
A IGREJA EM LIMA 21 de outubro de 2004 

Amados irmãos da obra da restauração do Senhor em toda a terra 

Devido aos recentes eventos que têm acontecido em Lima, e por causa das 
atividades e decisões do irmão Dong Yu Lan, gostaríamos de afirmar o seguinte: 

1. Que somos e continuaremos a ser a igreja em Lima: 
a. Que estamos na base da igreja em Lima, e hoje continuamos a ser a 

igreja em Lima. Cremos que só há uma igreja em cada cidade (At 
14:23; Tt 1:5; Ap 1:11). Essa é a base da unidade de acordo com o 
ensinamento dos apóstolos no Novo Testamento. De acordo com a 
verdade revelada na Bíblia, a base da igreja não é de qualquer 
obreiro, prática ou ensinamento bíblico, mas é constituída pela 
unidade do Corpo, pela única base da localidade, e pela realidade do 
Espírito. Qualquer outra base é sectária e ofende ao Senhor. 

b. Portanto, recebemos todos os crentes de Cristo, aqueles que foram 
redimidos pelo sangue de Cristo e foram regenerados pelo Espírito a 
fim de preservar a unidade do Corpo de Cristo (Ef 4; Rm 14). Cremos 
que a igreja em Lima é a expressão local do Corpo universal de 
Cristo. 

2. Que qualquer reunião fora da comunhão da igreja em Lima, é uma divisão 
contra o Corpo de Cristo e uma ofensa contra Cristo, a Cabeça. 

3. Que a igreja em Lima, ao tomar a decisão de não usar certos materiais que 
usara antes, não agiu em rebelião ou divisão, mas que simplesmente agiu de 
acordo com a sua obrigação diante do Senhor, para o benefício dos santos. 
Como igreja local temos o direito e a responsabilidade de tomar decisões 
com respeito à administração da igreja em nossa localidade. Embora 
estejamos abertos à comunhão e ao entremesclar de todas as igrejas, pedimos 
aos cooperadores que respeitem a administração local de cada igreja. 

4. Como a igreja em Lima, também expressamos nosso desejo de estar no 
entremesclar universal das igrejas na restauração do Senhor. Gostaríamos de 
estar na comunhão do Corpo de Cristo. Não queremos ser uma igreja 
isolada; não queremos ser uma igreja “regional” ou “continental”, mas uma 
igreja que está imersa na única comunhão do Corpo universal de Cristo 
nosso Senhor. 

Por essa razão, suplicamos a vocês (pedimos a vocês intensamente) que não se esqueçam 
de nós em suas orações para nos fortalecer e apoiar na única obra do Senhor em Lima. 

Os irmãos responsáveis assinam abaixo, 
Andres Capillo Adrian Matta Vasquez 
 
Endereço do local de reuniões da igreja em Lima: Jr. Chota 1116 - Cercado de Lima. 


