Chiclayo, Peru, 30 de outubro de 2007
Amados irmãos,
Graça a vocês no Senhor! Servimos como irmãos responsáveis na igreja em Chiclayo, Peru.
Nos últimos anos, a igreja em Chiclayo sofreu um tumulto que acabou em divisão como
resultado do ministério e obra do irmão Dong Yu Lan e dos seus cooperadores. Queremos
deixar o seguinte relato para as suas orações:
1. No mês de Outubro de 2004, o irmão Dong deu uma conferência na localidade de
Huacho, Peru. Depois dessa conferência, o irmão Dong e Ezra Ma foram para a
cidade de Chiclayo. Numa reunião de irmãos que servem, o irmão Dong acusou
falsamente o irmão Andrés Capillo, um irmão responsável da igreja em Lima, de
permitir uma situação imoral em sua casa, quando, na verdade, se sabia que ele
estava cuidando de um familiar com problemas mentais. A igreja em Chiclayo tem
sido apascentada pelo irmão Andrés e estava intimamente relacionada com ele.
(Vide “Carta aberta da Igreja em Trujillo”, página 3 e a carta “Chiclayo, Peru, 18 de
outubro de 2004”.)
2. Nós, irmãos responsáveis da igreja em Chiclayo, escrevemos uma carta aberta às
igrejas no Peru na qual protestamos contra o que foi dito sobre o irmão Andrés
Capillo e contra a divisão instigada pelo irmão Dong em Lima. Na mesma carta,
também afirmamos que, devido à divisão formada pelo irmão Dong em Lima,
alguns santos em Chiclayo deixaram de participar da mesa do Senhor enquanto
outros deixaram completamente de se reunir. (Vide a carta “Chiclayo, Peru, 18 de
outubro de 2004”.)
3. Numa reunião realizada em casa de Julio Hinostroza, os irmãos Alejandro e Milton,
juntamente com outros, perguntaram-nos de uma forma agitada e rude para
retirarmos a carta aberta que tínhamos escrito a todas as igrejas no Peru. Perante
essa situação, permanecemos firmes e em apoio à carta que tínhamos escrito.
Devido ao comportamento incorreto e à atitude negativa de Alejandro e Milton,
seguido por outros irmãos, a mulher do irmão Julio teve um esgotamento nervoso.
Os irmãos Alejandro e Milton concluíram a reunião e partiram.
4. Hoje o grupo de irmãos que deixou a igreja em Chiclayo para seguir o irmão Dong
começou outra reunião da mesa em Chiclayo.
Irmão Julio Hinostroza
Irmão Luis Ramírez
Eu, Julio Hinostroza, apresento o testemunho pessoal que se segue para as suas orações:
1. A Igreja em Chiclayo pediu aos cooperadores entremesclados uma visita para
ministrar a palavra na conferência agendada para Dezembro de 2005. Os irmãos
Sterling Byassee e Walter Ortiz planejaram juntar-se à igreja em Chiclayo para a
conferência. O irmão Sterling escreveu um email a informar Ezra Ma e, por seu
intermédio, o irmão Dong, dessa visita. Os cooperadores na América do Sul, através
do e-mail de Ezra Ma, enviaram uma resposta agressiva ao irmão Sterling mais
tarde, nesse mesmo dia. Na sua resposta eles acusaram o irmão Andrés Capillo de
liderar um movimento de divisão, que incluía os santos em Trujillo e Chiclayo.
Nesse mesmo e-mail, os cooperadores na América do Sul insistiram que a visita dos

irmãos Sterling e Walter iriam “fortalecer os dissidentes” e dariam ao santos na
América do Sul a impressão de que os cooperadores nos Estados Unidos já não
consideravam que as igrejas na América do Sul eram igrejas genuínas na
restauração do Senhor. Isso contradizia claramente a comunhão que, anteriormente,
o irmão Ezra teve, face a face, com o irmão Sterling e comigo em Anaheim. Nessa
ocasião, o irmão Ezra disse-nos que não havia problema em convidar irmãos da
América do Norte para Chiclayo e ele incentivou-nos a ter comunhão acerca disso
com o irmão Dong. (Vide email de Sterling Byassee para Ezra Ma, datado de
quinta-feira, 8 de dezembro de 2005; email em que Ezra Ma responde a Sterling
Byassee, datado de quinta-feira, 8 de dezembro de 2005; e email em que Sterling
Byassee responde a Ezra Ma, datado de domingo, 18 de dezembro de 2005.)
Irmão Julio Hinostroza

