29 de Outubro de 2007
Amados irmãos,
A igreja em Vila Nova de Gaia, Portugal, iniciou-se através da leitura dos livros
de Watchman Nee. Eu comecei a ler em 1988; em 1994 tive a visão da igreja.
Começamos a reunir-nos como a igreja em Gaia, sem, contudo, conhecer qualquer outra
igreja local.
Em 1995 entrei em contato com a Editora Árvore da Vida e visitei o Brasil.
Quando eu testemunhei no Brasil como tinha recebido a visão da igreja através dos
escritos do Irmão Nee, a recepção foi fria. Os brasileiros davam a impressão de que o
Brasil era o centro de tudo. Conheci Dong Yu Lan, mas ouvi muito pouco sobre Witness
Lee. Em Portugal recebemos obreiros do Brasil, que nos visitavam regularmente. Ainda
não me tinham dito que havia outras igrejas além da América do Sul, embora já houvesse
igrejas em Espanha e em outros lugares na Europa.
No entanto, através de diversos eventos, descobri que existiam outras igrejas na
Europa. Por essa razão, em 1997, escrevi ao Pedro Dong perguntando-lhe sobre as igrejas
na Europa, mas ele não me respondeu. Posteriormente, ele convidou-me para viajar com
ele para visitar outros santos na Europa. Fiquei ponderando porque o Pedro não me falou
sobre as outras igrejas, e porque somente agora é que ele me convidava para viajar com
ele, após eu saber da existência de outras igrejas independentemente. Rejeitei o convite.
No início de 1998 obtive o contacto dos irmãos em Málaga, Espanha.
Imediatamente entrei em contacto com eles e fui visitá-los. Eles convidaram-me para a
conferência em Málaga com Joe Davis e Bill Lewallen. Fui à conferência e conheci os
santos de outras igrejas em Espanha e na Europa. Através disto, a igreja em Gaia
começou a desfrutar a comunhão das igrejas e a receber os santos e cooperadores na
comunhão do Corpo de Cristo.
Embora os brasileiros nos continuassem a visitar, a atitude deles nunca mudou.
Ainda agiam como se o Brasil fosse o centro de tudo. Sempre que eles falavam de algo
bom, era com referência ao Brasil e à obra de Dong Yu Lan; sempre que eles falavam de
qualquer coisa ruim era com referência aos Estados Unidos e aos cooperadores. Davamnos sempre a impressão de que o Brasil era a origem da restauração do Senhor, não
Witness Lee e Watchman Nee. Agiam como se tivessem o encargo único de cuidar de
toda a Europa e como se não precisassem das igrejas existentes na Europa nem da
comunhão dos cooperadores na Europa.
Os obreiros brasileiros tinham a tendência de manipular os santos portugueses
promovendo-os ou deixando-os de lado. Estas atividades prejudicaram o testemunho em
Gaia, São João da Madeira e no Porto. Agora a igreja no Porto já não existe; existe
apenas um casal que permanece na obra brasileira. Quando os brasileiros tentaram
introduzir os livros de Dong Yu Lan em Portugal, eu disse-lhes que precisavam de ter
comunhão com Joe Davis sobre este assunto. Embora tenhamos usado o “Alimento
Diário” por um tempo, em 1998 rejeitei as publicações de Dong Yu Lan, porque tinham
um sabor diferente dos livros de Watchman Nee e de Witness Lee.

Os brasileiros pararam de visitar Gaia e retiraram-se de Portugal por um período
de tempo. Em 2006, eles voltaram a Portugal, desta vez a Lisboa. Ignoraram a igreja em
Gaia e começaram a sua obra em Lisboa, incluindo um centro de treinamento (ver os
arquivos anexos). Eles também trabalham em São João de Madeira e Aveiro. Aqueles
que apoiam Dong Yu Lan dizem que ele é o sucessor de Witness Lee.
Vosso irmão em Portugal,
José Belmiro

