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1Desvio com respeito à inspiraçao e autoridade do Novo Testamento 

Mateus, Marcos, e Lucas não estavam no Espírito quando escreveram os seus Evangelhos; 
Paulo escreveu suas epístolas de maneira “judicial” (isto é, legalista, doutrinária, na mente) e 
perdeu sua comissão da parte de Deus; muitos dos doze apóstolos “perderam a coisa principal 
que é o Espirito e Vida” 

Aquele propósito não estava presente nos Evangelhos de Mateus, Marcos e nem de Lucas, 
porque quando eles escreveram eles não estavam no Espírito, porque “já” havia o Espírito. O 
Senhor Jesus após Sua crucificação, tornou-se o Espirito. Mas provavelmente, eles não 
aplicaram esse Espírito. (Dong Yu Lan, Sumaré, Brasil, 11 de fevereiro de 2005 ) 
O que Deus comissionou a ele [Paulo] foi Sua economia neotestamentária, mas ele escreveu 
suas epístolas de maneira judicial e as enviou às igrejas. Ele não achou uma maneira de 
prpaticar isso na igreja. Portanto, ele perdeu sua comissão da parte de Deus e Deus o 
abandonou. Mais tarde ele foi morto pelo exército do Príncipe Romano. Podemos dizer que 
seu ministério judicial foi terminado naquele momento. (Dong Yu Lan, Sumaré, Brasil, 7 de 
setembro de 2007)] 
João fez uma virada do ministério tradicional e do ministério judicial para o ministério 
orgânico! Já dissemos que o ministério tradicional é o ministério dos doze apóstolos. O 
ministério legalista, o ministério judicial é o ministério de Paulo (Dong Yu Lan, Alimento 
Diário: Crescimento em Vida para o Reino, Semana 5, terça-feira) 
Os doze apóstolos tinham doze ministérios, eles tinham doze diferentes ministérios de acordo 
com os seus próprios interesses. O Senhor os treinou por três anos e meio, mas cada um deles 
aplicaram de acordo com o que mais lhes interessava, ou o que fosse mais conveniente para 
eles. Mas muitos deles perderam a coisa principal, que é o Espírito e Vida. Isto é o por que 
João no final da sua vida trouxe à tona a questão do Espírito e Vida. (Dong Yu Lan, Belém, 
Pará, 19 de novembro de 2006) 2

                                                 
1 Nota: As citações neste documento são traduzidas diretamente da língua original falada. Isso é 
especialmente importante para se entender as traduções das palavras de Dong Yu Lan, que foram em 
chinês, Em muitos casos as traduções simultâneas do seu falar para outras línguas feitas por seus 
cooperadores não eram totalmente consistentes com o falar do irmão Dong, portanto, elas não são 
correspondem exatamente às traduções aqui. Em casos onde as variações são grandes (e, portanto, o que 
uma grande parte de sua audiência ouviu foi significativamente diferente do que o irmão Dong de fato 
disse), as palavras de seu tradutor estão incluídas em uma nota de rodapé. 
2  O tradutor de Dong Yu Lan disse: 

Os doze apóstolos tinham doze ministérios, eles tinham doze ministérios diferentes. O Senhor os treinou por 
três anos e meio, mas cada um deles aplicou de acordo com o que mais lhes interessava, ou mais lhes convinha. 
Mas muitos deles perderam a coisa principal, que é o Espírito e Vida. É por isso que João no final da sua vida 
trouxe à tona a questão do Espírito e Vida. 

Nota: Diversas das citações abaixdo contém falsas acusações feitas por Dong 
Yu Lan e seus cooperadores. O propósito deste documento é apenas 
apresentar os desvios da verdade e as falsas acusações da maneire 
como foram faladas. 
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Depreciação do ensinamento e ministério dos apóstolos  
O ministério dos doze apóstolos era “tradicional”  e o ministério de Paulo era “judicial” (ou 
seja, legal, doutrinal, na mente); e somente o ministério “orgânico” de João continuou, Deus 
permitiu que Pedro e Paulo fossem mortos para acabar o ministério deles. 

Essa foi a razão por que no ano 70 d.C. o Senhor permitiu que o Imperador Romano Tito 
eliminasse o ministério tradicional e o ministério judicial. Pedro, o líder do ministério 
tradicional, foi morto. Paulo, o líder do ministério judicial, também foi morto. João não foi 
morto, porque era apenas “cúmplice” segundo a lei daquele tempo. Portanto, ele foi poupado 
e colocado na prisão. Tudo isto foi arranjado por Deus para que João pudesse ser lembrado 
de tudo o que o Senhor falou para eles. (Dong Yu Lan, Sumaré, Brasil, 08 de setembro 2007) 
Paulo também deveria saber que Deus nos deu o Espírito para que praticássemos a verdade. 
Infelizmente, na sua terceira viagem, o próprio Paulo não estava no Espírito, então ele foi 
incapaz de promover a prática da verdade na vida da igreja. Como resultado, a verdade não 
foi levada a cabo. (Dong Yu Lan, Lima, Peru, 13 de janeiro de 2008).  
Quando João estava com os outros apóstolos, o seu ministério ainda sofria sob a influência 
tradicional, mas após muitos anos de experiências com o Senhor, de revelações e exílio, o seu 
ministério se tornou o do Espírito e Vida. (Dong Yu Lan, Alimento Diário, O Ministério 
Orgânico de João, Semana 5, Segunda Feira). 

Substituindo o ministério “judical” de Watchman Nee e de Witness Lee com o 
ministério “orgânico” de Dong Yu Lan 

O ministério de Watchman Nee era “Judicial” (ou seja, legal, doutrinário, na mente) 
E o irmão Witness Lee nos falou que no quarto do irmão Nee, até mesmo a sua cama, era 
cheia de livros. Então podemos dizer que houve uma transferência aqui. Ele pegou todos os 
escritos da esfera tradicional e levou-os para a esfera judicial. (Dong Yu Lan, Alimento 
Diário, Crescimento em Vida para o Reino, Semana 1, Sexta Feira)  

O ministério “judicial” de Witness Lee, como o Ministério “judicial” de Paulo já passou 
O ministério judicial do irmão Lee já passou.... (Dong Yu Lan, Piracicaba, Brasil, 29 de 
setembro de 2007) 
Se o Ministério do irmão Lee fosse como o ministério de João, possivelmente duraria até a 
vinda do Senhor. Mas ele partiu e levou com ele todas as riquezas. (Dong Yu Lan, 
Piracicaba, Brasil, 29 de setembro de 2007) 

As “mensagens velhas” são “doutrinas” e os santos na restauração “judicial” foram levados 
para a  mente por de estudarem a verdade. 

Eles permaneceram falando sobre doutrina, doutrina, doutrina. Todos nós já as conhecemos 
muito bem. Não precisa repetir aquelas velhas mensagens. Fomos levados para dentro do 
Espírito. (Dong Yu Lan, Sumaré, Brasil, 7 de setembro de 2007)3 
Na (restauração) judicial eles somente se importam se a doutrina é apresentada corretamente. 
“Pois o coração do povo se tornou gordo”. Eles estão parados nas suas almas. Eles não dão 

                                                 
3 O tradutor de Dong Yu Lan disse: 

Porque eles vivem na alma e ficavam discutindo doutrinas e mais doutrinas e mais doutrinas entre eles. Estas 
coisas nós já as conhecemos.Não fica cavando as velhas mensagens para ter assunto para falar. Agora já somos 
levados para o Espirito. 
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atenção ao crescimento na vida, porque eles não estão nos seus espíritos. Todos os judiciais 
estão nas suas mentes. Eles se preocupam apenas com a interpretação da verdade. (Dong Yu 
Lan, Piracicaba, Brasil, 30 de setembro de 2007) 
Ele não queria que eles tomassem “o Espírito” somente como um tema para discussão. Que 
tipo de Espírito é esse? Será esse o Espírito de Jeová, ou o Espírito de Cristo, ou o Espírito 
Santo? Tudo isto está na mente. (Dong Yu Lan, Sumaré, Brasil, 1 de setembro de 2007). 

O ministério de Dong Yu Lan é a continuação do ministério “orgânico” de João 
Não somente o irmão Lee tinha um ministério, não somente os doze apóstolos tinham um 
ministério, não somente Paulo tinha um ministério, nós também temos um ministério; e o 
nosso ministério é a continuação do ministério orgânico de João. (Dong Yu Lan, Sumaré, 
Brasil, 1 de setembro de 2007) 
Quando estávamos sob a liderança judicial nas igrejas da restauração, todos caímos na esfera 
judicial, onde focávamos muito a questão da verdade, especialmente aquelas que Paulo 
desejava colocar em prática. Mas eles meramente estudavam e discutiam aquelas verdades. 
Agradecemos ao Senhor por nos introduzir no ministério de João. (Dong Yu Lan, Sumaré, 
Brasil, 3 de setembro de 2007) 

“Deus comissionou alguém entre nós”; ir contra Dong Yu Lan é ir contra Deus; falar contra 
Dong Yu Lan é blasfemar contra o Espírito Santo.   

E o que vemos, nós que seguimos o irmão Dong, nós vemos que há um comissionamento de 
Deus sobre ele, e quando ele fala algo e você toma isso como o falar de Deus, acontece, 
acontece. (Pedro Dong, São Paulo, Brasil, 2 de outubro de 2005)  
... mas estas riquezas (nos livros de Witness Lee publicados pelo Living Stream Ministry) 
estão como as riquezas que Paulo deixou para nós, não produzem o mover. Deus precisa 
alguém aqui vivo para produzir o mover. Não discute se alguém é mais culto ou menos culto, 
mais conhecedor ou menos conhecedor. Discute apenas se a pessoa tem comissão ou não. Se 
Deus comissionou alguém entre nós ou não comissionou? Se Ele comissionou é como Deus 
fazendo coisas por nosso meio.Deus falando a palavra no nosso meio. Se você for contra o 
que esta pessoa fala, você esta indo contra Deus e em você não produz o mover. (Pedro 
Dong, São Paulo, Brasil, 2 de outubro de 2005) 
Se você for contra o irmão Dong, você está indo contra Deus. Leia Números 12. (E-mail de 
André Dong para um irmão no Chile, 24 de julho de 2007)4 
 “Portanto vos digo: Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens; mas a blasfêmia 
contra o Espírito não será perdoada.” Vou ler outra vez: “Portanto vos digo: Todo pecado e 
blasfêmia serão perdoados aos homens; mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. 
O que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado; mas ao que falar 
contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste século nem no vindouro”. 
Algumas pessoas são muito insolentes; atacam a mim, o irmão Dong, mas eles não estão 
atacando irmão Dong, eles estão atacando o Espírito Santo (Dong Yu Lan, Piracicaba, 29 de 
setembro de 2007) 

                                                 
4 Números 12 relata a história de Miriã sendo julgada com lepra por falar contra Moisés: 
[8] …Como, pois, não temestes falar contra o meu Servo, contra Moisés? [9]E a ira do Senhor contra eles se 
acendeu; e retirou-se. [10] A nuvem afastou-se de sobre a tenda ; e eis que Miriã achou-se leprosa, branca como a 
neve; e olhou Arão para Miriã e eis que estava leprosa. 
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Levando a cabo um ministério diferente 
“As mensagens do irmão Nee e irmão Lee não são mais aplicáveis para hoje; agora Dong Yu 
Lan tem a presente verdade” 

O irmão Lee partiu para o Senhor já por muitos anos; será que suas mensagens podem ser 
aplicadas ainda hoje? O irmão Lee insistiu para que entrássemos na presente verdade, como 
vemos em 2 Pedro. Por que o Irmão Lee não mais usou as verdades do irmão Nee tais como 
o uso do véu e imposição de mãos? Porque aquelas eram as verdades daquela era, e não a 
presente verdade. (Dong Yu Lan, Cochabamba, Bolívia, agosto de 2004) 
Mesmo após o irmão Lee ter partido para o Senhor, o Senhor continuou nos dando revelações 
e nos mostrando muitas verdades. (Dong Yu Lan, Os Escritos de João: As Quatro Grandes 
Visões de João, EAV: 2006, pp. 65-66) 
Segunda de Pedro 1:12 diz: “Sendo firmados na presente verdade” Que é a presente verdade 
que o Senhor nos tem dado na América do Sul? Simplesmente, praticar espírito e vida através 
de invocar o nome do Senhor e orar-ler a palavra. (...) A presente verdade não é a verdade 
desatualizada, não a verdade ”judicial”, mas a verdade de espírito e vida. (...) Os 
cooperadores americanos querem que nos submetamos a eles e que sigamos o seu comando. 
Não podemos ter nossas próprias conferências; somente podemos ouvir as mensagens deles 
nas conferências. Se este for o caso, como poderemos ter a presente verdade? Não devemos 
voltar à verdade desatualizada. (Dong Yu Lan, Ribeirão Preto, Brasil, 16 de setembro, 2007) 

O irmão Lee e o irmão Nee não viram o que Dong Yu Lan tem visto; Dong Yu Lan foi mais 
alto e avançou mais do que o irmão Nee e o irmão Lee. 

Podemos dizer hoje que estamos sobre os ombros dos Irmãos Unidos, do irmão Nee e do 
irmão Lee. Tudo o que eles viram, nós vimos hoje. Entretanto, agora o Senhor nos mostrou 
mais. (Dong Yu Lan, Os Escritos de João: As Quatro Grandes Visões de João, EAV: 2006, 
p. 105) 
João tinha um significado muito maior do que o cristianismo pensa ter, e tem até um 
significado ainda maior do que a restauração pensa que tem. Mas hoje, irmãos, temos re-
descoberto João. (...) Irmãos, isso não é uma coisa pequena. Desculpem-me dizer: nem o 
irmão Lee falou isso. Watchaman Nee não falou isso. Witness Lee não falou isso. Quando eu 
estava ouvindo (O irmão Dong)…Eu disse: “O Senhor está selando este 
ministério”…Ninguém jamais falou isso antes! Ninguém!...Nem mesmo Watchman Nee ou 
Witness Lee falou sobre isso. O Senhor está realmente levantando uma nova fase. Fomos 
colocados dentro desta nova fase. (Pedro Dong, Sumaré, Brasil, 20 de maio de 2007) 

Os que não seguem o ministério de Dong Yu Lan deixaram a posição de Filadélfia e se 
tornaram Laodicéia.5 

Hoje estamos lendo um livro das palavras faladas pelo irmão Lee em 1994. Ele estava 
ansioso para que os irmãos exercitassem o seu espírito invocando o nome do Senhor. E ele 
falou de sua preocupação com a América do Norte e com o Extremo Oriente. E ele comentou 

                                                 
5 Além de serem igrejas reais e históricas, Filadélfia e Laodicéia são símbolos proféticos da vida da igreja restaurada 
e da vida da igreja degradada (Ap 3:7-22). Ser Filadélfia ou Laodicéia não é uma questão de posição, mas de 
condição. Em lugar algum nas Escrituras há fundamento algum para dividir os outros baseado em seguir ou não 
determinado ministro. Na verdade, Paulo repreendeu expressamente os crentes na igreja em Corinto por 
identificarem-se como pertencendo a determinados obreiros (1Co 1:12). 
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dizendo que se não houver um liberar adequado do espírito, a condição cairá em Sardes e 
Laodicéia. Ele estava muito preocupado com essas duas regiões da terra. Mas o ponto é este: 
Será que os irmãos colocaram essa palavra em prática? Até agora vemos que eles não 
tomaram essa palavra com seriedade. Na verdade, sua preocupação surgiu após ele ter vindo 
ao Brasil, e o que ele viu; ele queria levar o que ele viu para a América do Norte e também 
para o Extremo Oriente.  Mas os irmãos não aceitaram. (Dong Yu Lan, Sumaré, Brasil, 3 de 
setembro de 2006)6 
Santos, talvez no início do século vinte e um, o grande evento espiritual será o aparecimento 
de Laodicéia. Quando Laodicéia aparecer, então começará a separação entre Filadélfia que 
quer a porta aberta, e Laodicéia, que quer a porta fechada. (Dong Yu Lan, Alimento Diário: 
Aquele que crer do Seu Interior Fluirão Rios de Água Viva, Semana 1, Sabádo) 
Você sabe o que o Senhor fez? Ele os separou. Todo aquele que quer abrir a porta aqui, e 
todo aquele que quer fechar a porta fica lá. Aqui é Filadélfia e lá é Laodicéia. O Senhor está 
vindo. Não há necessidade de orar para Laodicéia ficar junto com Filadélfia…. 
Talvez no início deste século o grande evento espiritual será o surgimento de Laodicéia. 
Quando surgir Laodicéia uma linha será traçada entre Filadélfia e Laodicéia, mas quando 
tomamos o caminho do Senhor, o Senhor vem e nos mostra algo.  (Hélcio Almeida, Sumaré, 
Brasil, 19 de julho de 2007) 

Os que seguem o Ministério de Dong Yu Lan e estão na posição de Filadélfia não devem ter 
contato com aqueles que se tornaram Laodicéia, assim estabelecendo uma base para divisão. 

Precisamos que as igrejas saibam que os de Laodicéia deixaram a posição de Filadélfia. Eles 
foram os que saíram. Precisamos restaurar e curar, tanto os confusos como os estragados. E 
precisamos nos afastar daqueles que decididamente estão em Laodicéia; não tenha contato 
com eles (André Dong, “As orientações do irmão Dong, para serem colocadas em prática 
agora, por meio de seu filho André,” 16 de julho de 2007)7 

Deus iniciou uma nova etapa em Seu mover e em Seu Ministério com a partida do irmão Lee; a 
essência da restauração do Senhor mudou; os que seguem Dong Yu Lan estão corrigindo as 
deficiências na restauração do Senhor. 

Finalmente vimos a palavra atualizada. Desde 1998 até hoje, isto é o que o Senhor nos tem 
dado. O Senhor tem nos dado muitos itens que, por um lado, são para corrigir o caminho da 
restauração e, por outro, para que avancemos até a Sua volta. (Hélcio Almeida, São Paulo, 
Brasil, 9 de maio de 2008) 
Desde 97 até agora, desde que o irmão Lee foi para o Senhor, temos considerado como 
podemos efetivamente perceber o que o Senhor tem feito e evidentemente com a partida do 

                                                 
6 O tradutor de Dong Yu Lan disse: 

Hoje estamos lendo o livro das palavras faladas pelo irmão Lee em 1994. Ele estava anelava que os irmãos 
exercitassem o seu espírito invocando o nome do Senhor. E ele falou uma palavra de sua preocupação com a 
América do Norte e com o Extremo Oriente. E ele comentou dizendo que se não houver um liberar adequado do 
espírito, a condição cairá em Sardes ou Laodicéia. Ele estava muito preocupado com essas duas regiões da terra. 
Mas a questão é? Os irmãos tomaram esta palavra para colocar em prática? Até agora vemos que eles não 
tomaram essa palavra com seriedade. Na verdade, sua preocupação surgiu após ele ter vindo ao Brasil, e o que 
ele viu; ele queria levar o que ele viu para a América do Norte e tambem para Extremo Oriente. Mas os irmãos 
não aceitaram. 

7  Esse documento foi distribuído no sul do Chile como um grupo de orientações para os obreiros e seguidores de 
Dong Yu Lan ali, em reação à decisão das igrejas ali de não se associarem mais à obra e ministério de Dong Yu Lan. 
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irmão Lee iniciar uma nova etapa no mover de Deus a na própria palavra de Deus. Então 
vemos a correção e uma nova direção do Espírito. Temos visto as deficiências na restauração 
e fomos capazes de perceber, baseados no que o Senhor tem produzido desde 98 até agora, 
exatamente qual é a correção e o encargo para completarmos a obra de edificação. (Hélcio 
Almeida, São Paulo, Brasil, 30 de maio de 2008) 
Os pontos enfatizados hoje pelos irmãos entremesclados de Anaheim claramente nos 
mostram uma mudança na essência da restauração do Senhor, com o que não podemos 
concordar. Isso é muito preocupante e nos tira toda base para comunhão. (...) A fim de que 
continuemos a ter comunhão, a essência do que cremos tem de ser a mesma. (Ezra Ma, e-
mail para os “irmãos gerentes,” 15 de junho de 2007) 
Os pontos que levarão as igrejas ao desvio, e a restauração para Laodicéia. (…) Os seis itens 
seguintes foram apresentados no treinamento de presbíteros como sendo os seis pilares da 
restauração do Senhor: O LSM, os irmãos entremesclados, a única publicação, as sete festas, 
o treinamento de tempo integral e o reavivamento matinal. (…) O que a Bíblia nos mostra é o 
oposto ao que o Living Stream Ministry promove. A ênfase dada pelo LSM, o Ministério 
(com letra maiúscula) está trazendo muita confusão. Hoje a continuação do ministério do 
irmão Lee é uma empresa, LSM. (…) O irmão Lee se tornou superior aos apóstolos e ao 
próprio Senhor Jesus. (…) O irmão Lee (…) é considerado infalível. (…) A liderança na 
restauração do Senhor hoje esta nas mãos de dois mestres. A liderança da obra deveria ser 
dos apóstolos e não dos mestres: Ron Kangas e Ed Marks. (…) O foco do aperfeiçoamento 
na restauração conduzido pelo LSM se tornou seletivo e eletizado: FTT, estudantes 
universitários. (Ezra Ma,  um e-mail para os: “irmãos gerentes” relatando pontos falados pelo 
Hélcio Almeida com respeito à direção que resultará em Laodicéia, 15 de junho de 2007) 

Obs: A EAV publicou um Hinário em Espanhol em 2008 com 748 hinos e cânticos contendo 
492 hinos do hinário espanhol do LSM sem dar crédito ou citar o LSM e sem a devida 
permissão do LSM.  Oito hinos do hinário espanhol do LSM foram omitidos. A tradução de 
seis hinos do hinário espanhol do LSM, incluindo cinco hinos escritos pelo Irmão Lee, foi 
modificada no hinário espanhol da EAV. Em cinco casos a EAV adicionou ou mudou os hinos 
do irmão Lee. 
Somente a América do Sul levará a cabo a comissão de Deus; os santos no México não falam 
do Reino; somente London, no Canadá, foi encarregado com o ministério “orgânico” o 
ministério de Dong Yu Lan; a restauração permanece na esfera “judicial”. 

Deus tem revelado para as igrejas na América do Sul o seu propósito mais elevado – Gn 
1:28. Ele comissionou a nós e a ninguém mais, porque Ele sabe que somente as igrejas no 
Brasil colocarão Sua palavra em prática. (Dong Yu Lan, Piracicaba, Brasil, 29 de setembro 
de 2007) 
Sim, a Bíblia diz que o evangelho do reino deve ser pregado em toda a terra habitada (…) 
mas até agora isso tem sido praticado somente na América do Sul, pelo menos até agora.  No 
México, eu nunca ouvi falar sobre esse evangelho do reino.  Eles falam sobre a igreja; a 
igreja ainda está naquele estagio de igreja para igreja.  Eles ainda não tem visto que o Senhor 
nos colocou na igreja para o reino.  Eles ainda não tiveram essa luz. (Dong Yu Lan, London, 
no Canadá, 14 de outubro de 2007) 
Portanto temos muita esperança no futuro da igreja em London (Canadá), porque até agora o 
Senhor não tem confiado este ministério orgânico para nenhuma outra igreja, exceto para a 
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igreja em London, no Canadá, por enquanto. (Dong Yu Lan, London, Canadá, 14 de outubro 
de 2007)  
Se você está na esfera judicial, você ainda está na mente. Até mesmo todas as igrejas na 
restauração em toda terra ainda são carentes desse assunto: voltar ao espírito. A restauração 
permanece na esfera judicial. (Dong Yu Lan, Sumaré, Brasil, 21 de fevereiro de 2007) 

Realizando uma obra divisíva 
Se não seguir o ministério de Dong Yu Lan perde-se a base da igreja e torna-se uma divisão. 

Obs: Após muitas igrejas do Sul do Chile se afastarem do ministério de Dong Yu Lan, seu 
filho André emitiu uma declaração com respeito à “orientação” do irmão Dong. Nessa 
declaração, ele instruiu quaisquer santos que quiserem se posicionar pelo ministério do 
irmão Dong para continuar partindo o pão separadamente da igreja. Ele escreveu: 

Falamos para eles: Vocês não saíram. Vocês devem continuar a partir o pão mesmo que os 
rebeldes o façam ao mesmo tempo. Isto é um problema deles com o Senhor. (“As 
orientações do irmão Dong, a serem colocadas em prática imediatamente, por meio do seu 
filho André,” 16 de julho de 2007)8 

Mais tarde naquele mês, o André escreveu um e-mail para um irmão no Chile que incluía as 
seguintes frases que indicavam que aqueles que não seguissem o ministério de Dong Yu Lam 
eram divisão:  

Para alguns o irmão Dong não é um apóstolo, mas para o Chile ele certamente o é. Vocês 
querem trocar de ministério depois de trinta anos. Você não pode fazê-lo, porque se a obra 
for do Espírito ninguém poderá destruí-la. (…) Por que vocês estão tendo conferência em 
Vitória com alguns americanos? . (…) Como pode uma igreja rebelde ter o testemunho 
sagrado e puro do nosso Senhor Jesus Cristo? Qual é a sua base para levar adiante a 
unidade dos filhos de Deus? É divisão? Que mesa é essa? É um partir do pão impuro 
porque proveio do sectarismo, divisão. Eles foram atrás do engano e se fecharam em si 
mesmos. Entretanto, o Senhor reservou para si mesmo aqueles que pertencem a Ele em 
cada localidade. Eles não querem seguir os líderes rebeldes. Eles querem avançar. (…) Eles 
são os qualificados para partir o pão. Porém, se você quiser continuar a partir o pão na 
divisão, você pode. Até as denominações partem o pão. Deixa cada um seguir o seu próprio 
caminho. (André Dong para um irmão no Chile, 25 de julho de 2007) 

Os obreiros de Dong Yu Lan e seus seguidores estabeleceram uma segunda mesa divisiva nas 
cidades onde já havia igrejas locais .  

Essas “mesas” divisivas foram estabelecidas em mais de 30 localidades nos seguintes países: 
• Espanha 
• África do Sul 
• Kenya 
• Uganda 
• Equador 
• Brasil 
• Chile 
• Peru 

                                                 
8 See note 7. 
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• Colômbia 
• Bolivia 
• Argentina 

 
Os obreiros de Dong Yu Lan viajam para diversos lugares para contatar santos fora da 
comunhão com os cooperadores, igrejas ou  presbíteros das igrejas; eles buscam tirar os santos 
da comunhão para reunirem com os grupos que seguem Dong Yu Lan. 

Nota: Ezra Ma, um cooperador de Dong Yu Lan, viajou pelos Estados Unidos de 13 a 15 de 
Novembro de 2008, e secretamente visitou os santos, fora da comunhão dos cooperadores, 
igrejas, ou presbíteros das igrejas. Desta forma. Ele visitou pelo menos nove localidades em 
seis estados na Costa Leste. 
Toda a obra levada a cabo no México pelos cooperadores de Dong Yu Lan tem sido feita em 
segredo. Depois de receber uma carta dos cooperadores no México a respeito da sua 
preocupação sobre a obra independente, André Dong escreveu um e-mail no qual ele afirmou 
que as notícia dessa obra se espalhou rápido e que da próxima vez eles deveriam “mantê-la 
em segredo”. (André Dong, e-mail para uma lista oculta de destinatários, 30 de setembro de 
2008) 
De igual modo, a obra de Dong Yu Lan no Canadá, América Central, América do Sul, 
Europa e África tem sido realizada sem comunhão. 

Acusações feitas pelos seguidores de Dong Yu Lan a respeito da liberação do 
ministério na restauração do Senhor e dos cooperadores 

Contra o Living Stream Ministry. 
O Living Stream Ministry dita regras às igrejas, define quem está no ministério, quem não 
está no ministério. (…) Todos têm de perguntar ao Living Stream Ministry se eles aprovam 
ou não. O Living Stream envia cooperadores para estabelecer ou remover presbíteros de suas 
funções, coisas deste tipo. (…) Para declarar, quando ele [irmão Lee] declarou às igrejas 
locais, que deveria haver apenas uma única publicação, o Living Stream está coagindo todos 
os santos em todas as igrejas a serem conformados a uma única publicação na restauração do 
Senhor. (Esdras Má, São Paulo, Brasil, 2 de outubro de 2005) 
O que a Bíblia nos mostra é o oposto ao que o Living Stream Ministry promove. A ênfase 
dada pelo LSM, o Ministério (letra maiúscula) está trazendo muita confusão. Hoje, a 
continuação do ministério do irmão Lee é uma empresa, LSM. (e-mail de Esdras Má 
relatando pontos dados por Hélcio Almeida a respeito da direção que conduzirá a Laodicéia, 
15 de junho de 2007) 

Contra as “sete festas” na restauração do Senhor. 
Hoje algumas pessoas falam acerca de festas. Podemos dizer que eles voltaram ao Velho 
Testamento. Na verdade, no mover de Deus, Ele nunca volta. Ele sempre prossegue; Ele 
avança. (Dong Yu Lan, Alimento Diário: Crescimento em Vida para o Reino, Semana 1, 
Terça-Feira) 
Há algumas regras e regulamentos na igreja hoje? Ninguém responderia. A igreja não pode 
ter qualquer regra ou regulamento. Por isso, você não precisa ir aos Estados Unidos para os 
treinamentos. Há tal lei na igreja? Ninguém pode impor as sete festas anuais a ninguém. Essa 
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é a maneira que a lei é introduzida e Cristo sai. (Dong Yu Lan, Cochabamba, Bolívia, agosto 
de 2004) 
Irmãos, é correto usar feriados americanos para fazer que todo o mundo venha para uma 
conferência? Irmãos, ninguém pode forçar ninguém a fazer isso. É impossível. Você tem 
dinheiro para ir às sete festas nos Estados Unidos? Você tem dinheiro? (Pedro Dong, São 
Paulo, Brasil, 3 de julho de 2007) 

Contra A Palavra Sagrada para o Reavivamento Matinal. 
Irmãos, se Santa Cruz não usa o Alimento Diário, o caminho que eles estão tomando. (…) 
Como eles podem ser um com  as igrejas? Irmão, considere isso. Não é uma questão de 
concordar ou discordar da Palavra Sagrada. (…)  mas desde que eles começaram a usar A 
Palavra Sagrada para o Reavivamento Matinal tem havido muitos problemas na igreja. (…) 
Não precisa argumentar; apenas confira: desde que vocês começaram a usar A Palavra 
Sagrada para o Reavivamento Matinal, problemas têm surgido nas igrejas. (…) Ontem de 
manhã, uma irmã compartilhou a respeito de A Palavra Sagrada. Quando coisas como essa 
acontecem, não apenas o irmão Dong sofre perda, mas Cristo também sofre perda. Pouco 
importa que eu sofra, mas não deixe Cristo sofrer! Não cause mais danos às igrejas! Se você 
pessoalmente quer usá-la, vá adiante, mas não a promova em outros lugares, levando outras 
igrejas a sofrer e levando o irmão Dong a sofrer também. (Dong Yu Lan, Cochabamba, 
Bolívia, agosto de 2004) 
Eu não sei como você pode usar A Palavra Sagrada para o Reavivamento Matinal. E como 
você pode desfrutá-la e ter uma linha de direção? Não há direção porque A Palavra Sagrada 
para o Reavivamento Matinal não tem nenhuma. (Pedro Dong, São Paulo, Brasil, 3 de julho 
de 2007) 
A diferença é que o Alimento Diário, por que o Alimento Diário, por que o Alimento Diário? 
Porque, santos, irmãos, é de alguém que está vivo e que o Senhor tem enviado, o Senhor tem 
comissionado para nossa região para nos dar direção, para levar adiante o mover, não é isso? 
Então, que é o Alimento Diário? É como o apóstolo Paulo naquele tempo escrevendo cartas 
para Tessalônica dizendo é isto, e aquilo e aquilo outro. E acontece e o mover acontece. 
Todos os outros materiais diferentes, todos os outros livros diferentes podem conter coisas 
maravilhosas, mas eles não produzem o mover deste momento. (Pedro Dong, São Paulo, 
Brasil, 2 de outubro de 2005) 

Contra a Versão Restauração. 
Nota: Dong Yu Lan tem ensinado contra a Versão Restauração nos seguintes pontos: Estudar 
a genealogia de Cristo é cair na mente; a interpretação do “fogo” em Mateus 3:11-12 é 
incorreta; a interpretação de Mateus 5-7 como “a constituição do reino dos céus” é 
“judicial”; a interpretação do “sal da terra” em Mateus 5 é “judicial”; o tema de Gálatas 
(“Cristo substitui a lei e contrapõe-se à religião e à tradição) é incorreto. Além disso, Hélcio 
Almeida e Cezar Menegucci estão ensinando que o tema de Gálatas (Cristo substitui a lei e 
contrapõe-se à religião e à tradição) é incorreto. (Hélcio Almeida, Conferência de 
aperfeiçoamento, São Paulo, Brasil, 9 de maio de 2008; Cezar Menegucci, e-mail, 28 de julho 
de 2008) 
Nota: A tradução portuguesa da Versão Restauração do Novo Testamento foi a próxima obra 
de tradução que começou depois da publicação da Versão Restauração em chinês e em 
inglês. Após 18 anos a Editora Árvore da Vida havia publicado apenas os 4 evangelhos (em 
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1999). No mesmo período de tempo, toda a Versão Restauração do Novo Testamento tinha 
sido traduzida, publicada e distribuída em outros dez idiomas (ver 
http://www.recoveryversion.org/portugues/). 
Temos seis irmãos jovens que foram a Taiwan para o mover do evangelho deles para 
aprender com eles como pregar o evangelho. Não vou entrar em detalhes, mas eu fiquei 
muito decepcionado. Ao invés de orar-ler os versículos da Bíblia, eles apenas liam as notas 
de rodapé na Versão Restauração. Que pena! A Bíblia é a Palavra de Deus. Quando a 
oramos-lendo, vemos a luz do irmão Lee e somos enchidos com as riquezas do irmão Lee. 
Eles oram-lêem as notas de rodapé na Versão Restauração à semelhança de outros livros. 
(…) como os livros de Confúcio. Contudo, ao lê-las, você não tocará o Espírito. Você apenas 
ganhará conhecimento em sua mente, mas de forma alguma no espírito.  (Don Yu Lan, 
Piracicaba, Brasil, 29 de setembro de 2007) 
Muitas vezes nós nos enchemos demais com conhecimento, conhecimento bíblico, não da 
palavra orgânica. Temos mensagens demais. Quando ouvimos uma palavra nova, oh, não, 
irmão Lee não disse isso. Oh, isso não está na Versão Restauração da Bíblia. Não podemos 
receber as novas palavras. (Dong Yu Lan, London, Canadá, 13 de outubro de 2007) 

Contra o treinamento de tempo integral. 
Nota: Desde 2005 irmão Dong e seus cooperadores têm desencorajado os santos de virem 
aos treinamentos, incluindo o FTTA [Treinamento de Tempo Integral em Anaheim] e FTTMx 
[Treinamento de Tempo Integral no México]. Os que têm o desejo de vir são contatados pelo 
irmão Dong e/ou seus cooperadores e lhes dizem que, se eles virem, voltarão ao Brasil 
negativos ou que eles deveriam participar, em vez disso, do CEAPE do irmão Dong. 
Você quer ser um apóstolo, um profeta, ou um evangelista, então você precisa ser 
aperfeiçoado. Você seria aperfeiçoado na escola, em uma faculdade ou no centro de 
treinamento? Onde? Aleluia! No CEAPE.9 O CEAPE é para o aperfeiçoamento e produção 
de colportores.10  (Dong Yu Lan, Concepción, Chile, 18 de outubro de 2008) 
Paulo tinha um encargo de passar adiante sua visão. Ele mesmo alugou a escola de Tirano, 
falando por dois anos. (…) Se não tivéssemos visto o ministério de João, esse centro de 
treinamento seria uma grande escola. Esses alojamentos seriam escolas para por os 
estudantes gastando dois anos aqui para aprender todos os escritos de Paulo. E depois disso 
todos abandonariam o caminho do Senhor. Todas as coisas seriam organizadas: como pregar, 
como andar, como dizer, como falar, e colocaríamos o Espírito na última fila dentro de um 
quarto fechado. (Dong Yu Lan, Alimento Diário: Quem Crer, do Seu Interior Fluirão Rios 
de Água Viva, Semana 1, Quinta-Feira) 
A respeito do aperfeiçoamento dos santos – Seletivo e elitista: O foco para o aperfeiçoamento 
na restauração, conduzido pelo LSM, tornou-se seletivo e elitista: FTT, estudantes 
universitários. (Esdras Má, e-mail aos “irmãos gerentes” reportando as razões dadas por 
Hélcio Almeida a respeito da direção que conduzirá a Laodicéia, 15 de junho de 2007) 

Controlando as igrejas na restauração do Senhor. 
Um grupo de cooperadores da América do Norte assume por si mesmo tomar decisões e não 
buscar mais comunhão sobre como prosseguir. Ao mesmo tempo eles começaram a ter uma 

                                                 
9 Os CEAPEs são treinamentod realizados pela obra de Dong Yu Lan. 
10 Colportores são vendedores ambulantes de livros. 
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tendência extremamente perigosa, porque desde 1997 nos treinamentos eles começaram a dar 
uma ênfase excessiva ao ensinamento dos apóstolos. Nós participamos de todos esses 
treinamentos. Essa ênfase excessiva sobre o ensinamento dos apóstolos foi um assunto muito 
perigoso, porque que o ensinamento dos apóstolos não foi definido. (Miguel Má, Uberlândia, 
Brasil, 2 de junho de 2007) 
Irmãos, eu nunca falei isso a vocês porque não havia necessidade, mas devido às coisas que 
têm acontecido entre nós, eu devo falar. Há um grupo de irmãos tomou para si mesmo a 
exclusividade dos oráculos de Deus, como se apenas eles pudessem usar os livros do irmão 
Witness Lee e do irmão Watchman Nee e apenas eles pudessem interpretar esses livros. Isso 
começou a gerar uma exclusividade de ministério. (Miguel Má, Uberlândia, Brasil, 2 de 
junho de 2007) 
Mas os cooperadores americanos querem que nos submetamos a eles e que sigamos o seu 
comando. Não podemos ter nossas próprias conferências; nas conferências só podemos ouvir 
suas mensagens. Se esse é o caso, como podemos ter a presente verdade? Não devemos 
voltar para a verdade desatualizada. (Dong Yu Lan, Ribeirão Preto, 16 de setembro de 
2007)11 
Esse assunto da [única] publicação é apenas uma bandeira, apenas uma fachada para algo 
mais sutil que está por detrás, que é o controle da restauração em toda terra. O irmão Lee não 
está mais junto conosco. Quando ele estava entre nós, não havia tal coisa. Agora que o nosso 
irmão nos deixou, eles têm essa estratégia para tentar controlar a restauração em toda terra. 
(Esdras Má, São Paulo, Brasil, 2 de outubro de 2005) 
Assim hoje, há alguns irmãos que querem controlar todas as igrejas. Todas as igrejas devem 
ser obedientes assim como a igreja em Jerusalém no início. Alguns têm medo e eles estão sob 
o controle deles. (Dong Yu Lan, Alimento Diário, Crescimento em Vida para o Reino, 
Semana 1, Sábado) 

Contra os cooperadores nos Estados Unidos. 
No começo, a situação na Bolívia era boa, de um modo geral, mas os problemas vieram dos 
Estados Unidos. Esses problemas foram piorando cada vez mais. Eu pensei que depois que o 
Ron Kangas veio aqui, os problemas seriam resolvidos; mas, pelo contrário, eles se 
agravaram. Mas, onde está a raiz? A raiz está nos Estados Unidos. (…) Os Estados Unidos 
são a fonte... 
Ouçam, eu sei que a fonte da oposição ao irmão Dong bem como à orientação para a 
América do Sul está no treinamento de quatro meses nos Estados Unidos. (Dong Yu Lan, 
Cochabamba, Bolívia, agosto de 2004) 
Alguns, em nome da obra dos Estados Unidos, vieram à América do Sul para danificar as  
igrejas. (Dong Yu Lan, Piracicaba, Brasil, 29 de setembro de 2007) 
Se tivermos oportunidade, devemos dizer ao Ron Kangas de uma maneira sarcástica: 
“Obrigado pela sua vinda à América do Sul, para fazer obra. Graças ao Senhor, você é 
exatamente como um pedaço de carne podre; todas as moscas [ou seja, os que não seguem 

                                                 
11 O tradutor de Dong Yu Lan disse: 

Mas os cooperadores americanos querem que nos submetamos a eles. Não podemos ter nossas próprias 
conferências no Brasil; somente eles podem dar as conferências. (…) Se esse é o caso, como podemos ter a 
presente verdade? Não devemos ficar nas coisas do passado. 
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Don Yu Lan] são atraídas a ti. Nós somos muito gratos.” (Dong Yu Lan, São Paulo, Brasil, 
28 de outubro de 2007) 
James Lee é o principal irmão que está causando problemas lá. (…) em Boston. (Esdras má, 
São Paulo, Brasil, 28 de outubro de 2007) 
Especialmente André Yu, ele tem preconceito contra o irmão Dong. Uau! ele é um político, 
chinês. (Pedro Dong, São Paulo, Brasil, 28 de outubro de 2007) 
A responsabilidade pela divisão no Chile cairá sobre o Albert Lim. (Dong Yu Lan, São 
Paulo, Brasil, 28 de outubro de 2007) 
Do lado negativo, recebemos uma verdadeira água fria proveniente da atitude de alguns 
cooperadores dos Estados Unidos (Gary [Kaiser] e Albert Lim) vindo em Julho ao Brasil 
para dar conferências aos santos dissidentes aqui em diferentes cidades. (…) Eles apenas 
fazem o que é correto aos seus próprios olhos. (…) Alguns cooperadores nos Estados Unidos 
têm ajudado também os dissidentes (os mesmos que estão traduzindo a versão restauração e o 
reavivamento matinal) para traduzir, e imprimir em português, dois livros contra Titus Chu. 
Os irmãos dissidentes aqui estão distribuindo esses livros entre os santos normais para 
confundi-los e tirá-los das igrejas normais no Brasil. Bem, certamente nós ficamos muito 
tristes com isso, mas sabemos a fonte de tudo isso (Ef 6:10-12). Os santos estão conscientes 
que houve e ainda há maus obreiros (Fp 3:1) e falsos mestres (2 Pe 2:1-2). Que podemos 
fazer? Deixar o Senhor julgar todas as coisas. O Senhor disse aos discípulos a respeito da boa 
semente e do joio “Deixai crescer ambos juntos até a ceifa” (Mt 13:30). Então, vamos 
crescer... (E-mail de Cezar Menegucci para mais de trinta santos nos Estados Unidos, 4 de 
setembro de 2008) 

Subornar santos para se rebelarem contra o ministério de Dong Yu Lan. 
A situação descrita em 2 Pe 2:1-3 está acontecendo não apenas em muitos países na América 
do Sul, mas também no Brasil. Alguns falam coisas negativas de casa em casa. Por ganância, 
com palavras fingidas. (…) Sabemos de onde vem o sustento deles. Como eles conseguiram 
dinheiro e poder para subornar tantos? . (…) Como Balaão foi subornado, a mesma coisa está 
também acontecendo entre nós neste exato momento. (…) Em nossos dias, certos 
transgressores são utilizados por Satanás andando ao derredor incomodando nosso povo. O 
Brasil tinha uma condição muito pacífica. Desde quando aqueles três irmãos rebeldes da 
igreja em São Paulo foram subornados pelos cooperadores dos Estados Unidos, eles têm 
introduzido muita perturbação e problema. Eles mentem; eles difamam. (…) Eu 
simplesmente não sei como descrevê-los. (Dong Yu Lan, Ribeirão Preto, 16 de setembro de 
2007) 

Não invocar o nome do Senhor. 
Por que eles permaneceram em Jerusalém e não foram aprisionados ou mortos? Aqui está 
uma indicação que eles pararam de invocar o nome do Senhor. Queridos santos, eu nunca 
imaginaria que os doze apóstolos algum dia parariam de invocar o nome do Senhor. Eu 
nunca imaginaria que muitos cooperadores do irmão Lee, os que ele conduziu por tanto 
tempo, hoje raramente alguém os ouve invocar o nome do Senhor. (Dong Yu Lan, Sumaré, 
Brasil, 3 de setembro de 2006) 
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Não estando dispostos a sofrer. 
Todos os que são judiciais não passaram por nenhum sofrimento porque eles não querem 
sofrer. Alguns deles nos têm dito isso. Alguns foram para África para pregar o evangelho. A 
Africa é um lugar pobre; eles ficam em hotéis de cinco estrelas porque os lugares onde o 
povo vive são muito sujos. Vinte a trinta irmãos se reúnem em um hotel de cinco estrelas. E 
suas mensagens são totalmente judiciais. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, a 
mensagem já está pronta num esboço. Por quê? Porque eles não têm disposição para sofrer. 
Um deles, um líder nos Estados Unidos, na época em que os santos do Brasil costumavam ir 
aos treinamentos nos Estados Unidos. (…) Em Tijuana, a igreja foi estabelecida e eles 
convidaram os santos dos Estados Unidos para irem à sua primeira reunião da mesa do 
Senhor. Esses santos disseram que eles não poderiam ir porque eles não queriam sofrer. 
Então os santos do Brasil – nós estávamos alojados em um local de reunião nos Estados 
Unidos – foram lá. E esses irmãos nos disseram para não tomar água no México, que nós 
tínhamos que levar água dos Estados Unidos. Vocês vêem, eles não estão dispostos a sofrer. 
Assim, para a primeira reunião da mesa em Tijuana os irmãos brasileiros foram porque eles 
[os cooperadores] não estão dispostos a sofrer; eles têm medo de ser contaminados com 
alguma coisa e ficar doentes. Eles preferiram guardar a si mesmos saudáveis e não cuidar dos 
santos. Queridos irmãos, tudo isso pertence à esfera judicial. Eles não estão dispostos a 
sofrer. (Dong Yu Lan, Santiago, Chile, 14 de julho de 2007) 

Contra os santos de língua espanhola e acusando Witness Lee de desprezar esses santos . 
Antes nós tínhamos uma boa comunhão, mas a América Central sobretudo, eles têm 
ambição. Que fazer? Eu esperava que alguém na América fizesse alguma coisa. Witness Lee 
falava com relação ao Estudo Vida, pedindo aos que falavam espanhol para estarem quietos. 
Pareceu-me que Witness Lee desprezava-os. A maioria dos que foram ganhos nos Estados 
Unidos são gentios, mas na América do Sul a maioria vem do cristianismo e eles querem ser 
a cabeça, como na denominação. Por um período de tempo, a cada seis meses, eu levava os 
jovens ao treinamento do irmão Lee, para que eles pudessem trazer a restauração à América 
do Sul. Mas eu me decepcionei; eles eram como libertinos, anti-religiosos. Embora eles 
tenham sido salvos no cristianismo e se voltaram à restauração do Senhor, eles eram livres. 
(…) O problema entre nós é sempre causado pelos irmãos que falam espanhol na América do 
Sul, oriundos das denominações, que querem ser a cabeça, que são ambiciosos para ser 
líderes. (Dong Yu Lan, notas de uma reunião com Dong Yu Lan, seus cooperadores e alguns 
cooperadores entremesclados em 19 de fevereiro de 2008) 
Há também alguma dose de ambição. Muitos dos líderes na América do Sul que romperam 
conosco são ambiciosos. (Esdras Má, notas de uma reunião com Dong Yu Lan, seus 
cooperadores e alguns cooperadores entremesclados em 19 de fevereiro de 2008) 

 


