O Seminário Teológico Fuller e líderes das igrejas locais e do seu serviço de publicação, o
Living Stream Ministry (LSM), completaram recentemente dois anos de extenso diálogo.
Durante esse período, o Seminário Fuller conduziu uma revisão e um exame completos dos
principais ensinamentos e práticas das igrejas locais, com ênfase específica nos escritos de
Witness Lee e Watchman Nee, como publicados pelo Living Stream Ministry. Esse processo
foi empreendido em uma tentativa de responder muitas das questões e acusações que são
frequentemente associadas a esse grupo de igrejas, e para situar os ensinamentos e práticas
desses dois homens e das igrejas locais à luz do cristianismo histórico e ortodoxo. Participantes no diálogo de Fuller incluíram o dr. Richard Mouw, Presidente e Professor de Filosofia
Cristã; o dr. Howard Loewen, Decano da Escola de Teologia e Professor de Teologia e Ética;
e o dr. Veli-Matti Karkkainen, Professor de Teologia Sistemática. Representando as
igrejas locais estavam Minoru Chen, Abraham Ho e Dan Towle. Representando o LSM
estavam Ron Kangas, Benson Phillips, Chris Wilde e Andrew Yu.
A conclusão do Seminário Fuller é que os ensinamentos e práticas das igrejas locais e de seus
membros representam a fé cristã genuína, histórica e bíblica em cada aspecto essencial. Uma
das incumbências iniciais que o Seminário Fuller enfrentou foi determinar se a descrição
do ministério tipicamente apresentado por suas críticas reflete os ensinamentos do ministério
de modo preciso. Nesse ponto encontramos uma grande disparidade entre as percepções
que foram geradas em alguns círculos com relação aos ensinamentos de Watchman Nee e
Witness Lee e os ensinamentos reais encontrados em seus escritos. Particularmente, os
ensinamentos de Witness Lee foram grosseiramente deturpados e por isso, muito
frequentemente, malentendidos na comunidade cristã em geral, especialmente entre
aqueles que se classificam como evangélicos. Descobrimos comsistentemente que, quando
examinados de modo correto à luz da escritura e da história da igreja, os ensinamentos reais
em questão têm significado bíblico e credibilidade histórica. Por isso, cremos que eles
merecem a atenção e a consideração de todo o Corpo de Cristo.
É importante notar, ao entender o processo pelo qual passamos, que atenção considerável foi
devotada ao princípio da posição dessas igrejas sobre os elementos básicos da fé cristã
genuína aderida por todos os cristãos verdadeiros. Cremos que se o acordo nos dogmas
básicos da fé pode ser claramente estabelecido, então diálogo e discussão subsequentes
com relação a ensinamentos devidamente não-essenciais caem na esfera da comunhão dos
crentes. Essa determinação foi feita ao ler suas publicações e por meio da nossa comunhão
em cinco reuniões face a face entre o Seminário Fuller e os representantes das igrejas e desse
ministério. Quanto ao seu ensinamento e testemunho com relação a Deus, à Trindade, à
pessoa e à obra de Cristo, à Bíblia, à salvação e à unidade e unicidade da Igreja, o Corpo de
Cristo, nós os encontramos inequivocadamente ortodoxos. Além do mais, encontramos sua
profissão de fé consistente com os principais credos, embora sua profissão de fé não tenha o

formato de um credo. Além disso, podemos dizer, com certeza, que não encontramos
nenhuma evidência de seita ou de atributos de seita entre os líderes do ministério ou entre os
membros das igrejas locais que são fiéis aos ensinamentos representados nas publicações
do Living Stream Ministry. Por conseguinte, tranquila e confortavelmente podemos
recebê-los como crentes genuínos e comembros do Corpo de Cristo, e recomendamos sem
reservas que todos os crentes cristãos da mesma maneira lhes ofereçam a destra da
comunhão.
Nossos momentos juntos foram caracterizados por um diálogo sincero, aberto, transparente e
irrestrito. Houve muitos tópicos que nós, do Seminário Fuller, nos aproximamos com
interesse específico, tais como a Trindade, o mesclar da divindade com a humanidade, a
deificação, o modalismo e sua interpretação e prática da igreja “local”, as naturezas divina e
humana de Cristo, e sua atitude em relação aos crentes de fora das suas congregações. Foinos dada a liberdade sem limites para explorar cada uma dessas áreas. Em todos os exemplos
descobrimos que o entendimento público de alguns tem pouco a ver com os ensinamentos
publicados, bem como com as crenças e práticas dos crentes nas igrejas locais.
Essa declaração tem a intenção de prover aos interessados uma visão panorâmica e geral do
processo em que nos envolvemos e nossas conclusões. Essa afirmação resumida será seguida
nos próximos meses por um artigo endereçando o já mencionado e outros tópicos teológicos
importantes em maiores detalhes. Representantes das igrejas locais e do Living Stream
Ministry concordaram em escrever um esboço de uma declaração em forma de sumário de
seus ensinamentos sobre os principais tópicos de interesse com relação a eles. O Seminário
Fuller oferecerá comentários sobre esses ensinamentos, da forma como viemos a entender
depois de pesquisa e diálogo significativos.
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