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04 de junho de 2005 
Para:  Irmão Titus Chu 

3186 Warren Rd 
Cleveland, Ohio 44111 

De:  Os cooperadores na restauração do Senhor, a maioria dos quais se reuniu para a 
comunhão de entremesclar em Anaheim, Califórnia, nos dias 4 a 7 de abril de 2005, 
antes do Treinamento Internacional de Presbíteros e Irmãos Responsáveis realizado 
nos dias 9 a 11 de abril. 

 

Estimado irmão Titus,  

Quisemos ter esta comunhão muito séria com você como resultado das várias ocasiões nas 
quais temos tido comunhão com os cooperadores que regularmente se reúnem em prol da 
restauração do Senhor nesta terra, e mais especificamente, como resultado de nosso momento 
mais recente neste mês de abril. Como você sabe, o irmão Lee acreditava e desejava que essa 
comunhão de entremesclar entre os cooperadores que foram aperfeiçoados pelo seu ministério 
seria o caminho para que a restauração do Senhor continuasse prosseguindo com vistas a 
cumprir a visão e a experiência prática do ministério que Watchman Nee e ele haviam 
recebido: ministrar as riquezas de Cristo aos Seus escolhidos para edificação do Corpo de 
Cristo, que é expresso em muitas igrejas locais e que culmina, primeiro por meio dos 
vencedores e, em seguida, por meio de todos os santos, na Nova Jerusalém como a mútua 
habitação, o casamento e o mesclar de Deus com o homem pela eternidade. Essa gloriosa e 
séria comissão tem percorrido uma história específica que engloba cerca de setenta anos entre 
nós. Através dessa história, o irmão Lee se deu conta e exortou-nos sobre a necessidade 
absoluta do entremesclar dos cooperadores no ministério e obra da restauração do Senhor, 
assim como o entremesclar das igrejas com os santos para a unidade e pureza do testemunho 
da única restauração do Senhor na terra. Esta carta é uma comunhão na esfera do ministério e 
obra do Senhor conforme compartilhada por todos os cooperadores hoje. Embora tanto as 
igrejas quanto os santos sejam afetados por nossa obra, as questões a serem abordadas dizem 
respeito unicamente ao ministério, à obra e aos obreiros.  

Temos sentido sua falta em muitas ocasiões de comunhão regular entre os cooperadores na 
restauração do Senhor nos anos que se passaram, e, em particular, na comunhão internacional 
de cooperadores em abril de 2005. Diversas questões de importância muito crucial foram 
tratadas nessa ocasião, e mais de quarenta irmãos que representavam quase todas as regiões da 
terra nos ofereceram uma comunhão muito sincera e franca. Muito embora você não estivesse 
presente, ficamos gratos pelo fato de que os irmãos Bill Barker e Paul Neider participaram 
dessas reuniões. Além disso, eles também deram seu parecer sobre as questões abordadas, e 
cremos que eles compartilharam a essência dessa comunhão com você. Entretanto, como a 
comunhão nessa época foi abundantemente categórica e clara, sentimo-nos obrigados a dar 
continuidade a esse momento de comunhão com esta comunhão adicional, pois seu ministério 
e publicações foram uma das principais questões tratadas. Esperamos que esta carta resolva 
algumas questões que têm perturbado a restauração do Senhor nos últimos anos e dê a todos 
nós uma visão mais clara acerca de quais medidas devem ser tomadas para o nosso futuro 
juntos na restauração do Senhor. 
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Como provavelmente você sabe, tratamos de dois assuntos principais com os cooperadores 
nos três dias que passamos juntos: 1) Lemos juntos algumas porções da comunhão do irmão 
Lee sobre as regiões da única obra na restauração do Senhor e 2) Lemos e tivemos comunhão 
a respeito do esboço de uma declaração da única obra de publicação na restauração do Senhor 
segundo o modelo e ensinamento tanto de Watchman Nee quanto de Witness Lee. O material 
do ministério lido por nós resultou em muita comunhão sincera por parte da maioria dos 
cooperadores, relacionada principalmente com a frustração que eles sentem sobre muitas 
situações difíceis que têm surgido hoje na restauração do Senhor por causa de diferentes 
obras, e especialmente por causa de diferentes publicações. Essa comunhão referiu-se 
principalmente à sua obra, irmão Titus, e a obra do irmão Dong, no Brasil. Depois de lermos e 
termos comunhão, laboramos para desenvolver uma declaração sobre a única obra de 
publicação que possa refletir o ensinamento e a prática de nossos irmãos  Watchman Nee e 
Witness Lee quanto a essa questão. Enviamos cópias desses esboços que preparamos a 
diversos irmãos que estavam ausentes, para que tecessem comentários, e a maioria deles 
respondeu com seus comentários a respeito. Nosso tempo terminou sem finalizarmos o 
formato dessa declaração, em parte porque os irmãos que expressamente não concordam com 
o ensinamento e a prática do irmão Lee quanto a essa questão não estavam presentes naquelas 
reuniões. No entanto, ficou claro graças a toda essa comunhão, que a grande maioria dos 
irmãos não deseja desviar-se do ensinamento e prática do irmão Nee e do irmão Lee quanto à 
questão de uma única obra de publicação na restauração do Senhor. Portanto, a necessidade 
de mais comunhão corporativa é mínima. O principal obstáculo nesta questão é um pequeno 
número de cooperadores que pensam diferentemente do sentimento comum expressado entre 
nós. Na verdade foi sugerido pelos cooperadores presentes que precisamos ter comunhão com 
os cooperadores ausentes, que são o verdadeiro foco do problema. Em particular, esse 
sentimento, que foi mais categoricamente defendido por Bill Barker, é que não deveríamos 
caracterizar isso como um “problema da região central dos Estados Unidos” uma vez que o 
problema expressado foi com suas publicações assim como com as publicações do irmão 
Dong. Acreditamos que, num futuro próximo, teremos um formato final dessa declaração, que 
reafirme a opinião muita clara do irmão Lee quanto a ser limitado à única obra de publicação. 
O problema atual é como ajudar os cooperadores que têm gerado um segundo e um terceiro 
falar na restauração do Senhor hoje.  

Novamente, devemos enfatizar que houve testemunhos muito fortes de cooperadores com 
respeito aos problemas crescentes entre as igrejas e na obra da restauração do Senhor em 
todos os continentes por causa da confusão introduzida pelas múltiplas publicações entre nós. 
Muitos irmãos compartilharam fortes sentimentos de insatisfação quanto a essa situação e 
estavam ávidos por ver uma solução para isso. Nunca houve uma comunhão de cooperadores 
tão franca e cheia de sentimento desde que o irmão Lee partiu. Como você sabe,  muitos 
cooperadores têm tentando minimizar as diferenças introduzidas pelas múltiplas publicações e 
têm procurado acalmar vários problemas locais. Essa abordagem simplesmente não tem 
funcionado, já que o problema intrínseco é a existência e uso de outro falar e publicações em 
um formato de rivalidade ao ministério geral na restauração do Senhor desde a partida do 
irmão Lee. Você pode fazer objeção à palavra rivalidade, mas é isso mesmo que os irmãos 
sentem e experimentam. Titus, seu ministério dá uma ênfase diferente, e o resultado tem sido 
cautela ou, às vezes, completa proibição contra o ministério do irmão Lee, pois é utilizado de 
forma generalizada pelo restante da restauração do Senhor. Nós reconhecemos as muitas 
igrejas locais autênticas com os queridos santos que têm estado sob o seu cuidado todos esses 
anos. Sabemos que os cooperadores e os santos amam e respeitam o ministério de Watchman 
Nee e Witness Lee — isso é inegável. Infelizmente, também é inegável o fato de que existe 



 3

um sabor e uma esfera produzida pelo seu ministério com o qual muitos, muitos santos não 
conseguem concordar. Dessa forma, quanto mais você publica, mais problemas aparecem. 
Agora esses problemas estão se multiplicando por toda a terra. Foi insinuado que a raiz dos 
problemas são os rumores ou comentários provenientes da plataforma (“púlpito”) durante as 
conferências e treinamentos. Porém, dizer isso deprecia o sentimento de vida e o 
discernimento espiritual intrínsecos no interior dos santos. Um sentimento também foi 
expressado por alguns, de que há uma conspiração contra você. Esperamos que você não se 
sinta dessa maneira e que possa ver além dessas justificativas sem sentido e além de qualquer 
sensibilidade pessoal, de modo que possa considerar as diferenças reais existentes e os 
problemas que elas causam.  

Todos nós reconhecemos que o ministério do irmão Lee é o ministério desta era. Portanto, 
todos nós também devemos reconhecer e seguir o que o irmão Lee defendia — a prática dos 
cooperadores entremesclados juntos depois de sua partida como a maneira de levar a cabo o 
ministério na restauração do Senhor. Ao tomar esse caminho, podemos falar com uma voz 
entremesclada na propagação do ministério que o Senhor nos confiou corporativamente. A 
comunhão dos cooperadores entremesclados também nos permite entrar na mente do Senhor 
quanto à direção da obra do Senhor com vistas ao único testemunho de Sua única restauração 
em toda a terra. Pela misericórdia do Senhor, esse caminho do entremesclar tem sido levado a 
cabo para suprir os santos com a rica reprodução do falar do ministério do irmão Nee e do 
irmão Lee, com ênfase e aplicação apropriadas à presente situação na restauração do Senhor. 
Todos os que recebem o falar atual na restauração testificam que ele tem a mesma ênfase, 
sabor e unção do ministério do irmãos Nee e Lee. Além do mais, nesses oito anos a comunhão 
dos cooperadores entremesclados tem ajudado as igrejas na restauração do Senhor a avançar, 
na unidade e na comunhão de entremesclar entre as igrejas, os santos e os cooperadores em 
muitas partes da terra. 

Irmão Titus, devemos analisar com franqueza nossa história para percebermos a origem da 
crise atual. Como é de seu conhecimento, enquanto o irmão Lee ainda estava entre nós, ele 
sabia das visões discordantes e das obras diferentes que foram a semente das coisas com as 
quais temos tido problema hoje. Ele expressou seu descontentamento e crítica às visões 
discordantes e obras diferentes, usando uma linguagem categórica e clara, a muitos irmãos, 
incluindo você e o irmão Dong. Por outro lado, ele tolerou isso e certas vezes expressou 
apreço por sua obra na restauração do Senhor. Também devemos reconhecer que enquanto o 
irmão Lee estava aqui, vocês, irmãos, eram menos ousados em expressar suas visões 
diferentes. Até o fim de sua vida, o irmão Lee tentou entremesclar diversos jovens 
cooperadores que estavam próximos de você, convidando-os a estarem mais diretamente sob 
o ministério do irmão Lee e a se entremesclarem com os cooperadores que estavam 
diretamente sob o aperfeiçoamento do irmão Lee no sul da Califórnia. Ele também convidou 
você para vir entremesclar-se com esses cooperadores; porém, o irmão Lee jamais convidou 
você a falar ou tomar a liderança em nenhum aspecto de sua obra. Ele queria simplesmente 
que você se entremesclasse com outros irmãos. Essa atitude, assim como seu falar direto de 
crítica, deixou uma impressão muito forte naqueles cooperadores que estiveram sob seu 
aperfeiçoamento nos últimos anos de sua vida. Acreditamos que você compreende que isso 
era o cuidado amoroso dele não só para com você, mas também para com aqueles ligados a 
você. O irmão Lee esperava verdadeiramente que esse entremesclar anulasse as diferenças 
entre nós. Diversos irmãos têm falado disso com você face a face; vamos poupar você de mais 
detalhes, mas você sabe que muito mais poderia ser dito detalhadamente sobre esse assunto se 
você preferir contestar esses fatos.  
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Depois da morte do irmão Lee, todos os cooperadores reiteraram categoricamente seu desejo 
de seguir de perto o ministério do irmão Lee e tomar o caminho do entremesclar e preservar 
as sete festas que o irmão Lee, em sua morte, deixou como legado à restauração do Senhor. 
Dessa forma, decidimos reproduzir o falar do ministério do irmão Nee e do irmão Lee tanto 
quanto seja possível. Com respeito à prática da liderança na restauração do Senhor, o grupo de 
irmãos entremesclados se abriu completamente de modo a incluir irmãos de todas as partes do 
mundo. Como você e os outros relacionados com o seu serviço expressaram desejo de 
participar, você também foi bem-vindo. É claro que os irmãos que haviam estado sob o 
aperfeiçoamento do irmão Lee sabiam dos problemas existentes quando o irmão Lee estava 
vivo. Não obstante, vários desses cooperadores tomaram a decisão deliberada de tentar 
mesclar essas situações no Corpo, na esperança de que os irmãos e suas situações fossem 
curados e preservados para a restauração do Senhor. O esforço para o entremesclar inclui não 
somente as sete festas anuais, mas também diversas ocasiões em grupos menores de 
cooperadores em Londres, Cleveland, Califórnia e Phoenix, dentre muitos outros momentos 
de comunhão. Até mesmo vários cooperadores seus, Titus, foram convidados a compartilhar o 
encargo em prol do ministério no exterior. As igrejas como um todo comemoravam algumas 
festas anuais e conferências em Chicago e Cleveland. Você também foi incluído como um dos 
irmãos entremesclados que liberariam mensagens em algumas das sete festas. Após ouvir seu 
falar e considerar as palavras categóricas do irmão Lee no passado e o exemplo dado por ele, 
muitos cooperadores não tiveram paz em ter o seu falar representando o ministério do irmão 
Lee. Além do mais, você foi muito além, pois dentre outras coisas, você se referia aos 
cooperadores entremesclados como “Roma” e comparou ir a Anaheim com o ritual 
mulçumano de ir a “Meca”. 

Titus, muitas vezes você esteve presente nos momentos de comunhão com os irmãos 
entremesclados, mas parece que na maioria das vezes, você estava ausente. O esforço de 
entremesclar diferentes visões culminou em uma comunhão que durou vários dias, em 
Phoenix, em fevereiro de 2003. Essa comunhão demonstrou que ainda havia profundas 
discordâncias entre nós, não somente na questão das publicações, mas também em algumas 
questões básicas como a unidade e o ministério. Não obstante, todos os presentes assinaram 
uma declaração que refletia o máximo com o que concordamos. Muito embora a declaração 
não tenha tratado de muitas questões sérias, ela inclui o princípio de que: “Nós reconhecemos 
Watchman Nee e Witness Lee como nossos pais espirituais no Senhor cujos ministérios 
constituem a base para o ensinamento e liderança na restauração do Senhor hoje.” Após essa 
ocasião em Phoenix, a nossa declaração assinada foi utilizada de maneira imprópria para dar a 
entender algo mais além do que foi dito. Foi utilizada para dar a entender que os irmãos 
entremesclados estão segundo a obra que você faz, particularmente na China. Alem do mais, o 
fato de você continuar com sua obra de publicação, face ao claro “ensinamento e liderança” 
do irmão Nee e do irmão Lee acerca da única publicação demonstrou que você, quando muito, 
segue o ensinamento e liderança deles apenas de maneira seletiva. Devido a esses dois fatos, 
diversos cooperadores ficaram muito desencorajados quanto a despender mais esforços nesse 
sentido, e outros cooperadores não ficaram felizes, de forma alguma, com o fato de alguns 
cooperadores terem tomado essa atitude.  

Nesses oito anos, irmãos Titus, muito pouco do seu falar ou obra tem sido levado ao 
conhecimento de outros cooperadores, muito embora tenhamos tentado nos entremesclar com 
você. Você continuou sua própria obra, aparentemente sem ser afetado, em grande medida, 
por nossos esforços com vistas ao entremesclar. Durante anos, você tem estado ciente do 
sentimento do irmão Lee e nosso quanto às múltiplas publicações se tornarem múltiplas 
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trombetas no ministério da restauração do senhor. Não obstante, você acelerou a quantidade e 
a distribuição de suas próprias publicações. Foi-nos um choque descobrir que você publicou 
pelo menos dez livros em inglês desde o ano 2000. Além desses livros, mais de 300 artigos 
em seu nome foram publicados no Fellowship Journal e no site da igreja em Cleveland. Todo 
esses escritos estão disponíveis a todo o mundo e são até mesmo promovidos, em alguns 
lugares, mediante pedido com débito automático em conta corrente. Ao passo que os irmãos 
entremesclados permanecem fiéis ao seu compromisso de reproduzir o falar do ministério do 
irmão Lee, você tem publicado, cada vez mais, a sua própria obra. Isso realmente não parece 
um ministério em rivalidade contra o ministério geral, que é levado a cabo por meio dos 
irmãos entremesclados para benefício de todas as igrejas? Além das questões sobre o 
conteúdo de suas publicações, como falaremos mais adiante, nós não reconhecemos de forma 
alguma sua obra como representante dos cooperadores entremesclados na restauração do 
Senhor hoje.  

Contrariamente aos nossos esforços de entremesclar-nos mais com você e com seus 
cooperadores, percebemos que, de sua parte, o esforço de dispor-se a participar desse 
processo tem diminuído. Irmão Titus, você deve perceber que um cooperador de sua estatura 
deve ter um cuidado especial ao conduzir os que estão sob seu cuidado em uma nova esfera de 
entremesclar, para o bem de todas as igrejas na restauração do Senhor. Somente se você lhes 
der um modelo e uma liderança irrepreensíveis com vistas à unidade prática com o restante da 
restauração do Senhor, você poderá provocar esse efeito curativo e unificador naqueles que 
têm historicamente estado sob o cuidado especial. Após um dos distúrbios que tivemos no 
passado, perguntaram ao irmão Lee sobre como irmãos dotados envolvidos nos distúrbios 
poderiam ter sido preservados juntamente com a obra que haviam feito. O irmão Lee 
respondeu que a única maneira era esses irmãos dotados se unirem a ele em sua obra sem 
nenhuma região ou incumbência especial, e que simplesmente trabalhassem em prol do 
ministério da maneira que lhes foi designada, assim como ocorreu entre ele e Watchman Nee. 
Aplicando isso ao seu caso atual, isso significaria que você e seus leais cooperadores se 
uniriam aos cooperadores entremesclados, deixando a continuação de sua obra anterior sob a 
comunhão da supervisão coordenada deles. Em vez de fazer isso, você continua edificando a 
sua obra própria com seus próprios cooperadores. Isso evoluiu ao ponto de as igrejas sob seu 
ministério terem agora suas próprias migrações, obra e expressões na África, e sua influência 
específica está se espalhando para outros continentes. Não há como negar que muitos dos 
santos nas áreas sob seu cuidado amam o ministério de Watchman Nee e Witness Lee assim 
como a comunhão com outras igrejas. Diversos vêm para os treinamentos e festas que 
ocorrem duas vezes por ano. Mas estamos preocupados porque você e seus cooperadores 
ainda estão edificando um testemunho especial, muito embora parecido. Você têm dito que 
seus cooperadores não desejam dispor-se a adotar o caminho do entremesclar com outros 
cooperadores. Ao passo que seu falar, que inclui “Roma” e “Meca” e que não demonstra 
qualquer alteração em seu falar e prática do passado, pode influenciar seus cooperadores, 
conduzindo-os para apenas um caminho — um caminho que os afasta do caminho do 
entremesclar. 

Muito mais sério do que suas publicações em inglês são seu falar e publicação no mundo de 
fala chinesa. Até o momento, temos conhecimento de pelo menos 16 livros e mais de 200 
outras publicações lançadas por você em língua chinesa. Titus, você iniciou e tem levado a 
cabo a obra na China continental de uma maneira totalmente separada da comunhão e dos 
princípios que o irmão Lee nos deu e de maneira separada dos irmãos entremesclados que 
estão tomando a liderança no restante da restauração do Senhor ao redor do mundo. Você tem 
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um ministério em rivalidade na China e tem causado confusão e facções na ilha onde o irmão 
Nee e o irmão Lee laboraram muitos anos, na qual o irmão Nee foi martirizado. Como você 
pode fazer isso? Isto tem sido realizado durante anos e, ao mesmo tempo, por diversas vezes, 
você veio sentar-se com os irmãos entremesclados, dando aos outros a impressão de que nós 
conhecíamos e aprovávamos a sua obra. Jamais soubemos de sua obra nem a aprovamos. 
Atualmente, as igrejas em Taiwan rejeitam suas publicações, mas ainda há confusão sobre 
dois ministérios na China. Não conseguimos entender como um irmão pode, sem comunhão, 
ousar afetar o mover do Senhor na situação complicada e delicada da China. Comunhão 
significa interromper sua própria obra e ser limitado por outros. Você não tem feito isso. 

Essa breve história explica o que mudou na esfera e atividade na restauração do Senhor desde 
a partida do nosso irmão Lee. Hoje, lamentamos profundamente que tenhamos deixado as 
coisas se desenvolverem até esse ponto.  

Titus, também pedimos que você reexamine o conteúdo do que você está publicando. O irmão 
Lee discordou e desencorajou a obra de irmãos que repetem seu ministério e, ao mesmo 
tempo, adicionam sua própria cor e sabor. Essa seria uma interpretação generosa da sua obra, 
Titus. Sentimos que suas publicações não fortalecem o ministério geral e atual na restauração 
do Senhor. Em vez de fazer isso, seus escritos tendem a dar sua própria versão de 
determinadas verdades no ministério do Senhor. Por exemplo, o irmão Lee escreveu muito 
sobre a questão do fluir divino, contudo, você publicou um livro intitulado The Reality of the 
Divine Stream. Você não concorda que a “realidade” do fluir divino já foi mais do que 
adequadamente definida e revelada nos escritos do irmão Lee? Seu livro com esse título 
começa com uma palavra de advertência de que a palavra fluir tem sido mal empregada por 
alguns para controlar os santos, da mesma forma que os chineses comunistas usavam a 
palavra povo para controlar o país debaixo de seu governo. A quem você quer comparar o 
governo comunista chinês? Você só poderia estar difamando seus companheiros cooperadores 
na restauração do Senhor. Além disso, esse tipo de escritos semeia suspeita e medo no 
coração daqueles que não têm conhecimento. Quando lerem ou ouvirem acerca do 
maravilhoso fluir do Deus Triúno, pensarão que alguém possa ter uma razão para controlá-los. 
Isso edifica a igreja ou a unidade do Corpo de Cristo? Seus livros têm o tema recorrente de 
libertar os inocentes desses “perigos” na restauração do Senhor.  

Em The Reality of the Divine Stream, o mesmo livro no qual você adverte contra outros 
líderes que controlam os santos, na página 9 você insinua que os santos deveriam ser “mais 
abertos” à idéia de que o Senhor pode levantar outro oráculo como Witness Lee antes de Sua 
vinda, “para suprir ainda mais riquezas, mais luz e mais encorajamento, e elevar a maré do 
fluir de vida a um nível superior jamais experimentado até o momento.” Por um lado, você 
sugere que esta idéia sua seja algo que seria muito bem recebido por todos na restauração — o 
surgimento de um oráculo assim; por outro, você jamais menciona o fato de que Witness Lee 
adotou medidas definitivas quanto ao futuro da restauração do Senhor, estabelecendo a 
questão do entremesclar entre os cooperadores aperfeiçoados por ele como o meio de 
continuar a suprir “mais riquezas, mais luz e mais encorajamento, e elevar a maré do fluir de 
vida a um nível superior jamais experimentado até o momento.” Desse modo, há uma negação 
sutil da maneira do irmão Lee, sugerindo a necessidade de outro oráculo como Witness Lee a 
fim de resgatar a restauração. Aparentemente, essa sugestão não se perdeu em todos aqueles 
que estão sob seu ministério. Recentemente, um dos membros da igreja em Pittsburgh 
escreveu um e-mail direcionado aos “Prezados Irmãos Entremesclados”, no qual afirmou: 
“Posso testificar que o irmão Lee e o irmão Titus Chu são ambos ministros desta era e do 



 7

único ministério.” Nós, assim como muitos outros cooperadores entremesclados na 
restauração do Senhor, não concordamos com a declaração desse irmão.  

Esse não é um exemplo isolado. Há um tema presente em todos os seus escritos, ou seja, de 
que a restauração corre o risco de se tornar formal, rotineira e morta e que, de alguma forma, 
você tem o remédio para a situação atual, ajudando seus leitores a serem introduzidos na 
“realidade” das coisas espirituais sobre as quais os outros apenas falam. Em sintonia com esse 
tema, você publicou recentemente The Reality of the Divine and Mystical Realm em 
Fellowship Journal e também nos sites www.clevelandonline.org e 
chicagobiblesandbooks.com . Contudo, parece irônico que ao mesmo tempo em que você usa 
os novos termos de Witness Lee, você não adota as novas definições que trariam o verdadeiro 
resgate dos santos. Rejeitamos a falsa suposição implícita de que seguir de perto o ministério 
leva ao formalismo e à morte. Sentimos exatamente o contrário. É uma segurança e uma 
glória permanecermos nas coisas que aprendemos e de que fomos inteirados, sabendo de 
quem o aprendemos [2Tm 3:14]. Irmão Titus, para nós, muitos de seus escritos parecem 
justamente o contrário do falar “a mesma coisa”; em vez disso,  você dá uma nova definição a 
termos comumente utilizados na restauração do Senhor, geralmente no contexto do que foi 
ensinado décadas atrás. Assim sendo, você publicou um livro intitulado The Oneness and One 
Accord e outros dois volumes intitulados Being One with the Ministry to Speak The Healthy 
Words. Francamente, esses dois livros usam a linguagem espiritual da restauração do Senhor, 
mas adicionam o seu próprio tipo de entendimento quanto a essas questões, dizendo que a 
unanimidade entre as igrejas está em receber os santos e ensinar que a responsabilidade final e 
máxima da liderança de qualquer igreja local é atender à própria necessidade local. Isso 
ignora e contradiz todo o ministério e comunhão na unidade do Corpo de Cristo, liberado pelo 
irmão Lee como resultado da ênfase exagerada na autonomia das igrejas, na rebelião de 1987. 
Sua reinterpretação das sete igrejas em Apocalipse nas páginas 92-93 de The Oneness and the 
One Accord também é contraditória ao ensinamento do irmão Lee e conduz à mesma visão, 
justificando e promovendo as diferenças e independência das igrejas locais umas das outras. 
Essa direção nos preocupa com respeito ao futuro da unidade do Corpo de Cristo expressada 
por intermédio da unidade restaurada das igrejas locais. Há outros detalhes que poderiam ser 
apresentados sobre os problemas em suas publicações, mas não é este o propósito desta carta. 
No momento, é suficiente deixarmos claro que sentimos que seus escritos não representam, de 
forma alguma, o ministério na restauração do Senhor.  

Para enfocar novamente o propósito desta carta, repetimos que o sentimento expressado na 
comunhão internacional dos cooperadores deste mês de abril é que as múltiplas publicações 
entre nós estão causando muitos problemas. Não estamos desafiando a validade das igrejas ou 
a sinceridade dos cooperadores. Estamos exortando você, Titus, como a única pessoa que 
pode resolver este problema, a tomar as medidas necessárias. Por amor à unidade da 
restauração do Senhor, apelamos a que interrompa suas publicações em todas as línguas. 
Talvez você se abra a alguns dos outros cooperadores mais antigos no tocante às dificuldades 
que suas publicações apresentam. A maioria de nós espera que você possa liderar outros 
cooperadores e santos sob sua influência a retornar à busca pacífica do ministério do irmão 
Lee com outras igrejas e santos, incluindo a participação nas sete festas. Então, esperamos que 
você desista do caminho de sua independência anterior e volte-se a um compromisso 
verdadeiro de edificar a unidade entre as igrejas na restauração do Senhor. Esperamos 
sinceramente que você e seus cooperadores tenham uma nova resolução em experienciar essa 
unidade por meio da comunhão dos cooperadores entremesclados e das igrejas e santos na 
restauração do Senhor. Esperamos que você possa retornar à comunhão dos cooperadores com 
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a determinação de entremesclar-se com eles e por eles ser limitado de maneira verdadeira. 
Amamos você, Titus, como um conservo no Senhor que tem um vínculo especial conosco por 
meio da nossa herança preciosa na única restauração do Senhor. Estamos abertos à sua 
comunhão com vistas a uma verdadeira solução e restauração do nosso testemunho de 
unidade como o item principal na restauração do Senhor hoje.  

Oramos para que o seu ministério e serviço ao Senhor possam ter um final glorioso. Nós, os 
irmãos que representam a África, Ásia, Australásia, Europa e América do Norte, esperamos 
que o resultado dessa comunhão dê ao Senhor um novo caminho para abençoar a Sua 
restauração. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e de sua restauração, que é tão 
querida a todos nós.  

Seus irmãos e conservos na restauração do Senhor. 

 

 

                                                         


