
1 de novembro de 2007 
 
Amados irmãos, 
 

A igreja em Madrid começou há mais de cinco anos como uma igreja na 
restauração do Senhor, que desfruta o ministério da era sem influência da obra brasileira. 
Mais tarde, cerca de 2005, um irmão brasileiro, Fernando Aguera, veio para Madrid. As 
seguintes atividades que envolvem Fernando ocorreram desde então em Madrid (anexo 
1, Aponte para Davis e Lewallen). 

 
1. Fernando Aguera distribuiu literatura de Dong Yu Lan aos irmãos na 

igreja em Madrid sem primeiro ter comunhão com os irmãos líderes aqui 
e sem o conhecimento deles. Fernando manteve uma caixa de ofertas, 
separada, em sua casa para essa obra. Ele distribuiu essa literatura mesmo 
depois de ter garantido aos irmãos que não o faria. Essa literatura 
provocou confusão entre os irmãos em Madrid. 

 

2. Fernando viajou para outras cidades em Espanha com outros obreiros 
brasileiros para distribuir literatura de Dong Yu Lan àquelas igrejas, 
causando, mais uma vez, confusão entre os santos. Essa atividade foi 
confirmada aos irmãos em Madrid por meio de chamadas telefônicas 
feitas pelas igrejas e por irmãos em Barcelona, Córdoba, Huelva, Málaga, 
Valencia e Valladolid. Em pelo menos uma das igrejas, Fernando e os 
que com ele estavam opuseram-se à comunhão acerca de uma única obra 
de publicação, criticaram o Living Stream Ministry e promoveram 
publicamente o ministério de Dong Yu Lan (anexo 1, Aponte para Davis 
e Lewallen).  

 

3. No dia 14 de fevereiro de 2007, quando Hector Aponte, David Martinez e 
Cristaldo Ceveriano confrontaram Fernando por causa das suas 
atividades, Fernando assegurou que Joe Davis tinha tido comunhão com 
Solomon Ma acerca da obra brasileira, estava ciente do que Fernando e 
outros obreiros brasileiros faziam na Europa e aprovava isso (anexo 1, 
Aponte para Davis e Lewallen). 

 

4. Depois Hector informou Fernando que tinha uma cópia de uma carta 
datada de 19 de outubro de 2006 (anexo 2, Davis para Ma e Antonelli) de 
Joe Davis para Solomon Ma e João Antonelli depois da reunião deles em 
Londres, reunião durante a qual, segundo Fernando, Joe Davis aprovou a 
sua obra. Hector resumiu a carta a Fernando. Na carta, em vez de 
aprovação, Joe Davis expressou surpresa e preocupação quando soube da 
obra independente dos brasileiros na Europa. Com relutância, Fernando 
admitiu estar familiarizado com aquela carta. 

 

5. Fernando fez então várias acusações e afirmações na presença dos três 
irmãos em Madrid incluindo (anexo 1, Aponte para Davis e Lewallen): 

 

a. Que o Living Stream Ministry e os cooperadores eram desonestos e 
mudavam o que tinha ocorrido em cada comunhão com o irmão 
Dong e os seus obreiros; 

 



b. Que quando um ministro morre, o seu ministério está acabado e outro 
se levanta para cumprir o seu próprio ministério, referindo-se 
primeiro a Witness Lee e depois a Dong Yu Lan; 

 

c. Que publicações “do ministério” não são bíblicas; 
 

d. Que Dong Yu Lan é agora o ministro da era; 
 

e. Que há dez igrejas na Europa que não confiam no LSM nem nas 
igrejas em Espanha; 

 

f. Que os irmãos em Madrid não sabiam a verdadeira história do 
recente tumulto provocado por Titus Chu nem do tumulto levantado 
no fim dos anos 80. Fernando também justificou John So e lançou as 
culpas daquele tumulto, bem como de outros dois, em Witness Lee e 
nos cooperadores.  

 
David, Hector and Cristaldo escreveram a Fernando no dia 5 de março de 2007 

(anexos 3 e 4, Aponte et al para Aguera) para repetir muito do que tinha sido dito 
durante a comunhão de 14 de fevereiro de 2007. A carta dava a Fernando oportunidade 
de corrigir qualquer afirmação errada que tivesse feito desde então. Até hoje, Fernando 
não corrigiu nada. 

 
No dia 21 de junho de 2007, Sherman Robertson, Paul Hon and Victor Molina 

chegaram a Madrid. Eles disseram que tinham se encontrado com Fernando em 
Barcelona no dia 18 de junho e que Fernando lhes dissera que Joe Davis estava ciente 
do que Fernando estava fazendo em Espanha e aprovava isso. Depois Hector contou aos 
três irmãos que os visitavam os incidentes relacionados com Fernando e mencionou que 
Fernando estava bem ciente do verdadeiro conteúdo da carta de Joe Davis muito antes 
de ter-se mudado para Barcelona, aliás, mesmo antes da reunião de fevereiro.  

 
Além disso, é evidente que a obra de Dong Yu Lan tem enviado obreiros para 

Espanha para levar a cabo a sua própria obra, distribuir a sua própria literatura, começar 
um centro de treinamento e estabelecer igrejas e reuniões da “Mesa” separadas das 
igrejas existentes em Espanha e dos cooperadores na Europa (anexos 5 e 6, e-mails de 
“Nelson” e Fabio Batista). Os ditos documentos têm um sabor da obra independente de 
Dong Yu Lan e demonstram que os seus cooperadores não têm tendência para ter 
comunhão com as igrejas existentes e com os cooperadores nem para reconhecer as 
igrejas e os cooperadores. 

 
Há muitos outros pormenores que poderíamos ter acrescentado a este breve 

relatório. 
 

Seus irmãos em Cristo pela igreja em Madrid. 
 
David Martinez, Hector Aponte e Cristaldo Ceveriano. 


