30 de outubro de 2007
Amados irmãos,
Em 2007, Fernando Aguera, do Brasil, e um seu cooperador, Rueben, do Peru,
mudaram-se para Barcelona para representar a obra de Dong Yu Lan ali. Fernando
mudou-se de Madrid para Barcelona. Quando eles chegaram, havia dois grupos de
irmãos que estavam em Barcelona há muitos anos. Um dos grupos era constituído por
cerca de 17 irmãos espanhóis em Barcelona, incluindo uma irmã que estava ali pela
restauração do Senhor há, pelo menos, dez anos. Esse grupo reunia-se regularmente. No
outro grupo havia cerca de 25 irmãos que falavam chinês que se reuniam com mais
frequência num subúrbio de Barcelona. Ambos os grupos eram conhecidos das igrejas
em Espanha e dos cooperadores que serviam naquela área. Paul Wu tinha visitado o
grupo de irmãos chineses algum tempo antes. Fernando e Rueben começaram a sua obra
sem ter comunhão com esses santos e com a igreja que já existia em Barcelona e sem o
conhecimento dos santos e da igreja em Barcelona. Eles iniciaram uma reunião da
“Mesa” separada, por sua própria iniciativa e sem ter em consideração a situação
existente e, aliás, rejeitaram esses santos formando, assim, uma divisão.
No dia 18 de junho de 2007, Sherman Robertson, Paul Hon e Victor Molina
visitaram Barcelona e encontraram-se com Fernando e Rueben para ter comunhão. Paul
Hon advertiu Fernando e Rueben de que a mesa deles poderia ser “ilegal”, porque
excluíam os irmãos espanhóis que já lá estavam e os santos chineses que se reuniam
muito próximo deles. Paul referiu-lhes ainda como a igreja na Cidade do México
rejeitou os livros de Dong Yu Lan para mostrar como as igrejas na restauração do
Senhor, à exceção da obra de Dong Yu Lan, não aceitam as publicações deles. Fernando
disse que Joe Davis tinha participado na comunhão acerca da obra deles e que sabia o
que eles estavam fazendo e aprovava.
Sherman, Paul e Victor foram para Madrid no dia 21 de junho. Ali, Hector
Aponte relatou todos os incidentes que envolviam Fernando e a carta (anexo 1, Davis
para Ma e Antonelli) de Joe Davis a Solomon Ma e João Antonelli que ele resumiu a
Fernando. A carta afirmava claramente que Joe Davis estava surpreendido e preocupado
por saber da obra brasileira na Europa. Hector disse-lhes que Fernando admitiu estar
familiarizado com o conteúdo da carta enquanto ainda estava em Madrid. Isso
aconteceu antes de ele se mudar para Barcelona e muito antes de ter dito aos três irmãos
que Joe Davis tinha conhecimento e aprovava a sua obra.
Uma semana após a reunião com Sherman, Paul e Victor em Barcelona,
Fernando e Rueben foram a Valencia onde os irmãos se estavam reunindo, mas ainda
não tomavam a Mesa do Senhor. Em Valencia, Fernando e Rueben afirmaram aos
irmãos daquela localidade que tinham tido comunhão com aqueles três irmãos em
Barcelona e que levavam a cabo a sua obra em coordenação com eles. Essa foi uma
representação totalmente distorcida da reunião em Barcelona. Enquanto estiveram em
Valencia, Fernando e Rueben distribuíram a literatura de Dong Yu Lan aos irmãos e
provocaram confusão e problemas. Os irmãos em Valencia transmitiram essa
informação aos irmãos em Madrid e aos irmãos que estavam de visita.
Seus irmãos,
Sherman Robertson, Victor Molina e Paul Hon

