Amados irmão Dong e irmãos que servem no Brasil,
Recentemente fomos informados que o irmão Bruno Frossard se mudou do Brasil para
Toluca, Estado do México, México para trabalhar. A fim de evitar qualquer confusão na obra
que temos levado a cabo ali ao longo dos anos passados, sentimos que deveríamos ter
comunhão com vocês sobre a situação em Toluca. Estamos felizes em informá-los que a
igreja em Tlalnepantla, uma cidade vizinha à Cidade do México, tem laborado ali por alguns
anos e recentemente realizou três conferências na qual estiveram presentes mais de 20 santos
locais e buscadores.
Obviamente, o irmão Bruno, como nosso irmão em Cristo, é bem-vindo para se juntar à
reunião dos santos. A fim de evitar confusão e divisão pedimos a vocês, que são aqueles com
quem ele tem tido comunhão, que lhe peçam que não comece uma reunião separada em
Toluca. Por amor ao testemunho do Senhor de Seu único Corpo e de Sua única obra, pedimos
a vocês que, por favor, não enviem obreiro algum para essa cidade ou, no que a esse assunto
diz respeito, para qualquer cidade no México de maneira isolada e independente.
No México temos pagado um grande preço para trabalhar juntos de maneira entremesclada e
coordenada em tudo o que fazemos, tal como a obra de literatura, a obra de rádio, o
treinamento de tempo integral, os muitos treinamentos de curto período, Rema Média do
México, Rhema, a obra nas universidades e a expansão do testemunho do Senhor ao restante
do México, etc. Certamente nos provocará mal-estar e constrangimento se for enviado para cá
qualquer obreiro que não aprecie nem valorize essa comunhão e essa coordenação. Nossa
única meta é edificar o único Corpo de Cristo na comunhão de todos os cooperadores do
Senhor e na harmonia de todo o Corpo.
Uma vez que temos usado um só material de publicação durante esses últimos anos, o
material do Living Stream Ministry, e que consideramos esse material como sólido e
adequado para alimentar os santos e edificar as igrejas, gostaríamos de deixar claro que
pedimos a vocês para não distribuírem qualquer outro material aqui no México.
Evidentemente, esse pedido não é novo; isso é o que combinamos com vocês na comunhão de
cooperadores em Anaheim em 1997, quando nos reunimos com vocês e com Pedro, com
respeito ao uso de publicações do Brasil em lugares tal como o México. Não devemos limitálos de fazer o que vocês querem fazer no Brasil, mas seria a atitude mais sábia para todos nós
que não tivéssemos mais de uma publicação em toda a terra, a fim de que não seja criada
confusão entre os santos que buscam a verdade na restauração do Senhor para a edificação do
único Corpo de Cristo.
Os cooperadores que laboram no México e os líderes das igrejas em Tlalnapantla:
Jose Ramon Ascencio, Rolando Beltran, Sterling Byassee, Ernesto Camacho, Felix Contreras,
Zarael Diaz, Jesus Flores, Jaime Garcia, Juan Garza, Antonio Hernandez, Paul Hon, Alberto
Loredo, Arturo Manzanares, Mario Medina, Miguel Najera, Leonel Nunez, Jaime Palacio,
Filemon Perez, Simon Rodriguez, Antonio Serna, Ignacio Torres, Mario Torres, e Silvestre
Trevino

