITO DIZ AOS QUE ELE CHAMOU E QUE ESTAVAM FORA
PARA AGORA ESTAREM DENTRO...” (Apocalipse 3:22)...
E então a PROPOSIÇÃO... Então o APELO... Então o CAMINHO novamente aberto diante dos que um dia entraram pelo CAMINHO
mas se desviaram dele e o relegaram, o trocaram por uma outra forma, uma outra maneira, uma outra via, uma outra voz... “SE
ALGUÉM OUVIR A MINHA VOZ...” (Apocalipse 3:20)...
Assim tem sido ao longo dos séculos seguintes e principalmente toma uma forma mundial na instrumentalização do Sacro Império
Romano, brevemente travestido e auto denominado IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA, sendo a matriz da formação da
nova forma crística no mundo, gerando o novo padrão com o deslocamento do CABEÇA ETERNO, JESUS CRISTO, para os
corredores e entranhas do SACRO IMPÉRIO, sob nomenclatura cristianizada...
Conduzindo com tamanha eficiência sua obra de corrosão das mentalidades, que nem mesmo Lutero ou qualquer Reformador,
nem mesmo mais tarde os não protestantes ou reformadores ou os evangélicos ou Neo-Evangélicos, os Gospels ou Neo-Gospels,
os Pentecostais os Neo-Pentecostais, ou seja a ramificação de qual dos cristianismos estivermos analisando, houveram sob a
MÁXIMA da PALAVRA DE DEUS no ABSOLUTO do CHAMADO de CRISTO para ser ABSOLUTAMENTE o SEU CORPO sob a SUA
ORDEM, direção, comando, VOZ, imposição, REINADO, pela PESSOA do ESPÍRITO SANTO conforme a PALAVRA que DE SUA BOCA
decorre, em forma de ESCRITURA...
O sedimento histórico ocorrido lentamente no início da jornada dos cristãos pelo espaço-tempo-história, e logo destacado em
evidência por JESUS CRISTO na GRANDE CARTA sétupla de Apocalipse, já mencionada acima, esta situação irá percorrer todos os
séculos em adições e novos sedimentos assim sucessivamente até a atualidade gerando uma camada densa de equívocos
devidamente tratados como anexos legítimos a partir da aquiescência de todo o cristianismo movido pela hermenêutica
Alexandrina de fundamento ALEGÓRICO...
Esta camada, esta crosta quase impenetrável fundamenta os debates, os diálogos sempre a partir e acima dela, jamais sendo
questionada a não ser nestas últimas décadas quando um interesse profundo de voltar às raízes do que tem sido chamado de
CRISTIANISMO PRIMITIVO ou CRISTIANISMO DE RAIZ ou FONTE PRIMÁRIA, tem tomado grande parte dos interessados,
primeiramente de estudiosos, acadêmicos, teóricos de diversas cadeiras sobre o CRISTIANISMO NASCENTE, e uma parcela muito
pequena de teólogos, professores e muito menos de cristãos, esta última categoria, quase inexistente neste interesse, como já
dissemos já há muito, por volta de dezessete séculos sob estes sedimentos...
Mas quando ocorre a simples e singela busca pela ORIGEM, pelo FUNDAMENTO PRIMÁRIO, a PALAVRA DE DEUS, os REGISTROS
HISTÓRICOS da BÍBLIA bem como dos documentos do CRISTIANISMO PRIMITIVO e dos COMEÇOS, principalmente até o ano 300 d.
C., não há como deixar de perceber a REALIDADE do REAL MOVIMENTO, criado por JESUS e sua FORMA corretamente exercida
pelos primeiros cristãos naquele período...
Se há de ver a notável condução dos irmãos em uma condição familiar, uma comunidade, uma comunhão, encontros
absolutamente simples, singelos, como se encontram as famílias, onde esta família, esta comunidade, este grupo de irmãos, são
de fato o povo de DEUS, o que encontra similaridade por todo o ANTIGO TESTAMENTO, quando se trata da reunião de todo o
povo de DEUS como POVO DE DEUS, onde SUA FAMÍLIA, SEU POVO é chamado por ELE, por meio DELE e para ELE, tendo então
uma função e uma missão ESCATOLÓGICA para cumprirem os EVENTOS que devem ocorrer conforme a VONTADE do SENHOR tão
somente e jamais qualquer permissão para que este POVO SANTO se mova por vontade e intenções e planejamentos e metas
oriundas deles mesmos, tanto em suas reuniões, quanto pela mentalidade e ordem de seus principais entre eles...
O movimento do CORPO DE CRISTO, é percebido pela linguagem ESCRITURÍSTICA no NOVO TESTAMENTO como o encontro dos
cidadãos do REINO DE DEUS, no seu direito a eles outorgado pelo SENHOR JESUS CRISTO, então a palavra “ἐκκλησία” contém
absolutamente este sentido do chamado de fora para dentro e vai concluir no resultado deste ato de “ekklesiar”, então do
encontro de todos os que foram chamados agora na formação e forma de um corpo que é um só corpo com o SENHOR, a família e
então em comparação com o ESPOSO e a ESPOSA como uma só carne...
Assim o “ekklesiar” – chamar, aponta para o que foi feito a partir deste “ekklesiar” – chamar, o CORPO DE CRISTO...
A palavra em si mesma “ἐκκλησία” como a palavra no Antigo Testamento “ָ( ” להַ קkahal = reunir) como está em Deuteronômio
4:10; 9:10; 18:16; 31:30; Juízes 20:2; com o mesmo sentido que ocorre no Novo Testamento: 1 Coríntios 11:17-20; 1 Coríntios
14:4, 12, 19, 23, 28, 34ss; Atos 11:26; 14:27; Hebreus 2:12-13 (Salmo 22:22) aqui KAHAL é TRADUZIDO por EKKLESIA; Hebreus
12:23. Sempre com o INDICADOR ABSOLUTO para JESUS CRISTO ou para DEUS, jamais com a intenção mínima de formar e ou de
haver algum tipo de organização ou instituição formada com o nome de “reunião” ou “igreja” ou “congregação” que venha a ter
algum tipo de autonomia velada ou aberta ou mesmo negada embora na prática assim o seja...

A REFERÊNCIA santíssima DAQUELE que CHAMA para que esteja perante ELE e assim o tempo todo a ELE seja atento, submisso,
obediente, em adoração e louvor, honra e glória absolutamente a ELE de QUEM decorre toda a ORDEM e PALAVRA então
DIREÇÃO e formação do CORPO que já assim É CORPO por causa do próprio chamado DELE, por meio DELE e para ELE...
A aberração montada principalmente após a travestização do IMPÉRIO ROMANO em IGREJA CATÓLICA e mantida pelos
movimentos PROTESTANTES e EVANGÉLICOS e demais afluentes gospels com a nomenclatura utilizada para tanto, o termo
“igreja”, nunca sendo visto um organismo chamado “KAHAL”, mas sempre “igreja” vem mantendo sob estes aguilhões, milhões de
cristãos que após seu NOVO NASCIMENTO e inclusão no CORPO DE CRISTO pela GRAÇA e MISTÉRIO DE CRISTO, são conduzidos
para dentro de um algo abominável chamado “igreja” e mantido nestes redutos para os fins para os quais tais redutos foram
fundados e formados pelos homens, isto é a ESCATOLOGIA da IGREJA é a MALDIÇÃO do ANTROPOCENTRISMO EGOLÁTRICO
HUMANO, ao contrário o POVO SANTO, formado CORPO DE CRISTO, chamado então ekklesiado por JESUS CRISTO para SI MESMO,
por meio de SI MESMO, para SI MESMO, conduz o SEU POVO SANTO, o SEU CORPO, SUA FAMÍLIA, SUA ESPOSA, SUA NOIVA, SUA
CIDADE SANTA, a NOVA JERUSALÉM, para que com ELE encontre e fique em MORADA ETERNA assim como já desde agora o é,
sendo esta a ESCATOLOGIA do CORPO DE CRISTO, o próprio JESUS CRISTO, sendo ELE mesmo o SALVADOR e CONTUDOR do
CORPO pela PESSOA SUBLIME do ESPÍRITO SANTO, a nova RELAÇÃO definido e enviado por JESUS CRISTO no cumprimento da
PROFECIA que para tanto fora feita desde os dias passados conforme as ESCRITURAS...
O CORPO de CRISTO assim chamado como povo reunido por ELE então “DE CRISTO”, assim sabiam ser como se viam ser, por de
fato assim ser:
“Paulo, chamado pela vontade de DEUS para ser apóstolo de JESUS CRISTO, e o irmão Sóstenes, aos ‘chamados de fora para
estarem dentro reunidos’ de DEUS que estão em Corinto, aos santificados em CRISTO JESUS, chamados para ser santos, com todos
os que em todo lugar invocam o nome de nosso SENHOR JESUS CRISTO, SENHOR deles e nosso...” (1 Coríntios 1:1 -3 = Tradução
ATA na palavra “ἐκκλησία” ou na sua transliteração para o português a palavra “igreja”); 2 Corintios 1:1; Gálatas 1:1; 1
Tessalonicenses 1:1... Onde sempre a evidência máxima é o SENHOR JESUS CRISTO e o SEU CORPO em relação a ELE, na relação
com ELE e ELE com o SEU CORPO...
Importante ressaltar que jamais houve em todo o período do Antigo Testamento, cerca de 1500 anos de REVELAÇÃO e
ESCRITURAÇÃO PROFÉTICA e marcha histórica, bem como no Novo Testamento, cerca de mais 100 anos também de REVELAÇÃO e
ESCRITURAÇÃO PROFÉTICA e também marcha histórica, que sequer passasse pela mentalidade do povo de DEUS, quando ouviam
a palavra “kahal” (A.T.) ou “ekklesia” (N.T.) serem estas palavras a apresentação de um “ALGO” chamado “REUNIÃO” ou
“IGREJA”... Jamais o povo de DEUS ao ouvir estas palavras, teve qualquer sensação com estas palavras além do significado
corrente e natural delas, isto é, de estarem sendo chamados para estar diante do ETERNO SENHOR, da PESSOA de DEUS, para que
ELE lhes fosse ajuntar para o que a ELE aprouvesse... Jamais o povo imaginou haver “ALGO” a parte de “Y WHW”(O ETERNO) ou de
JESUS CRISTO, com o nome de “REUNIÃO” (Kahal), por exemplo:
“Primeira REUNIÃO do SINAI” ou “Primeiro KAHAL do SINAI” ou “Segundo KAHAL de...” ou “IGREJA de Jerusalém” ou “IGREJA de
Samaria” ou “IGREJA de Corinto” ou “IGREJA de Éfeso”...
De fato os ouvidos dos cristãos e a cultura geral nestes últimos dezessete séculos acomodou os ouvidos à semântica de “IGREJA” e
já identifica mui facilmente e até defende que de fato há mesmo uma instituição chamada “IGREJA” na BÍBLIA...
É compreensível que tal fenômeno ocorra, pois são 17 séculos de massiva utilização da palavra “EKKLESIA” neste exato sentido
que interessou ao Sacro Império Romano desde sua sedimentação no mundo com o nome cristianizado de Igreja Católica
Apóstólica Romana, gerando e mantendo a ideia conveniente do termo “EKKLESIA” (Grego), para “ecclesia” (Latim) e em todas as
línguas uma palavra condizente, sem jamais traduzir a simples palavra que define simplesmente o CHAMADO DOS QUE ESTÃO DE
FORA PARA ESTAREM DENTRO ou COM...
O fenômeno do conflito do SIGNIFICADO com a ascensão do SIGNFICIADO ADULTERADO mas conveniente para o novo e grande
movimento imposto pelo IMPÉRIO ROMANO de fato tem que ocorrer para legitimar o estabelecimento do NOVO IMPÉRIO
ROMANO cristianizado então habilmente utilizando o termo grego “ekklesia”, transliterado para o latim “ecclesia” e para o
português “igreja”, alterando o significado conforme o próprio IMPÉRIO ROMANO em sua estrutura de existência, já aplicava tal
significado quanto as dúzias de religiões anexadas ao IMPÉRIO ROMANO com suas divindades devidamente mantidas em suas
paróquias ou centros de adorações particulares em cada cidade, bairro, localidades pequenas ou onde fosse, que passam a
adquirir o nome latino de “ecclesias” e o próprio IMPÉRIO ROMANO assume para si o poder absoluto sobre todas as “ecclesias”
sendo ele próprio o centro de COMANDO ABSOLUTO de todas as “ecclesias”, sendo então a IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA
ROMANA...
É igualmente compreensível que as mentalidades dos cristãos tendo sido tomadas por esta força massiva de domínio mundial e
por 17 séculos sendo propagada, apregoada, vivida no contínuo seguimento que decorre da força do IMPÉRIO ROMANO, agora
como IGREJA CATÓLICA, impôs nesta força imperial hermenêutica temporal, um novo significado que passa a ser incorporado à
mentalidade de todos atingindo um tal grau de envolvimento das mentalidades que até meados do século XX não havia quase
nada de questionamento ou de pesquisa ou de averiguação sobre a condução dos cristianismos em sua forma e conteúdo no

sentido da comparação com o CRISTIANISMO PRIMITIVO ou das FONTES PRIMÁRIAS, pois estas eram inacessíveis ao pensador
comum, ao cristão comum, ao estudioso comum, ao povo em geral, e mesmo para muitos eruditos...
De fato, a ausência da possibilidade de pensar sobre o assunto, e da pesquisa sobre, e da averiguação do tema, da comparação
básica, conduziu todos para o descanso, acomodação e até anulação exegética gerando o cristianismo sobre esta nova base
mantida até hoje pelo IMPÉRIO ROMANO ou IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA...
Assim, as pessoas em geral, não tem qualquer noção da VERDADE pura e simples, sequer da BASE SEMÂNTICA ou do SIGNIFICADO
BÁSICO DAS PALAVRAS e ainda mais do que de fato era a naturalidade simples do entendimento do POVO DE DEUS tanto no
ANTIGO TESTAMENTO quanto do NOVO TESTAMENTO quando ouviam as palavras “REUNIÃO” ou “KAHAL” e a palavra “IGREJA”
ou “EKKLESIA”, pois para estes não havia sequer qualquer ideia de alguma INSTITUIÇÃO ou ALGUM TIPO DE ORGANIZAÇÃO, algum
tipo de OPERAÇÃO formada por estas palavras a não ser o que de fato e em verdade significavam, isto é: O SENHOR ESTÁ
CHAMANDO PARA ESTARMOS COM ELE...
O erro de SIGNIFICADO evidentemente trouxe e traz erro de CONTEÚDO, bem como erro de aplicação final, conduzindo por um
viés absolutamente distante e até contrário ao que de fato o SENHOR está realizando, fazendo e conduzindo, gerando todo tipo de
novas imposições, conceitos, estruturas, aplicações, teologias, formatações, planejamentos para que as operações dos cristãos
sejam operadas dentro desta forma de pensar e de agir, assim gerando todo o aparato desde o início da IGREJA CATÓLICA
APOSTÓLICA ROMANA (A partir do ano 313 d.C.) e posteriormente os Reformados, e os Protestantes, e os Evangélicos e toda a
derivação ad-infinitum decorrente desta base no IMPÉRIO SEMÂNTICO, e a acomodação anestesiada da quase totalidade dos
cristãos, gerando um modelo absolutamente distante e contrário ao que o SENHOR fez no ANTIGO TESTAMENTO, quanto ao que
JESUS CRISTO fez no NOVO TESTAMENTO...
Nesta condição sob tal domínio imperial, os cristãos percorrem a vida sob este aparato e modelo IMPERIAL ROMANO, crendo de
todo o coração estarem certos, embora não carreguem tanto sua hermenêutica e exegese sobre o termo sinônimo no hebraico
então no ANTIGO TESTAMENTO “KAHAL”, carregam sua exegese e hermenêutica no termo utilizado no NOVO TESTAMENTO
“EKKLESIA” atribuindo o significado pós IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA (ou Império Romano), que deu ao termo, no
sentido já explanado acima, nomeando suas paróquias em toda a sua diversidade, agora chamadas de “igrejas” bem como os
movimentos cristãos de todos os lugares, também nomeados de “igrejas”, mas todos sob o domínio do GRANDE IMPÉRIO e dono
de todas as igrejas, a GRANDE IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA, sob o comando do seu BISPO de ROMA, o IMPERADOR
ROMANO ou tardiamente chamado de “PAPA”...
Como passar dos séculos e o advento da Reforma, tudo continua igual, mas agora sob o domínio de novos papas ou líderes
mundiais destas novas “igrejas” e as denominações cristãs são a mais nova condição da anomalia cristã, com suas ramificações e
igualmente suas igrejas coligadas e que são parte de seus sub impérios espalhados pelo mundo, mas sem sequer dar um mínimo
passo em direção ao SIGNIFICADO REAL e SEMÂNTICO do que é de fato ser POVO DE DEUS, CORPO DE CRISTO, na relação pura e
simples, com o ÚNICO CABEÇA, tendo apenas ELE, NELE, por ELE, por meio DELE e para ELE a continuidade no CAMINHO...
A ausência exegética-hermenêutica na FONTE PRIMÁRIA com temor necessário para que no encontro com o SIGNFICADO REAL,
sejamos tomados de TEMOR, ARREPENDIMENTO, FÉ e AMOR e SUBMISSÃO e OBEDIÊNCIA e CAMINHO com o SENHOR, sendo
LIDOS PELA PALAVRA DE DEUS, estando diante da PALAVRA DE DEUS e como ocorreu com JOSIAS...
“ACHEI O LIVRO DA LEI NA CASA DO SENHOR...” (2 Reis 22:8)...
Mas o povo de DEUS estava no que chamava “CASA DE DEUS”, mas não tinha qualquer relação com DEUS, pois a PALAVRA DE
DEUS não estava presente... (2 Reis 22)...
“Tendo o rei ouvido as palavras do LIVRO da LEI, rasgou as suas vestes...” (2 Reis 22:11)...
Atualmente o SENHOR está novamente CHAMANDO, como fez sempre, mas tem abençoado com o ACHAR de SUA PALAVRA no
meio de tantas BÍBLIAS, o século das BÍBLIAS, o século dos MERCADOS CRÍSTICOS, o SÉCULO dos CRISTIANISMOS DIVERSIFICADOS
e dos AJUSTES e ACOMODAÇÕES com tantas TEOLOGIAS...
E o SENHOR tem encontrado uma REJEIÇÃO, “visto que ME deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem
à ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará...” (2 Reis 22:17)...
Mas um RESTANTE (Apocalipse 12:17), tem sido tocado pela GRAÇA e deixado tudo para seguir o SENHOR, ouvido o SEU
CHAMADO e deixado o que NÃO É, para viver com ELE, o ÚNICO CABEÇA o que de fato É...
“Porquanto o teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante o SENHOR, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra
os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante MIM, também eu te
ouvi, diz o SENHOR...” (2 Reis 22:19)...

“Retirai-vos dela povo MEU, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos...” (Apocalipse
18:4)...
É importante perceber que o desvio do SIGNIFICADO não é apenas uma questão interpretativa ou de escolha teológica ou de
escolas acadêmicas ou de cores denominacionais, ou de caprichos egoístas ou de escolhas particulares nos diversos vieses na
malha capilar-teológica no seio dos cristianismos assumidamente aceitável nos dias atuais...
Se for esta a visão ou a TEOVISÃO assumida, então o CAMINHO será outro, a apostasia se estabeleceu como PADRÃO, a heresia
formou definitivamente as seitas nas mentalidades dos cristianismos sem CRISTO e a orgia teológica já está também instituída
como estão instituídos os impérios das crenças crísticas sem escrúpulo algum em afirmar a ironia da hipocrisia do que tem sido
chamado de “UNIDADE NA DIVERSIDADE” e ainda celebrada com a “santa ceia do senhor”, verdadeiramente um culto ao Diabo...
“Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar não é a ceia do SENHOR que comeis...” (1 Coríntios 11:20)...
“Antes, digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que as sacrificam e não a DEUS; e eu não quero que vos torneis
associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do SENHOR e o cálice dos demônios; não podeis ser participantes da mesa do
SENHOR e da mesa dos demônios...” (1 Coríntios 10:20-21)...
“Porque nós, embora muitos, somos unicamente UM PÃO, UM SÓ CORPO, porque todos participamos do ÚNICO PÃO...” (1
Coríntios 10:17)...
Ora, amados irmãos, se há UM ÚNICO PÃO e então UM ÚNICO CORPO, o CHAMADO e a REUNIÃO bem como as palavras “KAHAL”
e “EKKLESIA” ou “REUNIÃO” ou “IGREJA” não tem qualquer sentido além do que corriqueiramente e naturalmente significam,
então OS QUE ELE CHAMA para estar com ELE unicamente sob a DIREÇÃO de SUA PALAVRA que gera a FORMA de sermos família e
povo santuário, anulando por esta PALAVRA, todo tipo de ORGANIZAÇÃO e ORGANOGRAMA e PARADIGMAS nos formatos
gerados pelo IMPÉRIO ROMANO, ou IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA, ou dos REFORMADOS, ou dos EVANGÉLICOS ou dos
PROTESTANTES ou das denominações, ou das associações, ou dos sínodos, das assembleias, das convenções, dos concílios, das
igrejas, dos igrejados, das instituições formadas com os mais diversos nomes e das lideranças e poderes e potestades formadas a
revelia e à rebelião anti CRISTO...
Assim percorrendo as NARRATIVAS do NOVO TESTAMENTO, o DOCUMENTO de DEUS, vemos que a expressão “ekklesia” é de fato
o SEU POVO que está NELE, como no caso das grandes lutas pelas quais passaram os irmãos...
“Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra ‘os chamados que estavam de fora para que agora estivessem dentro em
CRISTO’ (ATA – Tradução de “ekklesia”) que moravam em Jerusalém; e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões
da Judéia e Samaria...” (Atos 8:1)...
Observe que “ekklesia” significa “todos” inclusive os apóstolos, e o que havia não era uma organização chamada “ekklesia” ou
“igreja”, mas o CORPO DE CRISTO que estava sob imensa perseguição...
“Saulo, porém, assolava ‘os chamados que estavam de fora para que agora estivessem dentro em CRISTO’ (ATA – Tradução de
“ekklesia”), entrando pelas casas; e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere...” (Atos 8:3)...
Observe que “ekkesia” significa os que estavam nas casas e que foram perseguidos e foram arrastados e que foram presos, os
chamados, o CORPO DE CRISTO que estava sob tal intensa perseguição e jamais havia um local ou instituição ou organização
chamada “REUNIÃO” ou “IGREJA” e jamais estas palavras tiveram qualquer conotação de significar tal contrariedade, mas apenas
e tão somente em seu sentido corriqueiro e narrativo, expressa o POVO SANTO sob alguma situação...
“Os ‘chamados que estavam de fora que agora estavam dentro em CRISTO’ (ATA – Traduzindo “ekklesia”), na verdade, tinha paz
por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do SENHOR, e, no conforto do ESPÍRITO SANTO,
crescia em número...” (Atos 9:31)...
Observe que “ekklesia” significa o CORPO DE CRISTO, o CORPO DOS IRMÃOS, a FAMÍLIA DE DEUS que tinha paz por todos aqueles
lugares mencionados, e que este CORPO DE CRISTO, os IRMÃOS, se edificavam e caminhavam no temor do SENHOR bem como na
condução e cuidado sublime do novo modo de RELAÇÃO que JESUS CRISTO proveu para o SEU CORPO, o ESPÍRITO SANTO da
PROMESSA que NELES estava e cuidava e acrescentava os salvos...
“A mão do SENHOR estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao SENHOR. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos
dos ‘que estavam fora e que foram chamados para estarem em CRISTO’ e que estavam em Jerusalém; e enviaram Barnabé até
Antioquia. Tendo ele chegado e, vendo a graça de DEUS, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração,
permanecessem no SENHOR...” (Atos 11:21-23)...
Observe que “ekklesia” era o CORPO DE CRISTO todo que estavam vivendo em Jerusalém e que viram a MÃO DO SENHOR em
operação de salvação onde muitas pessoas estavam sendo salvas por DEUS e isso foi motivo de grande alegria entre todos e foram

ver o que estava sendo feito pelo SENHOR e os exortava a também permanecerem firmes no SENHOR, jamais em organizar
qualquer tipo de instituição a parte deles que também eram o CORPO DO SENHOR, mesmo morando em vários lugares... Jamais
houve tal discrepância de entendimento onde o CORPO DO SENHOR, sendo UM e ÚNICO, seria fatiado e formaria um tipo de
grupelhos ou “reunidos” ou “chamados” ou “igrejados” ou “igrejas” distintas em cada lugar, este modelo como já vimos acima,
decorreu do modelo já existente da política internacional do SACRO IMPÉRIO ROMANO, mas jamais do SENHOR...
Entre as muitíssimas outras evidências resta ao povo do SENHOR ouvir SUA PALAVRA e se arrepender e deixar tudo o que NÃO É,
para viver tão somente sob as ORDENS do CABEÇA ÚNICO que tem o PODER E A AUTORIDADE E A MAJESTADE e é o REI DO REINO,
o que tem toda a HONRA E A GLÓRIA ETERNAMENTE e que VIVE e REINA PARA SEMPRE, JESUS CRISTO, sendo agraciador dos que
O buscam e O temem em AMOR, no AMOR conjugal de SUA RELAÇÃO proposta em CRISTO, na unicidade entre ELE e nós o SEU
POVO SANTO por SEU SANGUE que nos fez de fato para cumprir a profecia bendita:
“Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne...” (Gênesis 2:23)...
Talvez seja tarde para muitos... Mas... Talvez não seja tarde para alguns...
heber zenun, pastor, professor, pesquisador, tradutor ATA...
www.ekklesianascentedecristo.com.br
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OREM pelo TRABALHO em andamento: ATA - ANTIGA TRADUÇÃO ANTIOQUIA... Tradução da Bíblia para a língua portuguesa... Sou
o tradutor desta obra com análise profunda dos textos originais GREGO e HEBRAICO para a condução do SIGNIFICADO da
PALAVRA conforme o TEXTO SAGRADO... Início em 12/08/2016 pelo EVANGELHO DE JOÃO)...

OREM uns pelos outros, pelos chamados/ekklesia, por seu pastor, pelo PROJETO CASA ABERTA... (Em andamento... Maiores
informações por favor entrem em contato)...
Blog: http://heberzenun.blogspot.com/
Live Stream: http://www.livestream.com/theoterapia
FACEBOOK: Heber Zenun (Transmissões AO VIVO às manhãs... Que ficam gravados também na página no FB: "PESQUISA"...
www.ekklesianascentedecristo.com.br (Transmissões ao vivo em dias específicos, estudos e literatura para download grátis para
uma excelente leitura...
###
OFERTAS:
Pense, seja LIDO PELA PALAVRA DE DEUS, ore por este "RESTANTE", EKKLESIA de CRISTO, e participe também com as santas
ofertas participando em comunhão neste chamado:
(1 Coríntios 9)...
Bradesco
Agencia: 2186-5
Conta Poupança: 9310644 0
CPF: 77822781804
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