30 de outubro de 2007
Amados irmãos na restauração do Senhor,
Acerca das atividades dos obreiros brasileiros na área de Boca Raton, Flórida,
gostaríamos que soubessem que Emerson Dias tem estado ativo aqui aproximadamente nos
últimos dois anos. Emerson mudou-se do Brasil para Miami e depois para Boca Raton. Ele
tem contatado o maior número possível de santos que falam português e espanhol, nesta
área, e reuniu-os sob a sua obra independente. Eles chamam-se a si mesmo “a igreja em
Boca Raton”, mas não estão em comunhão com a igreja que está estabelecida aqui desde o
fim dos anos 90. Na verdade, eles ignoram a igreja em Boca Raton e agem como se ela não
existisse. Quando santos do Brasil ou de outras regiões da América do Sul vêm a Boca
Raton, a obra de Emerson recebe-os, muitas vezes, como se eles fossem a igreja.
Cezar Menegucci, que está envolvido na obra na região de Boston, Massachusetts,
também está ativo em Boca Raton. Cezar e Emerson alugaram uma propriedade em
Coconut Creek, Flórida. Um outro irmão brasileiro, [nome omitico] irá juntar-se a eles em
breve. Juntos, sob a direção da obra de Dong Yu Lan, eles planejam realizar uma
conferência durante o fim-de-semana de Ação de Graças, simultaneamente com a
conferência de entremesclar em Boston. Eles também estão prestes a começar um centro de
treinamento para os santos locais e para alguns jovens obreiros que serão enviados do
Brasil para trabalhar sob a direção de Gustavo, Cezar e Emerson para levantar “igrejas” no
sul da Flórida. Tudo isso é feito sem haver comunhão com a igreja em Boca Raton nem
com as outras igrejas na Flórida e é feito em competição com a obra geral entre as igrejas
locais na Flórida e arredores. É completamente uma promoção da obra de Dong Yu Lan e
uma rejeição do ministério da era.
Também há uma obra brasileira que usa as publicações de Dong Yu Lan na região
de Stuart/ Port St. Lucie sob a liderança de Cezar e Emerson. Eles recrutaram alguns que
costumavam reunir-se com as igrejas em Boca Raton, Miami e Orlando para essa obra, sem
terem, em nenhum dos casos, comunhão com os respectivos irmãos líderes das igrejas.
Embora os obreiros associados com Dong Yu Lan ainda não tenham iniciado uma
segunda reunião da Mesa em Boca Raton, sabemos que têm intenção de fazê-lo no fim da
conferência. Atualmente, em vez de desfrutarem a Mesa do Senhor com a igreja em Boca
Raton, alguns dos seus seguidores de Boca Raton e subúrbios próximos viajam para Stuart,
que fica muito mais distante, para a “Mesa” ali, uma vez por mês.
Os obreiros brasileiros e os que estão em Stuart espalharam rumores contra a igreja
em Boca Raton para desculpar a sua obra divisiva. Alega-se falsamente que os brasileiros
se reúnem em Stuart, porque se eles viessem a Boca Raton, os irmãos líderes aqui os
entregariam aos serviços de emigração. Esse rumor infundado ilustra as coisas que os
obreiros de Dong Yu Lan dizem dos santos e das igrejas na Flórida.
Um irmão positivo do Brasil que se reúne com a igreja em Boca Raton, Levi
Salvador, também tem sido alvo de rumores. Alguns dos santos que vêm do Brasil, que são
absorvidos pela obra brasileira, ficam surpreendidos quando sabem que Levi se reúne com
a igreja em Boca Raton e está buscando o Senhor Jesus. Isso é contrário ao que lhes é dito.
Em alguns casos, foi dito que Levi apenas se reúne com a igreja em Boca Raton porque a
igreja paga as contas dele. Isso é falso por duas razões. Primeiro, a igreja em Boca Raton

não paga as contas de Levi. Segundo, Levi reúne-se com a igreja em Boca Raton, porque a
igreja recebe todos os crentes segundo Deus os recebeu (Romanos 14:1-3) não segundo
nacionalidades, etnias (Colossenses 3:10) nem nenhuma preferência por um obreiro nem
pelo ministério desse obreiro (1 Coríntios 1:10-13).
Tendo em consideração todas as coisas, os resultados da obra dos obreiros do irmão
Dong em Boca Raton e nas regiões vizinhas são confusão, divisão, o estabelecimento de
uma obra competitiva, e rumores e acusações contra as igrejas estabelecidas e os santos no
sul da Flórida. Só se pode esperar que a conferência que se realizará em breve, o
treinamento e a prevista expansão da obra brasileira piorem a situação.
Vossos irmãos em Boca Raton,
Tito Gutierrez and Levi Salvador

Nota: Quando esta carta foi escrita, os obreiros de Dong
Yu Lan estavam ativamente empenhados em
estabelecer um centro de treinamento na Flórida e,
durante uma visita de Hélcio Almeida, tinham
estabelecido uma segunda “reunião da mesa” na
casa de Emerson Dias em Boca Raton. Embora,
segundo relatos, esta “mesa” tenha sido realizada só
uma vez e não tenha continuado, ela foi iniciada
com o pleno conhecimento de que já existia uma
igreja na base adequada em Boca Raton e aqueles
que seguem Emerson Dias continuam a reunir-se
em sua casa separadamente.

