UMA ADVERTÊNCIA A TODOS OS SANTOS E A TODAS AS IGREJAS NA RESTAURAÇÃO DO
SENHOR ACERCA DE TITUS CHU E DAQUELES QUE PROMOVEM E DISSEMINAM SEUS
ENSINAMENTOS, PUBLICAÇÕES, PRÁTICAS E IDÉIAS DIVISIVAS
1º de outubro de 2006
“Atentai por vós mesmos e por todo o rebanho, entre os quais o Espírito Santo vos tem posto por supervisores,
para pastorear a igreja de Deus, que Ele obteve por meio do Seu próprio sangue. Sei que, após a minha partida,
lobos ferozes entrarão no meio de vós, não poupando o rebanho. E que, dentre vós mesmos se levantarão
homens, falando coisas pervertidas para atrair a si os discípulos. Portanto, vigiai.” (At 20:28-31a)
“Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina
que aprendestes; afastai-vos deles.” (Rm 16:17)
“Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está
pervertida, e vive pecando, e por si mesma está condenada.” (Tt 3:10-11)
Com o coração pesaroso e profundamente cientes das conseqüências desse ato, os assinantes dessa carta fazem
dessa declaração uma advertência em nome de todos os cooperadores entremesclados na restauração do Senhor.
Pedimos a todos os líderes e aos santos da restauração que leiam-na cuidadosamente e na sua totalidade com
muita oração.
Nos últimos dois anos o irmão Titus Chu, alguns dos seus cooperadores e outros líderes sob sua influência
produziram uma quantidade crescente de artigos criticando o ensinamento do ministério na restauração do
Senhor, atacando a direção do ministério, e promovendo muitas idéias que são dissidentes do ministério que
temos recebido. Esses artigos foram disseminados mundialmente em publicações e especialmente via Internet,
correio eletrônico e websites. Essa oposição tem sido intensificada nos últimos meses, afetando algumas igrejas
e santos que não conhecem os fatos que estão encobertos na situação atual.
Há pouco tempo atrás Titus Chu publicou deliberadamente na Internet uma carta que escreveu a vinte e um
cooperadores entremesclados em resposta a uma antiga correspondência entre eles. Tomamos conhecimento
também que ele está expondo pessoalmente o conteúdo de sua carta em vários lugares. Sua carta confunde,
engana e de fato ilude os desinformados porque ela deturpa muitas questões, inclusive a comunhão de todas as
cartas que os cooperadores entremesclados lhe escreveram (vide
www.afaithfulword.org/corresp/specialfellowship.html).
Estamos publicando essa advertência por causa do contínuo dano à restauração do Senhor que está sendo
causado pela propagação desses artigos e declarações negativas. Sentimos um grande pesar pelo fato de que a
situação atual da restauração do Senhor tenha nos forçado a fazer uma declaração pública acerca de questões
que agora têm se tornado uma ameaça para o testemunho da unidade da restauração.
Por que essa declaração é necessária:
1. O irmão Titus Chu e todos aqueles que promovem e defendem ativamente o seu ministério estão
claramente se separado da grande maioria das igrejas, santos, irmãos líderes e cooperadores por toda a terra
que estão buscando ser fiéis ao ministério completo de Watchman Nee e Witness Lee, que é o ministério do
Novo Testamento. Titus Chu e alguns dos que o auxiliam estão em uma dissensão aberta acerca das
verdades bíblicas específicas e práticas orgânicas que fazem parte da herança valiosa que a restauração do
Senhor recebeu por meio do ministério desses dois servos especiais de Deus.
2. Titus Chu mantém opiniões diferentes (1Co 1:10; 1Co 11:19; Gl 5:20), expõe ensinamentos diferentes
(1Tm 1:3; Rm 16:17; Ef 4:14), e encoraja práticas diferentes (1Co 4:17; Fp 4:9; 1Tm 4:15) daquelas
proferidas e mantidas usualmente na restauração do Senhor. Ele construiu um ministério diferente ao lado
do único ministério da restauração, está fazendo uma obra diferente, que na verdade é a sua própria obra,
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dentro da única obra da restauração do Senhor, e com todas as intenções e propósitos, ele está realizando
uma “restauração” diferente na extensão da restauração do Senhor. Essas diferenças conduziram a uma
dissensão e uma oposição aberta da parte do Titus Chu e de alguns dos seus cooperadores, como expresso
no que se segue:
a. Desafiando e rejeitando o ensinamento do irmão Watchman Nee e do irmão Witness Lee sobre a
singularidade da visão desta era, o ministério e o ministro da era e do sábio construtor.
b. Difamando o Living Stream Ministry, publicador do ministério de Watchman Nee e Witness Lee, e
aqueles que nela servem, ao declarar que o Living Stream Ministry é o quartel–general que exerce
controle sobre as igrejas em toda a terra.
c. Alegando que as publicações do Living Stream Ministry têm substituído a Bíblia como a origem em
algumas igrejas e são enfatizadas acima da Bíblia.
d. Desencorajando e até mesmo impedindo pessoas de participarem das sete reuniões internacionais
anuais, dizendo que essas reuniões são antibíblicas e são usadas como meio para controlar as igrejas.
e. Depreciando e deturpando o treinamento de tempo integral em Anaheim, para impedir os santos de
participarem no treinamento.
f.

Opondo-se à lealdade dos cooperadores entremesclados às práticas do irmão Nee e aos ensinamentos e
práticas do irmão Lee em ser restrito a uma única publicação (não como item da fé comum, mas
relacionado ao único som de trombeta do ministério)

g. Promovendo sua própria publicação desenvolvendo ensinamentos e interpretações diferentes, e assim
produzindo confusão e divisão.
h. Acusando os cooperadores entremesclados de serem intolerantes às diferentes interpretações, desviando
assim a atenção dos santos para o fato de que eles ensinam diferentemente do ministério do Novo
Testamento.
i.

Acusando os cooperadores entremesclados de promoverem conformidade e uniformidade entre as
igrejas e os santos.

j.

Afirmando que não há o falar do Senhor por meio do ministério para todas as igrejas, abrindo assim a
porta para falares, ensinamentos e lideranças diferentes na restauração do Senhor.

k. Alegando que não há autoridade no Corpo de Cristo além dos limites da localidade e não há maneira
prática de saber o sentimento do Corpo fora de uma igreja local individual, deixando assim cada igreja
livre para fazer o que é certo aos seus próprios olhos sem preocupar-se com o Corpo de Cristo como
um todo.
l.

Promovendo o isolamento das igrejas da comunhão comum de todas as igrejas no Corpo de Cristo em
nome da praticidade da administração local.

m. Argumentando que as igrejas que buscam a comunhão geral da restauração do Senhor não são mais
igrejas locais, mas “igrejas ministeriais”
n. Levando a cabo, no modo da rivalidade, movimentos independentes na obra em vários continentes por
meio de suas próprias conferências, treinamentos e publicações.
3. Titus Chu e seus cooperadores particulares criticam publicamente a ênfase do ministério sobre o falar atual
do pico elevado das verdades da revelação divina, descrevendo os irmãos que são fiéis a tal falar como
cegos e religiosos. Enquanto Titus Chu usa certas terminologias do pico elevado das verdades ao falar e
escrever, ele humilha aqueles que enfatizam essas verdades, envolvendo o irmão Lee e as próprias
verdades. Ele também muda o significado e a aplicação de muitos termos bíblicos e conceitos (como o
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Corpo de Cristo, comunhão, entremesclar, unidade, ministério, unanimidade, e cooperação) que formam a
base de algumas práticas e ensinamentos cruciais da restauração do Senhor. Fazendo isso, ele compromete
tanto a natureza como o curso da restauração.
4. Titus Chu e alguns dos seus cooperadores acusam os irmãos que levam a cabo a obra do ministério por
meio do entremesclar de estabelecer uma organização mundial supervisionando a obra, ou tentando um
controle central, e substituindo o Corpo orgânico de Cristo por uma organização global. Essas falsas
acusações procuram enfraquecer o entremesclar dos cooperadores no seu serviço na restauração do Senhor.
5. Titus Chu e alguns dos seus cooperadores distorcem o sentido das palavras do irmão Lee acerca do
arrependimento das falhas da igreja ao receber os crentes para justificar sua abertura e aceitação de muitos
dos desvios e práticas mundanas do cristianismo de hoje.
6. Titus Chu e alguns dos seus cooperadores conduzem muitos dos novos crentes ao orgulho, ambição e
corrupção, apoiando o uso que eles fazem dos meios mundanos e carnais para pregar o evangelho e crescer
em número.
7. Apesar de Titus Chu ter sido levantado por meio do ministério do irmão Lee a de até mesmo ter sido útil
nos primeiros anos a ele, o irmão Lee se tornou completamente ciente da natureza destrutiva da obra de
Titus Chu. Em princípio ele preveniu repetidamente em público a muitos santos dos seus perigos e disse o
mesmo privadamente em detalhes a muitos cooperadores. Ele advertiu particularmente que Titus Chu está
edificando uma obra de divisão. Lamentavelmente, essa obra tem crescido e está agora abertamente
manifesta.
8. Antes do seu falecimento, o irmão Lee tentou entremesclar Titus Chu e alguns dos seus cooperadores em
uma única obra na restauração do Senhor. Depois que o irmão Lee partiu para estar com o Senhor, os
irmãos que se esforçavam para levar a cabo o seu ministério continuaram abertos a Titus Chu e seus
cooperadores, e durante um período de oito anos tentaram se entremesclar. Isso foi feito por meio de
tentativas públicas e pessoais para reconciliá-los com a visão do irmão Lee da restauração do Senhor e sua
obra. Por alguns anos, Titus Chu estava aparentemente de acordo com essa direção, mas em 2004 ele e
alguns dos seus auxiliadores começaram a criticar abertamente os cooperadores e as igrejas na restauração
e até agora continuam a fazê-lo de uma maneira gradativa.
Declaramos inequivocamente a falsidade de muitas acusações feitas por Titus Chu e alguns dos seus
cooperadores contra os cooperadores entremesclados e contra a própria restauração. Testificamos fortemente
que na restauração do Senhor não há uma organização mundial, mas somente a comunhão das igrejas locais na
unidade. Não há hierarquia, mas somente o entremesclar dos santos para a edificação do Corpo de Cristo. Não
há tentativa de unificação, mas somente o esforço conjunto dos cooperadores para a unanimidade no mover de
Deus. Podemos ainda testificar que a natureza da restauração do Senhor não mudou desde a partida do irmão
Lee. A restauração ainda está avançando na linha central da economia de Deus segundo a doutrina e a
comunhão dos apóstolos, corporificadas no ministério do Novo Testamento. Falando de uma maneira geral, os
santos e as igrejas estão se esforçando para serem constituídos do pico elevado das verdades da revelação
divina, para viver a vida corporativa do homem-Deus, e praticar o caminho ordenado por Deus no sacerdócio
do evangelho do Novo Testamento, com toda a visão do único objetivo da edificação das igrejas locais a fim de
obter a realidade do Corpo de Cristo.
A grande mudança que ocorreu nesses nove anos desde a partida do irmão Lee é que o irmão Titus Chu e
alguns dos seus seguidores se tornaram cada vez mais facciosos e audaciosos na sua atitude e comportamento.
A expansão da sua obra e dos seus ensinamentos diferentes tem semeado discórdia. Eles se desviaram da linha
central da restauração do Senhor e se retiraram e distanciaram da comunhão dos cooperadores que trabalham
juntos para levar a cabo o ministério da restauração do Senhor por toda a terra. A despeito da sua reivindicação
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de que tem se esforçado para ser um com a restauração, o fruto da obra de Titus Chu, que é o resultado das suas
visões diferentes, seu ministério diferente, e de seus numerosos ensinamentos e práticas diferentes, está sendo
agora manifestado em vários lugares, causando mesmo divisões em igrejas da restauração do Senhor. Seus
próprios escritos e o resultado da sua obra deveriam convencer os santos a discernir que o seu ministério é
diferente do ministério que é produzido pela restauração do Senhor e continua suprindo a restauração e a
liderando.
Com base nos princípios definidos nas Escrituras pelos apóstolos e praticados pelo irmão Lee e pela
restauração no passado, devemos agora ser fiéis ao Senhor e à restauração e publicar uma forte
advertência a todos os santos e a todas as igrejas. Em Romanos 16:17 Paulo nos exorta a observar
aqueles que provocam divisões e escândalos contrários ao ensinamento que temos aprendido, para nos
afastarmos deles. Segundo essa palavra, exortamos solenemente a todos os santos a nos unirmos e
observarmos o irmão Titus Chu e todos aqueles que disseminam suas visões diferentes e o seu falar
dissidente, e afastar-nos deles. Com a finalidade de preservar a eles mesmos e o resto do Corpo,
recomendamos aos santos que se mantenham vigilantes para com essas pessoas contagiosas e divisivas e
cessem qualquer contato com elas. De acordo com Tito 3:10, um homem faccioso — um homem herético,
sectário que causa divisões por formar partidos na igreja segundo suas próprias opiniões — deve ser
repelido, rejeitado após a primeira e segunda admoestação. Rejeitá-lo não quer dizer que o excluímos.
Antes, significa que o colocamos em quarentena para salvar tanto aquele que está contagiado como o
resto do Corpo.
Também admoestamos aos santos para que não leiam os materiais publicados por esses irmãos em forma
impressa ou distribuídos pela Internet. Tais materiais estão cheios de questionamentos e argumentos da
palavra que propagam doenças espirituais e morte (1Tm 6:4; 2Tm 2:16-17, 23). O irmão Titus Chu e
seus seguidores dissidentes empregam arrazoamentos contenciosos, manipulam a Escritura e o falar de
outros, distorcem histórias, e fazem apelo emocional para ganhar simpatia, enganam os desinformados e
inocentes a fim de atraí-los para si (At 20:29-30). Precisamos ser cuidadosos com alguém que está
espalhando doença espiritual e manter-nos afastados dele (Nm 6:6-9 e notas de rodapé). Devemos vencer
qualquer afeição pessoal e posicionar-nos resolutamente com o testemunho da unidade na única
restauração do Senhor. Precisamos perceber também que a neutralidade nessa questão por causa de um
bom coração não edifica mas destrói o Corpo de Cristo. Outra vez, recomendamos a todos os santos e a
todas as igrejas em toda a parte a praticar a verdade afastando-se de cada fator e pessoa que causa
dissensão e divisão na restauração do Senhor.
Estamos profundamente tristes em publicar a presente advertência, mas a necessidade é colocada sobre nós ao
procurarmos ser fiéis ao Senhor, à igreja e aos santos. Quando nos confrontamos com o presente problema, não
clamamos superioridade na nossa posição ou perfeição na nossa condição, antes, somente declaramos resolução
e firmeza à preciosa restauração do Senhor. Como o irmão Lee disse muitas vezes — e nós nos esforçamos para
imitá-lo — somos os pequenos e inaproveitáveis servos do Senhor em Seu ministério e Sua restauração. Não
nutrimos ofensa pessoal e não queremos nenhum mal ao irmão Titus Chu e àqueles que disseminam suas visões
divisivas e o seu falar dissidente. Temos sido pacientes com essa situação por muitos anos, como sempre,
almejando o seu arrependimento. Oramos para que eles recebam misericórdia de Deus a fim que tenham um
genuíno retorno dos seus erros voltando-se para o único entremesclar na comunhão da restauração do Senhor,
isto é, seguir novamente as pisada do rebanho.
Que o Senhor seja gracioso para todos aqueles que O amam em incorruptibilidade, e que Ele nos livre do
maligno. Finalizando, do fundo do nosso ser fazemos eco à última oração do irmão Lee: “Senhor, fortaleça a
Tua restauração.” Amém
Em nome de todos os cooperadores entremesclados na restauração do Senhor:
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