28 de outubro de 2007
Amados irmãos:
Segue-se uma breve declaração dos fatos acerca dos problemas provocados pela obra de Dong
Yu Lan nas igrejas no Paraguai nos últimos anos:
1. as igrejas no Paraguai foram levantadas por meio do ministério do irmão Lee, nos anos
80. Em resposta a um pedido feito pelos santos em Asunción, o irmão Lee-Daw Jieung
foi enviado pelo irmão Lee como um cooperador para trabalhar no Paraguai para a
restauração do Senhor. O irmão Lee-Daw Jieung tem, fielmente, trabalhado aqui durante
muitos anos. A obra aqui nunca esteve sob a mão de Dong Yu Lan;
2. a 1 de agosto de 2004, houve um incêndio num supermercado de Asunción, a capital do
Paraguai e o centro da obra neste país. As igrejas no Paraguai enviaram ajuda
providenciando ajuda material às vítimas e familiares e intensificando a pregação do
evangelho;
3. numa reunião a 4 de agosto de 2004, em Foz do Iguaçú, uma cidade no Brasil que faz
fronteira com o Paraguai, Dong Yu Lan culpou a igreja em Asunción pela catástrofe e
disse que isso aconteceu porque a igreja aqui não era “normal”. Ele enviou um grande
número de santos para cá para levantar uma nova igreja pela pregação do evangelho em
Asunción e depois levar os convertidos para Luque, um subúrbio imediatamente
adjacente a Asunción, para ali partirem o pão. Ele disse que isso era necessário “até que
estejamos completamente livres para partir o pão em Asunción”. Tudo isso foi feito sem
que tenha havido qualquer comunhão com a igreja em Asunción nem com os irmãos na
obra aqui;
4. a 5 de setembro de 2004, escrevemos uma carta a Dong Yu Lan pedindo que nos
explicasse o que queria dizer quando chamava “anormal” à igreja. Lembramos-lhe que
quando houve um terremoto em Taiwan em 1999 e a tragédia do World Trade Center em
Nova Iorque em 2001, os obreiros não condenaram os santos locais, mas trabalharam
com eles para cuidar das vítimas e pregar o evangelho. Também lhe pedimos que
esclarecesse o que queria dizer com “até que estejamos completamente livres para partir
o pão em Asunción”;
5. não recebemos uma resposta de Dong Yu Lan. Recebemos uma resposta de Ildeu
Rodrigues dos Santos, um cooperador do irmão Dong, datada de 17 de outubro de 2004.
Essa carta confirmou a comunhão do irmão Dong, mas não respondeu à preocupação que
manifestamos na carta a Dong Yu Lan. Por exemplo, acerca do pedido de esclarecimento
sobre a palavra do irmão Dong que a igreja em Asunción é anormal, o seu cooperador
respondeu apenas: “Isso foi uma liderança instantânea do Espírito falada por meio do
irmão Dong e um falar instantâneo sem ter a intenção de ser uma palavra ofensiva.
Amados irmãos, não seria melhor reconhecerem a condição de fraqueza da igreja, que
nos faz depender do Senhor, do que pensar que tudo está bem e correr risco de cair na
condição da igreja em Laodiceia. Não será assim, irmãos?” O nosso pedido de
esclarecimento acerca do significado de “até que estejamos completamente livres para
partir o pão em Asunción” não obteve nenhuma resposta;
6. desde 2004 os obreiros que estão sob a direção de Dong Yu Lan continuaram a agir
independentemente e sem restrição, tentando estabelecer igrejas nas cidades em que já há

igrejas posicionadas adequadamente na base da localidade. Estas cidades incluem
Asunción, Villarrica, Encarnación, Campo Nueve, Minga Guazú, Presidente Franco,
Ñemby, e Lambare;
7. como mostram os documentos anexos, os seis pontos anteriores são um relato verdadeiro
e preciso dos acontecimentos que tiveram lugar em Asunción. Cremos que as ações que o
irmão Dong e os seus cooperadores tomaram não só nos causaram dor, mas também
entristeceram o Espírito Santo. É nosso desejo simplesmente continuar a seguir o Senhor
com todas as igrejas por toda a terra em unanimidade para a edificação do Corpo de
Cristo.
Que o Senhor seja a nossa sabedoria ao lidar com todos estes assuntos.
O Senhor seja com o vosso espírito.
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