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Assunto: A obra facciosa de Dong Yu Lan e dos seus cooperadores 
Para: Os santos e as igrejas na restauração do Senhor na Alemanha, 
Suíça e Itália 
 
Amados santos, 

Na restauração do Senhor centramos a nossa atenção em 
assuntos positivos como a salvação completa de Deus, a vida divina, 
a economia de Deus e a igreja como o Corpo de Cristo. Esses são os 
assuntos que geraram as igrejas na Europa e que continuam a suprir 
ricamente os santos. Tendo esses assuntos ricos plenamente em vista, 
temos de tratar agora de uma grave situação que se levantou entre 
nós e que tem estado ativa na Europa há vários anos: a obra de Dong 
Yu Lan e dos seus cooperadores. 

Como cooperadores que cuidam da restauração do Senhor na 
Alemanha, Itália e na Suíça e como aqueles que são responsáveis 
pelas igrejas nesta área, temos sido pacientes e longânimes em 
relação a tal obra e aos seus obreiros durante anos. Desejamos 
encontrar uma maneira que permitisse a esses obreiros ser 
entremesclados na obra única na restauração do Senhor e participar 
na comunhão prática do Corpo de Cristo. Contudo, a obra do irmão 
Dong tem permanecido independente e usa o nome da restauração 
do Senhor para produzir grupos independentes e isolados que tomam 
como base a associação que têm com a obra de Dong Yu Lan, e não a 
unidade do Corpo. Na verdade, tanto a própria obra como os seus 
obreiros se têm tornado mais independentes e se têm separado mais 
à medida que os anos passam. O dano que a obra do irmão Dong tem 
causado tem aumentado à medida que a sua obra se propaga. Além 
disso, os obreiros do irmão Dong não mostram qualquer desejo de se 
juntarem a nós na comunhão e coordenação que estimamos entre as 
igrejas e na obra. 

Nós amamos todos os irmãos e estamos abertos a ter 
comunhão com todos os crentes genuínos em Cristo, mas também 
temos de honrar a palavra sagrada da Bíblia sobre aqueles que 
causam divisões entre nós. Em Romanos 16:17 Paulo diz: “Rogo-vos, 
irmãos, que noteis bem aqueles que causam divisões e tropeços, em 
desacordo com o ensinamento que aprendestes, e afastai-vos 
deles”.Esse é um assunto grave e sério. Considerem a seguinte nota 
de rodapé da Versão Restauração sobre a expressão “afastai-vos 
deles”: 

No cap[ítulo] 14, Paulo foi liberal e gracioso em relação a 
receber os que diferiam na doutrina ou prática. Aqui, no 
entanto, é irredutível e resoluto ao dizer que temos de nos 
afastar dos que são dissidentes, que provocam divisões e 
produzem causas de tropeço. O propósito em ambos os casos é 



a preservação da unidade do Corpo de Cristo, para que 
tenhamos a vida da igreja normal.  

Não consideramos nem podemos considerar esse assunto 
levianamente. 

Falar Negativo e Atividade facciosa em Estugarda, Alemanha, 
e Regensdorf, Suíça 

Alex Kemmer promovia ativamente a obra do irmão Dong em 
Estugarda e em 2006 o seu irmão Robinson Kemmer, outro obreiro 
do irmão Dong, juntou-se a ele. No dia 6 de agosto de 2006, 
Robinson, por várias vezes, falou alto e de maneira insistente durante 
a reunião da mesa do Senhor em Regensdorf e tentou levar os santos 
a cantar hinos segundo a maneira da obra do irmão Dong. Robinson 
tentou prolongar o cantar usando o tempo da reunião de profetizar e 
teve de lhe ser pedido que parasse. Era óbvio para os santos que ele 
estava promovendo as práticas da obra de Dong Yu Lan pelo seu falar 
e pela sua atitude. Durante a reunião que se realizou de tarde, 
quando foi passado um vídeo, Robinson sentou-se no fundo da sala e 
fez comentários em voz alta e em inglês indicando o que ele “podia” 
ou “não podia aceitar”. A sua dissensão e os seus atos incomodaram 
muitos dos santos e perturbaram as reuniões da igreja.  

Em Estugarda no dia 26 de novembro de 2006, tanto Alex como 
Robinson aberta e publicamente dissentiram e contradisseram o falar 
dos irmãos na reunião de profetizar, sobretudo em assuntos 
relacionados com o ministério da era. Robinson fortemente atacou o 
ministério de Watchman Nee e Witness Lee chamando-lhe: “morto, 
morto, morto!” Até aí Alex e Robinson tinham, de maneira privada, 
tentado convencer os irmãos responsáveis da igreja a: distribuir o 
“Alimento Diário” do irmão Dong juntamente com A Palavra Sagrada 
para o Reavivamento Matinal para os irmãos utilizarem; parar de 
encomendar literatura do Living Stream Ministry para a igreja; e 
adicionar à lista de oração da igreja notícias de eventos relacionados 
com a obra do irmão Dong. Na reunião de 26 de novembro, a forte 
dissensão pública dos Kemmers para com o ministério da era ajudou 
muitos santos em Estugarda a perceber que Alex e Robinson 
promoviam a obra do irmão Dong em rivalidade ao ministério geral 
recebido pelas igrejas em toda a terra. Pouco tempo depois os 
Kemmers retiraram-se da comunhão da igreja em Estugarda. 

Reuniões em competição e uma obra facciosa em Lörrach, 
Alemanha 

No dia 10 de agosto de 2006, a igreja em Regensdorf enviou 
um email aos santos da Alemanha e à região da Suíça onde se fala 
alemão, para os convidar a participar em reuniões de entremesclar 
que se iniciariam dia 1 de outubro de 2006. Essas são reuniões 
regulares e anuais em que os irmãos que falam alemão estão 
habituados a participar. No dia 11 de agosto, Alex Kemmer enviou 
um convite diferente aos mesmos santos para reuniões em Lörrach 



que estavam programadas em conflito direto com as reuniões de 
Regensdorf. Isto causou muita confusão entre os santos. 

Os obreiros do irmão Dong começaram a usar Lörrach para as 
suas reuniões sem terem comunhão com as igrejas nem com os 
cooperadores na Europa. Os irmãos em Estugarda falaram sobre esse 
problema com Alex e Robinson em outubro de 2006. Solomon Ma e 
João Antonelli, cooperadores do irmão Dong, também estavam 
presentes nessa comunhão. Os irmãos em Estugarda relataram a 
confusão e os distúrbios causados pelas reuniões de Lörrach e, em 
resposta, Solomon assegurou-lhes que as reuniões em Lörrach 
seriam as últimas ali realizadas até que tal confusão fosse resolvida. 
Ao contrário do que Solomon disse, ele e outros da obra do irmão 
Dong continuaram a fazer conferências e a ter reuniões em Lörrach 
de maneira independente, sem a comunhão das igrejas e dos 
obreiros na Alemanha e na Suíça e apesar de ainda continuar a 
confusão e o desconforto que eles tinham causado entre os santos. 

Lörrach é agora o centro da obra de Dong Yu Lan na Alemanha 
e isolou-se das igrejas da área. Tornou-se um lugar de reunião para 
os cooperadores do irmão Dong e uma base para as suas tentativas 
de propagar a sua obra. Lörrach não participa na comunhão geral das 
igrejas na Alemanha e Suíça. Não participa das conferências para 
entremesclar nem na obra na Europa. Pelo contrário, eles realizam as 
suas próprias conferências, muitas vezes em conflito com as 
conferências estabelecidas na Europa. As reuniões em Lörrach têm 
um sabor distinto, próprio, da obra de Dong Yu Lan e dos seus 
ensinamentos e práticas peculiares. 

Uma obra independente em Itália 

Em 2001, durante uma comunhão internacional de 
cooperadores em Engedi, uma propriedade e centro de conferências 
na Califórnia, Miguel Ma, um cooperador do irmão Dong, e outros 
envolvidos nessa obra concordaram retirar a sua obra da Europa. No 
entanto, em 2002, João Antonelli, outro cooperador do irmão Dong, 
mudou-se para Itália onde começou a promover a obra de Dong Yu 
Lan, embora lá já existisse uma obra em coordenação com os 
cooperadores europeus. Durante algum tempo, nenhum dos 
cooperadores na Europa sabia da presença nem da obra de João. 
Desde então, o irmão de João, César Antonelli, juntou-se a ele. Eles, 
juntamente com Solomon Ma e outros, espalharam a obra de Dong 
Yu Lan a várias localidades em Itália. Em algumas delas, havia e 
ainda há grupos de santos na restauração do Senhor que se reúnem 
para ter reuniões de casa e reuniões de oração.  

Em Maio de 2005, cinco irmãos viajaram até Mântova, Itália, 
para se encontrarem com João, para lhe dar oportunidade de ter 
comunhão e para convidá-lo a participar nas conferências e reuniões 
existentes em Itália. Os irmãos o convidaram a ter comunhão com os 



cooperadores na Europa e a tomar o caminho entremesclado da obra. 
João não aceitou esses convites. Pelo contrário, nesse mesmo ano ele 
e outros que com ele estavam deram a primeira conferência de verão 
da sua obra em Sirmione, Itália. 

A obra de Dong Yu Lan realizou mais conferências em Sirmione, 
uma conferência em Roma com Solomon, João e César em março de 
2007, um treinamento CEAPE em Mântova em dezembro de 2007 e 
uma conferência em Milão no fim de dezembro de 2007. Eles também 
realizaram uma conferência internacional em Itália no verão de 2008 
com mais cooperadores do irmão Dong. Eles continuaram a realizar 
outros eventos até hoje. Apesar de ter sido convidado repetidas 
vezes para participar em conferências em coordenação com a obra na 
Europa, especialmente em Itália, João escolheu não participar em 
nenhuma conferência a não ser as da obra de Dong Yu Lan. 

A obra de Dong Yu Lan em Itália tem sido realizada de uma 
forma oculta e independente. Como resultado, isso tem causado 
confusão entre os santos em Itália que genuinamente tomam o 
caminho da restauração do Senhor. 

Uma obra propositadamente escondida e independente 

Em outubro de 2006, depois de trabalhar durante vários anos 
em Itália e na Alemanha, Solomon Ma e João Antonelli viajaram para 
Londres para ter comunhão com Joe Davis, Tim Klimmek, Po-Yi Liu e 
alguns dos outros cooperadores europeus. Nessa comunhão, Solomon 
disse aos irmãos que adiou, intencionalmente, a comunhão com eles 
apesar de ter admitido que não tinha razão para o fazer. Joe Davis e 
os outros irmãos expressaram surpresa com a independência e 
extensão da obra de Dong Yu Lan na Europa. Inicialmente, Solomon 
assegurou-lhes que Benson Phillips estava ciente da obra do irmão 
Dong ali. No entanto, mais tarde durante a mesma comunhão, 
Solomon admitiu que não tinha dito a Benson que eles tinham  
formado grupos, em Itália e noutros países da Europa, que estavam 
separados da comunhão geral da restauração. Solomon criticou 
certos irmãos da América do Sul que não participavam na obra do 
irmão Dong. Ele também criticou a posição dos cooperadores no que 
se refere a ter uma só publicação na restauração do Senhor e 
defendeu a disseminação da literatura de Dong Yu Lan.  

Apesar dos vários convites para participar na obra entremesclada 
na Europa (feitos pelos cinco irmãos que visitaram João em Itália; por 
Joe Davis, Tim Klimmek, Po-Yi Liu e outros na reunião de Londres em 
2006; por Joe Davis numa carta a Solomon e João datada de 19 de 
outubro de 2006; e por outros irmãos em várias ocasiões) Solomon e 
João continuaram a levar a cabo a sua obra independente e sectária. 
Em todos os lados que essa obra ganhou uma posição (em várias 
cidades na Alemanha, Itália e Suíça) o resultado tem sido isolamento 
da circulação de vida no Corpo de Cristo.  



“Segundo a verdade do Corpo, ele é universalmente um. Por 
essa razão, as igrejas locais não devem ser isoladas umas das 
outras. O isolamento é contrário à verdade sobre a unidade do 
Corpo. Visto que a igreja em cada cidade é parte do Corpo 
universalmente, nenhuma igreja deve ser isolada das outras. 
(…) Como é errado uma igreja tentar ser independente! (…) 
Se nos isolarmos de outras igrejas, iremos cortar-nos da 
transfusão e circulação da vida no Corpo. Isso viola a lei do 
Corpo.” (Witness Lee, Estudo-Vida de Efésios, pp. 849-850) 

Embora os cooperadores e as igrejas na Europa tenham 
convidado os que estão envolvidos na obra do irmão Dong para se 
juntarem na obra entremesclada, eles escolheram seguir o seu 
próprio caminho. O resultado, consistentemente, tem sido confusão, 
isolamento e divisão. Os estragos infligidos às igrejas e aos santos na 
Alemanha, Itália e Suíça indicam claramente que a obra de Dong Yu 
Lan é uma obra independente e sectária.  

Embora não possamos concordar com essa obra, não devemos 
ficar surpreendidos quando alguém que pensávamos que partilha a 
visão do Corpo de Cristo conosco se comporta de maneira sectária e 
se afasta de nós para realizar a sua própria obra. Paulo advertiu as 
igrejas que isso aconteceria: “E que, dentre vós mesmos, se 
levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os 
discípulos após si” (At 20:30). Essa palavra foi cumprida entre nós no 
caso do irmão Dong. Assim, é nossa responsabilidade advertir todos 
os santos e as igrejas acerca de Dong Yu Lan e a sua obra sectária.  

Devemos, como Romanos 16:17 nos instrui, notar Dong Yu Lan e 
os seus cooperadores e afastar-nos deles e devemos rejeitar os 
obreiros segundo Tito 3:10: “Rejeita o homem faccioso, depois de 
uma primeira e uma segunda admoestação”. As pessoas sectárias 
são pessoas facciosas “que provocam divisões formando partidos na 
igreja segundo as suas próprias opiniões” (Nota 2, Tito 3:10). “Para 
manter a boa ordem na igreja, deve-se evitar e rejeitar uma pessoa 
facciosa, que causa divisões após uma primeira e segunda 
admoestação. Isso visa impedir o contato com alguém 
contagiosamente faccioso para o proveito da igreja” (Nota 1, Tito 
3:10). 

Devemos estimar a unanimidade saudável entre os santos e as 
igrejas e ter cuidado para proteger a unidade de qualquer contágio. 
Apesar de amarmos todos os irmãos, o nosso amor deve ter limites. 
Não devemos amar os outros insensatamente, mas “no pleno 
conhecimento e em todo discernimento” (Filipenses 1:9). A obra de 
Dong Yu Lan requer que exercitemos conhecimento e discernimento 
acerca do que ela tem feito entre nós. Por isso, todos nós devemos 
receber de maneira sóbria e com muita oração esta advertência 
contra a obra facciosa e sectária de Dong Yu Lan e parar qualquer 
interação com essa obra ou com os obreiros que a promovem. Se 



algum dos santos afetados pela obra o contatar, pedimos que você 
tenha cuidado em recebê-los e que o faça apenas em comunhão com 
os irmãos líderes na sua localidade.  

Vossos irmãos em Cristo pelas igrejas e pela obra na Alemanha, 
Suíça e Itália.  

 

 

 

___________________ ___________________  ___________________   

 Joe Davis Ulrich Fontana Tim Klimmek 
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 Bill Lewallen Po-Yi Liu Pat Stocklin 

 

 

___________________   

 Joe Xerri 

 


