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Amados irmãos,
Este é um relatório de acontecimentos que tiveram lugar na Argentina em 2002 sob
a obra do irmão Dong Yu Lan. Eu estive pessoalmente envolvido num dos incidentes
descritos abaixo. Estou bastante familiarizado com outros acontecimentos aqui relatados
devido à relação que tenho com o irmão Eduardo Kalaidjian e à ligação que tenho com as
igrejas na América do Sul.
Em 2002 o genro do irmão Eduardo Kalaidjian (o irmão Eduardo era então o
cooperador nacional do irmão Dong na Argentina) morreu num acidente trágico. Dois
jovens da igreja em Mendoza também morreram no mesmo acidente. Isso aconteceu
quando eles regressavam de uma conferência de jovens em Buenos Aires. Os irmãos
enviaram-me para confortar o irmão Eduardo e para apoiar a igreja ali. Foi por essa razão
que fui à Argentina. Quando telefonei a Eduardo, ele pediu-me para vir uma semana depois
e, quando eu fui, ele tinha feito preparativos para visitarmos outras igrejas. Enquanto
visitávamos algumas igrejas durante aquela semana de viagem, descobrimos que um irmão
chamado Mario, um médico, tinha enviado um e-mail a todas as igrejas na Argentina
ordenando às igrejas que não me recebessem. Lembro-me de ter lido: não recebam o irmão
Walter Ortiz, porque ele tem outra orientação e pode provocar confusão. Obviamente,
Eduardo percebeu que isso não estava correto e tencionava dizer isso ao irmão Dong para
que ele corrigisse a situação. Ele esperava que o irmão Dong corrigisse a situação durante o
Treinamento de Presbíteros e Irmãos Responsáveis que iria ser realizado no Brasil no
outono. Quando chegou lá, ficou surpreendido por o irmão Dong não lhe permitir entrar na
reunião de cooperadores da América do Sul, alegando que o irmão Eduardo não era uma
alma com ele.
É interessante notar que além de Eduardo ter sido excluído – ao fim de 23 anos a
servir na Argentina como o irmão líder nacional – também as igrejas que com ele estavam
relacionadas foram excluídas da comunhão do irmão Dong. Essas igrejas incluíam Cordoba,
Mendoza e algumas no norte. Além disso, ao ouvirem isso outras igrejas como Matanza
ficaram tão ofendidas que decidiram acabar com a relação que tinham com todos os
ministérios – não apenas da Àrvore da Vida, mas também do LSM. Inclusivamente, a igreja
em Matanza devolveu o local de reuniões que usavam e que estavam pagando, que estava
em nome do irmão Dong e/ou da sua organização.
Como este breve testemunho mostra, a obra do irmão Dong e dos seus cooperadores
se revelou nociva tanto para os amados santos pessoalmente como para igrejas inteiras. Que
o Senhor tenha misericórdia daqueles que passaram por esse tratamento para que não
tropecem nem fiquem desanimados de continuar a seguir Cristo.
Vosso irmão,
Walter Ortiz

