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Comunhão Especial com os Santos na Restauração do Senhor a respeito a Diversas 
Cartas de Vinte e Um dos Cooperadores Entremesclados para o irmão Titus Chu 

em 2005 e 2006 
 
 
1º de outubro de 2006 
 
 
Os vinte e um cooperadores entremesclados nomeados abaixo desejam abertamente ter 
comunhão com todos os santos na restauração do Senhor a respeito de diversas cartas 
que enviamos ao irmão Titus Chu. Queremos que fique claro qual foi nossa intenção 
quando escrevemos as cartas e prover um simples pano de fundo que dê razões para 
nossos escritos. Como parte dessa comunhão, decidimos tornar público o conteúdo 
dessas cartas. Embora tenha sido uma decisão difícil para nós, estamos contudo, 
convencidos que divulgar essas cartas será um benefício para os santos. Testificamos 
com consciência pura que não fazemos isso levianamente. 
 
De junho de 2005 a junho de 2006 escrevemos três importantes cartas ao irmão Titus 
Chu em nome dos cooperadores entremesclados. Essas cartas resultaram de muitos anos 
de comunhão ente nós depois da partida do irmão Witness Lee. Foram escritas com a 
visão e o desejo de resgatar Titus e alguns de seus cooperadores de tomarem uma 
direção cada vez mais divisiva em sua obra. Na segunda metade de 2004 muitos 
relatórios chegaram aos cooperadores, relacionados aos problemas causados por Titus 
Chu e seu ministério, especialmente pela disseminação dessas publicações com seus 
ensinamentos diferentes, os quais trouxeram confusão entre as igrejas. Em março de 
2005 cerca de cinqüenta cooperadores de diferentes partes da terra se reuniram para ter 
comunhão a respeito dos interesses do Senhor em Sua restauração. Durante essas 
reuniões diversos irmãos se levantaram para testificar sobre os problemas que Titus 
Chu, suas publicações, e alguns de seus cooperadores estavam causando nas igrejas e 
em todo a obra na terra. Com base nesses testemunhos perturbadores decidimos 
escrever a Titus Chu para comunicar-lhe privadamente nossa profunda preocupação a 
seu respeito e suplicar que cessasse sua obra independente e prejudicial de edificar seu 
próprio ministério em nome da restauração do Senhor. 
 
Embora nossa carta de 4 de junho de 2005 tenha sido escrita privadamente a Titus Chu, 
ele optou por compartilhá-la, ao menos porções daquela carta, com mais de cem irmãos 
nas igrejas da região dos Grandes Lagos na área dos Estados Unidos. Posteriormente, 
um dos cooperadores de Titus, de forma seletiva, mencionou e citou porções de nossa 
carta em artigos que postou na Internet e que publicou em revistas impressas pela igreja 
em Cleveland. Nesses escritos, as sentenças de nossa carta que ele citou foram 
apresentadas fora do contexto adequado. Anexamos nossa carta de 4 de junho de 2005 
para que os santos possam perceber sua natureza solene, ainda que afetiva, como 
também as causas de nossa ansiosa preocupação por Titus Chu e pela unidade da 
restauração do Senhor, a qual ele estava e ainda está ostensivamente danificando. 
 
Desde a época de nossa primeira carta, Titus Chu e alguns de seus cooperadores 
tornaram-se cada vez mais fortes em seus ataques ao ministério da era, aos cooperadores 
entremesclados e ao Living Stream Ministry. No entanto, lhe enviamos mais duas cartas 
em 25 de agosto de 2005 e 27 de junho de 2006, demonstrando nosso contínuo cuidado 
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e séria preocupação com ele. Ele postou na Internet uma longa resposta às nossas cartas, 
citando extensivamente nossa última carta e fazendo referências às duas primeiras. Essa 
longa resposta é repleta de falsas acusações e insinuações contra vários cooperadores 
entremesclados, especialmente aqueles que falam no ministério hoje. Essas acusações 
falsas e insinuações malignas serão tratadas separadamente pelos cooperadores numa 
data futura.  
 
A fim de tornar claros a toda a restauração o conteúdo e o histórico de nossas 
correspondências com o irmão Titus Chu, anexamos nossas cartas de 4 de junho de 
2005, 25 de agosto de 2005 e 27 de junho de 2006, (também postadas no site 
www.afaithfulword.org/corresp/specialfellowship.html). Essas três cartas evidenciam 
que nossa motivação sempre tem sido restaurar um obreiro dissidente, salvá-lo de ser 
um fator de divisão do Corpo de Cristo, levar as igrejas a receber novamente seu 
ministério em comunhão com todas as igrejas na restauração do Senhor e livrar os 
santos que estão na restauração de mais danos e confusão. 
 
Cremos que todos os santos lerão essas cartas com pureza, sobriedade, oração e sem 
preconceito, parcialidade e curiosidade. Nossa esperança é que lendo essas cartas, os 
santos possam sentir o espírito com o qual tentamos ajudar o irmão Titus e apreciar 
nosso encargo pela unidade e pela integridade da restauração do Senhor. Nossa oração é 
que o irmão seja restaurado à comunhão do Corpo e que as igrejas em toda a terra 
possam prosseguir na paz do Espírito Santo. 
 
Seus irmãos e conservos na restauração do Senhor, 
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