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Desde que a restauração do Senhor veio para o México, há mais de trinta anos, foram 
levantadas setenta e sete igrejas com aproximadamente quatro mil santos. Isso é a bênção 
do Senhor pela unanimidade sob a liderança do ministério neotestamentário. Somos 
gratos por tudo que o Senhor tem feito nesse tempo. Como líderes na igreja e na obra, 
nossa responsabilidade ao apascentar o rebanho de Deus inclui não apenas cuidar e nutrir, 
mas, quanto necessário, soar a trombeta de advertência aos santos. 

Ezequiel 33:6: “Mas, se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não 
for avisado o povo; se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na 
sua iniqüidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia.” 

Atos 20:26-31a: “Portanto, eu vos testifico, no dia de hoje, que estou limpo do sangue 
de todos, pois não deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Olhai por vós 
mesmos e por todo o rebanho, no meio do qual o Espírito Santo vos pôs por 
supervisores, para apascentar a igreja de Deus, a qual Ele adquiriu com o Seu próprio 
sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos ferozes, 
que não pouparão o rebanho. E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens 
falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos após si. Portanto, vigiai...” 

Os líderes das igrejas e os cooperadores no México sentem-se movidos a ter comunhão 
com todos os santos a respeito de um problema sério que começou recentemente a afetar 
a restauração do Senhor em nosso país. Esse problema vem de um grupo de obreiros que 
antes eram um com a restauração do Senhor na verdade da economia neotestamentária de 
Deus e na comunhão das igrejas. Estamos tristes por eles terem se desviado gradualmente 
desses assuntos básicos da restauração do Senhor. Eles se desviaram do ministério 
neotestamentário de Watchman Nee e Witness Lee, por meio do qual a restauração do 
Senhor chegou até nós, para um ensinamento diferente baseado em uma visão diferente. 
Infelizmente, eles estabeleceram uma prática sectária que é um desvio do padrão bíblico 
que o Senhor estabeleceu entre nós há mais de oitenta anos. Contudo, eles dizem ser o 
único mover do Senhor hoje e promovem seu líder como se fosse o único comissionado 
para falar por Deus e para liderar a obra no mundo de língua espanhola. Eles têm uma 
história de disseminar em muitos países por toda a terra uma obra diferente sob o nome 
de restauração do Senhor, causando confusão e divisão aonde quer que eles vão. Nossa 
comunhão por meio desta carta é necessária porque obreiros divisivos vieram ao México 
com a intenção de espalhar a obra deles. Portanto, precisamos ter comunhão com todos 
vocês sobre como enfrentar esse problema que nos sobreveio. 

Referimo-nos à obra de Dong Yu Lan e seus cooperadores da América do Sul. Uma vez 
que os cooperadores na restauração do Senhor, incluindo o irmão Lee, têm tido paciência 
durante muitos anos para com o irmão Dong e seus cooperadores, os santos podem não 
ter tido conhecimento dos problemas causados por essa obra. A verdade é que o irmão 
Dong e seus cooperadores estão espalhando um ministério diferente, com publicações 
diferentes e muitos ensinamentos e práticas errôneos. Ao mesmo tempo, eles têm 
proclamado ousadamente a superioridade do seu ministério e obra e têm disseminado sua 
obra dissidente sem consideração para com as igrejas e santos já existentes na restauração 
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do Senhor. Eles até mesmo têm estabelecido reuniões separadas em localidades onde já 
existem igrejas. Por um lado, isso é uma tragédia que nos entristece a todos. Por outro, 
não devemos ficar surpresos ou alarmados; isso não é algo novo na restauração do Senhor 
nem na história da igreja no Novo Testamento. O apóstolo Paulo advertiu aos presbíteros 
em Éfeso que isso mesmo aconteceria depois da sua partida.  

E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para 
arrastar os discípulos após si. (At 20:30)  

Para enfrentar esse problema de maneira adequada, os santos devem entender as raízes 
desse desvio, como ele foi trazido para o México e o que seus líderes planejam para o 
futuro aqui. 

AS RAÍZES DO DESVIO 
Em 1984, o irmão Lee foi para o Brasil e elogiou os santos por usarem as mensagens dos 
Estudos-Vida e por sua capacidade de compreender os pontos cruciais de suas palavras. 
Contudo, pouco tempo depois o irmão Dong começou a caminhar de maneira 
independente e a estabelecer seu próprio ministério e obra na restauração do Senhor. 
Podemos localizar as raízes de seu desvio em 1985, quando ele começou a tomar o lugar 
do ministério de Watchman Nee e Witness Lee com suas próprias interpretações desse 
ministério. Contrariando o elogio anterior do irmão Lee, o irmão Dong afirmava que os 
santos da América Latina não conseguiam entender as verdades que Witness Lee 
ensinava e que, portanto, era necessário que ele, irmão Dong, digerisse e interpretasse o 
ministério de Witness Lee para eles. A afirmação do irmão Dong é totalmente infundada. 
Nossa experiência testifica que o ministério de Witness Lee não precisa de interpretação 
ou de revisão. Os santos por todo o México, incluindo os recém-salvos, têm sido 
grandemente enriquecidos pelos pontos elevados da verdade revelada por este ministério. 
O ministério da era, de Watchman Nee e Witness Lee, tem se espalhado por toda a terra e 
é entendido, apreciado e praticado por pessoas das mais variadas culturas e níveis 
educacionais. Este ministério tem sido eficaz em áreas urbanas, rurais e ilhas remotas. 
Todos os crentes em todos os lugares podem receber e ser beneficiados diretamente pelas 
palavras não filtradas dos irmãos Nee e Lee.  

Porque o irmão Lee não exercia controle sobre os cooperadores, ele não fez com que 
Dong Yu Lan parasse sua obra independente. Contudo, em diversas ocasiões o irmão Lee 
revelou publicamente os princípios espirituais que estavam sendo violados. Ele também 
direcionou essas questões direta e especificamente ao irmão Dong e a alguns de seus 
cooperadores em comunhões mais privadas e deixou claro que ele não concordava com 
as práticas deles. Qualquer um de nós pode ler a série de mensagens que foram 
publicadas com o título de Treinamento de Presbíteros e compreender as advertências 
enérgicas do irmão Lee contra a realização de uma obra separada na restauração do 
Senhor, contra adulterar seu ministério e quanto ao perigo de publicações variadas na 
restauração do Senhor. Ele também falou energicamente contra qualquer cooperador que 
mantenha sua região particular, isoladamente dos cooperadores que laboram em outras 
áreas da terra. Ele disse, naquela ocasião, que essas práticas levariam à divisão. Essas 
mensagens foram dadas de 1984 até 1991, mas o irmão Dong e seus cooperadores não 
deram atenção a elas. A despeito das advertências diretas e explícitas do irmão Lee, o 
irmão Dong intensificou sua obra de publicações e estendeu sua pretensa autoridade 
sobre muitas igrejas na América do Sul.  
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Pelo fato da obra do irmão Dong ter sido feita na América do Sul e, em grande parte, 
isoladamente do restante das igrejas, a maioria da restauração não sabia o que estava 
acontecendo ali. A esse respeito, o irmão Lee e os cooperadores exercitaram a tolerância 
por um longo período de tempo, com a esperança de que houvesse uma mudança da parte 
do irmão Dong e seus cooperadores. Antes de o irmão Lee ir para o Senhor em 1997, o 
irmão Dong e seus cooperadores circularam uma carta inconveniente entre as igrejas de 
língua espanhola, causando sérios problemas. Quando os cooperadores em toda a 
restauração do Senhor externaram sua séria preocupação com o conteúdo dessa carta, o 
irmão Dong e seus cooperadores uniram-se a eles, escrevendo às igrejas de língua 
espanhola, dizendo: 

Nós concordamos que deve haver uma única obra de publicação na restauração do 
Senhor e por toda a terra, isto é, quem publique e distribua os escritos dos irmãos 
Watchman Nee e Witness Lee (...) concordamos que hoje não devem aparecer 
quaisquer outras publicações para completar ou, pior ainda, substituir os livros desses 
dois servos do Senhor. 

Contudo, logo ficou evidente que o irmão Dong não tinha intenção alguma de parar de 
promover suas próprias publicações. Antes, ele tornou-se cada vez mais agressivo ao 
exportar seu ministério e obra para a África, Europa, América Central e América do 
Norte. Esse ministério diferente e competidor na restauração do Senhor causou confusão 
e frustração às igrejas e aos santos em diversas partes da terra. Essa situação impeliu os 
cooperadores de toda a terra a considerarem o assunto, com muita oração e comunhão, 
em suas reuniões. Alguns cooperadores do México participaram dessas reuniões. Assim, 
os fatos referentes ao problema tornaram-se bem conhecidos de todos os cooperadores na 
restauração do Senhor. Em uma das ocasiões de comunhão, os irmãos do México 
expressaram sua preocupação quanto à propagação das publicações do irmão Dong em 
outros países, incluindo o México. Com base na comunhão dos cooperadores, um 
cooperador do México disse ao irmão Dong que ele não deveria trazer suas publicações 
para o México.  

Em 2005, os cooperadores no mover do Senhor em toda a terra escreveram ao irmão 
Dong em amor, para expressar de maneira sóbria a preocupação deles quanto aos desvios 
em seus ensinamentos, obra e práticas e quanto à confusão e divisão que sua obra estava 
causando. Eles o exortaram a restringir-se ao uso das publicações de Watchman Nee e 
Witness Lee ao fazer a obra da restauração do Senhor. Alguns cooperadores do México 
participaram dessa comunhão e endossam o tom e conteúdo sérios daquela carta. Em sua 
carta os irmãos apelaram ao irmão Dong que reconhecesse que o princípio governante da 
igreja, o ministério e a obra na restauração do Senhor é a unidade do Corpo de Cristo: 

O que Deus precisa realizar nestes últimos dias é a edificação do único Corpo de 
Cristo por meio daqueles que O amam em todos os continentes e países da terra. 
Hoje, na restauração do Senhor, essa deve ser a visão governante da nossa obra; caso 
contrário, repetiremos a triste história do cristianismo e contrariaremos ainda mais o 
propósito de Deus na terra. 

A carta mostrava, de maneira franca, os problemas causados pela publicação dos livros 
do irmão Dong: 
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Por causa desta visão governante a respeito do Corpo de Cristo universalmente, 
ficamos muito preocupados com uma questão específica entre nós hoje na restauração 
do Senhor: a questão da obra de publicações (...) se houver múltiplas publicações por 
parte de diversos ministros (...) haverá o perigo de múltiplas lideranças entre nós. 

Além disso, em sua carta, os cooperadores reconheceram que haviam recebido muitos 
relatórios preocupantes e leram transcrições de mensagens que revelavam os 
ensinamentos não saudáveis do irmão Dong e de seus cooperadores. O falar diferente 
deles incluía a afirmação de que o irmão Dong recebeu mais revelação, o que torna a 
Versão Restauração desatualizada. Uma das “novas” revelações do irmão Dong que nos 
deixam preocupados afirma que Mateus, Marcos e Lucas não estavam no Espírito quando 
escreveram seus Evangelhos. Depois de os cooperadores terem mencionado muitos 
outros ensinamentos do irmão Dong que contradizem a Bíblia e o ministério dos irmãos 
Nee e Lee, eles concluíram:  

De fato, tal falar é contrário à Palavra de Deus e pode desviar os crentes e causar 
muita dissensão, divisão e danos ao Corpo de Cristo (...) Há ensinamentos diferentes, 
errôneos em seu ministério e publicações, os quais diferem da Palavra de Deus. Não 
podemos considerar tal falar como sendo parte do ministério do Novo Testamento.  

Os irmãos enfatizaram, então, que o ensinamento e as publicações do irmão Dong 
estavam causando confusão e contenda nas igrejas por toda a terra. Os irmãos imploraram 
ao irmão Dong que pusesse fim à sua rivalidade ao ministério geral na restauração do 
Senhor a fim de resolver os problemas que ele causou. É lamentável que o irmão Dong 
não tenha se importado com essa comunhão séria. Antes, ele e seus cooperadores 
disseram que os cooperadores estavam correndo o risco de ofender o Espírito Santo e 
cometer um pecado que não seria perdoado nesta era nem na era vindoura por terem 
escrito para ele a respeito das preocupações deles com a sua obra.  

Nos últimos anos o irmão Dong e seus cooperadores têm se tornado cada vez mais 
radicais em sua contenda e têm dito que eles são a “última restauração” e a “restauração 
orgânica” em oposição à “restauração judicial”. Ao falar dessa maneira, eles querem 
dizer que eles são a restauração atual no Espírito em contraste com as igrejas que 
permanecem sob o ministério “judicial” de Watchman Nee e Witness Lee. Eles usam a 
palavra “judicial” com o sentido de legalista e de letras mortas e aplicam esse termo ao 
ministério de Paulo no Novo Testamento e ao ministério de Watchman Nee e Witness 
Lee. Assim, eles consideram aqueles que não estão sob o ministério deles como a 
“restauração judicial”, um estágio da restauração que não apenas eles deixaram, mas que 
o Senhor também deixou. Em uma conferência em setembro de 2007, em Piracicaba, 
Brasil, o irmão Dong expressou essa posição:  

Algumas pessoas, contudo, acusam as igrejas na América do Sul de terem se desviado 
da restauração (...) Eles dizem que nós no Brasil deixamos a restauração. Eu vou 
responder da seguinte maneira: as igrejas no Brasil, sob a liderança do Espírito Santo, 
deixaram de fato a “restauração judicial”. 

Assim, o irmão Dong rotula a restauração do Senhor hoje de “restauração judicial”, da 
qual se deve sair.  

Tais ensinamentos refletem o desvio do irmão Dong e de seus cooperadores para uma 
obra sectária formada em torno de um líder e de suas visões, ensinamentos e práticas. Em 
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vez de serem honestos em sua dissensão e separação, seus obreiros às vezes fingem ser 
um com a restauração do Senhor para “arrastar os discípulos após si”. Por essa razão, é 
crucial que todos os santos no México tomem conhecimento desta carta de advertência e 
não sejam enganados por nenhuma “ artimanha dos homens” (Efésios 4:14). 

CAUSANDO DIVISÃO NO MÉXICO 
Como vocês podem entender a partir dessa história, nós, irmãos no México, temos nos 
preocupado com os ensinamentos diferentes do irmão Dong há muito tempo e precisamos 
agir para proteger as igrejas aqui desses ensinamentos. Em uma conferência em London 
(Canadá) em 2007, o irmão Dong fez a seguinte avaliação da restauração do Senhor no 
México:  

Sim, a Bíblia diz que o evangelho do reino deve ser pregado a toda a terra habitada 
(...) mas, por enquanto, isso só tem sido praticado na América do Sul (...) No México, 
eu nunca os ouvi falar desse evangelho do reino. Eles falam da igreja; a igreja ainda 
está no estágio da igreja para a igreja. Eles ainda não viram que o Senhor nos colocou 
na igreja para o reino. Eles ainda não tiveram essa luz.  

Recentemente, um irmão que tem estado ativo na obra do irmão Dong mudou-se do 
Brasil para Toluca por razão de trabalho. Esse jovem foi a algumas reuniões da igreja na 
Cidade do México, onde foi recebido na comuhão da igreja. Então, ficamos sabendo que 
outros obreiros do irmão Dong planejavam vir para Toluca, onde os santos já haviam 
começado a mesa do Senhor como igreja. Portanto, nós escrevemos ao irmão Dong e seus 
cooperadores no dia 30 de setembro de 2008, para informá-los a respeito da nossa obra de 
longo tempo em Toluca e dos santos que já se reuniam ali. Também pedimos a eles que 
não fizessem obra no México separadamente das igrejas e obreiros já estabelecidos. Além 
disso, a carta reiterava que eles não deviam trazer o ministério nem as publicações do 
irmão Dong ao México. Nós testificamos da bênção da única obra no México: 

No México temos pagado um grande preço para trabalhar juntos de maneira 
entremesclada e coordenada em tudo que fazemos (...) Certamente nos sentiremos 
muito desconfortáveis e contrariados se for enviado para cá qualquer obreiro que não 
aprecie nem valorize essa comunhão e coordenação. 

Imediatamente, um dos principais cooperadores do irmão Dong respondeu à nossa carta: 

…não podemos aceitar o que vocês estão pedindo em sua carta. Temos de cuidar dos 
nossos santos e o faremos, onde quer que eles estejam (...) mas não (...) [faremos] 
reuniões separadas onde já exista uma igreja. 

O que eles se recusam aceitar é nosso pedido de “por favor, não enviem obreiro algum 
para esta cidade ou para qualquer cidade no México de maneira isolada ou 
independente”. Em nossa experiência, uma obra coordenada realizada na comunhão do 
Corpo tem provado ser o único caminho para cuidar de todos os santos. Além disso, o 
termo “nossos santos” ilustra a natureza sectária da obra do irmão Dong. É contrário à 
verdade dizer que os santos pertencem a alguma obra ou a algum obreiro. Tampouco os 
santos deveriam ser divididos por língua, nacionalidade ou origem étnica. Na igreja como 
o novo homem, todas as diferenças naturais foram eliminadas e Cristo é tudo e em todos 
(Colossenses 3:10-11). 

 



 

Em sua resposta, o cooperador de Dong Yu Lan prometeu aos irmãos no México: “Mas 
não [faremos] reuniões separadas onde já exista uma igreja”. Apesar dessa promessa, 
menos de dois meses depois uma equipe de obreiros do irmão Dong uniu-se ao irmão em 
Toluca e começaram uma reunião própria, que eles dizem ser “a primeira reunião da 
igreja em Toluca”. Como eles já haviam sido informados do nosso trabalho em Toluca e 
dos santos que se reúnem ali, a reunião que eles estabeleceram só pode ser considerada 
como um desprezo intencional da nossa comunhão e o estabelecimento de uma seita, uma 
divisão.  

PLANOS FUTUROS PARA A OBRA DE DONG YU LAN NO MÉXICO 
Em meados de novembro de 2008, foi feito um relato público em São Paulo de uma 
campanha em grande escala para expandir a obra do irmão Dong no México. O orador 
disse que obreiros do irmão Dong iriam para o México com duas peruas, cem faixas e 
equipes de obreiros. Na verdade, nos foi dito na semana passada que mais de vinte e 
cinco obreiros estão a caminho do México para ajudar a realizar essa campanha agressiva 
e deliberada de expandir a obra sectária do irmão Dong no México. 

Os obreiros de Dong Yu Lan já estabeleceram segundas “mesas do Senhor” onde já 
existiam igrejas, em mais de trinta cidades em quatro continentes. Existem todos os 
motivos para esperar que eles façam o mesmo por todo o México. 

Mesmo que eles vão somente a localidades onde ainda não há igrejas, como eles às vezes 
afirmam, o fato de estarem fazendo uma obra sem qualquer comunhão com as igrejas ou 
obreiros que já existem é algo divisivo em si mesmo. O irmão Lee nos disse: 

Lamento dizer que alguns dos santos que leram nossas publicações sobre a base da 
localidade tenham-nas usado para causar divisão. Alguns disseram que estão tomando 
a base da localidade em determinada cidade e que não querem ter comunhão com os 
outros. Isso é uma verdadeira divisão. A base da localidade é para a unidade, não para 
divisão. Se tomamos a base da localidade como posicionamento para sermos 
independentes dos outros crentes, somos divisivos. (Witness Lee, Enjoying the Riches 
of Christ for the Building Up of the Church as the Body of Christ, pp. 150-151)   

CHAMADO A UMA RESPOSTA CORPORATIVA 
Devido à urgência da situação e ao fato de que a obra do irmão Dong já estabeleceu a 
primeira divisão no México e planeja enviar muitos obreiros para o México, devemos nos 
levantar em unanimidade para executar a instrução das Escrituras a fim de proteger os 
santos para que não participem de reuniões sectárias e de uma obra divisiva. 

Romanos 16:17: “Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que causam divisões e 
tropeços, em desacordo com o ensinamento que aprendestes, e afastai-vos deles.”  

A nota 2 diz: “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 em ambos os casos é a preservação da 
unidade do Corpo de Cristo, para que tenhamos a vida da igreja normal.” 

Tito 3:10: “Rejeita o homem faccioso, depois de uma primeira e uma segunda 
admoestação.”  

A nota 1 diz: “Para manter a boa ordem na igreja, deve-se evitar e rejeitar uma 
pessoa facciosa, que causa divisões após uma primeira e segunda admoestação. 
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Isso visa impedir o contato com alguém contagiosamente faccioso para o proveito 
da igreja.”  

Portanto, se alguém vier ao nosso meio a fim de promover a obra divisiva de Dong Yu 
Lan, não devemos ter contato com eles nem permitir-lhes que entrem em nossas casas ou 
em nossas reuniões. Por outro lado, se santos sob a influência da obra de Dong Yu Lan 
visitarem nossas reuniões da igreja no México, pedimos que eles sejam primeiramente 
levados até os irmãos responsáveis em sua localidade para que a comunhão e participação 
deles na vida da igreja seja saudável e na luz.  
Ao fazer esta advertência para a proteção dos santos, das igrejas e da obra do Senhor no 
México, também queremos deixar claro a todos que reconhecemos a todos os que creram 
em Cristo como nossos irmãos e co-membros do Corpo de Cristo. Também 
reconhecemos a parte que os outros possam ter na pregação do evangelho e na edificação 
dos crentes. Desde que preguem Cristo, nos alegramos. Contudo, assim como devemos 
praticar Romanos 14 para receber a todos a quem Cristo recebeu, também devemos 
praticar Romanos 16 e notar aqueles que causam divisões. Portanto, é necessário advertir 
os santos na restauração do Senhor sobre a verdadeira situação de Dong Yu Lan, de seus 
cooperadores e de sua obra. 
Pedimos a todos vocês que considerem sobriamente diante do Senhor esta advertência e 
orem para a preservação do testemunho da unidade nas igrejas no México. 
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