
30 de janeiro de 2009. 
 
Amado irmão Dong e seus cooperadores, 
 

Depois que descobrimos que Bruno Frossard do Brasil mudou-se para 
Toluca e participou de diversas reuniões na igreja na Cidade do México, e 
ouvimos que vocês pretendiam fazer obra em Toluca, enviamos-lhes uma 
carta em 30 de setembro de 2008 declarando que nós temos laborado nessa 
cidade por muitos anos numa comunhão entremesclada e coordenada entre 
os cooperadores no México. O Senhor levantou diversos santos que se 
posicionaram na base da unidade nessa cidade, onde também foi 
estabelecida a mesa do Senhor. A fim de evitar qualquer confusão no 
desenvolvimento da igreja ali, nós pedimos a vocês que respeitassem o labor 
e comunhão daqueles santos, e que não enviassem qualquer obreiro para lá 
que não respeitasse a comunhão e coordenação produzidas na igreja em 
Toluca. 

 
Seu cooperador, Esdras Ma, respondeu-nos em sua carta de 30 de 

setembro afirmando taxativamente que vocês não começariam reuniões 
separadas onde uma igreja já existisse. Entretanto, seus cooperadores têm 
feito exatamente o oposto ao que foi prometido! Ficamos muito 
incomodados e desanimados ao saber que, apenas um mês após nossa carta 
a vocês, foi iniciada uma reunião, à parte da igreja em Toluca, por parte de 
seus obreiros, que até mesmo declararam ser A PRIMEIRA REUNIÃO DA 
IGREJA EM TOLUCA. Após muita oração e comunhão, chegamos à firme 
conclusão de que o que foi “iniciado” em Toluca pelos seus cooperadores, 
em completo desprezo à base da unidade, é, de fato, não uma igreja, mas 
uma divisão! 

 
Portanto, uma vez que vocês têm criado divisão e se afastado da 

comunhão com as igrejas no México, sentimos-nos obrigados a advertir os 
santos no México que vocês estão fazendo uma obra diferente da que 
estamos fazendo, e que eles nada têm a ver com sua obra, seus obreiros, ou 
suas publicações. Por essa mesma razão, pedimos também aos seus obreiros 
o favor de ficarem longe das igrejas nas quais temos laborado diligentemente 
por tantos anos para aperfeiçoar Seu testemunho, segundo o ministério 
neotestamentário como recebemos dos irmãos Watchman Nee e Witness 
Lee. 

 



Para que não sejam responsáveis por causar mais confusão e divisão, 
pediríamos de novo que não enviem quaisquer obreiros ou crentes que 
propaguem vossa obra para contatar os santos ou as igrejas no México. Ao 
mesmo tempo, estamos orando e esperando que vocês parem de fazer uma 
obra de divisão e retornem à comunhão do Corpo. Anexamos uma cópia da 
advertência que distribuimos aos santos para que vocês estejam plenamente 
cônscios da ofensa que têm causado não apenas a nós, mas a todo o Corpo 
de Cristo. 

 
Os cooperadores e irmãos responsáveis que laboram no México. 
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