Ekklesia LXXXIV – Os chamados por CRISTO – Plenitude DELE, por meio DELE e para ELE...

“Por isso também eu, ao ouvir a respeito da vossa fé no SENHOR JESUS e do vosso amor para
com todos os santos, não cesso de dar graças a DEUS a vosso respeito e de fazer menção de
vós nas minhas orações, para que o DEUS de nosso SENHOR JESUS CRISTO, o PAI da glória, vos
dê espírito de sabedoria e de revelação, para poderdes realmente conhecê-LO. Que ilumine os
olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança que o SEU CHAMADO encerra,
qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos e qual é a extraordinária grandeza do
SEU poder para nós, os que cremos, conforme a ação do SEU poder eficaz, que ELE faz operar
em CRISTO, ressuscitando-O dentre os mortos e fazendo-O assentar à SUA direita nos céus,
muito acima de qualquer Principado e Autoridade e Poder e Soberania e de todo nome que se
pode nomear não só neste século, mas também no vindouro. Tudo ELE pôs debaixo de SEUS
pés, e o pôs, acima de tudo, como CABEÇA dos CHAMADOS, que são o SEU CORPO: a plenitude
DAQUELE que plenifica tudo em tudo...” (Efésios 1:15-23)...

O “CHAMADO” ou “CHAMAMENTO” (κλη̂σις = klésis) ou “(ἐκκλησία = ek+lesía = CHAMADOS
DE FORA PARA) pois “KALEO” ou “KLESÍA” está acrescido de “EK”, que além do SIGNIFICADO
de CHAMADOS, inclui agora DE FORA ou DE LÁ PARA CÁ...

O significado está simétrico e seu sentido corriqueiro é OS QUE ELE CHAMOU ou OS
CHAMADOS, ou OS QUE ESTAVAM LONGE E AGORA PELO CHAMADO ESTÃO NELE, sempre
conduzindo o PENSAMENTO humano a saber que a ORIGEM-NATUREZA-DESTINO do
CHAMADO são CELESTIAIS, vem de CRISTO...

Cumprindo NELE, tudo, pois TUDO é por ELE, por meio DELE e para ELE (Romanos 11:36)...

A CENTRALIDADE absoluta, na ORIGEM, a NATUREZA e o DESTINO dos chamados estão EM
CRISTO e jamais fora DELE, ou jamais por meio de qualquer outra coisa, e jamais para qualquer
outra coisa...

A CENTRALIDADE é um argumento da VERDADE e segue na condução da ESCATOLOGIA de
DEUS fazendo cumprir SUA PALAVRA como de fato É....

Assim enquanto a VERDADE segue seu curso inabalável, imutável, perene, irreparável,
inatualizável, vai promovendo o MANIFESTO de DEUS na vida do CORPO DE CRISTO que

percorre o ambiente e cenário feito para tanto, o ESPAÇO-TEMPO-HISTÓRIA na TERRA que
para isso foi criada...

“No princípio, criou DEUS os céus e a terra...” (Gênesis 1:1)...

O percurso exposto pelo CAMINHO, VERDADE e VIDA que é CRISTO, além de ser o que deve
ser no processo da MANIFESTAÇÃO de DEUS, alcança o ser humano sob a condenação e
devastação ocorrida no Éden, LIBERTANDO do PECADO, ERRO, MORTE, similares em oposição
a CRISTO...

“EU SOU o CAMINHO, e a VERDADE, e a VIDA...” (João 14:6)...

O povo santo de CRISTO, o SEU corpo, os CHAMADOS, ministram a realidade da ÚLTIMA
PROFECIA, o anúncio de CRISTO dentro do ÚLTIMO DIA...

O CHAMADO de DEUS à VIDA inicia ao arrancar a pessoa da morte eterna e a transportar para
CRISTO e para o REINO de DEUS...(Efésios 2:1-10)...

O CHAMADO de DEUS, possibilita a estes que agora são filhos de DEUS, a bênção de poder
viver a PLENITUDE da GRAÇA em CRISTO vivenciando o mesmo AMOR que ELE tem e derrama
em nossos corações pelo ESPÍRITO SANTO...

A OPERAÇÃO da GRAÇA de DEUS em SUA JUSTIFICAÇÃO em CRISTO e validada em nossas vidas
pela FÉ, que é gerada pela SUA GRAÇA (Efésios 2:8-10), está estabelecida a PAZ entre nós e
DEUS, que nos conduz a ELE, vivendo a manifestação da SUA GRAÇA em meio a todo tipo de
contradição e ausência de REFERÊNCIAS, ausência da VERDADE no mundo onde proliferou
todo tipo de maldade e desconfigurações...

Mas o povo santo de CRISTO, manifesta perante ELE e no percurso a VIDA e a VERDADE em
AMOR (Efésios 4:15)...

“Ora a esperança não confunde, porque o amor de DEUS é derramado em nosso coração pelo
ESPÍRITO SANTO, que nos foi outorgado...” (Romanos 5:5)...

Tal grandeza e sublimidade da VERDADE em AMOR, de CRISTO pelo ESPÍRITO SANTO, são
realidades PESSOALIZADAS, são PESSOALIDADES, são RELAÇÕES PESSOAIS entre nós, nossa
pessoa e a PESSOA do SENHOR, entre a PESSOA DO SENHOR, o ÚNICO CABEÇA e nós SEU
corpo santo...

“Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo
além do que convém; antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que DEUS
repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos
os membros tem a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo
em CRISTO e membros uns dos outros...” (Romanos 12:3-5)...

O CHAMADO nos aponta sempre para CRISTO e jamais para qualquer outra coisa. Assim,
seguimos EM CRISTO, para que a MEDIDA DA FÉ que nos foi outorgada por DEUS seja de fato
mantida conforme deve assim ser. Jamais pelo próprio pensamento ou imaginação, o que será
IDOLATRIA, ou adoração a demônios...

“Portanto, meus amados, fugi da idolatria...” (1 Coríntios 10:14)...

A “medida da fé” que nos é dada por DEUS, decorre de SUA DESPENSA em SUA PALAVRA, pois
“a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, a PALAVRA DE DEUS” (Romanos 10:17)...

Sabemos que a MEDIDA DA FÉ, é a PALAVRA DE DEUS que define a FÉ. A PALAVRA DE DEUS
opera a FÉ na MEDIDA CERTA, a FÉ VERDADEIRAMENTE FÉ é a que é MEDIDA PELA FÉ, que se
torna a manifestação da PALAVRA DE DEUS, em capacidade crítica, de discernimento, pela sua
ORIGEM na VERDADE, então a impossibilidade de ser alterada, sendo a FÉ a mesma que foi
originada em CRISTO, e será a mesma em todo o percurso da vida em CRISTO...

“Ora, como recebestes, CRISTO JESUS, o SENHOR, assim andai NELE...” (Colossenses 2:6)...

Está definida a ROTA do cristão, seguir em CRISTO é estar na MEDIDA DA FÉ que é dada pela
fecundação da PALAVRA de DEUS que o ESPÍRITO SANTO faz chegar ao ser e que continua a
gerar esta mesma FÉ, pela mesma PALAVRA DE DEUS, para que este povo, este corpo de
CRISTO siga no mesmo CARÁTER DE CRISTO em seu percurso como o povo da ÚLTIMA

PROFECIA que anuncia CRISTO, por viver o SENHOR em todas as dimensões da vida na VIDA
que ELE nos dá, NELE, por meio DELE e para ELE...

O que passar disso é idolatria, é do Diabo...

“Seja, porém, a tua palavra: Sim, sim; não, não. O que disto passar vem do maligno...” (Mateus
5:37)...

Eis a SUBLIMIDADE, a DIGNIDADE, o RIGOR, a EXCLUSIVIDADE da VERDADE, da SANIDADE de
DEUS que é exigida do corpo de CRISTO, dos chamados...

CONVERGÊNCIA...

Assim e em toda a reflexão sobre a CENTRALIDADE de CRISTO, de SUA PESSOA, de SOBERANIA,
MAJESTADE, REINADO ETERNO, não restará qualquer espaço para qualquer opcional ou
alternativa a ELE mesmo, seja nos ambientes exteriores do universo criado, quanto dos
movimentos gerados pelo SEU povo e pelo SEU corpo no percurso do espaço-tempo-história,
então de eternidade a eternidade estará sempre ELE, o ETERNO SENHOR, em SUA
EXCLUSIVIDADE e o ABSOLUTO ETERNO, na condução e direção de tudo, principalmente de
SEU povo santo...

A divergência produzida pelo pecado gera a diversidade, o pluralismo, as infinidades
alternativas e opcionais e anexos desautorizados e anátemas à SUA VOZ, à SUA PESSOA...

Embora semantizados pelos cristianismos diversos e históricos com as nomenclaturas bíblicas
soando aos ouvidos dos incautos como sendo algo cristão, toma de assalto as massas iludidas
por estes doutoramentos e academização e escolarização da PALAVRA DE DEUS, sendo esta
PALAVRA tomada de assalto, sequestro e mutilada pelos cabeças tanto clericais quanto de
todo assentamento de pesquisa como autoridades a declarar as pluralidades que autorizam a
cristianização de todo o espaço histórico temporal...

Acríticos os cristãos perderam a “EUGENIA” (Nobreza) de Atos 17:11...

“Ora, estes de Beréia eram mais nobres que os de Tessalônica; pois receberam a PALAVRA com
toda a avidez, examinando as ESCRITURAS todos os dias para ver se as coisas eram, de fato,
assim...” (Atos 17:11)...

A palavra “nobre” do original grego: “ευγενης” (eugenes) que se compõe de duas palavras:

“ευ” (eu), palavra que significa: bom, bem, a virtude do que é bom, então define o que vem a
seguir...

“γένος” (génos), palavra que significa: genética, origem, de onde veio...

Assim, revelando o SENHOR que há uma qualidade de filhos que mantém em sua vida a
QUALIDADE GENÉTICA que lhes GEROU, a continuidade da vida, segue na mesma ordem da
GENÉTICA que lhes originou...

Ora, a GENÉTICA que origina o cristão verdadeiro é a GENÉTICA de CRISTO, em verdade o
ÚNICO GEN do tipo, o MONOGENÊ de DEUS que está em CRISTO:

“Porque DEUS amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho UNIGÊNITO, para que todo o
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna...” (João 3:16)...

UNIGÊNITO, do grego: “μονογενής” (monogenés) de duas palavras:

“μόνος” (mónos): único, somente, sem qualquer outro...

“γένος” (génos): genética, origem, de onde veio...

O SENHOR nos revela que em CRISTO está o GEN de DEUS e que esta GENÉTICA deve continuar
seguindo por toda a vida, mas nem sempre é o que ocorre...

A GENÉTICA do NOVO NASCIMENTO tristemente nem sempre é a mesma na progressão da
vida em CRISTO, que de fato deixa de ser EM CRISTO, para ser em religião, em denominações,
em cristianismos...

A qualidade da continuidade GENÉTICA de CRISTO na progressão da vida EM CRISTO, resulta
na EUGENIA e então na CONVERGÊNCIA de tudo a CRISTO...

“desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera EM
CRISTO, de fazer CONVERGIR NELE, na dispensação da PLENITUDE dos tempos, todas as coisas,
tanto as do céu, como as da terra...” (Efésios 1:9-10)...

JESUS ao chamar os seus para lhes ensinar sobre a SOBERANIA e MAJESTADE e PODER e
GRAÇA e REINADO do ETERNO DEUS sobre tudo e todos, nas relações com ELE, em conversas e
clamores, nas orações e súplicas, o SENHOR JESUS, revela que a VONTADE de DEUS deve ser
vista pelos seus principalmente o que de fato ocorre, que SUA VONTADE é FEITA tanto quanto
é no céu, é feita igualmente na terra. O SENHOR revela que o REINO DE DEUS é a VONTADE DE
DEUS sendo feita tanto na terra quanto no céu, SUA SOBERANA e ÚNICA VONTADE...

A síndrome de Tessalônica, ou a ausência de “EUGENIA” nos cristãos, tem gerado desde os
primórdios do povo de CRISTO, uma anomalia bizarra, onde a VONTADE DE DEUS embora
esteja sendo feita tanto no céu, quanto na terra, uma multidão de cristãos operam suas vidas
em deformidade com esta VONTADE, e sim, conforme as suas próprias vontades, gerando
todo tipo de formações religiosas, das autoridades paralelas, das composições eclesiásticas,
clericais, denominacionais, imperiais, religiões cristãs, assembleias ordinárias ou
extraordinárias 50%+1, estatutos, atas, composições amasiadas com o Estado Político,
Convenções, poderes e potestades clericais, criação de anexos à PALAVRA DE DEUS através
dos sínodos, concílios eclesiásticos, declarações oficiais de fé, mentorias, projetos das JUNTAS
DENOMINACIONAIS, planejamentos anuais, enfim a linhagem da iniquidade percorre toda a
história da humanidade projetando os movimentos cristicos-político-estatizados a posições de
autoridade suprema que conduz a massa cristianizada sob os lauréis dos divinos e sagrados
seres comandantes dos altares humanos...

Assim se destitui a autoridade de CRISTO em sua PALAVRA gerando um tipo de realidade
prática cuja real oração apenas se torna uma repetição vazia das falas de JESUS, para que a
obediência absoluta seja rendida aos poderes clericais-ecleciásticos. E sob este império crístico
seguem as multidões acríticas cristãs abduzidas das ligações dignas que a GENÉTICA do
ETERNO provê para que vivam os SEUS...

CONVERGIR... NELE...

Há uma KOINONIA ocorrendo no ÚLTIMO DIA, na PLENITUDE da ESTAÇÃO DE DEUS, a
ESTAÇÃO de DEUS, o “KAIRÓS” assiste SUA PLENITUDE, e esta PLENITUDE é o momento do
início da GRANDE KOINONIA, quando tudo está sendo reunido sob o REINADO DE CRISTO, sob
o SEU REINO. A grande expectação de todas as coisas para que ocorra o domínio absoluto do
REI do UNIVERSO, está agora sendo sabido, pois foi REVELADO, feito SABER por DEUS, este
MISTÉRIO, de SUA VONTADE, que de fato inicia a MANIFESTAÇÃO do REI DO REINO, fazendo
convergir tudo para ELE, tanto as coisas que estão no céu, quanto as que estão na terra...

Esta convergência apresenta ao ser a condição de desfrutar a FINALIDADE, a ESCATOLOGIA do
ser, o cumprimento do propósito do ETERNO para os SEUS filhos que agora está em operação,
que manifesta diante DELE, por meio DELE e para ELE, a execução de todos os atos dignos que
devem ser executados pelos filhos de DEUS, para que nesta operação seja ELE, o ETERNO
DEUS, glorificado...

Este mistério revelado, ao mesmo tempo, cumprido, em operação, movimenta os filhos de
DEUS dentro do momento ESCATOLÓGICO, do ÚLTIMO DIA, das operações que ocorrem como
o cumprimento último de todas as coisas e que devem acontecer, e cujas operações devem ser
feitas pelos filhos de DEUS sob as condições adequadas por ELE, por meio DELE e para ELE,
então sob a progressão em EUGENIA, ou na GENÉTICA de CRISTO, manifestando o que deve
ser manifesto por este povo, em sua ministração escatológica...

Então sendo os “RESTANTES QUE GUARDAM OS MANDAMENTOS DE DEUS E O TESTEMUNHO
DE JESUS” (Apocalipse 12:17)...

Estes filhos em plenitude de CRISTO, sendo nós mesmos a plenitude de CRISTO:

“E pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu aos
chamados que ELE fez ser seus, os quais são o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo
enche em todas as coisas...” (Efésios 1:22-23 = Tradução ATA)...

A estes, SEUS filhos, SEU povo, SUA cidade santa, SEU templo, SEU santuário, SUA esposa, SUA
noiva, SEU corpo, está conduzindo como CABEÇA que de fato É, e então na consumação da
EUGENIA, então na progressão DIGNA dos filhos de DEUS, sob a marca dos antigos irmãos de
Beréia, é apresentada a PALAVRA da CONSUMAÇÃO de tudo em CRISTO, e a posse da

REVELAÇÃO sobre a FINALIZAÇÃO da CONVERGÊNCIA, cumprindo a SOBERANA VONTADE, dá
aos SEUS filhos saberem sobre o FILHO, JESUS CRISTO, e sobre os acontecimentos futuros
adequada, correta e verdadeiramente...

“Revelação de JESUS CRISTO, que DEUS lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que
em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu
servo João, o qual atestou a PALAVRA de DEUS e o testemunho de JESUS CRISTO, quanto a
tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da
profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo.” (Apocalipse 1:1-3)...

Assim em condição de EUGENIA, recebemos a REVELAÇÃO...

Note que a REVELAÇÃO “ἀποκάλυψις” (apokálupsis), é a PALAVRA DE DEUS que está sendo o
OBJETO desta REVELAÇÃO, então PESSOA de JESUS CRISTO e SUA PALAVRA, então nesta
REVELAÇÃO, sabemos que quando se trata da PESSOA de DEUS, de JESUS CRISTO, de SUA
VONTADE, dos acontecimentos reais do FUTURO, somente DEUS pode REVELAR e de fato
DEUS REVELA em toda a SUA PALAVRA...

“Toda ESCRITURA é inspirada por DEUS...” (2 Timóteo 3:16)...

Assim esta REVELAÇÃO ou apocalipse está em toda a PALAVRA DE DEUS, então APOCALIPSE
começa em GÊNESIS e segue por toda a PALAVRA DE DEUS até o seu final. Não é possível
entender a REVELAÇÃO sem que seja conhecida a PALAVRA DE DEUS em SEU todo, somos
então conduzidos pelo ESPÍRITO SANTO a toda a PALAVRA DE DEUS para que por ELE, o
ESPÍRITO SANTO e em toda a PALAVRA DE DEUS, sejamos apresentados à REVELAÇÃO da
VONTADE DE DEUS (João 14, 15, 16)...

O propósito do ETERNO DEUS está sendo cumprido em todas as épocas e na consumação dos
dias, com a manifestação do KAIRÓS de DEUS, de SUA MANIFESTAÇÃO, os seus filhos saibam
de fato e em verdade o que de fato é, então interpretar tudo o que houve, está havendo e
haverá, em ESPÍRITO e EM VERDADE. Há fatos futuros que devem sempre ser conhecidos dos
filhos de DEUS e estes fatos o SENHOR os REVELA detalhadamente aos seus filhos e a quem
quiser revelar, por SUA PALAVRA, conforme SUA ESCRITURA, conforme a PESSOA DE JESUS
CRISTO...

“Bem-aventurados” (μακάριος = makários) de MAKAR, abençoado, ou tomado e tocado por
DEUS, para que por SUA PALAVRA, em CRISTO e por SUA PALAVRA, este participe na natureza
divina. Makários é ser alcançado pela graça de DEUS, “pelo seu divino poder, nos tem sido
doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo
daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doadas
as suas preciosas e mui grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da
natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo...” (1 Pedro 1:3-4)...

Nesta condição ocorrendo a convergência em CRISTO e vivendo a VIDA em CRISTO, seguimos
por ELE, por meio DELE e para ELE em operação da GRAÇA destas virtudes em sermos
absolutamente conduzidos por ELE, por meio DELE e para ELE...

Assim a absoluta fé, esperança e amor, se manifestam na vida dos RESTANTES que seguem
nesta condição ÚNICA e ABSOLUTA da direção tão somente do CABEÇA onde todos os cristãos
autênticos e autenticados pela EUGENIA, apenas e tão somente ouvem exclusivamente a
PALAVRA DE DEUS que pelo ESPÍRISO SANTO nos ministra a REVELAÇÃO da PALAVRA
conforme a PALAVRA...

Esta condição acompanha os filhos de DEUS que são avisados por PROFECIA de JESUS CRISTO
sobre todo o andamento da HISTÓRIA conduzida por ELE, conforme SUA ETERNA E SOBERANA
E ÚNICA VONTADE, para o meio das “coisas que em breve devem acontecer” (Apocalipse
1:1)...

O KAIRÓS ESTÁ DIANTE de todos, e nós estamos NELE... “pois o tempo está próximo” (καιρὸς
ἐγγύς = kairòs eggús (apocalipse 1:3)... A ESTAÇÃO de DEUS está presente, tudo o que está
anunciado por DEUS, está em cumprimento e o povo santo deve saber de tudo, estar
preparado, seguir olhando para CRISTO, o AUTOR E CONSUMADOR da FÉ (Hebreus 12:1-2)...

Estranha e tristemente, o sedimento de 17 séculos de inoculação de falsa teologia, lentamente
vai moldando a mente dos cristãos, e da cultura mundial quanto a definição do que é CRISTO,
do que é CRISTIANISMO, do que é CÉU, INFERNO, “IGREJA”, “BATISMO”...

Pelo poder imperial do sacro império romano, travestido após o ano 313 d.C. de um fenômeno
denominado de “IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA” em uma usurpação e estelionato
aberto, mas conduzido pelo poder ESTATAL de ROMA, estabelece o modelo mental dos
próximos 17 séculos, destituindo da mente humana qualquer raciocínio sobre a MAJESTADE e
EXCLUSIVIDADE ABSOLUTA e a VERDADE ABSOLUTA e então ÚNICA de CRISTO...

Gerações surgem sob o báculo romano, depois dos poderes religiosos dos cristianismos
abordados ligeiramente acima, conduzindo até hoje as mentalidades subservientes e acríticas
ao vazio permanecendo a deriva gerando em suas eclesiais ou denominações ou igrejas as
condições emocionais regadas enquanto necessário pelas explanações maquiadores de
semânticas bíblicas, acalmando as mentalidades superficiais...

Desta forma estas potestades engolem através dos séculos os incautos cristianizados e até
cristãos para o estômago da GRANDE BABILÔNIA, da GRANDE MERETRIZ, conforme o chamado
de DEUS para que saiam dela...

“Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em
seus pecados e para não participardes dos seus flagelos...” (Apocalipse 18:4)...

Em outro momento o SENHOR chama os seus que estarão a deriva no meio destas eras
durante a KOINONIA da CONVERGÊNCIA...

“Quem tem ouvidos, ouça o que o ESPÍRITO dia aos chamados que não eram e agora são:... ”
(Apocalipse 2:7,11,17,29; 3:6,13,22 = Tradução ATA)...

Atingindo tal grau de desconhecimento de JESUS CRISTO por parte dos CRISTÃOS que o
SENHOR abertamente clama:

“Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua
casa e cearei com ele, e ele, comigo...” (Apocalipse 3:20)...

Mas como vimos em Apocalipse 18:4, tais apelos nada fizeram nos ouvidos já cauterizados dos
cristãos moldados pelo império dos cristianismos gerados pelo aparato humanista crístico...

No entanto os RESTANTES QUE GUARDAM OS MANDAMENTOS DE DEUS E O TESTEMUNHO DE
JESUS (Apocalipse 12:17) estarão reinando com CRISTO nesta KOINONIA da CONVERGÊNCIA,
neste ESCHATON KAIRÓS, na ESTAÇÃO de DEUS presente no momento da proximidade do FIM,
como sinal e marca absoluta e única do FIM...

“E será pregado este evangelho do REINO por todo o mundo, para testemunho a todas as
nações. Então, virá o FIM...” (Mateus 24:14)...

"Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso SENHOR JESUS CRISTO e à nossa reunião com
ELE, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos
perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós,
supondo tenha chegado o DIA DO SENHOR. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque
isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da
iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama DEUS ou
é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de DEUS, ostentando-se como se fosse
o próprio DEUS. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas
coisas? E, agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião
própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado
aquele que agora o detém; então, será, de fato, revelado o iníquo, a quem o SENHOR JESUS
matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o
aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais, e prodígios
da mentira, e com engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da
verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que DEUS lhes manda a operação do erro,
para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à
verdade; antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça..." (2 Tessalonicenses 2:1-12)...

O REINO DE DEUS está em operação neste ÚLTIMO DIA, e o SENHOR REINA, e o SEU povo reina
com ELE, na dimensão e na configuração que ELE, JESUS CRISTO revela como se dá esta
operação em manifestação da operação do MANDAMENTO DE DEUS e o TESTEMUNHO DE
JESUS...

“Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi
ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de JESUS, bem como por causa da
PALAVRA de DEUS, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não
receberam a marca na fronte e na mão; e viveram e reinaram com CRISTO durante mil anos...”
(Apocalipse 20:4)...

Os acontecimentos devastadores das ações dos anjos de DEUS e das operações das Bestas
híbridas, bem como dos chifres da Besta, dos anticristos, dos falsos profetas, dos atos malignos
dentro dos reinos do mundo da Grande Babilônia a Grande Meretriz, imporão seus regimes
totalitários, político-religiosos por toda parte, em ação intensa contra os RESTANTES dos filhos
de DEUS, mas não prevalecerão, mas matarão a muitos, e estes em operação conjunta com
CRISTO enquanto se dá o tempo do que se chama UM CERTO PERÍODO DE TEMPO ou

“milênio” operarão em honra distinta com CRISTO a partir do céu em um reinado neste tempo
de deferência por honra concedida por CRISTO aos SEUS que por ELE mantiveram sua GUARDA
dos MANDAMENTOS DE DEUS e o TESTEMUNHO DE JESUS, até que se dê a soltura do Diabo
para que este manifeste sua absoluta malignidade e intenção seja manifesta na direção da
consumação de toda sua vontade assassina, então neste momento o “SENHOR JESUS matará
com o sopro de sua boca...” (2 Tessalonicenses 2:8)...

Momento após o qual será manifesta a vinda do SENHOR...

“Então, estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia; estive
olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado.
Quando aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio; todavia, foi-lhes dada prolongação de
vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha
com as nuvens do céu um como o FILHO DO HOMEM, e dirigiu-se ao ANCIÃO DE DIAS, e o
fizeram chegar até ELE. Foi-lhe dado domínio, e glória, e o reino, par que os povos, nações e
homens de todas as línguas o servissem; o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o
seu reino jamais será destruído...” (Daniel 7:11-14)...

A partir deste momento se dá o JUÍZO DE DEUS e os filhos de DEUS verão cumprida a profecia
de JESUS, que terá sido celebrada pelos RESTANTES todas as vezes que estiveram juntos
durante o período do ÚLTIMO DIA:

“E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele DIA em
que hei de beber convosco o VINHO NOVO, no REINO de meu PAI...” (Mateus 26:29)...

Amados irmãos...

Seguimos no CAMINHO, VERDADE e VIDA, JESUS CRISTO...

Talvez seja tarde para muitos... Mas... Talvez não seja tarde para alguns...

DEUS abençoe a todos os que O buscam de todo o coração, portanto deixam TUDO e O
seguem conforme SUA PALAVRA ETERNA...

heber zenun, pastor, professor, pesquisador, tradutor ATA...

www.ekklesianascentedecristo.com.br

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

As KOINONIAS do povo de DEUS estão acontecendo por todo o mundo conforme o SENHOR
assim faz...
Nós seguimos em comunhão com todos os irmãos conforme o SENHOR nos tem permitido
assim fazer...
Koinonias acontecendo sob nosso cuidado em SEU SANTO NOME em:
1. Florianópolis SC - Monte Verde...
2. Florianópolis SC - Vargem Grande...
3. São Paulo SP - Itaim Bibi...
4. Campinas SP - Cambuí...
5. Campinas SP - Barão Geraldo...
6. Campinas SP - Centro...
Orando pelo apelo que está vindo de DOURADOS MS, casa dos irmãos Pedro e família para
irmos até lá para também termos KOINONIAS de CRISTO lá...

_____________________________________________________________________________
______________

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)...

Heber Zenun Transmissões SIMULTÂNEAS aos domingos...
- Via FACEBOOK - AO VIVO... Que ficam gravados também na página no FB...
- Via site/página: http://www.ekklesianascentedecristo.com.br/koinonias-ao-vivo

Observação:
1. Os vídeos ficam gravados na PÁGINA no YOUTUBE: Heber Zenun...
2. Os últimos vídeos ficam gravados no site/página:
http://www.ekklesianascentedecristo.com.br/reflexoes-e-estudos
3. Muitos livros (e-books) e estudos gratuitos para DOWNLOAD no site/página:
http://www.ekklesianascentedecristo.com.br/documentos
4. Todos as publicações da série "EKKLESIA" estão disponíveis no BLOG:
http://heberzenun.blogspot.com/
5. Site hospedeiro das transmissões ao vivo via site: Live Stream:
http://www.livestream.com/theoterapia

###
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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