CONFIRMAÇÃO, PEDIDO DE DESCULPAS E GARANTIA
A TODOS OS SANTOS E IGREJAS NA RESTAURAÇÃO DO SENHOR
10 de março de 2014

Confirmação
Durante a comunhão dos cooperadores internacionais que antecede a Conferência
Internacional de Língua Chinesa, em Anaheim, em meados de Fevereiro, houve muita oração
e comunhão cabal sobre diversos assuntos importantes. A realidade da unanimidade entre
todos os irmãos do Oriente e do Ocidente foi muito prevalecente entre nós. Em razão de
alguns eventos recentes que foram usados pelo inimigo para causar confusão, todos os irmãos
sentiram fortemente que deveríamos confirmar a verdadeira situação entre nós.
Primeiramente, a unidade genuína e a doce comunhão com as quais o Senhor nos tem
abençoado nos últimos 17 anos, desde o falecimento do irmão Lee, permanece entre todos os
irmãos. Também afirmamos com veemência que não apenas somos um, mas que nossa obra é
uma só e que há apenas uma coordenação, sem territórios ou centros regionais separados. Por
fim, todos os irmãos confirmaram claramente a carta de comunhão e advertência a respeito de
Dong Yu Lan e seus cooperadores datada de 4 de abril de 2009 (http://afaithfulwitness.org/
portuguese/warnings/Co-workers.pdf).
No começo de fevereiro deste ano, o irmão Dong, diversos de seus cooperadores e outros
seguidores do Brasil visitaram Taiwan e, num domingo, foram a uma reunião de algumas
igrejas na área metropolitana de Taipei. Estavam presentes também outros santos de fora de
Taiwan. Naquela reunião, de maneira descuidada e irrefletida, foi reconhecida a presença do
irmão Dong e dos que estavam com ele por parte de quem estava no púlpito. Um vídeo
daquele evento foi inadvertidamente publicado no website da igreja em Taipei. O vídeo foi
prontamente retirado, mas o fato de o grupo do irmão Dong ter sido recebido já havia sido
utilizado pelos cooperadores e seguidores do irmão Dong a fim de alimentar uma falsa
impressão de que os cooperadores em Taiwan aprovam a obra e o ministério de Dong Yu Lan.
Isso não é verdade. Pelo contrário, os cooperadores do Oriente e do Ocidente confirmam que
a carta de comunhão e advertência produzida em abril de 2009, sobre o irmão Dong e seus
cooperadores, continua sendo necessária.
Todo esse acontecimento causou muita preocupação, confusão e até mesmo sofrimento entre
os santos, particularmente os da América do Sul que se separaram da obra do irmão Dong.
Além disso, alguns estão tentando usar esse incidente para causar divisão entre os
cooperadores. Eles até mesmo afirmam que já existe uma divisão entre o Extremo Oriente e o
Ocidente, tentando convencer alguns que se separaram do irmão Dong a voltarem para o seu
ministério. Essas ações são divisivas e sua alegação da existência de uma divisão não tem
base alguma na verdade. Somos um.
Pedido de desculpas
Durante a comunhão dos cooperadores, um irmão de Taiwan assumiu toda a responsabilidade
pelo que ocorreu em Taiwan e pelos efeitos do vídeo que tem sido divulgado amplamente por
aqueles que apoiam o irmão Dong. Motivado pelo desejo de restaurar um irmão que errou e
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ofendeu, ele visitou o irmão Dong que estava fisicamente enfraquecido e descansava na
China. Naquela ocasião, o irmão Dong perguntou se alguns irmãos do Brasil poderiam ir à
próxima conferência. A esperança do irmão de Taiwan era que, se alguns deles viessem,
poderiam ser levados a um arrependimento cabal, saírem dos ensinamentos e práticas
divisivas detalhados na carta de advertência de 2009 e serem adequadamente reconciliados
com o Corpo.
Ele pediu perdão aos demais cooperadores por não ter tido comunhão adequada nem ter
considerado o sentimento do Corpo. Por causa disso e dos sofrimentos causados aos santos e
às igrejas, ele pediu desculpas sinceras. Sua atitude, humildade e pedido sincero de desculpas
foram muito comoventes. Na atmosfera daquela comunhão, houve abundante graça que fez
com que todos os irmãos voltassem sua atenção ao restabelecimento das igrejas e santos que
foram afetados. Todos os cooperadores são um com esse pedido de desculpas aos santos e às
igrejas, especialmente aos da América do Sul, e lamentam profundamente a confusão e os
sofrimentos resultantes desse episódio.
Garantia
Queremos garantir a todos os santos e a todas as igrejas que continuaremos a tratar desse
assunto em comunhão mútua e íntima, buscando neutralizar qualquer mal-entendido ou
inquietação causados pelos acontecimentos recentes. Enquanto Satanás sempre tenta tirar
proveito dos nossos erros, o Senhor, em Sua sabedoria, usou esse evento para lembrar a todos
nós que a nossa contínua necessidade e maior proteção é sermos equilibrados e ajustados pela
Palavra de Deus e pela nossa comunhão e entremesclar no Corpo. Embora a Bíblia nos
aconselhe a tentar restaurar os que caíram e se desviaram da verdade (Gl 6:1; Tg 5:19-20), ela
também nos instrui: “noteis bem aqueles que causam divisões” e “rejeita o homem faccioso,
depois de uma primeira e uma segunda admoestação” (Rm 16:17; Tt 3:10). Além disso, o
exercício da disciplina nas igrejas não é uma questão local, mas uma questão do Corpo, como
nos mostrou o irmão Lee de maneira clara ao lidar com uma situação similar (ver The
Problems Causing the Turmoils in the Church Life, pp. 16-19, 28-29 e 32).
A carta de abril de 2009 também transmite o desejo do coração dos irmãos de ver restaurados
o irmão Dong e seus seguidores. Ela apresenta um caminho claro para seguir adiante se eles
deixarem os ensinamentos que são contrários à Bíblia e são diferentes da economia de Deus,
assim como abandonarem sua obra divisiva em diversos continentes e seus esforços para
causar divisão no Corpo por semearem a discórdia entre o Oriente e o Ocidente.
Por meio desse episódio, o Senhor revelou nossa necessidade de mais comunhão e
entremesclar contínuos, especialmente em questões que afetam o testemunho do Senhor e a
nossa unidade. O irmão Lee nos deixou a prática do entremesclar em oração e comunhão
como a maneira de se levar adiante a restauração do Senhor. Estamos ainda mais
comprometidos com essa maneira, não apenas para prevenir acontecimentos dessa natureza
no futuro, mas principalmente para que a restauração do Senhor prossiga em unanimidade sob
a Sua bênção.
Em nome dos cooperadores na restauração do Senhor:
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AFRICA:

NORTH AMERICA:

________________________
James Lee

_______________________
Minoru Chen

________________________
Dick Taylor

_______________________
Ron Kangas

ASIA:

_______________________
Ed Marks

________________________
Simpson Chen

_______________________
Benson Phillips

________________________
Horng Lin

_______________________
Chris Wilde

________________________
Alfredo Wu

_______________________
Andrew Yu

________________________
Paul Wu

SOUTH AMERICA:

AUSTRALASIA:

_______________________
Albert Lim

________________________
Ray Macnee
EUROPE:

_______________________
Victor Molina

________________________
Joe Davis

_______________________
Sherman Robertson
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