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Março de 2009 

A todos os santos na restauração do Senhor na Colômbia 

Nós, irmãos, escrevemos esta carta em nome de mais de vinte igrejas na Colômbia. 
Tem sido uma grande alegria participar da comunhão prática do Corpo de Cristo, não 
apenas entre as igrejas na Colômbia mas também com todas as igrejas no globo. Por 
muitos anos, irmãos das igrejas da Colômbia têm se ajuntado para comunhão e 
entremesclar semestralmente perto de Medellin. Durante esse tempo revisamos o 
conteúdo do Treinamento Internacional de Presbíteros e irmãos responsáveis. 
Recentemente, os santos de toda Colômbia têm se reunido para fazer o Treinamento 
das 96 lições. Em cada seção do treinamento, têm participado quase 300 santos de 
mais de vinte igrejas. Desfrutamos uma grande bênção em vida e unidade devido ao 
entremesclar em todas estas reuniões. A fim de preservar o desfrute da benção 
ordenada pelo Senhor na unidade (Sl 133) temos de escrever a vocês para indicar um 
assunto importante relacionado à restauração do Senhor na Colômbia, ou seja, a obra 
divisiva e destrutiva de Dong Yu Lan. 

Ao longo dos anos temos desfrutado o benefício do labor daqueles que nos 
precederam na restauração do Senhor, incluindo aqueles que primeiramente trouxeram 
as publicações de Watchman Nee e Witness Lee para a Colômbia. Embora tenha 
havido dificuldades na coordenação e muitos mal-entendidos, em grande parte devido 
ao problema tratado nesta carta, nossa gratidão por aqueles que nos precederam na 
restauração do Senhor na Colômbia não é menor. Assim, não é devido a nenhuma 
animosidade pessoal que escrevemos para vocês, mas a um cuidado e preocupação 
pelas igrejas e santos em toda a nação e fora dela. 

Após ler as cartas de advertência colocadas na internet pelas igrejas do México e 
Espanha, e estando a par de situação similar aqui na Colômbia, nós também temos de 
tomar uma posição pública pela unidade do Corpo de Cristo e unanimidade entre as 
igrejas na restauração do Senhor. Devemos nos unir às outras igrejas para rejeitar os 
ensinamentos e práticas da obra de Don Yu Lan. 

Os problemas em torno da obra de Dong Yu Lan na Colômbia dividem-se 
primariamente em três categorias: 

• Ensinamentos errôneos e divisivos que elevam o Irmão Dong e seu ministério e 
denigrem o ministério geral recebido por todas as igrejas na restauração do 
Senhor. 

• Verdadeiras divisões causadas pela preferência de alguns pelo ministério de 
Dong Yu Lan; e 

• Impedimentos para buscar a comunhão universal do Corpo de Cristo. 
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Ensinamentos Errôneos e Divisivos 
A pretensa “visão” de Dong Yu Lan de Apocalipse 12 como mostrada em um mapa 
múndi é bem conhecida por toda Colômbia, tendo sido propagada pelo Irmão Dong e 
seus cooperadores por muitos anos. O significado dessa “visão” é exaltar o irmão 
Dong, seu ministério e sua obra. Ele enganosamente descre a sua obra como tendo a 
comissão única e divina de espalhar o evangelho do reino por toda terra. Rejeitamos 
esse ensinamento errado e divisivo juntamente com sua ênfase de auto-
engrandecimento. Durante a conferência de entremasclar em Boston, EUA, em 2007, 
os erros desse ensinamento foram expostos e corrigidos. Além diso, os cooperadores 
na restauração do Senhor exortaram os que estavam espalhando esse ensinamento 
desviante e divisivo a que parassem. A despeito dessa correção e rogo dos 
cooperadores para que parassem, o irmão Dong e seus cooperadores continuaram a 
propagar esse ensinamento errôneo. 

O Irmão Dong, numa conferência em Barranquilla, Colômbia em Agosto de 2008, 
publicamente fez muitas acusações falsas contra os cooperadores na restauração do 
Senhor, afirmando que eles trabalham de forma enganosa e por ambição. Ele ainda 
menosprezou os que receberam os cooperadores, dizendo que eles apenas se 
preocupam em analisar a verdade e que não mais invocam o nome do Senhor ou 
oram-leem a Palavra e, como resultado, eles estão caindo na situação morta de 
Sardes. A partir do nosso contato direto com os cooperadores, testemunhamos 
categoricamente que essas acusações contra eles são falsas. A disseminação pública 
dessas falsas acusações é uma séria ofensa ao Corpo de Cristo e expõe o desdém do 
irmão Dong pela única obra na restauração do Senhor. 

Em Barranquilla Dong Yu Lan falsamente declarou sua autoridade sobre a obra do 
mundo latino, afirmando que W. Lee o colocou como responsável dessa obra. W. Lee 
nunca estabeleceu “apóstolos” sobre regiões da obra. Na verdade, o irmão Lee 
repetidas vezes ensinou que deve haver somente uma obra na restauração do Senhor 
e que a prática de obreiros tentarem controlar regiões da obra e manter obras 
separadas dos outros acabaria causando divisão. 

Outro fator oculto de divisão é a tendência de manter territórios separados. A 
obra do Senhor e o Seu mover para o cumprimento da economia eterna de Deus 
é unicamente uma. Se considerarmos qualquer região na qual estamos 
participando na única obra do Senhor como nosso território particular, isso será 
um fator e causa de divisão. Até mesmo a tendência de manter territórios 
separados deve ser desarraigada... Nossa obra local em nossa região dever ser 
para o Corpo universal de Cristo. No Novo Testamento não podemos ver tal 
coisa como juridição na obra do Senhor (Treinamento de Presbíteros, livro 10: O 
Presbiteráto e o Caminho Ordenado por Deus (2), p 10) 

O irmão Dong também afirma que o irmão Lee proibiu todos os demais cooperadores 
de trabalharem na América Latina. O irmão Lee não apenas renunciou exercer controle 
sobre a obra do Senhor e os obreiros, ele falou publicamente muitas vezes sobre sua 
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aspiração de que outros cooperadores pudessem ir a muitos lugares para a 
restauração do Senhor incluindo América Central e América do Sul. Desde o iníco do 
seu ministério nos Estados Unidos, o irmão Lee esperava que muitos cooperadores 
pudessem ir a América do Sul entre outros lugares. Em 1964, Witness Lee disse: 

Eu tenho certeza de que o Senhor é misericordioso para conosco. Além disso, se nós 
formos fiéis a Ele, em não mais de três anos alguns irmãos e irmãs sairão por causa do 
evangelho. Alguns talvez vão para a Costa Leste, Canadá, México ou América do Sul, 
não como missionários, mas simplesmente como discípulos saindo para o evangelho. 
Pela restauração do Senhor precisamos sair. (Servindo nas Reuniões e no Evangelho 
pg. 64)  

Mais tarde, o irmão Lee expressou muitas vezes a mesma esperança, desejo e 
intenção. Nos últimos anos de seu ministério, em 1991, ele disse: 

Porque a restauração é verdadeira e rica em verdade, o mundo inteiro está aberto à 
restauração. Especialmente eu diria que toda a América Central e América do Sul, 
Porto Rico e as Ilhas Caribenhas estão abertas para nós. Temos muitas solicitações 
desses lugares para alguns irem e ajudá-los. Isso tem se tornado nosso encargo. 
(Elders’Training, Book 11: The Eldership and the God-Ordained Way (3), p. 107) 

Está claro que o irmão Lee nunca mudou sua visão que a obra do Senhor deve se 
espalhar sem impedimento algum por todo o mundo. Ao contrário das afirmações do 
irmão Dong, o irmão Lee consistentemente mencionou em seu ministério público que 
cooperadores e outros deveriam ir livremente à América do Sul para espalhar a 
verdade e o evangelho. 

O ensinamento do irmão Dong nas questões acima mencionadas serve para exaltar 
sua própria obra pessoal às custas da única obra na restauração do Senhor.  O 
resultado final desse ensinamento pode ser apenas divisão. Isso tem sido manifestado 
em muitos lugares por toda a terra. 

Divisão e Frustração 
Lamentavelmente, tem ocorrido divisão na Colômbia como resultado da obra do irmão 
Dong. Em Tuluá partidários da obra de Dong Yu Lan tentaram propagar sua literatura 
aos santos na igreja. Quando a igreja em Tuluá não recebeu o ministério do irmão 
Dong, um pequeno número de santos, instigado pelos partidários do irmão Dong, 
retiraram-se da igreja sem explicação e começaram reuniões separadas, incluindo uma 
“mesa do Senhor” divisiva. A mesa do Senhor é um testemunho forte de unidade, mas, 
nesse caso, a reunião da “mesa do Senhor” separada testifica da divisão baseada na 
preferência que alguns têm por Dong Yu Lan e sua obra (1 Coríntios 1:10-13). Têm 
também sido causados problemas em outras igrejas na tentativa de se espalhar a 
literatura e obra de Dong Yu Lan.  

Por meio da comunhão das igrejas, tivemos o encargo de começar o treinamento das 
96 Lições na Colômbia. Alguns associados com a obra do irmão Dong inicialmente 
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objetaram tanto ao uso dos materiais do treinamento das 96 Lições, como à 
participação dos irmãos da América do Norte. Segundo a verdade, eles não tinham 
nenhuma jurisdição sobre as igrejas, e eles não tinham nenhuma base para impedir a 
comunhão entre os irmãos da América do Norte e as igrejas aqui. 

Suponha que os santos na igreja aqui [em Los Angeles] sintam a necessidade de 
convidar um obreiro do Texas. Eles têm a plena liberdade de convidá-lo. Se eles 
sentem a necessidade de convidar outro da Europa, outro da África, e outro da 
América do Sul, eles têm a plena liberdade de fazê-lo. Essa é a maneira adequada 
de praticarmos. (The Life and Way for the Practice of the Church Life, p. 114) 

Entretanto, por meio de nossa comunhão com os cooperadores, nós retardamos o 
começo do treinamento das 96 Lições por sete anos na esperança que os seguidores 
do irmão Dong pudessem perceber o valor de se manter uma comunhão mais ampla 
com os cooperadores na restauração do Senhor. Por fim, contudo, os partidários do 
irmão Dong insistiram que o treinamento não poderia começar em Cali a menos que os 
cooperadores da América do Norte redigissem uma aprovação oficial à obra de Dong 
Yu Lan. Segundo nosso conhecimento, essa exigência não tinha precedentes. Isso 
revela um conceito organizacional e hierárquico que não é característico da obra na 
restauração do Senhor; os cooperadores não servem em caráter oficial, mas na 
comunhão orgânica do Corpo de Cristo. Satisfazer tal exigência para realizar um 
treinamento é absolutamente inadequado; coloca interesses pessoais acima do 
interesse do Senhor. As objeções e exigências que impediram o início do treinamento 
das 96 Lições demonstram que a obra do irmão Dong já tinha se apartado da verdade e 
era um fator de divisão na Colômbia. O treinamento das 96 Lições em Cali, embora com 
grande atraso, tem provado ser muito benéfico aos santos na Colômbia que nele estão 
participando e tem proporcionado um novo ímpeto ao mover do Senhor entre nós. 

Os seguidores do irmão Dong têm usado uma variedade de pretextos inadequados 
para impedir os santos na Colômbia de receber o ministério geral na restauração do 
Senhor. Quando os cooperadores publicaram o livrete A Obra de Publicação na 
Restauração do Senhor, muitos partidários de Dong Yu Lan se lhe opuseram e 
proibiram sua distribuição. Em alguns lugares, santos foram abertamente criticados por 
usar A Palavra Santa para o Reavivamento Matinal. Em 2006, a igreja em Cali 
programou uma conferência com Benson Phillips e convidou santos por toda a 
Colômbia para participarem. Alguns que apoiam a obra de Dong Yu Lan se opuseram a 
essa conferência e desencorajaram muitos santos de comparecerem. Os que 
compareceram foram, em muitos casos, consequentemente colocados no ostracismo. 
Cartas oficiais excluindo santos da comunhão das igrejas têm sido emitidas pelos 
seguidores do irmão Dong por essa e outras “ofensas” similares. Em alguns casos, a 
alegada conduta inadequada citada nas cartas não aconteceu; em outros, o 
comportamento em questão foi grandemente exagerado ou já tinha sido tratado. 

O problema fundamental que tem perturbado as igrejas na Colômbia é que o ministério 
do irmão Dong está levando a cabo uma obra separada em rivalidade com o ministério 
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geral na restauração do Senhor. O irmão Dong tem frequentemente acusado outros de 
serem ambiciosos para executar uma obra na América do Sul, mas de fato é o irmão 
Dong e seus cooperadores que são ambiciosos no sentido de ter uma esfera isolada, 
privativa para a sua obra. Assim, eles buscam excluir todos os outros para fazer o 
domínio de sua obra seu orgulho pessoal. A sua obra rival tem semeado discórdia na 
Colômbia e tem impedido a participação das igrejas na comunhão universal do Corpo 
de Cristo. 

Advertência Acerca da Obra de Dong Yu Lan 
Como irmãos representando igrejas e servindo na obra do Senhor na Colômbia, 
devemos advertir os santos com relação a Dong Yu Lan e sua obra errônea e divisiva. 
Quando Paulo despediu-se dos líderes de Éfeso, ele lhes disse: “E que, dentre vós 
mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos 
após si. Portanto, vigiai...” (Atos 20:30-31a). Infelizmente, essa atividade divisiva 
aconteceu não apenas no tempo de Paulo, mas também ao longo da história da igreja 
e até mesmo na restauração do Senhor onde nós estimamos e valorizamos a unidade.  

Divisão é uma questão séria no Novo Testamento. Paulo envergonhou os coríntios pelo 
fato de que havia divisões entre eles (1 Coríntios 1:10-11; 11:18). “Facções, divisões, 
[e] sectarismo” são listadas como obras da carne em Gálatas 5:20. Divisão é um 
problema tão sério que Paulo sobriamente exortou os santos “que noteis bem aqueles 
que causam divisões e tropeços, em desacordo com o ensinamento que aprendestes, 
e afastai-vos deles” (Romanos 16:17). Como o irmão Lee assinalou em uma nota de 
rodapé sobre as palavras “afastai-vos” nesse versículo: 

No cap. 14, Paulo foi liberal e gracioso em relação a receber os que diferiam na 
doutrina ou prática. Aqui, no entanto, é irredutível e resoluto ao dizer que temos de 
nos afastar dos que são dissidentes, que provocam divisões e produzem causas de 
tropeço. O propósito de ambos os casos é a preservação da unidade do Corpo de 
Cristo, para que tenhamos a vida da igreja normal. 

Nós, portanto, nos unimos com as igrejas no México, Espanha e outros lugares para 
notar bem Dong Yu Lan, sua obra e seus cooperadores como “aqueles que causam 
divisões e tropeços”. Nenhum dos santos na Colômbia deve receber essa obra divisiva 
ou aqueles que ativamente a promovem. Se qualquer dos santos for abordado por 
aqueles que difundem essa obra, pedimos-lhe que traga essa questão para comunhão 
com os que lideram em sua localidade. Todos devemos ser exercitados nessa questão 
de ser “sábios em relação ao bem e sem malícia em relação ao mal” (Romanos 
16:19b). 

Como seus colaboradores no reino do Deus, pedimos a todos vocês para, com espírito 
de oração, considerem essa questão diante do Senhor, “o justo Juiz” que nos 
recompensará a todos no dia de Seu breve retorno (2 Timóteo 4:8). 

Pela restauração do Senhor na Colômbia, 
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