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A todos os santos nas igrejas na restauração do Senhor: 
 
Durante anos, o website The Bible—Recovery Version (bibleread.online em inglês; biblialeer.online em 
espanhol; bible-ru.ru em russo) tem fornecido acesso ilegal à maioria das publicações do Living Stream 
Ministry e do Bible Book Depot (BBD), assim como um aplicativo Andróide correspondente para aparelhos 
celulares. Muitos santos usam esses recursos para ler as publicações do ministério, incluindo a Holy Bible 
Recovery Version e as mensagens de Estudos-vida. Hoje emitimos uma séria advertência a respeito desses 
website e aplicativo. 

O website The Bible—Recovery Version foi criado em Kiev, Ucrânia, pelo irmão Ruslan Skuratov. Esse site 
tem oferecido, ilegalmente e sem autorização, livros do ministério, hinos e outros materiais há muitos anos, 
todos extraídos de publicações com direitos autorais do BBD ou do LSM. Os irmãos do BBD responsáveis 
pela obra de publicações no mundo de língua russa tentaram diversas vezes ter comunhão com Skuratov, 
pedindo-lhe que respeitasse os direitos autorais do LSM e do BBD, e que fechasse o seu website, mas, todas 
as vezes, o irmão Skuratov rejeitou asperamente essa comunhão. Ele continuou a desenvolver seu site e, em 
determinado momento, começou a fazer acusações contra o BBD. Mais tarde, o LSM, em comunhão com a 
obra na Ucrânia e com a igreja em Kiev, pediu diversas vezes a esse irmão que retirasse o material ilegal e, 
todas as vezes, ele se recusou. Por fim, o LSM contatou Skuratov através de um escritório de advocacia 
ucraniano, mas ele continuou não concordando. 

Além do website The Bible—Recovery Version, em 2016, Skuratov criou um aplicativo Andróide que 
disponibiliza o conteúdo do seu website. 

Além de violar a lei de direitos autorais, oferecendo conteúdo ilegalmente, Skuratov começou recentemente 
a recomendar aos seus leitores material publicado por opositores da restauração do Senhor. Esse material 
contém veneno espiritual que pode causar sérios danos espirituais aos santos. 

Particularmente, uma versão online do livro Speaking the Truth in Love, de John Ingalls, foi incluída nesse 
website e promovida ostensivamente em sua página inicial. De 1987 a 1989, John Ingalls provocou uma 
rebelião profunda em Anaheim, na Califórnia, contra a restauração do Senhor. Essa rebelião se espalhou e 
afetou um grande número de santos e de igrejas, fazendo com que muitos santos deixassem a restauração do 
Senhor. Alguns ficaram tão abatidos que perderam a fé no Senhor e na Sua verdade e foram para o mundo. 
Mais tarde, ele publicou mais livros, nos quais continuou a opor-se à restauração do Senhor e a envenenar os 
santos. Agora, o seu livro é oferecido de graça no website The Bible—Recovery Version ao lado de livros do 
ministério de Watchman Nee e Witness Lee. 

Não queremos que nenhum santo seja envenenado espiritualmente por esse material. Portanto, instamos todos 
os santos a não usar o website The Bible—Recovery Version, não instalar o aplicativo Andróide em seus 
aparelhos e não oferecer nem recomendar aos outros, especialmente aos novos santos. Se esse aplicativo 
estiver instalado no seu aparelho, encorajamos que você o desinstale imediatamente. Devemos ser fiéis à nossa 
consagração ao Senhor e a não tocar na morte (Nm 19:11, 13-16; Lv 11:31). Ao usar esse website e esse 
aplicativo, vocês podem, inconscientemente, envenenar a si mesmos e a outros. 

Que o Senhor nos preserve na unidade do Espírito para a edificação do Seu Corpo. 

Nele, 

Os irmãos que administram o Living Stream Ministry 


