6 de junho de 2014

Aos santos na restauração do Senhor:
Desde a semana passada, temos recebido muitos e-mails de santos na América do Norte a respeito de
um assassinato na China, perpetrado por membros da seita “Deus Todo-Poderoso” (também conhecida
como “Relâmpago do Oriente”). Esses e-mails expressam preocupação por causa de notícias da mídia
social chinesa sobre uma declaração da Associação Anti-Seitas do governo chinês, levada ao ar primeiro
na Televisão Central da China (CCTV). Em sua manifestação, a Associação Anti-Seitas atinge os santos
nas igrejas locais:
Os Gritadores: Também conhecidos como “A Igreja de Deus”, que chamam a si mesmos de
“Igreja Local” e “Restauração do Senhor”. Esse grupo foi fundado nos Estados Unidos em 1962
por um chinês americano chamado Witness Lee e gradualmente se desenvolveu em uma seita
organizada tendo como seu centro o “Living Stream Ministry” nos Estados Unidos, com
baluartes no “The Gospel Book Room” em Taiwan e o “Hong Kong Bible Research and Education
Centre” em Hong Kong, e com bases auxiliares em países do Sudeste Asiático como Tailândia,
Malásia e Filipinas. Eles estão se espalhando por diversos lugares do mundo com uma ênfase em
infiltrarem-se na China.
Ataques desse tipo contra a restauração do Senhor não são novos. Desde a prisão de Watchman Nee em
1952, o governo chinês o rotulou como “contrarrevolucionário” e desde 1983 o governo chinês tem
rotulado Witness Lee como líder e cabeça da seita dos “Gritadores”. Por todas as décadas, desde a
prisão de Watchman Nee, as igrejas locais têm sido perseguidas continuamente por razões políticas,
sofrendo ataques religiosos. Milhares de crentes e milhares de líderes de igrejas na China têm sido
presos e muitos foram martirizados por causa da sua fé.
Em 2009, em uma declaração à Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, o deputado Chris Smith
reconheceu a contribuição de Watchman Nee para a igreja na China e para os crentes no Ocidente:
A revista Christianity Today [Cristianismo Hoje] recentemente homenageou Watchman Nee
como um dos 100 cristãos mais influentes do século XX. Watchman Nee morreu há mais de
trinta anos, mas sua vida e obra continuam a influenciar milhões de cristãos protestantes na
China. Hoje, mais de três mil igrejas fora da China, incluindo centenas nos Estados Unidos,
consideram-no como um dos seus fundadores espirituais e teológicos...
Em 1952, o governo chinês prendeu Nee e muitos outros líderes cristãos por causa de sua fé.
Nee nunca foi libertado. (...) Em 1972 ele morreu aos 71 anos de idade em uma fazenda de
trabalhos forçados.
Em 29 de abril deste ano, o deputado federal Joe Pitts fez uma declaração adicional à Câmara dos
Deputados condenando a perseguição política e religiosa aos santos na China:
Na China continental, o número de crentes “escondidos” que seguem o ministério de Nee e Lee
tem continuado a crescer apesar das medidas frequentemente severas do governo chinês
visando suprimi-los e persegui-los abertamente. Historicamente, os membros das igrejas na
China que apreciam o ministério de Nee e Lee estão entre os mais violentamente perseguidos.
Milhares foram presos, inúmeros espancados e muitos foram até mesmo martirizados. Estimase hoje que haja dois milhões de crentes e milhares de igrejas locais na China que obtêm seu
suprimento e nutrição espirituais do ministério de Nee e Lee.

Recentemente, chegaram informações ao ocidente de que crentes cristãos em duas províncias
foram presos simplesmente porque possuíam exemplares da Versão Restauração, uma Bíblia de
estudo publicada pelo Living Stream Ministry e pelo Taiwan Gospel Book Room, editora
estabelecida por Lee em Taiwan. Hoje, Watchman Nee ainda é rotulado de
“contrarrevolucionário perigoso” e Witness Lee é oficialmente rotulado de “líder de seita”. Os
escritos de ambos foram banidos da China.
Nos últimos anos, diversos líderes cristãos respeitados legitimaram o ministério de Watchman Nee e
Witness Lee, assim como a prática das igrejas locais. Em 2006, ao concluir um estudo de dois anos sobre
as igrejas locais, sobre o Living Stream Ministry e sobre as publicações de Watchman Nee e Witness Lee,
o Seminário Teológico Fuller publicou seus achados em uma declaração oficial:
É conclusão do Seminário Teológico Fuller que os ensinamentos e práticas das igrejas locais e
seus membros representam a fé cristã bíblica, histórica e genuína em todos os aspectos
essenciais. (...) descobrimos consistentemente que, quando examinados com justiça à luz da
Escritura e da história da igreja, os ensinamentos verdadeiros em questão têm significativas
credenciais bíblicas e históricas. Portanto, cremos que eles merecem atenção e consideração de
todo o Corpo de Cristo.
Em 2009, o Instituto Cristão de Pesquisas (Christian Research Institute – CRI), dirigido por Hank
Hanegraaf, concluiu seu próprio estudo de seis anos com uma edição da revista Christian Research
Journal (CRJ) dedicado às igrejas locais, declarando: “Estávamos Errados!” Nessa publicação, o EditorChefe do CRJ, Elliot Miller, também documentou a perseguição aos santos na China pelo governo chinês:
Quando os comunistas tomaram o poder, foi desencadeada severa perseguição às IC [“Igrejas
Locais”] e Nee foi preso em 1952, onde morreu vinte anos depois. Nee enviou Lee para Taiwan
para ajudar a garantir que o movimento e as verdades do Novo Testamento que eles haviam
“restaurado” sobrevivessem.
(...) Para os cristãos nos Estados Unidos, ser rotulado de membro de seita somente causa
humilhação; para os cristãos na Ásia, pode resultar em grande perseguição, da qual não temos
que nos preocupar aqui.
Com esta carta, queremos fornecer aos santos informações precisas e recursos úteis a fim de dissipar
qualquer mal-entendido que possa afetar os novos crentes ou amigos do evangelho que tenham
recebido falsa informação. A esse respeito, esperamos que os recursos que se encontram nos links
abaixo sejam úteis:
•
•
•
•
•
•

Declaração do Congresso – “Em reconhecimento a Watchman Nee” Inglês
Declaração do Congresso – “Em reconhecimento a Watchman Nee e Witness Lee” Inglês
Declaração do Seminário Teológico Fuller Português
Instituto Cristão de Pesquisas (CRI) – “Sobre as Igrejas Locais” Inglês
Testemunhos de estudiosos cristãos e líderes ministeriais respeitados Inglês
Palavras de líderes cristãos na China Chinês

Por favor, continue a orar pelo serviço do DCP de esclarecer qualquer associação falsa da restauração do
Senhor com seitas malignas e, por favor, continue a orar para que o ministério de Watchman Nee e
Witness Lee seja totalmente disponível ao povo de Deus na China.
Os que servem no DCP

