
24 de outubro de 2007 
 
Amados irmãos, 
 

Segue-se uma breve revisão de fatos relacionados com os estragos provocados às 
igrejas no Equador pelo irmão Dong Yu Lan e pelos seus cooperadores. Oramos para 
que o Senhor cure as igrejas no Equador dos efeitos desses estragos e nos preserve ma 
comunhão única do Corpo universal de Cristo.  

 
Foi provocada uma divisão diretamente pelo irmão Dong em Ambato. Quando a 

igreja em Ambato tomou a decisão de seguir o ministério da era, o irmão Dong veio a 
esta cidade e não procurou ter comunhão com os irmãos responsáveis. Pelo contrário, 
ele deu uma conferência numa denominação chamada “El Pan de Vida” (“O Pão da 
Vida”). Dez santos da igreja em Ambato assistiram à conferência. O irmão Dong disse-
lhes que a igreja em Ambato se tinha tornado uma divisão, porque tinham deixado a 
orientação do apóstolo e, portanto, eles (os dez irmãos de Ambato que foram à 
conferência) eram a igreja e podiam reunir-se para partir o pão. Agora há um grupo de 
irmãos em Ambato que segue a orientação do irmão Dong.  

 
Em 2003 foram designados irmãos responsáveis para as igrejas no Equador. 

Irmãos que não se reuniam na igreja em Ambato, incluindo um irmão que esteve fora do 
país durante cinco anos, foram designados como irmãos responsáveis, porque eram “um 
com o apóstolo”. A mesma coisa ocorreu noutras localidades.  

 
Em duas igrejas, foram excomungados santos, porque eles não seguiram a “orientação” 
do irmão Dong. Em 2004 um grupo de oitenta irmãos da igreja em Milagro foi 
excomungado, porque foram à igreja em Ambato, na qual Sterling Byassee e Eric 
Romero falaram. Nesse mesmo ano, foi dito aos santos da igreja Guayaquil que todos os 
que não eram um com a orientação do apóstolo tinham de abandonar o salão de reuniões.  
 
 Os seguidores do irmão Dong ensinaram nas igrejas no Equador que deixar a 
orientação do apóstolo é o mesmo que perder a base da igreja e, por isso, tornar-se uma 
divisão.  
 
 Em 2003, os irmãos Valdemar Quintero e Rodrigo López foram afastados da 
obra e proibidos de visitar as igrejas porque expressaram o desejo de o irmão Benson 
Phillips vir falar numa conferência no Equador. Também nos disseram que não éramos 
capazes de receber a palavra do ministério, porque somos crianças. Os irmãos Valdemar 
e Rodrigo foram acusados de ser rebeldes, ambiciosos e facciosos. 
 

Em 2003, numa conferência em Bogotá, Colômbia, o irmão Dong disse que os 
cooperadores dos Estados Unidos se tinham tornado como uma galinha velha que se 
senta sobre os ovos, mas os ovos não produzem pintos, e agora o fluir do Espírito está 
na América do Sul. Ele também disse que os que seguem a sua orientação são Filadélfia, 
mas as igrejas nos Estados Unidos tornaram-se Laodiceia – apenas com o conhecimento, 
mas não com a prática.  

 
Nessa mesma conferência, Valdemar Quintero e Rodrigo López tiveram 

comunhão com o irmão Dong, na qual ele disse que se não fosse por causa de Jorge 



Navas (cooperador do irmão Dong no Equador), faríamos o que fazem na Argentina e 
na Bolívia – receber os irmãos dos Estados Unidos. 

  
O irmão Jorge Navas também disse que Andrew Yu teve câncer, porque ele não 

quis assinar uma carta que reconhecia o irmão Dong como o apóstolo designado pelo 
irmão Lee para a América do Sul.   

 
Lamentamos que tantos acontecimentos negativos tenham ocorrido no Equador, 

mas cremos que, apesar de todas essas coisas, o Senhor está avançando na Sua 
restauração por meio do ministério da era. Desejamos seguir de perto esse ministério 
para a edificação do único Corpo de Cristo. 

 
Assinado por 
 

Valdemar Quintero 
Rodrigo López 
Luis Chango 
Rodrigo Escudero 
 
 
 


