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O propósito primário desta narração excitante é honrar a Deus com a verdade e encorajar aqueles que nunca                  

tiveram o sonho - ou talvez o perderam - de compartilhar o sonho de Jesus da “evangelização de todas as                    

nações nesta geração.” (1 Timóteo 2:3-4) Visto que vivemos em uma era em que a proliferação da informação é                   

normalmente distorcida, eu tenho buscado investigar meticulosamente e documentar em primeira-mão -            

incluindo minha própria - a incrível história da difusão do verdadeiro cristianismo dos anos 70 até este dia. Muito                   

desta rica história está entrelaçada com a vida de meu “parceiro no evangelho” Kip McKean - conhecido como                  

um pregador, missionário, reformador, teólogo e humanitário. Portanto, usando muitas de suas experiências             

como uma linha do tempo - sua fé, suas falhas e sua chama reacendida - permitiram uma interpretação                  

detalhada deste “relato [histórico] ordenado.”  (Lucas 1:1-4; Atos 1:1) 

 



Kip McKean em Smokey Mountain fora de Manila em 1989! 

VISÃO GERAL 

Dr. Thomas Wayne McKean II ( 31 de Maio, 1954 - presente) foi nomeado segundo seu ancestral Thomas                  

Mckean, que foi um dos signatários da Declaração de Independência. (Sua mãe o apelidou de “Kip”) Em 2003,                  

Kip se tornou evangelista para a Igreja de Cristo Internacional de Portland. Em outubro de 2006, depois de três                   

valentes anos de esforço para trazer reforma as Igrejas de Cristo Internacionais que se desintegravam, o                

Espírito Santo usou Kip, logo juntou-se a outros valentes discípulos em todos os continentes, para dar início ao                  

novo Movimento de Portland / Comprometimento Total! 

Em Maio de 2007, Kip e Elena McKean juntamente com 40 outros discípulos de Portland implantaram a Igreja                  

Cristã Internacional da Cidade dos Anjos, que agora tem 1,200 nos Cultos de Domingo! Enquanto liderando a                 

Igreja da Cidade dos Anjos, Kip serviu como o “Evangelista de Missões Mundial” para o, agora, movimento                 

Cristão que cresce mais rapidamente no mundo! Outro marco atingido em 2012, décadas de sonhos e orações                 

foram cumpridos com a fundação do Colégio Internacional de Ministros Cristãos onde Kip serve como               

presidente. 

De nota em 1979, Kip e Elena foram convidados para liderar a Igreja de Cristo de Lexington (depois renomeada                   

Igreja de Cristo de Boston). Desses “30 futuros discípulos”, o Espírito acendeu um movimento de igrejas                

conhecido como Movimento de Boston e em 1994 renomeou a Igreja de Cristo Internacional. O abraço tenaz de                  

Kip do sonho radical de Jesus de “evangelizar as nações em uma geração,” sua corajosa reforma teológica, seu                  

fervor pessoal juntamente com sua carismática e intransigente pregação bíblica, permitiu que o Espírito tomasse               

o evangelho de uma pequena igreja definhando em Boston para se tornar quase 400 igrejas em 171 em 196                   

nações do mundo no ano de 2000! Então este nobre esforço foi tragicamente dizimado em 2001, 2002 e 2003,                   

Deus enviou Kip a um caminho rochoso de sofrimento e redenção. Por dois anos, ele vagou numa solitária,                  

vastidão espiritual, que o humilhou grandemente. Contudo, esses dias sombrios finalmente fortaleceram a             

decisão de Kip de cumprim “o sonho”. Portanto em 2014, e é incrível que em apenas sete anos, o novo                    

movimento Totalmente Comprometido de Deus tem quase 60 congregações em 26 nações.... e subindo! Por               

uma perspectiva histórica, nenhum outro pregador no século passado tem sido diretamente responsável pela              

implantação de tantas congregações ao redor do mundo! 

Referindo-se à “evangelização das nações nessa geração”, alguns têm perguntado, “Qual será a diferença              

nesse ‘segundo tempo’?” Isso pressupõe a questão, “Pode ser diferente na segunda vez?” A resposta na                

escritura é um retumbante sim! A primeira vez que os Israelitas se aproximaram da Terra Prometida, a sua falta                   

de fé os levou o desejo maligno de escolher um líder diferente do que Deus havia escolhido e retornar a vida de                      

escravidão no Egito. Essa falta de fé em última instância resultou em suas mortes no deserto. A segunda vez                   



que o Espírito guiou os Israelitas para a fronteira da Terra Prometida, o povo Hebreu - tendo aprendido a confiar                    

em Deus em suas caminhadas pelo deserto - agora tiveram sucesso em tornar realidade o sonho e a promessa                   

de Deus. Esse mesmo ensinamento do passado com fé será verdadeiro para o novo Movimento de Total                 

Comprometimento à Deus. Como Kip pregou no Jubileu de 2010 sobre o tema A Terra Prometida na Segunda                  

Tentativa, “A segunda vez é melhor porque Deus recompensa a busca”. 
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VIDA PREGRESSA E FAMÍLIA 

Kip McKean nasceu em Indianapolis, Indiana em 31 de Maio de 1954. Como muitos jovens dos anos 60, ele foi                    

inspirado por aqueles que se recusam a se comprometer e estavam dispostos a sacrificar tudo por uma causa                  

justa. Este comportamento também está enraizado na herança da família McKean, como visto pela coragem de                

um de seus ancestrais, Thomas McKean. Como todos os "signatários da Declaração de Independência", as               

ameaças de morte eram comuns. Curiosamente, Thomas McKean não só era um "signatário" para Delaware,               

mas também era "o Presidente" do Congresso da Confederação - o mais alto cargo nos novos Estados Unidos                  

da América - quando chegou a notícia do General Washington que os britânicos se renderam! 

O pai de Kip, servindo como almirante na Marinha dos Estados Unidos, tornou-se uma forte influência e um                  

modelo de liderança e excelência. Sua mãe, uma artista muito talentosa, nutriu nele um calor, bem como um                  

caráter de resiliência. Entre as idades de sete e de 16, cada verão Kip ao lado de seu querido irmão mais novo                      

Randy e sua querida irmã mais nova Dana, gastou um mês com cada grupo de avós - "Grampy e Grammy" e                     

"vovô e avó." Aqueles dias com seus avós em Michigan e Indiana, respectivamente, aumentou seu senso de                 

aventura e aprofundou seu amor e apreço pela família. 

http://www.kipmckean.com/#_Toc185599064


 

Ambos os pais de Kip - Tom e Kim - celebram seus aniversários de 80 anos no verão de 2008! 

Durante seus anos de colegial - em Virginia Beach, Virginia; Winter Park, Flórida; e Libertyville, Illinois - Kip era                   

um atleta ativo, selecionado para ser membro da Sociedade de Honra Nacional, e também conseguiu o nível de                  

Águia nos escoteiros. Durante esses anos de formação, os heróis de Kip se tornaram John F. Kennedy e Dr.                   

Martin Luther King Jr. No entanto, com o tempo, seu maior herói seria Jesus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CASAMENTO E FILHOS 

 

 

Kip e Elena casam dia 11 de Dezembro de 1976! 



Kip se casou com Elena Garcia-Bengochea em 11 de dezembro de 1976. Elena nasceu em Havana, Cuba em 2                   

de setembro de 1955 e fugiu com sua família para os Estados Unidos em um barco em 1959. Cresceu em                    

Gainesville, Flórida, Elena frequentou PK Yonge Colegial. Distinguiu-se como uma estudante da honra,             

tesoureira do corpo estudantil, capitã da equipe de tênis, capitã das líderes de torcida do Varsity, e rainha do                   

baile. 

Aos 17 anos, Elena foi batizada em Cristo no verão anterior ao seu primeiro ano na Universidade da Flórida, em                    

8 de agosto de 1973. Kip e Elena se encontraram na Igreja Crossroads de Cristo e se casaram lá. Em 1981, eles                      

tiveram sua primeira filha - Olivia. Em 1982 e 1984, respectivamente, nasceram Sean e Eric. Seus caráteres                 

fortes de filhos dos McKeans, bem como sua educação religiosa são ilustrados pelo fato de que Olivia e Sean se                    

formaram em Harvard e Eric, embora aceito em Harvard, escolheu frequentar e depois se formou em Stanford,                 

onde serviu como Capitão da Renomada Stanford Tennis Team. (Suas educações foram financiadas através da               

combinação das pequenas economias dos McKeans, dos pais de Kip, dos amigos próximos dos McKeans e de                 

bolsas de estudo - tanto acadêmicas quanto atléticas, além de ajuda financeira). 

 

Os filhos dos McKeans em 1990 em Los Angeles! 



 

Eric, Olivia e Sean em 2008! 

Através dos anos e de todas as suas provações individuais, os McKeans continuam a ser uma família                 

extremamente feliz e unida. Todas as três crianças se casaram e têm carreiras muito bem sucedidas. Kip e                  

Elena estão agora tremendamente animado para ser avós! 



 

“Abuelo Kip” e uma de suas amadas netas Scarlett! 

 

 

 



COLEGIAL E ANOS DE FACULDADE 

Antes do colegial, Kip não era religioso. No entanto, no final do segundo ano de Kip no ensino médio, ele se                     

envolveu muito em uma congregação cristã fundamental em Maitland, Flórida - a Igreja Metodista Unida Asbury.                

Aqui ele chegou a uma profunda fé pessoal em Cristo e na inspiração divina da Bíblia. 

 

A Igreja Metodista Unida Asbury de Maitland, Flórida onde Kip foi pela primeira vez influenciado a 

estudar a Bíblia! 

No final de seu primeiro ano na Universidade da Flórida, ele foi convidado para um devocional da faculdade                  

patrocinado pela Igreja de Cristo da Rua 14. (Um ano mais tarde, esta congregação adotou o nome de Igreja                   

Crossroads de Cristo). Esta congregação em Gainesville tinha iniciado um programa piloto para o ministério do                

campus para as igrejas tradicionais de Cristo apenas cinco anos antes. Algumas das igrejas mais progressistas                

de Cristo desejavam impactar o campus secular e inicialmente modelaram seus esforços depois da Campus               

Crusade. Eles chamaram este novo programa - liderado por Chuck Lucas - Campus Advance. Aqui Kip foi                 

ensinado a desistir de tudo para Cristo e ser batizado para a remissão de pecados para se tornar um cristão.                    



Como um calouro de 17 anos, Kip fez este compromisso e foi batizado às 1:30h da manhã em 11 de abril de                      

1972. 

Para as férias de verão em 1972, Kip voltou para casa em Chicago. Ficou muito doente; furúnculos cobriram a                   

parte superior inteira de seu corpo. Bandagens foram enroladas em torno de seu corpo pelos próximos três                 

meses. Ele acredita que, neste momento, Deus estava testando e humilhando-o, particularmente através da              

cicatriz no rosto. Notavelmente, os membros da Igreja tradicional de Cristo que ele participou na área de                 

Chicago nunca vieram visitá-lo enquanto ele estava doente. Esse incidente em sua vida o sensibilizou para                

atender às necessidades das pessoas, particularmente visitando os doentes. Mais tarde naquele verão, embora              

os médicos fortemente o aconselhasse de outra forma por causa de sua saúde enfraquecida, ele voltou para                 

Gainesville para que pudesse mais uma vez participar de uma forte comunidade de cristãos da universidade. 

Durante seu segundo ano na faculdade, embora envolvido no Programa de Química Pré-Medicina de Alta Honra                

na Universidade da Flórida, Kip começou a sonhar em se tornar um ministro do campus. Deus reforçou esse                  

sonho quando seu irmão Randy foi diagnosticado com câncer na primavera de 1973. Kip batizou seu irmão seis                  

meses depois. (Sua irmã Dana foi batizada 15 anos depois). O Cristianismo de Kip também levou a um conflito                   

onde ele viveu no dormitório da Fraternidade Sigma Chi. Nesse mesmo ano, sua postura de pureza quase levou                  

à sua demissão da fraternidade. No entanto, durante seus três anos de vida na casa da fraternidade, ele                  

hospedou um estudo bíblico semanal em seu quarto, através do qual oito de seus irmãos da fraternidade foram                  

batizados em Cristo. Esses eventos solidificaram o senso de Kip de que Deus o estava chamando para o                  

ministério em tempo integral, sacrificando assim o estilo de vida mais lucrativo de um médico. 



 

Em 1973, Kip ouve a voz de Deus e decide entrar no ministério! 

Durante seus anos de faculdade enquanto frequentava a Igreja Crossroads de Cristo, a visão de ministérios                

dinâmicos nos campus em toda a América foi colocada no coração de Kip. Ele foi inspirado pela poderosa                  



pregação de Chuck Lucas e seu associado Sam Laing, bem como em suas inovações derivadas de princípios                 

bíblicos: "parceiros de oração" - baseados nas Escrituras “uns aos outros”, "calcular o custo" com cada indivíduo                 

antes do batismo de Lucas 14:25-33 e os estudos bíblicos de pequenos grupos evangelísticos chamados               

"Conversas da Alma". Neste ponto, as sementes do discipulado foram colocadas em sua vida como ele                

pessoalmente viu, como um homem poderia afetar o estilo de vida diário e destino eterno em Deus de outra                   

pessoa. Durante estes primeiros anos do "Movimento Crossroads" - também conhecido como o "Movimento de               

Compromisso Total" - a Igreja Crossroads e os jovens ministros que eles enviaram tornou-se cada vez mais                 

controversa dentro das Igrejas tradicionais de Cristo, por causa dessas inovações. Em alguns casos, estas               

"Igrejas do Ministério de Crossroads" foram "desassociadas" ou "marcadas" pelas "outras" Igrejas tradicionais de              

Cristo. 

PREPARO DE DEUS E EDUCAÇÃO 

 



Kip serviu em tempo integral primeiro como Ministro de Campus na Northeastern Christian College 

começando em 1975! 

Em junho de 1975, Kip graduou-se na Universidade da Flórida com honras altas, bem como sendo selecionado                 

para a mais conhecida de todas as fraternidades honorárias escolares - Phi Beta Kappa. Pouco depois, o                 

Espírito guiou Kip para a Filadélfia, onde foi contratado como o Ministro do Campus da Escola Cristã Nordeste                  

(NCC), uma escola da Igreja tradicional de Cristo. Aqui ele viu de primeira mão como muitos dos assim                  

chamados "estudantes cristãos" eram: drogas, embriaguez, preconceito, impureza e imoralidade prevaleciam.           

Ele chegou a uma profunda convicção de que ser religioso não é o mesmo que ser um seguidor justo e                    

verdadeiro de Jesus. 

Enquanto Kip estava servindo como o ministro do campus no NCC, a Igreja de Cristo do Rei da Prússia deu-lhe                    

uma bolsa de estudos para participar do Seminário Teológico Batista Oriental. Lá ele foi desafiado por um de                  

seus professores, o Reitor de Acadêmicos, que a Bíblia não é a "única" Palavra inspirada de Deus. Chocado,                  

mas seguro em sua fé, Kip respondeu zelosamente ao desafio do Reitor: "Se há outros escritos sagrados ao                  

lado da Bíblia, então o cristianismo é reduzido a simplesmente outra filosofia como o confucionismo, o                

islamismo, o budismo ou o hinduísmo. Para mim, Cristo e Sua Palavra são a única maneira, a única verdade e a                     

única vida". Esta convicção central guiou Kip durante seus 39 anos de ministério em tempo integral. Como com                  

Jesus, os Apóstolos e todos os profetas de Deus, Kip foi perseguido com várias ameaças de morte, bem como                   

publicamente castigado em programas de TV, na internet e em revistas e jornais por sua "visão estreita" da                  

Bíblia e da salvação . (Mateus 7:13-14, Atos 4:12) No entanto, ele nunca vacilou em suas convicções sobre                  

Jesus como o Cristo e a inspiração das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. 

No outono de 1976, Kip começou a servir o Senhor na Heritage Chapel Church of Christ, em Charleston, Illinois,                   

onde foi convidado a iniciar um ministério no Eastern Illinois University, um pequeno colégio de 9.300 alunos.                 

Durante seus três anos lá - começando com apenas sete estudantes universitários - Deus abençoou seu                

ministério com 300 batismos no campus! 



 

Kip e Elena durante seu segundo ano em Illinois,visitando a família estendida de Elena - a Família 

Garcia-Bengochea! 

Curiosamente, Illinois foi considerado um "campo missionário" das Igrejas tradicionais de Cristo, uma vez que as                

Igrejas tradicionais estão em grande parte concentradas nos Estados do Sul da América - o "Cinturão Bíblico".                 

Kip foi apoiado "como missionário" pela Igreja Memorial de Cristo em Houston, Texas. Após nove meses, alguns                 

dos anciãos da Igreja Memorial visitaram a Igreja Heritage Chape. Em vez de regozijar-se com o grande número                  

de conversos, ficaram "chocados" com as palmas durante o canto das músicas devocionais, as mulheres orando                

em grupos mistos e o fervor geral do culto. Acusado de "pentecostalismo", "lavagem de cérebros" e "práticas de                  

culto", Kip foi demitido pela Igreja Memorial duas semanas depois. No entanto, dentro da Igreja Heritage Chapel,                 

os membros foram muito apreciativos e leais. Deus abençoou as convicções bíblicas da igreja da pregação de                 

Kip pois apoio financeiro foi rapidamente encontrado da Igreja de Cristo da Union Avenue em Memphis,                

Tennessee. A Igreja da Union Avenue deu generosamente a Kip não apenas apoio financeiro, mas também uma                 

bolsa de estudos completa para a Escola de Religião de Harding, um seminário da "Igreja tradicional de Cristo". 

 

 

TEOLOGIA REVOLUCIONÁRIA 



Continuando sua busca de um Mestrado em Teologia que ele começou no Seminário Teológico Batista Oriental,                

Kip freqüentou a pós-graduação de Harding por dois verões. Ele concluiu que, embora útil em atividades                

escolares, um seminário formal onde os futuros ministros eram consumidos com seus trabalhos acadêmicos e,               

portanto, "removidos" de serem imerso na vida das pessoas não era a maneira de treinar evangelistas. Em vez                  

disso, é um ministro andando com outro como Jesus com Seus Doze, ou Paulo treinando Timóteo e Tito. 

Bem documentado neste momento era que uma congregação "média" da Igreja tradicional de Cristo tinha 150                

membros e apenas oito batismos por ano. Seis destes batismos eram filhos dos membros e os outros foram                  

batizados do mundo. A maioria dos filhos dos membros deixaram a igreja, e mais de 90% dos outros batismos                   

caíram. Esta estagnação permanece nas Igrejas tradicionais até hoje. 

Flavil Yeakley, em seu livro Porque Igrejas Crescem, relatou que o primeiro levantamento exato de Mac Lynn                 

das Igrejas tradicionais de Cristo revelou apenas 965.439 membros efetivos em oposição aos 2,5 milhões que                

haviam sido reivindicados. Ele descobriu que, em vez de cerca de 15.000 congregações, havia apenas 10.165                

igrejas tradicionais de Cristo na América. Lynn registrou: "As Igrejas de Cristo têm apenas 24 igrejas com uma                  

associação de 1.000 ou mais, apenas quatro com uma associação de 2.000 ou mais, e apenas uma com mais                   

de 3.000 membros". Fora das fronteiras dos Estados Unidos a maior igreja tinha apenas 500 em freqüência.                 

Yeakley também escreveu: "Em 1980, a Igreja de Cristo nos Estados Unidos parou de crescer e começou a                  

diminuir no número total de membros [através de quedas e uma taxa de morte crescente em uma sociedade em                   

envelhecimento]. É claro que se a tendência de 1965-1980 continuasse inalterada, a Igreja de Cristo deixaria de                 

existir nesta nação em apenas alguns anos ". 

Desde que o ministro sênior da Igreja da Capela do Patrimônio só conseguiu batizar alguns adultos, a adesão                  

adulta permaneceu morna. Assim, durante o tempo de Kip em Charleston, ele percebeu que não importa quão                 

dinâmico fosse um ministério no campus, a menos que uma igreja inteira esteja "totalmente comprometida", o                

impacto do ministério do campus será limitado. Da experiência e das viagens de Kip, ele observou que muitas                  

Igrejas Principais de Cristo, com os ministros de campus de Crossroads, se dividiram e vários desses jovens                 

ministros de campus por sua vez desistem do ministério. Com o tempo, Kip pregaria: “E ninguém põe vinho                  

novo em vasilhas de couro velhas; se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará, e as                   

vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas.” (Lucas                

5:37-38) Assim, Kip concluiu através da oração e do estudo da Bíblia que a melhor maneira de construir igrejas                   

onde cada membro está "totalmente comprometido" é iniciar novas igrejas - Para "vinho novo [zeloso               

jovens ministros] deve ser derramado em odres novos [novas igrejas]." 



Nos anos de Kip em Charleston e Memphis, ele dedicou-se a estudar o Antigo Testamento. Isto transformou-se                 

num momento decisivo na teologia revolucionária de Kip. Antes de mais nada, ele chegou a uma profunda                 

convicção de que, ao contrário da Igreja tradicional de Cristo, cujo apelo era ser uma "Igreja do Novo                  

Testamento", uma melhor compreensão do plano eterno de Deus e Sua Palavra criaria uma "Igreja Bíblica". Que                 

a Lei - "o código escrito, com seus regulamentos" do Antigo Testamento, foram "pregando-a na cruz" ,                

assim, anulando-a. (Colossenses 2:14-15). No entanto, Kip ensinou a partir de 2 Timóteo 3:16 que "Toda a                 

Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução                    

na justiça." A palavra "Escritura" no contexto desta passagem refere-se apenas ao Antigo Testamento;              

Portanto, a intenção de Paulo era chamar Timóteo - e todos os discípulos - para usarem as "Escrituras" do                   

Antigo Testamento na pregação, no discipulado e em suas vidas. (Cidade dos Anjos - Boletim da Igreja Cristã                  

Internacional - 22 de maio de 2011: O Significado Bíblico do Velho Testamento nos Tempos do Novo                 

Testamento) 

Em segundo lugar, Kip veio a diferir com a Igreja tradicional de Cristo sobre a interpretação da Bíblia. No início                    

de 1800, Thomas Campbell - um dos fundadores do Movimento de Restauração, que é a herança da Igreja                  

tradicional de Cristo - deu a Igreja tradicional de Cristo o seguinte credo: "Fale onde a Bíblia fala, e fique em                     

silêncio onde a Bíblia é silenciosa ". Este credo ditou que é preciso ter autorização específica por comando,                  

exemplo ou inferência necessária somente do Novo Testamento para implementar um ensino ou prática. No               

entanto, Kip - acreditando que tanto o Novo Testamento e o Velho Testamento devem ser o fundamento da                  

igreja - cunhou uma frase em nítido contraste com a abordagem tradicional para a interpretação. Kip ensinou                 

que as igrejas devem ser: "Silencioso onde a Bíblia fala, e falar onde a Bíblia é silenciosa." Em outras palavras,                    

um cristão deve simplesmente obedecer onde a Bíblia fala e falar (ter opiniões), onde a Bíblia é silenciosa.                  

Teologicamente, os cristãos são livres para implementar qualquer prática ou aplicar qualquer nome que não seja                

proibido na Bíblia. 

Estes dois conceitos revolucionários sobre as Escrituras foram as razões fundamentais que muitas Igrejas              

tradicionais de Cristo se opuseram a Kip. Ironicamente, embora ele seja considerado pela maioria como o                

"Fundador das Igrejas Internacionais de Cristo", quando no início dos anos 2000, depois que a ICOC retornou a                  

uma posição teológica mais centralizada na Igreja de Cristo, porque Kip continuou a manter essas mesmas                

convicções, as visões revolucionárias das Escrituras foram as causas subjacentes para a maioria dos líderes da                

ICOC se oporem veementemente a Kip e ao novo Movimento de Comprometimento Total de Deus. 

O MOVIMENTO DE BOSTON COMEÇA 

Em 1979, durante o último ano dos McKeans em Charleston, os Anciãos da Igreja Lexington de Cristo em                  

Massachusetts entraram em contato com Kip para ser seu ministro do campus e do púlpito. Naquela época, esta                  



Igreja tradicional de Cristo estava desesperada para uma nova direção pois estavam considerando fechar suas               

portas, porque seu número tinha encolhido para cerca de 60 membros. Quando os McKeans foram               

entrevistados para a posição, Kip expressou aos líderes na congregação de Lexington que para que Elena e ele                  

viessem, os líderes precisariam apoiá-lo em chamar "cada membro" - adultos, solteiros, universitário e              

adolescentes - a ser "totalmente comprometido". Depois de cinco longos meses de deliberação, eles              

acreditavam que Deus não lhes tinha dado outra alternativa, então eles unanimemente convidaram o jovem               

pregador de 25 anos para liderá-los! 

Dirigindo a noite toda de Charleston a Boston, os McKeans chegaram na manhã de sexta-feira, 1º de junho de                   

1979. Assim, nesta pequena congregação moribunda, a história foi feita naquela tarde fatídica, quando "30               

discípulos" se reuniram com expectativas na sala de estar dos membros Bob e Pat Gempel para ouvir a primeira                   

lição de Kip! A grande diferença entre a Igreja de Lexington e os outros "Ministérios de Crossroads" logo se                   

tornaria aparente pois o chamado revolucionário de Kip da Bíblia era para cada membro da igreja ser                 

"totalmente comprometido", não apenas os estudantes do campus. 

 

Kip & Elena em 2012 em frente do que era o edifício da Igreja de Cristo de Lexington em 1979! 

Em 1980, para ajudar sua congregação a crescer espiritualmente e numericamente, Kip desenvolveu uma série               

de estudos bíblicos chamada Princípios Básicos. (Hebreus 5:12; 6:1-3 WEV) Os membros da igreja foram               

convidados a memorizar esses estudos e usar os Estudos dos Princípios Básicos para que cada cristão pudesse                 



ser treinado para ensinar aos não-cristãos os padrões originais que Deus tem para Indivíduos se tornarem                

discípulos de Cristo. Talvez o estudo mais radical e impactante da série fosse chamado "Discipulado". Neste                

estudo, Kip ensinou que em Atos 11:26: SALVO = CRISTÃO = DISCÍPULO. Simplesmente significa que você                

não pode ser salvo e não ser um verdadeiro cristão sem ser um discípulo batizado. Kip desenvolveu o "Estudo                   

de Discipulado", não apenas para converter os não-cristãos, mas para trazer à luz a nítida distinção bíblica entre                  

a Igreja de Cristo de Lexington (mais tarde rebatizada de Boston), (João 4:1-2 e Atos 2:38-42), e todas as                   

"outras igrejas", incluindo os "Ministérios de Crossroads". Como resultado do chamado ao "compromisso total"              

com Deus e à prática do conceito bíblico de discipulado de todos na congregação, a Igreja de Cristo de Boston                    

multiplicou os discípulos a uma taxa sem precedentes! 

Outra das restaurações bíblicas radicais de Kip foi o papel de um evangelista. Ele acreditava que o custo do                   

evangelista não era simplesmente para pastorear sua congregação, mas para evangelizar a região de influência               

dessa igreja. (2 Coríntios 10:13-16) Assim, em Boston, ele dividiu a cidade em quatro "regiões geográficas".                

Um evangelista foi colocado sobre os discípulos que viviam nesse "território" com a finalidade de evangelizar                

todo o "campo". Cada região tinha um número de "igrejas de casa", e em cada igreja de casa havia uma série                     

de bate-papos bíblicos. Essa "estrutura piramidal" foi a aplicação inovadora de Kip de Êxodo 18:13-26. 

Para que a igreja apreciasse o incrível treinamento e sacrifício para se tornar uma Evangelista ou Líder do                  

Ministério das Mulheres, Kip e Elena começaram a nomear indivíduos qualificados na frente da congregação.               

Durante esta poderosa cerimônia, Kip (ou Elena, se nomeasse uma Líder do Ministério das Mulheres)               

compartilharia pessoalmente sobre o discípulo merecedor e depois fecharia com a "antigo custo" de 2 Timóteo                

4:1-2 e a apresentação de uma Bíblia. Esta prática foi imitada "em toda parte em cada igreja" no Movimento                   

de Boston, assim unificando mais as igrejas. (1 Coríntios 4:14-17) Tão surpreendente é que toda congregação                

no Movimento de Boston "reconheceu" os evangelistas nomeados e Líderes do Ministério das Mulheres em               

todas as outras igrejas do movimento! 

CRESCIMENTO E IMPACTO SEM PRECEDENTES 

Durante os dez anos que os McKeans serviram à Igreja de Cristo de Boston, o Espírito produziu um crescimento                   

exponencial! A igreja de Cristo original de Lexington tinha testemunhado somente dois batismos nos três anos                

precedentes antes de junho 1979. Com a restauração do chamado e da prática radicais que cada membro da                  

congregação deve ser "totalmente comprometido", a igreja de Cristo de Boston teve 103 batismos o primeiro                

ano! A Igreja tradicional de Cristo mais dinâmica por décadas só tinha batizado de 200 a 300 cada ano. Na                    

verdade, durante os anos 80, todos os anos, uma lista de igrejas tradicionais de Cristo batizando 100 ou mais foi                    

publicada, que normalmente tinha apenas 15 igrejas tradicionais listadas. Com o Espírito de Deus trabalhando               

através dos McKeans, a Igreja de Cristo de Boston viu 200 batismos no segundo ano; 256 em seu terceiro; 368                    



no quarto; 457 no quinto; 679 no sexto; 735 no sétimo; 947 no oitavo; 1424 no nono; E nas igrejas décimo ano                      

1621 foram batizados em Cristo. Por esta altura também, o comparecimento de domingo em Boston estava                

aproximando-se de 4.000 com a igreja encontrando-se no jardim de Boston, famoso "repouso" da equipe de                

basquetebol profissional os Boston Celtics. Não só foi esta a maior congregação única na história da Nova                 

Inglaterra, mas também se tornou a maior "Igreja de Cristo" em todo o mundo! 

 

A Igreja de Cristo de Lexington ultrapassou seu edifício depois de apenas um ano do ministério dos 

McKeans. Sua segunda localização foi a bela Primeira Igreja Batista de Arlington. (Na foto acima) Em 

1982, depois de preencher este edifício, eles se mudaram para o Boston Opera House, que está 

localizado dentro dos limites da cidade de Boston. Foi nessa conjuntura que a Igreja de Cristo de 

Lexington mudou legalmente seu nome para "Igreja de Cristo de Boston".  

Talvez não apreciado pelo observador casual foi o desafio de satisfazer as necessidades e manter fiel o número                  

sem precedentes de novos cristãos - mais de 2.000 nos primeiros seis anos em Boston! Nos anos 60 e 70 no                     

mundo denominacional, houve muita discussão e escrita sobre a "vida como corpo da igreja" e "pastorear uns                 

aos outros". Assim, no Movimento de Crossroads, "um outro cristianismo" foi expresso em um amigo sistema                



chamado "parceiros de oração", onde cada pessoa escolheu o seu próprio "amigo" ou "amigos". Muitos               

escolheram os cristãos, mesmo do sexo oposto! 

Com tantos novos cristãos na Igreja de Cristo de Boston, Kip sentiu que a abordagem do "sistema de amigos"                   

não era eficaz. Com base nos conceitos de "pastorear" e "parceiros de oração", ele veio com "parceiros de                  

discipulado". Nesses relacionamentos, os evangelistas, os anciãos e os líderes de ministérios das mulheres -               

após discussão e oração - organizaram um cristão mais velho ou mais forte do mesmo sexo para dar direção a                    

cada um dos mais jovens ou mais fracos. (Este princípio de tutoria é claramente visto na relação de Jesus com                    

os Doze, a relação de Paulo com Timóteo, bem como em Tito 2:3-5 onde as mulheres mais velhas são                   

comandadas a treinar as mulheres mais jovens). Cada par era esperado se encontrar semanalmente e ter                

contato diário. Esse paradigma de discipulado "um por um" também foi aplicado aos casamentos; assim veio a                 

inovação do "discipulado matrimonial" - um casal casado maduro mentorando um jovem casado. Também              

honrando o casamento, outra das inovações criativas de Kip foi substituir "Despedidas de Solteiro" (muitas               

vezes acompanhado de toques mundanos) com "Festas para Honrar o Noivo". 

IMPLANTAÇÕES DO MOVIMENTO DE BOSTON 

Em 1981, o Senhor colocou uma visão sobre o coração de Kip: "A evangelização das nações em uma geração".                   

Esta paixão foi inflamada com a influência de ex-missionários e os esforços de missão, especialmente da Escola                 

de Pregação Sunset - uma Igreja tradicional de Cristo feita para treinar pregadores - situados em Lubbock,                 

Texas. O plano de Kip era simples: se a Igreja de Cristo de Boston pudesse colocar um pequeno grupo de                    

discípulos (uma equipe de missão) em cada um dos principais centros metropolitanos do mundo, eles por sua                 

vez - pela multiplicação de líderes e discípulos - poderiam enviar implantações de igrejas para cada uma das                  

capitais das nações vizinhas que estavam sob sua influência. Então, essas "igrejas da cidade capital" poderiam                

enviar plantios de igrejas por toda aquela nação. Portanto, coletivamente, estas igrejas da cidade capital iriam                

evangelizar as nações em uma geração, assim como no primeiro século. (Atos 19:8-10, Colossenses 1:6, 23) 

As principais igrejas implantadas nos principais centros metropolitanos eram chamadas de "igrejas-pilares" - pois              

uma fraternidade mundial era vista para ser construída sobre eles. O Dr. Donald McGavran, o "Pai do                 

Crescimento da Igreja Moderna" (na definição mais ampla do cristianismo), viu o Movimento de Boston como                

único na medida em que tinha um plano para evangelizar o mundo inteiro de uma congregação. Quase todos no                   

Movimento de Boston viram a singularidade deste plano simples como Deus revelando "Seu plano" de               

"evangelizar as nações em uma geração". 

Kip perseguiu zelosamente essa visão, enquanto treinava ministros em Boston. As mulheres também foram              

treinadas no "ministério das mulheres" por Elena e Pat Gempel. Estes casais treinados em ministério foram                



enviados às cidades pilar. Em 1982, Chicago, Illinois e Londres, Inglaterra, foram as primeiras duas plantações                

do movimento de Boston. Em 2000, a freqüência à Igreja de Chicago era de 5.000 e a freqüência à Igreja de                     

Londres era de 3.000. 

Em 1983, a Igreja de Cristo de Nova York foi plantada. Embora esta cidade tivesse uma população de 18                   

milhões, apenas 18 discípulos foram enviados de Boston. Kip acreditava profundamente que somente uma              

igreja de discípulos "totalmente comprometidos" - não importa quão pequena - seria necessária para evangelizar               

toda uma área metropolitana - não importa quão grande fosse. Em seu auge em 2001, a igreja da Cidade de                    

New York teve 7.000 no comparecimento. 

Em 1985, Toronto, Canadá transformou-se na segunda implantação estrangeira do movimento de Boston. O              

Senhor abençoou esta congregação com mais de 100 batismos em seu primeiro ano! 

Em 1986, Johannesburg, África do Sul foi plantada. Deus usou este plantio de uma maneira poderosa para                 

glorificar Seu nome entre as nações, pois os discípulos "negros" e "brancos" não apenas coexistiram, mas em                 

honra a Deus, pela primeira vez abraçaram uns aos outros como "uma igreja" no meio do apartheid e sob a                    

ameaça de extremistas. Paris e Estocolmo também foram plantadas em 1986, o que provou a linguagem como                 

uma barreira inconsequente para o trabalho missionário do Movimento de Boston. 

Em 1987 vieram as plantações da Cidade do México, México; Buenos Aires, Argentina; e Hong Kong, China.                 

Também de especial importância - como detalhado na História de LA intitulado Revolução, Multiplicidade              

e De Aqui para a Eternidade - 1987 foi o marco das igrejas até então díspares, abandonando a autonomia                   

para formar uma "fraternidade mundial" que teria uma liderança central. Foi escrito em vários artigos               

que a autonomia era o mal que asseguraria que o mundo nunca fosse evangelizado, muito menos em                 

nossa geração. 

● 1987 – Amigos são Amigos para Sempre 
● 1988 – Doenças de Disposição 

● 1988 – Irmandade Mundial 

● 1992 – Ano da Bíblia 

 



Em 1988, Bombaim, Índia; Cairo, Egito; e Tóquio, Japão foram plantadas. O plantio de Tóquio foi construído na                  

fundação Yoyogi-Hachiman da Igreja de Cristo dos anos 1950, construída por George e Irene Gurganus - a                 

quem Kip chamou afetuosamente de seus "Avós Espirituais". 

Em 1989, havia sete plantações cujas equipes de missão eram coletivamente compostas de 120 Líderes de                

Bate-papos Bíblicos enviados de Boston: Honolulu, Havaí; Los Angeles, Califórnia; Miami-Ft. Lauderdale,            

Flórida; Seattle, Washington; Washington DC; Manila, Filipinas; e em Banguecoque, Tailândia. 

Em 1990, os McKeans mudaram-se de Boston para Los Angeles para inspirar os outros líderes da igreja do                  

movimento liderando uma igreja menor que era "mais relacionável em tamanho" para as outras congregações               

do Movimento de Boston - assim mais facilmente imitadas. (Foi de Los Angeles em 1991 que Moscou, Rússia foi                   

plantada.) Valentemente, Kip e Elena pessoalmente levaram as equipes de missão para Manila, Banguecoque e               

Moscou! No primeiro ano em Manila, 400 foram batizados em Cristo! No primeiro ano de Moscou, 850 foram                  

batizados! 

 

Foto de Kip da equipe da missão de Moscou em 9 de julho de 1991 - o dia em que aterrissaram em 

Moscou! (Elena é retratada na extrema direita.) 



De nota, no verão de 1989 depois de plantar Manila, Kip corajosamente mudou sua família para o Cairo depois                   

que sete dos oito membros originais da equipe da missão - que eram americanos - foram deportados pelo                  

governo. Esta foi uma decisão ousada para Kip, Elena e seus três filhos pequenos. Kip sentiu que se ele                   

chamasse outros para pregar em lugares tão ameaçadores como o Oriente Médio, ele mesmo deve dar um                 

exemplo para demonstrar este nível radical de fé e sacrifício. Não só no Cairo, mas durante todos os seus anos                    

de ministério até hoje, tem havido várias ameaças de morte contra Kip e até mesmo alguns contra toda a sua                    

família, pois pregar a verdade sempre ganha a ira de Satanás. (Apocalipse 2:13, 12:17) 

 

Em 2011, o advogado egípcio John Beshai - um herói da evangelização do Oriente Médio - juntou-se ao 

Movimento de Comprometimento Total! João foi para casa do Pai em 1 de setembro de 2013. 

Único ao Movimento de Boston, não só discípulos faziam discípulos, mas igrejas plantavam igrejas. A igreja de                 

Boston plantou cada uma das "igrejas de pilares", que plantaram outras igrejas, que plantaram ainda outras. Em                 

2001, na época do seu ano sabático, havia cerca de 400 igrejas em 171 nações e um comparecimento                  

combinado na manhã de domingo de cerca de 200.000! 42 igrejas tinham mais de 1.000 pessoas presentes e                  

15 igrejas tinham mais de 3.000 pessoas presentes! A maior congregação internacional era a igreja de Manila                 

com 6.000 no comparecimento! Esses números foram surpreendentes quando comparados com as Igrejas             



tradicionais de Cristo ou qualquer grupo denominacional. Nunca na história nenhum movimento de crescimento              

da igreja se espalhou tão rapidamente e para muitas nações! 

A partir de 1981 até a década de 80 o que ajudou muito esta expansão foi a entrada no movimento de cerca de                       

2.000 jovens, em sua maioria, dos vários elementos das Igrejas tradicionais de Cristo, especialmente as "Igrejas                

do Ministério universitário de Crossroads." Eles se mudaram para Boston ou para uma das implantações da                

Igreja de Cristo de Boston para se tornarem discípulos ou serem fortalecidos como discípulos e treinar para                 

estar em equipes de missão. Essas pessoas - muitas das quais eram líderes - estavam maravilhadas com Deus                  

e com o crescimento sem precedentes que o Espírito Santo produziu em Boston e em suas igrejas filhas. Eles                   

eram frequentemente chamados de "discípulos remanescentes". (Isaías 10: 20-22) Kip documenta este            

excitante fenômeno bíblico de Deus reunindo o seu remanescente em ambas as Revoluções Através da               

Restauração Parte 1 e Parte 2. 

Em retrospecto, um aspecto surpreendente deste movimento jovem foi que muitos desses "discípulos             

remanescentes" que eram líderes tinham vários conflitos filosóficos e doutrinários entre si. No entanto, Kip fez                

todos os esforços para forjar um vínculo de unidade entre todos esses líderes das Escrituras, chamando-os a                 

trabalhar lado a lado para uma finalidade. (Filipenses 1:27, 2:1-4) Ao longo do tempo, ser "parceiros no                 

evangelho" os ajudou a "entregar" suas perspectivas pessoais e unir-se na busca do "sonho!" 

Em uma nota triste em 1987, quando a Igreja de Atlanta do Movimento de Boston foi "plantada" através de uma                    

divisão em uma "Congregação do Ministério de Crossroads", neste momento histórico, a Igreja de Cristo de                

Crossroads pecaminosamente desassociou os McKeans, a Igreja de Boston De Cristo, e todas as suas               

plantações afiliadas. Sem debate, isso fez uma distinção clara entre o Movimento de Boston e o Movimento de                  

Crossroads, que estava em declínio acentuado em 1985, depois a saída do ministério de tempo integral de seu                  

líder Chuck Lucas por razões pessoais. 

 

  



LIDERANÇA CENTRAL – OS LÍDERES DE SETOR MUNDIAL 

 

Os Líderes de Setor Mundial em 1992 – Fileira da frente: Bob Gempel, Kip McKean, Phil Lamb and Al 

Baird. Fileira de trás: Marty Fuqua, Scott Green, Doug Arthur, Randy McKean, Steve Johnson and Frank 

Kim. 

Em 1998, por conta da rápida expansão das igrejas, diversos irmãos encorajaram Kip a focar em alguns                 

“capazes...e dignos de confiança.” (Êxodo 18:13-26) Depois de seis meses de considerações através de              

orações e diversas conversas, Kip e Elena escolheram nove casais: Doug e Joyce Arthur, Al e Gloria Baird, Tom                   

e Kelly Brown, Bob e Pat Gempel, Scott e Lynne Green, Steve e Lisa Johnson, Frank e Erica Kim, Phil e Donna                      

Lamb, Randy e Kay McKean. Esses líderes – os quais Kip treinou pessoalmente para o ministério – se tornaram                   

conhecidos como “Líderes de Setor Mundial”. 

Isso era extremamente significativo, porque a Igreja Tradicional de Cristo acredita em autonomia – a               

independência de cada congregação. Na prática, autonomia significa que todas as decisões finais sobre a               

congregação local são feitas pela liderança local. Eles acreditam que a conferência com a liderança de outras                 

congregações é boa, mas não há uma autoridade supervisora, que pode dar diretrizes em assuntos tais como:                 

lidar com situações difíceis, arrecadar e enviar verba para esforços das missões, ou chamar certos discípulos                

para times missionários para completar um plano geral. Ainda que nas Escrituras, Paulo escreve ao “evangelista                

supervisor” Tito (o qual o próprio Paulo supervisionava), “A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você                   



pudesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o                

instruí...Pois há muitos insubordinados, que não passam de faladores e enganadores...É necessário que             

eles sejam silenciados...É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a              

autoridade. “(Tito 1:5,10-11;2:15) Então Kip e Elena, por causa da visão e convicção provenientes das               

Escrituras, forjaram uma “família de liderança”, onde cada casal iria “supervisionar” a evangelização da “região               

deles” do mundo – o que coletivamente abrangia o globo! (Em nota, durante os primeiros anos dos Líderes de                   

Setor Mundial, os Mckeans, juntamente com os Bairds e os Gempels – como casais de presbíteros – tomavam                  

as decisões maiores para o movimento. Posteriormente, os Arthurs, os Kims e os Johnsons foram adicionados a                 

esse grupo de tomada de decisões.) 



 

Kip & Elena e Bob & Pat Gempel passeiam juntos pelo Jardim do Getsêmani nas proximidades de 

Jerusalém em 1994. 



Em 1º de Janeiro de 1990, os Mckeans foram fortificar a Igreja de Los Angeles, que foi implantada em 1989 por                     

Tom e Kelly Brown. Esses, por sua vez, foram mandados de volta a Boston para se fortalecerem, e Marty e                    

Chris Fuqua os substituíram como Líderes de Setor Mundial. Quando os Mckeans chegaram, a Igreja de Los                 

Angeles tinha 154 membros. Por volta de Março de 1993, quando fui batizado, os cultos da igreja eram incríveis                   

celebrações da glória de Deus. Naquela época, a Igreja de LA estava tendo 3000 em atendência Incrivelmente                 

em 2001, o último ano em que os Mckeans lideraram a congregação, haviam 10.000 membros com cerca de                  

15.000 em atendência regularmente, todo domingo de manhã, e 2.500 eram batizados a cada ano! Digno de                 

nota especial, um dos meus mais memoráveis cultos de adoração da Igreja de LA foi quando 17.000 de nós nos                    

juntamos em uma tarde de sábado calorosa de Novembro de 1997, em um dos maiores estádios da América – o                    

Rose Bowl! Nessa gloriosa ocasião, o sermão visionário de Kip foi intitulado simplesmente de Os Propósitos de                 

Deus. 

Bem como em 1991, os Mckeans pediram a Bob e Pat Gempel a se tornarem os Diretores da recém-fundada                   

HOPEworldwide como função de Líderes de Setor Mundial. HOPEworldwide era o braço benevolente do              

Movimento de Igrejas de Boston. Sua peculiaridade em comparação a todas as organizações de caridade era                

que os Líderes de Setor Mundial mobilizavam todo membro de toda igreja em todo país para um esforço de                   

voluntariado focado, para ajudar os pobres e necessitados ao redor do mundo. 

Em 1994, os Líderes de Setor Mundial do Movimento de Boston oficialmente adotaram o nome Igreja de Cristo                  

Internacional (ICOC). Esse nome foi primeiramente dado ao Movimento de Boston por John Vaughn, um expert                

denominacional de crescimento de igreja. Ele supôs que a vasta maioria das Igrejas Tradicionais de Cristo                

estavam localizadas no “Cinturão da Bíblia” da América, mas o Movimento de Boston (para ele, com um plano                  

de salvação similar) tinha um número igual de congregações internacionais que nacionais. Então em seus               

artigos de pesquisa, ele distinguiu as Igreja Tradicionais de Cristo e as Igrejas do Movimento de Boston, assim                  

nascendo o nome: “Igrejas de Cristo “Internacionais”! 

Também em 1994, Kip escreveu e declarou seu projeto mais visionário até hoje – A Proclamação da                 

Evangelização! Assinado pelos Mckeans e todos os Líderes de Setor Mundial, eles fizeram um voto diante de                 

Deus de plantar uma igreja de discipulado em toda nação do mundo que tenha uma cidade com pelo menos                   

uma população de 100.000, até o ano 2000! O projeto tornou-se mais conhecido como O Plano de Seis Anos.                   

Em sua proclamação, estávamos em “apenas” 53 países. Pelo poder de Deus, essa tarefa monumental foi                

concluída em Julho do ano 2000! Sem precedentes na história do Cristianismo, em somente 21 anos, Deus                 

multiplicou os “30 futuros discípulos” na Igreja de Boston a quase 400 igrejas, 135.000 discípulos em 171                 

nações, com uma atendência global de 200.000 nos domingos! 



 

 

Os Líderes de Setor Mundial em outono de 1994. Nessa época, Cory e Megan Blackwell foram 

adicionados ao grupo para expandir a evangelização ao Oriente Médio! 



 

As Líderes de Setor Mundial em 1998 – Fileira da frente: Chris Fuqua, Megan Blackwell, Gloria Baird, 

Elena McKean, Pat Gempel e  Kay McKean. Fileira de trás: Donna Lamb, Erika Kim, Lisa Johnson, Joyce 

Arthur e Lynne Green. 

Muito encorajador ao movimento foram os apontamentos dos líderes que se seguiram. No final da década de 80,                  

Kip pediu a Cecil Wooten – que foi duas vezes beneficiário da Purple Heart (condecoração militar dos EUA) na                   

2ªGuerra Mundial e um ex-vice presidente da empresa Chicago Bridge and Iron – para ser o Administrador do                  

Movimento de Igrejas de Boston. Cada Líder de Setor Mundial tinha um Administrador de Setor Mundial. Cecil                 

supervisionava e coordenava esse grupo. Em 1993, os McKeans pediram a Al e Gloria Baird para                

supervisionarem um novo setor mundial chamado “Setor Mundial de Mídia e Lei”. Também nessa época, os                

McKeans treinaram Cory Blackwell – um ex-jogador de basquete da NBA – e sua mulher Megan para o                  

ministério, enquanto construíram o “Ministério da Cruz e Canivete” nas vizinhanças perigosas do Centro-Sul de               

LA. Como a mãe solteira de Cory era uma muçulmana devota, os Blackwells foram chamados pelos McKeans                 



para se tornarem os Líderes de Setor Mundial para o Oriente Médio. (A mãe de Cory – Wazirah –                   

posteriormente foi batizada em 1999!) 

 

Tendo convívio juntas em 2013, Wazirah, mãe de Cory Blackwell, e Elena, a qual Cory chama 

afetuosamente de sua “mãe espiritual”. 

Outra substituição entre os Líderes de Setor Mundial foi feita quando os Lambs, por causa de “problemas                 

familiares e de saúde” foram chamados a se afastarem do ministério para receberem fortalecimento.              

(Tristemente, os Lambs se divorciaram posteriormente; Phil caiu da fé, e Donna manteve-se fiel até seu                

falecimento por câncer em Dezembro de 2007). Para substituírem os Lambs, que supervisionavam o Setor               

Mundial Centro e Sul América, Peter e Laura Garcia – os confiáveis irmão e cunhada de Elena – foram                   

chamados para esse cargo. Em 1999, Cecil estava em seus 70 anos e queria reduzir o ritmo rigoroso da                   

administração. Consequentemente, Andy e Tammy Fleming foram selecionados para assumir o cargo dele como              

líderes de todos os administradores na ICOC. Os McKeans fizeram disso o “Setor Mundial da Administração”.                

Os últimos Líderes de Setor Mundial selecionados foram Russ e Gail Ewell. Eles lideraram o “Setor Mundial                 

NET” – suas siglas em inglês significam Nova Mídia, Crianças Excepcionais e Tecnologia. 



A estrutura da liderança das Igrejas Internacionais de Cristo foram tão simples quanto criativa e única! Aos                 

Líderes de Setor Mundial originais – exceto pelos Gempels e os Bairds, cujo papel era de presbíteros para o                   

grupo – foi dado a cada um uma responsabilidade geográfica. Haviam oito Setor Mundiais geográficos:               

Commonwealth Britânico – Grã Bretanha, Índia, Cingapura, Indonésia e Austrália (Arthurs); ACES – África,              

Caribe, Estados do Leste (Johnsons); Europa (os Randy McKeans); Ilhas do Pacífico (Kims); Centro e Sul                

América (Lambs); Federação do Norte – nações da antiga União Soviética; Escadinávia, Canadá e Oeste dos                

EUA (Fuquas); China (Greens); e posteriormente o Oriente Médio (Blackwells). Cada grupo de discipulado do               

casal de Líderes de Setor Mundial era composto por 10-12 casais: um Administrador do Setor Mundial, um                 

Ancião do Setor Mundial, um Mestre do Setor Mundial, e os Líderes de Setor Geográfico (Evangelistas e                 

Conselheiras de Mulheres). Também, na maioria dos setores mundiais, havia o casal Líder de Setor da Mídia e                  

Lei. Os Anciãos de Setor Mundial eram coletivamente conhecidos por “Anciãos do Reino”. Eles eram               

supervisionados pelos Bairds. Os Mestres de Setor Mundial eram coletivamente conhecidos por “Mestres do              

Reino” e eventualmente liderados por Andy Fleming. Os Líderes de Setor Geográfico supervisionavam o              

evangelismo da região daquele Setor Mundial. Por exemplos, no ACES, Mike e Anne-Brigitte Taliaferro eram o                

casal de Líderes de Setor Geográfico para a África, e na Federação do Norte, Sasha e Louisa Kostenko serviam                   

como esse casal para as 15 nações na antiga União Soviética – a União Comum dos Estados Independentes.                  

Ao longo do tempo, cada Casal de Líderes de Setor Geográfico construíam o próprio grupo de discipulado, que                  

era composto essencialmente de um evangelista e uma conselheira de mulheres para cada nação ou grupo de                 

nações, que era sua responsabilidade geográfica. 

MISSÕES EVANGELÍSTICAS MUNDIAIS – PERÍODO     

SABÁTICO 

No início de 2001, como uma estudante universitária em Boston, a filha mais velha dos McKeans começou a                  

questionar sua fé. Embora todos os que caem devam assumir total responsabilidade por esta decisão, deve-se                

notar que essa jovem foi injusta e fortemente criticada – em grande parte devido o alto perfil dos seus pais – e                      

não sentiu-se amada por muitos na congregação, contribuindo para que ela não mais frequentasse a igreja.                

(Lucas 17:1-2) Este único evento causou incerteza quanto à liderança dos McKeans por muitos Líderes do Setor                 

Mundial, bem como entre os Anciões do Reino e os Professores do Reino. Em setembro de 2001, os Líderes do                    

Setor Mundial “forçaram” os McKean a entrar em um período sabático – embora mais tarde, alguns se                 

arrependeram profundamente desta decisão. 

 

A Kip eram aplicadas, não biblicamente, as qualificações de um ancião, não de um evangelista. O raciocínio era                  

que, para “supervisionar” uma igreja, é preciso “governar bem sua própria família” ou “como poderá cuidar                

da igreja de Deus?” (1 Timóteo 3:4-5) Também citado incorretamente Provérbios 22:6 “Instrua a criança no                

http://www.gnpcb.org/esv/search/?go=Go&q=Proverbs+22%3A6


caminho que deve seguir, e (...) não desviará deles”. Desconsiderando o que é obviamente implícito na frase                 

“mesmo quando envelhecer”, pois durante os anos de juventude, a criança pode não ser fiel a Deus, mas                  

retornará ao reino, por causa de seu bom treinamento, quando “envelhecer”. (Agora isso é visto no Movimento                 

de Discípulos Totalmente Comprometidos e na ICOC, vez após vez.) Ainda mais triste é a falta de graça por                   

quase todos os Líderes do Setor Mundial, Presbíteros do Reino e Professores do Reino. Nas escrituras, alguns                 

dos maiores líderes de Deus e de Israel tiveram filhos infiéis – Aarão, Samuel e até mesmo o “homem segundo                    

o seu próprio coração”, Davi – mas esses continuaram a liderar vitoriosamente “toda Israel”. 

 

Kip foi profundamente afetado por sua amada filha cair da fé, o “despojar” da sua liderança, a condenação                  

pública do seu “estilo de liderança” e dos ensinamentos bíblicos que impulsionaram o movimento para quase                

todas as nações. Acima de tudo, ele estava de coração partido pela dizimação das igrejas que vieram em 2003.                   

Lembro-me vividamente dos dias sombrios do período sabático dos McKean. Depois de trabalhar no              

computador da Elena em 2002, desci para ver o meu devastado amigo e líder, perturbado pela condição da                  

família de Deus e ferido pelas relações perdidas com aqueles que o abandonaram em seu tempo de                 

necessidades. As únicas palavras que pude reunir foram “Kip, eu não sei o que te dizer. Mas, eu sei que todo o                      

Reino em todo o mundo está caindo aos pedaços ao nosso redor e você precisa “voltar ao cavalo”. Através do                    

poder  de Deus, aperfeiçoado na fraqueza, isso ele fez. 

 

Nos últimos 10 anos, em ambos sermões e em seus escritos, Kip é bastante aberto sobre suas lutas com                   

amargura, depressão e desmotivação, assim como estar “à deriva” e tornar-se bastante distante em sua               

caminhada com Deus por cerca de um ano desse período sabático de um ano e meio. Kip confessou                  

abertamente que esses eram todos os sinais de um dos “sete pecados capitais” – “acedia”, raramente                

reconhecido, o qual muitos outros discípulos remanescentes sofreram as conseqüências. (2 Coríntios 7:10;             

Hebreus 12:3, 15) 

Leia o artigo do Kip sobre Acédia 

No verão de 2002, os McKean foram convidados para Ilha da Cabeça Calva, Carolina do Norte, que está                  

localizado perto de onde o rio Cape Fear se esvazia no Atlântico. Kip escreve o seguinte em Revolução Através                   

da Restauração 

Parte 3: 

“Nas águas da praia conhecida como Cape Fear, havia enormes ondas, ondas furiosas como as correntes do                 

Oceano Atlântico colidindo com as correntes do rio Cape Fear. Historicamente, esse tumulto resultou em muitos                

http://www.saopauloicc.org/?p=1936
http://www.caicc.net/2014/06/16/acedia-the-forgotten-sin/


naufrágios. Fui ter um Tempo com Deus no Cape Fear. Logo notei que onde deveria ter um farol, havia apenas                    

uma fundação resistida. Isso é o que eu escrevi naquele dia.” 

O SALMO DO CAPE FEAR 
 

A raiva das correntes oposta s 

Naufragou minha fé 

O farol se foi 

E eu não tenho direção. 

E estou sozinho porque sinto sua ira Senhor 

Da sua Palavra e das pessoas que se sentem como inimigos, 

Que costumavam me chamar de amigo e líder. 

Eu gloriei em suas vitórias 

Que eu totalmente chamava de minhas 

 

E agora sua mão está me empurrando sob as correntes 

Pois eu exaltei a mim mesmo, e não sua graça. 

Eu estou cansado por uma dor incessante 

De manhã até a noite, 

No sono há uma paz quando eu fecho meus olhos. 

Mas meus sonhos estão cheios de angústia e escuridão. 

Porque seu farol foi destruído. 

 

Eu estou me afogando em auto-piedade e amargura me engolfa 

Você sabe que eu não consigo suportar muito mais. 

Temo pelo seu movimento. 



Temo pela minha família. 

E temo mais por minha alma. 

Tenho pensamentos de morte 

Mas percebo que me esperaria 

Somente uma implacável, maliciosa presença, 

Por estar eternamente longe de você. 

 

Minhas lágrimas diárias foram para mim, 

Ainda agora eles são porque eu desapontei você 

E tenho ferido tantos através dos meus pecados. 

Por favor perdoe minha arrogância. 

Eu me tornei confuso em meu orgulho 

E eu me voltei da sua sabedoria para a minha. 

Eu parei de consultar a tua Palavra e meus irmãos profetas. 

 

Deixei meu coração voltar para aquele simples momento eterno 

Quando eu vi deu farol pela primeira vez. 

Através do mar calmo do batismo 

Eu respondi à sua Palavra. 

Primeiro senti seu abraço paternal 

Apenas 30 curtos anos atrás 

 

Estava indignado com seus inimigos de falsos profetas 

Aqueles líderes hipócritas do seu povo 

Pois eles levaram a mim e ao mundo todo extraviado. 



Eu fui danificado pela arrogância e pecado deles. 

 

Mas pela sua Mão Poderosa, mesmo aquele primeiro dia 

Você me deu a força para confrontá-los. 

Agora eu sou deles. Não encontro companheirismo 

Apenas confrontos com raiva. 

Os profetas que eu treinei estão furiosos 

No dano que causei seu movimento. 

Poucos se lembram de meus feitos, menos meu zelo, 

Só você conhece meu coração. 

 

Pai, leva-me a reconstruir o farol. 

Se a sua misericórdia permitir, eu vou ajudar a reconstruí-lo. 

Hoje eu prometo que vou parar de correr para o mar. 

Hoje eu prometo que vou nadar até chegar à outra margem. 

Eu não vou desistir. 

 

Eu percebo que meu sacrifício só te trouxe um prazer cada vez menor 

Como meu coração se tornou maçante. 

Pois você deseja apenas um coração quebrantado e contrito. 

Somente essas orações são o incenso do Paraíso. 

 

Hoje prometo me esforçar para ser apenas um discípulo. 

Renuncio minha ambição de liderar até que você a refine no fogo da crítica. 



Não vou mais me importar com o que a mídia, meus inimigos e até meus amigos                

dizem. 

Porque isso me trouxe ao Cape Fear. 

Somente sua aprovação eu procurarei. 

 

Minha oração mais sincera é 

Deixe a mim e à minha família fazê-lo através da corrente da raiva. 

Deixe seu farol brilhar poderosamente 

Então nós podemos chegar ao outro lado. 

 

Kip continua em Revolução através da Restauração Parte 3 refletindo em como seus pecados afetaram o                

movimento:  

Durante o período sabático, Deus me ensinou a assumir a responsabilidade pela minha liderança no Reino,                

pelas decisões dos Líderes do Setor Mundial e pela condição espiritual de cada pessoa da minha família. Meus                  

pecados são claros e dolorosos. Eu tinha sido arrogante, quase sempre pensando que eu estava certo. Eu não                  

escutei. Eu não procurei ativamente discipulado para mim e para minha família. Eu estava apenas parcialmente                

aberto e o engano entrou em minha vida. Isso me levou ao pecado da raiva contra aqueles que discordavam de                    

mim. Muitas vezes, eu vi esses indivíduos como críticos. Eu não dei liberdade às pessoas para serem abertas.                  

Eu construí uma atmosfera na qual as pessoas tinham medo de falar. Houve momentos em que corrigia pessoas                  

sendo mau, cruel e até às humilhando. Eu era tão controlador. Por isso peço desculpas. Eu estou realmente                  

arrependido... 

Por fim, meu pecado mais devastador foi reivindicar as vitórias de Deus como minhas. Orgulhosamente, eu                

vangloriava-me em “minhas” realizações. Permitia que as pessoas me dessem glória; eu não as redirecionava a                

Deus. Embora alguns tenham acusado “o crescimento era de Deus”, isso nunca foi verdade. Meu objetivo era, e                  

ainda é, simplesmente “ganhar o maior número possível” ( 1 Coríntios 9: 19). No entanto, as pessoas               

desenvolveram motivações erradas e tropeçaram por causa da minha ênfase exagerada em metas numéricas e               

prestação de contas, embora eu ainda acredite na prestação de contas caso seja usada de maneira sábia como                  

Jesus fez ( Marcos 6:30 ). Em retrospecto, vejo que muitos líderes não imitaram Cristo em mim, mas meus ímpios                  

atributos de liderança, e agora estão sendo feridos por aqueles que eles feriram. Eu confessei esses pecados                 



enquanto compartilhava minha jornada sabática na Reunião de Unidade em Los Angeles [especificamente Long              

Beach] em novembro de 2002. 

Um dos evangelistas chamou o Salmo do Cape Fear de “Salmo 51 de Kip”. Quanto a suas falhas em família, Kip                     

humildemente compartilhou, “Embora Elena e eu acreditemos que nós criamos nossos preciosos filhos no              

Senhor, como cada um foi batizado e permaneceu fiel durante seus anos adolescentes, meu maior               

arrependimento foi que eu coloquei meus filhos em um pedestal na frente do movimento. Isso colocou muita                 

pressão sobre eles e os machucou espiritualmente, às vezes eles sentiam que não estavam à altura. Eu pedi                  

desculpas a cada um deles por isso. Eles me perdoaram e continuamos sendo uma família muito próxima. Eu                  

oro diariamente e creio com todo meu coração que por causa do treinamento piedoso que cada um recebeu um                   

dia ” quando envelhecerem”  eles retornarão ao Senhor. 

Deus ensinou uma última lição inestimável a Kip sobre seus pecados em sua liderança sobre os fracos. Ele                  

escreveu “Deus tem um senso de justiça irônico. Para livrar Jacó de sua natureza enganosa, Deus colocou Jacó                  

sob Labão, um enganador pior. Para me mostrar quão insensível e, de fato, impiedoso às vezes, eu tinha sido                   

com os fracos, Deus me colocou “sob” irmãos aborrecidos e – do meu ponto de vista – não perdoadores que                    

não me dariam nenhuma misericórdia ou benefício da dúvida, embora eu sentia que eu tinha feito muito por eles                   

ao longo dos anos. Senti-me humilhado pela vergonha e exasperado ao ponto de pensar em deixar o Senhor.                  

Aprendi que a misericórdia expressa através da bondade, do perdão e da mansidão – não era apenas o modo                   

de Deus encorajar e fortalecer os fracos, mas o único caminho para a manter um movimento em conjunto. Em                   

todas essas provações, minha querida esposa exemplificou como devemos amar os fracos, ficando ao meu lado                

com amor incondicional.” 

Essas lições foram dolorosamente aprendidas através da disciplina de sofrimento que Deus permitiu que Kip               

“como filho” suportasse (Hebreus 12:5-11). No entanto, em julho de 2003, Kip – embora severamente               

enfraquecido por essas muitas provações – era um “homem mudado”. Ele foi renovado pelo arrependimento, e                

assim o Espírito o enviou a Portland para construir novamente com essas lições recém-gravadas em seu                

coração. (Atos 3:19) 

A DESTRUIÇÃO DE UM MOVIMENTO GLOBAL 
No início do período sabático – chocante para muitos de nós – a maioria dos líderes do Setor Mundial falharam                    

em apoiar os McKeans no seu período de crise. Alguns líderes do Setor Mundial concordaram que devido a                  

infidelidade do filho dos McKeans, eles não estavam aptos para a liderança. Alguns indivíduos foram amargos                

em suas palavras, “Os McKeans possuem expectativas muito altas para nós e nossas igrejas.” Enquanto outros,                

silenciosos durante anos, agora abertamente expressaram: “Por que ‘nossas igrejas’ precisam contribuir com             



valor para o HOPEworldwide e/ou o Fundo Central de Missões?”. Desta forma o insidioso desejo de serem                 

autônomos bem como a dúvida de que o mundo poderia ser evangelizado em uma geração começaram a                 

permear os líderes do Setor Mundial, paralizando-os como consequência. 

Neste ponto, compaixão, perdão e um apoio contínuo à liderança dos McKeans por parte dos líderes do Setor                  

Mundial poderia ter salvo a ICOC da sua queda. De fato, os McKeans humildemente pediram por perdão dos                  

seus pecados e deficiências em múltiplas ocasiões e até mesmo em prantos compartilharam Escrituras até o                

fim. Mesmo assim, nenhuma compaixão foi demonstrada já que os líderes do Setor Mundial se encolheram para                 

montar um número crescente de ataques ferozes ao Kip e à Elena. Claramente em conjuntura neste retrospecto,                 

um “efeito dominó” da “justiça irônica de Deus” começou a ocorrer. Assim que os líderes do Setor Mundial se                   

afastaram dos McKeans, da mesma forma sua liderança começou a ser minada por aqueles que estavam sob                 

sua liderança por causa dos mesmos problemas: dinâmica no casamento, comportamento dos filhos e estilo de                

liderança. 

Isto criou um vácuo de liderança. Foi neste ponto que os anciãos e mestres do Reino escolheram promover-se.                  

Em nota, estes dois grupos eram compostos inteiramente de pessoas com suas raízes no Mainline Church of                 

Christ. Eles foram alimentados pelos seus sentimentos de sub-valorização de direitos. Infelizmente, este amargo              

“espírito Absalômico” e suas raízes denominacionais comuns uniram os anciãos e mestres do Reino. Como               

Absalão, eles iniciaram uma campanha muito bem calculada para “roubar os corações dos homens de               

Israel” (2 Samuel 15:6) ao utilizar a reclamação: “Quem, então, poderá ser salvo?” (Mateus 19:25). Esta                

“reclamação” é aquela que todos os discípulos têm quando estão em curso de seguir os ensinamentos do                 

verdadeiro Jesus. Eles elevaram a questão sobre “filhos ímpios desqualificando homens para a liderança”              

através de uma série de artigos no site da ICOC de Los Angeles. Além disso eles também introduziram as                   

confusas doutrinas da “Mainline” de “liderança por consenso” e anciãos possuindo autoridade sobre os mesmos               

evangelistas que os indicaram. 

Nas aulas e reuniões dos anciãos e mestres do Reino, eles atacaram constantemente a “estrutura hierárquica                

da ICOC”, na qual eles estavam subordinados aos McKeans e os líderes do Setor Mundial. Como afirmado                 

anteriormente, esta pirâmide de liderança foi a aplicação prática do Kip de Êxodo 18:13-26, e foi este o veículo                   

que o Espírito Santo usou para espalhar a Palavra de Deus para 171 nações. Eles cruelmente atacaram o Kip                   

ainda mais na sua “abordagem enérgica de pregação e liderança” ao rotular: “O estilo militar do Kip é como o do                     

filho de um almirante”.  

No primeiro plano desta rebelião ímpia estava Andy Fleming, o líder dos Mestres do Reino e Scott Green.                  

Ambos eram líderes do Setor Mundial com raízes do Mainline Church of Christ. Fleming e Green, juntamente                 



com Gordon Ferguson, Douglas Jacoby e Sam Laing – Mestres do Reino – bem como Wyndham Shaw e Bruce                   

Williams – Anciãos do Reino – começaram a concentrar seus esforços para “falsamente” ensinar contra o                

conceito bíblico de liderança centralizada com um líder central para o povo de Deus, assim retornando a ICOC                  

para a “teologia da autonomia”, baseada no Mainline. Eles professaram “sabedoria” e proclamaram que estes               

eram “ensinamentos melhores e mais maduros” (Thiago 3:13-16) – como que a autonomia e o “discipulado                

opcional” – fariam o “Reino” muito mais “saudável”. Infelizmente, mas novamente um retrospecto de forma clara,                

estes “ensinamentos melhores” e sua “sabedoria” apenas serviram para parar a expansão do movimento de               

Deus, confundindo e espalhando discípulos e salvar apenas algumas pessoas. 

Em Mateus 7:15-16, Jesus prega nitidamente: “Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos                

de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos”. O                 

lobo Árabe – um lobo branco e pequeno em Israel, a quem Jesus se referiu – é muito difícil de ser distinguido                      

das ovelhas brancas de tamanho parecido. Eles andam em bando, devorando ferozmente as ovelhas              

individualmente e assim destroem o rebanho inteiro. Portanto, de acordo com Jesus, os cristãos perspicazes               

deveriam examinar cuidadosamente a condição do “rebanho espiritual” e distinguir quem é uma ovelha e quem                

não é. Da mesma forma, ao examinar “o fruto” da devastação no rebanho de almas da ICOC ao redor do                    

mundo, causado pelos “ensinamentos falsos”, é muito óbvio (apesar de ser tão chocante a ponto de ser difícil                  

para alguns aceitarem isto) estes que eram pregadores e pastores poderosos e altamente estimados se               

tornaram “falsos mestres” (2 Coríntios 11:13-15). 

Depois que o período sabático dos McKeans começou em 2001, a ponta da lança para a “nova direção” na                   

ICOC de Los Angeles era Bruce Williams, meu mentor nos meus oito primeiros anos como discípulo de Jesus.                  

Williams optou por circular a calúnia sobre os McKeans e os “novos ensinamentos” através de “bate-papos em                 

família”, cada um com cerca de 20 cristãos . Williams – elevado em sua influência por seu amigo ancião Al                    

Baird, da ICOC de Los Angeles, que foi um líder do Setor Mundial – viajou pelas seis regiões de Los Angeles,                     

ensinando falsamente o povo que foi a personalidade de Kip, seu “estilo militar de liderança”, e sua                 

incapacidade de liderar sua própria família que foi que foi a morte de nossas igrejas. Eu e três diáconos da                    

própria região do Williams abertamente o desafiamos, pedindo para parar com esta calúnia. 

Sabendo que eu estive em contato diariamente com Baird como seu consultor pessoal sobre computadores por                

2 anos, Williams contatou Baird e me ligou em conferência onde ambos insistiram que reivindicações eram bem                 

conhecidas entre a liderança e que eles tinham a aprovação total dos McKeans para falar sobre a situação com                   

suas crianças. Eu coloquei Provérbios 18:17 em prática, tentei incluir Kip na conferência. Porém, no momento                

em que Kip foi adicionado para a chamada, tanto Williams quanto Baird desconectaram e recusaram minhas                



ligações para reconectar. Na minha subsequente conversa com o Kip, eu fiquei de coração partido quando                

descobri a verdade de que os McKeans nunca deram tal aprovação. 

Depois em 2003, Fleming, Williams e Baird – juntamente com os líderes do Setor Mundial Marty Fuqua e Peter                   

Garcia, de Los Angeles – iriam perpetuar num movimento inesperado. Estes homens balançaram aqueles que               

mantinham a posição no conselho de administração para usar a autoridade dada a eles pelas “leis dos Estados                  

Unidos” para substituir as “leis das Escrituras” e assim demitir o líder que até mesmo todos eles, durante anos,                   

concordavam de todo o coração que era um “homem de Deus” – colocado como autoridade por Deus para                  

liderar Seu movimento e manter a união. Eu me lembro do choque e do horror de descobrir em uma discussão                    

de 45 minutos com Andy Fleming que tudo isto foi na realidade um plano previamente planejado e executado.                  

Ele pregou no setor Riverside da igrejas de Los Angeles sobre nossa nova “liberdade em Cristo”,                

“gabando-se” para a congregação sobre como “ele” removeu Kip. Depois da lição de Fleming, ele me deu mais                  

detalhes. 

Curiosamente, há muitos movimentos registrados nas Escrituras. Noé, Moisés, Josué, Neemias, Davi João             

Batista, e Jesus (é claro) foram chamados por Deus para liderar Seu povo remanescente para se tornarem                 

grandes movimentos. Perto do fim de suas vidas, tanto Gideão quanto Davi pessoalmente decidiram se afastar                

de suas posições. Porém, apenas uma vez em toda a Escritura um líder de um movimento de Deus foi “retirado                    

forçadamente” de sua liderança pelo povo que o liderava. Isso aconteceu na rebelião de Absalão contra Davi, o                  

que resultou na morte de Absalão (2 Samuel 15-18). No momento certo, Deus levantou Davi para liderar                 

novamente (da mesma forma que fez com Kip!). Na Bíblia, Deus sempre “levantou” e “retirou” Seus líderes no                  

“Seu” tempo. Deus espera que Seu povo confie nEle e que espere Seu tempo ao invés de se rebelar contra Ele                     

e Seus líderes. 

Apesar dos McKeans serem “oficialmente demitidos” em Abril de 2003, este evento horrendo e vergonhoso               

nunca foi anunciado para qualquer ICOC. Imediatamente na sequência da demissão dos McKeans, outra série               

de artigos sobre “filhos infiéis” foi circulado, que essencialmente começava: “Nós continuamente estudamos o              

estudo no tópico de filhos infiéis...” Aqui, estes mesmos mestres reverteram completamente seu posicionamento              

sobre “filhos infiéis” – exatamente o mesmo princípio que foi falsamente utilizado para “retirar” o líder de Deus.                  

Porém hoje, nenhum dos antigos líderes do Setor Mundial, Mestres do Reino e Anciãos do Reino diriam que um                   

filho infiel desqualifica um evangelista, pois muitos deles possuem filhos infiéis e servem como “líderes               

evangelistas”. Infelizmente, esta mudança de posição não-publicada (para proteger a si mesmos) expõe a              

hipocrisia maléfica de “usar” os filhos dos McKeans para “se livrar” do homem no movimento de Deus. 



O tratamento duro e ímpio com os McKeans ao demiti-los do ministério, bem como seu “padrão dúbio” sobre                  

“filhos infiéis” , poderia ter levado a maioria dos casais a desistir da “vida no aquário” do ministério. Apesar de                    

estarem machucados severamente, o que afastou os McKeans da maioria dos casais foi sua profunda convicção                

de que Deus os chamou para o ministério, assim como seus encorajamentos uns com os outros para                 

permanecer firmes perante Deus e a continuar a amar seus críticos, não dando entrada para a tentação de                  

Satanás no ódio, na auto-piedade ou na “retribuição”. 

Destaca-se que, apenas um líder do Setor Mundial, Pat Gempel, pediu desculpas publicamente aos McKeans.               

Cuja atitude foi realizada em Portland no “World Missions Jubilee” de 2005. É importante afirmar também o que                  

Kip disse: “Eu nunca vou aceitar e/ou permitir qualquer pessoa no novo movimento falando em nome dos                 

homens e mulheres na liderança da ICOC, cujos filhos são infiéis e especialmente aquelas que foram infiéis e                  

deixaram a Deus. Eu pessoalmente senti a devastação que isso causa nas vidas de uma família e                 

especialmente na vida dos filhos. Eu ainda amo muito todas aquelas famílias. Portanto, eu nunca irei machucar                 

intencionalmente qualquer um destes filhos, como eu oro para que eles retornem a Deus e uma vez mais ser um                    

discípulo fiel”. 

Infelizmente, o cruel assassinato de caráter público de Kip e Elena, usando a condição espiritual de seus filhos                  

continua até hoje. Ainda, o forte declínio dos membros da ICOC desde o período sabático dos McKeans em                  

2001, testifica que a mão de Deus está contra esta “conspiração”. (2 Samuel 15-18). Num forte contraste, o                  

rápido aumento de discípulos nas igrejas do Movimento de Discípulos Totalmente Comprometidos, em que Deus               

levantou Kip como líder – juntamente com um time fiel e unido para supervisionar evangelistas, líderes do                 

ministério de mulheres, e casais de pastoreio – testificam a aprovação de Deus! (1 Coríntios 3:7) 

Outro testemunho significativo de que Deus derrama suas bênçãos está no casamento e na família, quando o                 

autêntico discipulado foi restaurado. Durante anos, a ICOC “vangloriou-se no Senhor” por ter pouquíssimos              

divórcios. Com o abandono do discipulado, o divórcio ficou desenfreado – até mesmo com casais que certa vez                  

estiveram como integrais no ministério! Em forte contraste, no novo Movimento de Deus, o divórcio é inexistente                 

na maioria das congregações mais uma vez, já que as famílias estão “regozijando-se no Senhor” em seus                 

casamentos. 

Os dois aspectos mais proeminentes da teologia da “Mainline” (mas escondido para muitos por causa de uma                 

falta de conhecimento sobre as raízes da ICOC) foram cegamente adotados pela maioria dos pregadores da                

ICOC: 1) Se tornar uma igreja apenas do “Novo Testamento” – as escrituras do Antigo Testamento (apesar de                  

serem historicamente precisas) não possuem autoridade alguma, especialmente nas áreas de liderança e             

governança. 2) O modelo de interpretação das Escrituras por Thomas Campbell – “Fale onde a Bíblia fala, e                  



esteja calado onde a Bíblia se cala”. Já que o Novo Testamento não possui explicitamente o termo “líderes do                   

Setor Mundial” , os anciãos e mestres do Reino balançaram o resto dos líderes da ICOC na reunião de Long                    

Beach em Novembro de 2002, para completamente dissolver a estruturada liderança central. De forma              

vergonhosa, os McKeans e os líderes do Setor Mundial que ainda não tinham descido de seus cargos foram                  

“forçados” a resignar suas tarefas na reunião de Long Beach. (Contudo, os McKeans ainda precisavam ser                

pagos integralmente e em Janeiro de 2003 começaram a servir no Ministério do Campus de Long Beach no                  

estado da Califórnia). 

Esta revolta abraçou a “nova visão” reacionária de congregações que foram “tão maduras” que eles não mais                 

precisavam da supervisão de evangelistas. A maioria também abraçou a “liderança por consenso” na              

congregação local sem um “Líder Evangelista” – porque o termo “Líder Evangelista” não era encontrado no Novo                 

Testamento. Neste momento, se iniciou um movimento para eliminar a divulgação estruturada (bate-papos da              

Bíblia) e discipulado estruturado (parceiros de discipulado). “A visão de Kip” para a evangelização de todas as                 

nações numa geração foi chamada de uma “ótima idéia”, porém “impossível” por críticas francas de Douglas                

Jacoby e Scott Green. Alguns começaram a rotular Kip como um “falso mestre” por causa de seu sonho,                  

acreditando que a pressão nas igrejas para evangelizar o mundo em uma geração foi a primeira fonte de                  

amargura em muitos líderes e em muitas igrejas. Ainda desprovido do sonho de mudar o mundo, Provérbios                 

29:18 provou-se verdadeiro novamente – “sem visão meu povo perece.”  

A morte definitiva do que foi conhecido e reverenciado como a Igreja Internacional de Cristo aconteceu em                 

Fevereiro de 2003, quando Henry Kriete, um sofredor e um evangelista da Igreja “Mainline” em Londres,                

divulgou uma carta intitulada: “Lealdade a Deus” Nesta carta, Kriele defendeu “um tempo de ira e da derrubada                  

de templos: Eu acredito que a hora é agora.” A rebelião de alguns líderes do Setor Mundial e de todos os                     

mestres e anciãos do Reino por consequência foi passada para todos os membros. Milhares deixaram a Deus                 

confusos e nervosos. Outros discípulos discretamente “foram embora” numa tentativa de encontrar “a mesma              

igreja em outro lugar”, o que provou ser em vão. 

Para confundir ainda mais o corpo de membros, houve ainda a decisão dos mestres e anciãos do Reino em Abril                    

de 2003 em “reabrir as portas para a Igreja “Mainline”. Kip, como um “pai na fé” amoroso e preocupado –                    

lembrou e avisou a liderança de Los Angeles bem como o que restou da liderança da ICOC que a maioria dos                     

membros da igreja “Mainline” não era formada de discípulos totalmente comprometidos (1 Coríntios 4:14-17).              

Eles transmitiram de que ao tentar misturar as “duas irmandades” (ICOC e Tradicional) – iria produzir ainda mais                  

confusão. Ao não ouvir as palavras de “seus profetas”, assim como hoje, a ICOC perdeu sua identidade e                  

distinção. Muito significativamente, para sinalizar uma mudança fundamental de doutrina, quase todas as             



congregações da ICOC não mais chamavam-se “Igreja Internacional de Cristo”, mas apenas “Igreja de Cristo”.               

Por exemplo, a Igreja Internacional de Cristo em Boston mudou seu nome para Igreja de Cristo em Boston. 

A doutrina satânica de autonomia teve mais dois efeitos destrutivos na ICOC: Primeiramente, a autonomia fora                

dos Estados Unidos deu luz a um “nacionalismo pecaminoso”. Muitas congregações internacionais não queriam              

que sua igreja fosse liderada ou supervisionada por um “estrangeiro”. Consequentemente (apenas um mês após               

a Reunião de Long Beach em Novembro de 2002) a ICOC de Londres demitiu seu Líder Evangelista, a maior                   

parte do motivo foi pelo fato deste evangelista ser americano. Depois da carta de Kriete em 2003, convocando                  

uma rebelião raivosa, dezenas de missionários que negaram suas vidas para salvar almas foram rejeitados               

pelos tais “nacionalistas”. Estes missionários retornaram para casa envergonhados. Tragicamente, eles           

precisaram encontrar trabalhos seculares, já que as congregações americanas não poderiam absorver os             

salários de tantos missionários que retornaram, especialmente com sua própria contribuição semanal            

despencando por causa da falta de confiança na liderança e convicção sobre a “necessidade” de um movimento                 

global. 

Em segunda instância, autonomia (e o desejo hipócrita de cada pregador de liderar seu próprio reino)                

infelizmente resultou em “uma ICOC em cada cidade”, dividida em diversas congregações com convicções              

variadas. Por exemplo: Londres dividiu-se em seis igrejas independentes; Los Angeles se dividiu em sete               

congregações e Atlanta em 12 congregações! 

Enquanto a ICOC abraçava a maioria destas congregações como irmãos, o Movimento de Discípulos              

Totalmente Comprometidos foi criticado por “plantar novas congregações” em cidades como essas. A             

implantação de Igrejas do Movimento de Discípulos Totalmente Comprometidos nestas cidades não condenam             

indivíduos que são salvos, contanto que vivam como discípulos verdadeiramente nas congregações divididas da              

ICOC. A implantação destas “novas congregações” simplesmente diz que vamos evangelizar o mundo, incluindo              

cidades que já possui discípulos que não irão trabalhar em unidade conosco. Ironicamente nos anos 80 e 90, a                   

Igreja Mainline fez a mesma declaração quando o Movimento de Boston (ICOC) implantou igrejas na cidade                

“deles”. A posição da ICOC antes e agora a nossa é a seguinte: A necessidade de “outra igreja” se deve pela                     

crença de que nenhuma outra congregação irá evangelizar uma cidade inteira, e desta forma o mundo.                

Nós acreditamos que devemos obedecer esta ordenança Divina, pois “nossa congregação” não é a              

única igreja composta de discípulos, é a única igreja composta inteiramente de discípulos. 

DEMITIDOS POR HOMENS – APROVADOS POR DEUS 
Em Abril de 2003, os McKeans corajosamente confrontaram a liderança da ICOC de Los Angeles na presença                 

de Bob e Pat Gempel, os quais foram chamados pelos McKeans para serem testemunhas. Kip e Elena                 



desafiaram Al Baird, Marty Fuqua, Andy Fleming e Bruce Williams nestas questões: 1) Abandono do discipulado;                

2) Retorno da teologia do “Mainline” (especialmente a autonomia); 3) O silêncio – e a fraude – sobre esta                   

decisão com os membros de Los Angeles; 4) O silêncio – e a fraude – para com os membros de Los Angeles                      

sobre o incrível número de discípulos abandonando as ICOCs ao redor do mundo em cada congregação –                 

caindo da fé ou simplesmente indo embora; 5) Chamar o sonho de evangelização de todas as nações em uma                   

geração, “Impossível”. Kip e Elena reiteraram na reunião: “O sonho de um mundo evangelizado não é apenas                 

possível, mas foi bem-sucedido no primeiro século e é uma ordenança de Deus (Colossenses 1:23; 1 Timóteo                 

2:3-4, 3:16, 4:9-11) Depois desta reunião, os McKeans foram demitidos devido às suas convicções. 

Agora com pouco apoio de qualquer discípulo em qualquer lugar, Kip toma sua posição e escreve Revolução                 

através da Restauração Parte 3: Da Babilônia a Sião. Neste conto de fé, apesar de toda a oposição e do                    

abandono de muitos que certa vez foram irmãos fiéis, Kip foi capaz de realizar tudo através da soberania de                   

Deus de como Ele usa de forma plena momentos desastrosos como um meio de propagar a palavra de Jesus                   

ao redor do mundo. Ele também humildemente avalia sua liderança, bem como o que estava divinamente                

correto no Movimento de Boston, que se tornou a ICOC. Ele documenta onde seus pecados e os pecados de                   

outros, além de suas deficiências foram tratadas com pouca (ou inexistente) misericórdia e perdão. Kip conclui                

que sua falta de “amor Ágape” foi a responsável definitiva pela morte do que foi um Movimento de Deus. 

O ESPÍRITO MOVE OS MCKEANS PARA PORTLAND 
Oficialmente no dia 11 de Julho de 2003, ao serem convidados para liderar a Igreja Internacional de Cristo de                   

Portland, Kip e Elena se mudaram para Portland, em Oregon, para liderar uma igreja machucada e devastada.                 

Quando a carta de Kriete foi publicada em Fevereiro de 2003, a igreja de Portland tinha 300 membros. Mas 5                    

meses depois, na primeira quinzena sob a liderança dos McKeans em Julho de 2003, apenas 25 cadeiras foram                  

necessárias para toda a congregação! Nos 3 anos subsequentes, a igreja de Portland experimentou um               

crescimento incrível para 600 participantes nos Domingos (com 487 no corpo de membros) quando eles               

passaram a liderança da igreja assim que eles saíram para o “Time de Missões de Los Angeles” no início de                    

2007. Durante os anos seguintes da carta de Krieter, a Igreja Internacional de Cristo de Portland – sob a                   

liderança amadurecida de Kip – foi a congregação com o crescimento mais rápido do que sobrou das ICOCs ao                   

redor do mundo! 

O avivamento do Espírito na igreja de Portland, centralizada na fé de Kip em pregar a Palavra e seu convite                    

firme, porém “suave” para os corações de cada membro para obedecê-la. Bate-papos da Bíblia, parceiros de                

discipulado, devocional para jovens e universitários, e a coleta de contribuições semanais foram rapidamente              

restabelecidos. O momento decisivo veio assim que Kip (fiel e mais sábio depois de dois anos de sofrimento                  

intenso, apesar de fragilizado) convidou a todos para uma “Noite de Remissão”. Na noite do dia 13 de Agosto de                    



2003, quarta-feira, mais de 100 pessoas se reuniram para dividir seu arrependimento para com Deus e uns com                  

os outros publicamente. Tony Untalan e Jeremy Ciaramella foram os primeiros a ser abertos, pedindo perdão                

aos prantos e mencionando pessoas específicas no grupo contra quem pecaram. Isto deixou todos aos prantos.                

Os pedidos de perdão sinceros e compartilhados por aproximadamente 25 pessoas durou quase 3 horas!               

Através deste esforço, aproximadamente 75 discípulos retornaram como membros da igreja de Portland. Em              

Janeiro de 2004, a igreja de Portland tinha 120 discípulos e a notícia se espalhou pela América (e de fato ao                     

redor do globo) das “coisas que estão acontecendo em Portland!” Nos próximos 3 anos, indivíduos de 26                 

estados diferentes se mudaram para Portland onde muitos exclamaram assim que chegaram: “Esta é a igreja                

em que fui batizado!”, bem como eu e minha esposa. Foi uma época poderosa em que DJ e Kacie Comisford –                     

que se mudaram de Ohio para fazerem parte de um avivamento crescente na chuvosa cidade de Portland –                  

descreveram sua experiência através de uma canção: 

A CANÇÃO DE PORTLAND 
Definhando neste lugar 
Quando foi revelado repentinamente 
Que não poderíamos chegar aqui sem enfrentar a chuva! 
Que pena! 
Pacientemente esperando, implorando a Deus e constantemente em oração 
Por favor guie-nos em verdes pastos! 
 
Deus, existe algum lugar para ir? 
Há alguma esperança a crescer novamente? 
Onde estão os sonhadores? 
Por favor traga-nos um tempo de refrigério 
Então Ele mandou a esperança do Litoral Oeste! 
Há muita chuva no Litoral Oeste! 
 
Bem-vindo a Portland, Oregon 
Onde a chuva está caindo 
Espero que sua alma se sinta em casa 
Todas as pessoas criticando 
Mas estamos apenas batizando 
Temos muita H20! 
E aí você diz hey-o bem-vindo ao lar! 
E aí você diz hey-o bem-vindo ao lar! 
 
Viemos aqui sem nada 
Mas com a fé 
De que Deus poderia fazer algo grandioso! 
Agora isto é muito mais do que pedimos 
Com certeza! Oregon 
Você compartilhou sua fé 
Você compartilhou seus sonhos 



Nos deu amor 
Nos ajudou a acreditar 
Que você é a resposta para nossas orações! 
Deus providenciou um lugar para irmos 
Ele nos deu esperança para crescer novamente! 
E aqui estão as pessoas que ainda sonham 
Chegou o tempo de refrigério 
E nós encontramos esperança no Litoral Oeste! 
Existe muita chuva no Litoral Oeste! 
 
Bem-vindo a Portland, Oregon 
Onde a chuva está caindo 
Espero que sua alma se sinta em casa 
Todas as pessoas criticando 
Mas estamos apenas batizando 
Temos muita H20! 
E aí você diz hey-o bem-vindo ao lar! 
E aí você diz hey-o bem-vindo ao lar! 

 

  



O MINISTÉRIO GLOBAL DA INTERNET COMEÇA 

 

CyberEvangelistas: Jeremy Ciaramella, Rob Onekea e Ron Harding 

Para propagar a mensagem que Deus colocou no coração de Kip nos primeiros dias de Portland, ele confiou em                   

Jeremy Ciaramella a construção de um site que iria atrair aos fiéis remanescentes ao redor do mundo. O nome                   

escolhido foi “UpSideDown21 (USD21)”. “Upsidedown”, que significa “De cabeça pra baixo”, foi selecionado             

pois a igreja do primeiro século “virou o mundo de cabeça pra baixo” (Atos 17:6). O “21” deu a visão de que o                       

impacto dos discípulos do primeiro século poderia ecoar no século 21! Os artigos do boletim semanal da igreja                  

de Portland foram publicados no site USD21. Como eram bem criativos, estes artigos foram traduzidos em                

outras 7 línguas e também foram publicados no mesmo site. O retorno que o site deu foi tremendo! A maioria                    

das pessoas que se mudaram para Portland primeiramente ficaram interessadas nos artigos e nos sermões               

online do Kip, o que o fez entender que aí estava uma frente inteiramente nova para unificar o povo de Deus e                      

evangelizar o mundo numa única geração. Isto o levou a outra inovação, a indicação de Jeremy Ciaramella                 

como o primeiro CyberEvangelista em 2004! (Em 2009, eu fui humildemente indicado pelo Kip para servir como                 

o Líder dos CyberEvangelistas para o movimento “SoldOut” do Ministério global de internet. Meus companheiros               

de CyberEvangelismo são meus amigos: Jeremy Ciaramella, Tim Kernan, Rob Onekea e Jake Studer.) 



A CONTROVÉRSIA DE PORTLAND 
Em junho de 2004, apenas onze meses depois de chegar a Portland, Kip e a Igreja de Portland receberam o                    

primeiro Jubileu Mundial de Missões, intitulado O Senhor da Comunhão. Muitos líderes da ICOC participaram –                

alguns realmente interessados no incrível crescimento da Igreja de Portland; outros vieram céticos e até               

desdenhosos. Tentando desesperadamente trazer reforma, arrependimento e unidade para o que restou da             

ICOC, Kip perguntou a vários dos líderes mais influentes no que restou da ICOC para falar sobre o programa. A                    

maioria aceitou o convite. Entretanto, logo se seguiu uma controvérsia ao que Kip entregou um dos apelos mais                  

apaixonados pelo evangelismo mundial através de " fazer discípulos " . Em sua mensagem, Uma Grande Luz              

Raiou. 

No verão de 2005, o Jubileu Mundial de Missões foi intitulado UpsideDown21. Foi nessa ocasião importante,                

depois de oração e jejum, que Kip decidiu que a única maneira de salvar a ICOC como um movimento de                    

discípulos seria "por chamar os remanescentes". Ainda mais controvérsia sucedeu. Em setembro, como reação              

ao "chamado pelos remanescentes" de Kip, Scott Green o “desconvidou” de falar na Reunião de Líderes da                 

ICOC em Seattle marcada para início de setembro de 2005. 

Em Phoenix, acrescentando combustível ao fogo do Espírito, Chris e Sonja Chloupek – ex-líderes de ministério                

de grande notoriedade da ICOC de Los Angeles –, depois de visitarem a Igreja de Portland no final de setembro                    

de 2005, decidiram confrontar Gordon Ferguson, um ex-Professor do Reino e agora o pregador da               

"conservadoríssima" Igreja de Cristo de Phoenix Valley – anteriormente Igreja Internacional de Cristo de              

Phoenix. Eles desafiaram-no quanto à morneza na Igreja de Phoenix, bem como as centenas de discípulos que                 

haviam caído ou se afastado. Apelaram a Ferguson para pedir ajuda a Kip. Irado, Ferguson se recusou a                  

procurar ajuda. Vendo sua dureza de coração, os Chloupeks perguntaram a Kip se ele os apoiaria no início do                   

que veio a ser conhecido como o primeiro "grupo remanescente". Assim, em todo o mundo, o nome "Movimento                  

de Portland" começou a ser sussurrado com a esperança de novos dias! 



 

Chris & Sonja Chloupek e seus filhos em 2005! 

Ao contrário do "pensamento ocidental" democrático, onde a "maioria é sempre correta", em muitas ocasiões               

nas Escrituras, o "relato minoritário" é aquele que é o de Deus. (Números 13:26-33; Mateus 7:13-14) Mesmo nos                  

dias de Elias, a pergunta era seguramente feita: "Podem estar errados 450 profetas de Baal, e um profeta de                   

Deus ter razão?" Notando que o povo "oscilava entre duas opiniões ", em outubro de 2005, 65 evangelistas e                  

presbíteros do que permaneceu das Igrejas Internacionais de Cristo escreveram uma carta criticando Kip como               

um "perturbador de Israel ". (1 Reis 18: 17-21) Eles o acusaram de ser "divisivo", não percebendo que Jesus                  

"veio trazer... divisão " (Lucas 12:51) e não compreendendo que a divisão é de Deus quando alguém prega a                  

Palavra como Jesus! (João 10:19) 

Havia quatro falsas acusações contra Kip: 1) Suas palavras eram "doentias" e; portanto, divisívas, já que ele                 

chamava "mornas" as igrejas da ICOC. (Apesar de que Kip realmente chamou a ICOC morna, ele o fez como                   

Jesus em Apocalipse 3:19, corajosamente desafiando-os por causa de seu amor por eles.) 2) A acusação de                 

divisão continuava a medida que o motivo dos deslocamentos para Portland era considerado "roubo de ovelhas"                



em vez de o Espírito movendo para um lugar de reavivamento (Jeremias 23:3-4). 3) Kip foi chamado divisor                  

porque ele aceitou o convite de evangelistas em outros lugares – como Raul Moreno em Santiago no Chile –                   

para o discipulado de suas vidas e igrejas. (No entanto, Kip estava atencioso respondendo ao seu pedido de                  

ajuda e comunhão, como em suas próprias palavras, "Nós estávamos completamente abandonados" – quando              

evangelistas supervisores foram eliminados e chamados de "não bíblico.") 4) Kip apoiou qualquer grupo de               

discípulos que se reuniram do que restou da ICOC para iniciar uma nova igreja de "discípulos totalmente                 

comprometidos". Curiosamente, alguns grupos remanescentes se formaram em busca de reavivamento, mesmo            

antes de muitos ouvirem falar do Movimento de Discípulos Comprometidos. 

Uma vigorosa carta em resposta ainda que humilde intitulada "Uma Preocupação por Todas as Igrejas" foi                

escrita por Kip e pelos líderes da Igreja Internacional de Cristo de Portland. Uma segunda carta foi escrita em                   

resposta àquela. Essa segunda carta, mais uma vez perguntando sutilmente às pessoas, "Podemos estar todos               

errados?" foi assinada por 85 líderes no que restou da ICOC agora irremediavelmente atormentada com com                

teologias conservadoras. Esta carta pecaminosa marcou oficialmente Kip e aqueles que seguiram sua             

imponente liderança como "divisivos" e pessoas com quem não se associar. Jesus advertiu: "Tenho-lhes dito               

tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas [expulsos da                

comunhão]; de fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão                  

essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim."  (João 16:1-3). 

No entanto, ao que passou o tempo, muitos discípulos em todo o mundo, como eu agora, compreendem que a                   

inveja, o ciúme e a insegurança estavam na raiz desses ataques. (Salmos 106:16) De grande preocupação,                

cínicos rotularam esses eventos como simplesmente "política da igreja" em vez do que realmente era: um                

confronto épico pelos corações dos remanescentes e das almas perdidas do mundo. Inspirado pelo levantar de                

Kip no Outono e sua série de nove partes no Boletim de Portland: A Ordem de Deus para o Evangelismo                    

Mundial, o grupo de 25 discípulos de Kiev (Ucrânia) foi formado em dezembro de 2005. Este foi o primeiro de                    

muitos grupos remanescentes estabelecidos pelo Espírito fora dos Estados Unidos! 

O NASCIMENTO DO MOVIMENTO DE DISCÍPULOS      
TOTALMENTE COMPROMETIDOS 
Apesar de todas as críticas da ICOC, a Igreja de Portland continuou a multiplicar discípulos não só através de                   

batismos, mas através de cada vez mais e mais "discípulos remanescentes" mudando-se para Portland para               

encontrar renascimento e revigoramento espiritual. Depois de muita oração, Chris e Theresa Broom, líderes da               

Igreja de Cristo da Região Central do Estado de Nova York, tomaram uma decisão ousada no início de 2006 de                    

chamar toda a sua congregação a "unirem-se plenamente" a Kip. Em junho de 2006, os Brooms lideraram uma                  

equipe missionária composta por discípulos de Syracuse e de Portland para implantar a Igreja Cristã               



Internacional de Chicago. O time missionário juntou-se a um pequeno grupo remanescente já em Chicago. Este                

foi, de fato, a primeira "implantação de uma igreja" do que estava claramente se tornando um novo movimento! 

Com o tempo, a Igreja de Cristo da Região Central do Estado de Nova York foi renomeada como a Igreja Cristã                     

Internacional de Syracuse. Dessa pequena, porém dedicada, congregação de 120 cristãos totalmente            

comprometidos vieram futuros líderes como Chris e Theresa Broom, Andrew e Patrique Smellie, Chris e               

Kerri-Sue Adams, bem como Roger e Kama Parlor e seus filhos - Joel e Brittany. Por seu incrível sacrifício de                    

discípulos e finanças para Deus e Seu novo movimento, a Igreja de Syracuse ficou conhecida como "a pequena                  

igreja que podia ... e fez". 

Pouco depois, em julho de 2006, o Espírito enviou 14 membros do time missionário de Portland para Phoenix,                  

destemidamente liderados por Matt e Helen Sullivan. Tendo sido inspirados pelo Jubileu de 2004, os Sullivans                

eram "discípulos remanescentes" que se mudaram da arruinada ICOC de Fresno na Califórnia para Portland,               

para encontrar reavivamento e para serem treinados para trabalharem no ministério. Combinando o time              

missionário e o grupo remanescente em Phoenix, os Sullivans construíram um "alicerce" sólido como rocha (1                

Coríntios 3:10-11). Através do discipulado, eles levantaram Chris e Sonja Chloupek, bem como Luke e Brandyn                

Speckman para o ministério em tempo integral. Em 2008, o Espírito enviou os Sullivans e um pequeno time                  

missionário para se juntar ao grupo remanescente em Santiago, Chile. Assim, a Igreja Cristã Internacional de                

Santiago tornou-se a primeira implantação internacional do Movimento de Discípulos Totalmente           

Comprometidos! Por sua vez, a Igreja de Phoenix foi dinamicamente liderada pelos Chloupeks enquanto o               

ministério universitário foi servido pelos Speckmans. 

Em Santiago, os Sullivans repetiram a construção de um sólido "alicerce " de discípulos como fizeram em                

Phoenix. Por sua vez, Raul e Lynda Moreno – os valentes líderes de Santiago – se mudaram para Los Angeles                    

para fortalecimento e treinamento. (Lynda expressou em muitas ocasiões em que sofreu um "colapso nervoso"               

com o desmoronamento do que foi movimento de Deus – a ICOC – e abandono de seus "amigos" na ICOC, que                     

só se intensificou quando os Morenos se juntaram ao novo movimento de Deus, iniciando assim o Grupo de                  

Remanescentes de Santiago). Em 2010, os Chloupeks se mudaram para Los Angeles para mais treinamento e                

para iniciar um novo Ministério AMS (Artes, Mídia e Esportes). Muito revelador é que a Região AMS da antiga                   

ICOC de Los Angeles mudou seu nome para a "Turning Point Church" (Igreja da Reviravolta), já que grande                  

parte da direção e formação do ministério recebidos pelos líderes vinha de uma igreja denominacional que não                 

acredita no batismo "para o perdão dos pecados"  (Atos 2:38). 

Esse perigoso desvio doutrinário – com o apelo agradável da "abertura de espírito" – também é vista no site do                    

Ministério de Ensino Internacional de Douglas Jacoby – agora o mais proeminente dos ex-"Professores do               



Reino" já que os escritos Fleming são considerados como "leves" porque que conduz uma congregação em                

Birmingham, Inglaterra de menos de 120 membros e que – de acordo com o email que me mandou Andy em                    

abril de 2012 – tem a média de sete batismos por ano durante os mais de quatro anos que passou lá...                     

infelizmente menos que a "média" da linha principal da Igreja de Cristo Internacional. No site de Jacoby, que                  

contém alguns comentários muito bons sobre as Escrituras tornando-o credível, ele publica artigos como              

Baptism Revisited por John Lang. Lang ensina que a posição da Igreja Batista sobre a salvação antes do                  

batismo é válida: "Não há apoio bíblico conclusivo para a visão de que Deus rejeita crentes arrependidos e                  

batizados, simplesmente porque eles acreditavam que sua salvação coincidiu com momento em que adquiriu fé               

em vez de seu batismo... [Portanto], devemos ser honestos sobre nossas limitações e reconhecermos nossa               

incapacidade de determinar com precisão ‘quem é e quem não é um cristão’.” Esse é um "falso ensinamento de                   

Satanás" de um falso mestre "fingindo ser um servo da justiça". (2 Coríntios 11:13-15). Ainda Jacoby escreve                 

em sua introdução deste artigo, "Eu aprecio irmãos como John..." 

As diferenças primárias entre o "primeiro movimento" (ICOC) e o novo Movimento de Discípulos Totalmente               

Comprometidos é a unidade entre os líderes em doutrinas tais como: a salvação é prometida somente aos                 

discípulos batizados; a igreja visível deve ser composta apenas de discípulos batizados "totalmente             

comprometidos"; "a visão das Escrituras do Velho Testamento", governo da igreja (autonomia é pecado);              

discipular é um mandamento de Deus; E a visão de evangelizar as nações em uma geração. A maioria na ICOC                    

nos anos 90 "pensava" que seus líderes estavam completamente unificados, mas nunca foi assim. Durante os                

anos de liderança de Kip na ICOC, seu maior desafio foi a unidade. Ele estava constantemente encorajando,                 

esforçando e "batalhando" com aqueles na liderança para trazer todos à unidade sobre as convicções bíblicas                

mencionadas anteriormente "para substituir" suas crenças tradicionais de suas raízes conservadoras. Em última             

análise, essa desunião de doutrina foi uma das principais razões que levou à fratura de relações entre os                  

líderes, que já foram uma vez genuinamente estreitas. Essa desconexão entre discípulos agora se estende por                

toda a ICOC. Embora existam alguns bolsões de discípulos fiéis espalhados por todo o mundo que continuam a                  

viver da mesma maneira que antes da "nova direção de 2001", tais ensinamentos tortuosos provavelmente               

acarretará que esse desvio os alcance também. 

Em agosto de 2006, celebrou-se o Terceiro Jubileu Mundial de Missões! Foi apropriadamente intitulado Follow               

The Fire (Siga o Fogo). Lá estava o novo integral da Igreja de Cristo Internacional de Hilo, Kyle Bartholomew.                   

Kyle foi convertido em 2001 na Universidade do Havaí - Hilo. Ele era o capitão e a estrela de sua equipe de                      

basquete. Confiante e carismático, Kyle percebeu humildemente que não estava treinado para o trabalho do               

ministério. Depois de participar do Jubileu, ele pediu a Kip e Elena para discipular ele e sua esposa, Joan. Ao                    

ser convidado a discipular Kyle, Kip perguntou-o: "Você percebe o quão controversa é a Igreja de Portland? Se                  

eu discipulá-lo, você se tornará igualmente controverso." Sem qualquer hesitação, Kyle respondeu: "Não vejo              



outra alternativa possível para mim e minha esposa e nenhuma esperança para Hilo se você não vier."                 

Curiosamente, Kyle foi totalmente apoiado nessa decisão por seus dois irmãos mais novos - Evan e Levi - e pela                    

maioria do grupo de líderes de Hilo. No entanto, menos de metade dos membros consentia nessa resolução                 

radical. 



 

Kyle & Joan Bartholomew de Honolulu em 2006! 



25 de maio de 2008, no Boletim da Igreja Cristã Internacional de Los Angeles, Kyle escreveu um artigo                  

intitulado, Hope For The Islands (Esperança para as Ilhas)! Ele recapitulou a história de ministérios de                

discípulos  nas ilhas havaianas, incluindo sua conversão: 

Quando fui batizado como discípulo em 29 de julho de 2001 graças aos esforços da Igreja de Cristo                  

Internacional de Hilo, fiquei impressionado com o comprometimento, paixão e amor que vi em cada discípulo. O                 

que mais me inspirou foi o sonho que cada discípulo compartilhava de evangelizar as Ilhas, o Círculo do Pacífico                   

e, finalmente, o mundo em nossa geração. Em 2001, havia cerca de 60 discípulos em Hilo, 75 em Maui e cerca                     

de 1.000 em Oahu - cada discípulo acreditava que esse sonho era possível, e eu também! 

Infelizmente, em novembro de 2002, após a decisão da liderança da ICOC de retornar a uma teologia mais                  

conservadora na Igreja de Cristo, bem como o advento da "Carta Kriete" no início de 2003, tantos aspectos                  

amados da 'minha igreja' começaram a mudar. Foi-se uma comunhão onde cada membro era um discípulo de                 

Jesus na prática. Foi-se o profundo amor uns pelos outros através dos relacionamentos de discipulado. E ainda                 

foi-se o sonho de evangelizar as Ilhas e o mundo. Em 2006, a o número de membros estava diminuindo a um                     

ritmo alarmante! Oahu caiu de 1.000 discípulos para 200; Hilo passou de quase 60 discípulos para 38; e Maui foi                    

reduzida de 75 discípulos para 25. Oahu passou de seis casais em tempo integral para dois, e Hilo e Maui foram                     

de um casal em tempo integral conduzindo a congregação em cada para voluntários não treinados, já que sua                  

visão e, em seguida, sua contribuição despencaram. Batismos tornaram-se extremamente raros, restaurações            

eram quase inexistentes e não havia uma única igreja implantada nas Ilhas por mais de seis longos anos. Era                   

óbvio para mim que algo precisava mudança! 

No final de 2006, fui convidado pelo "grupo de líderes" da ICOC de Hilo para ser o ministro. Eles estavam                    

realmente desesperados como a Igreja Hilo não tinha tido um batismo por mais de um ano! Como eu estava                   

destreinado, convenci-me de que precisávamos de ajuda adicional. Portanto, ao considerar qual igreja pedir              

ajuda, eu decidi participar do Jubileu das Missões Mundiais de Portland. Eu estava tão maravilhado com Deus                 

trabalhando tão obviamente através da Igreja de Portland, como a igreja que crescia mais rápido na ICOC                 

naquela época, que eu pedi a Kip e Elena para discipular a mim e a Joan. Agradecidamente, eles concordaram.                   

Um mês depois, os McKeans vieram nos ajudar a reconstruir o alicerce para que a Igreja de Hilo fosse composta                    

apenas de discípulos (1 Coríntios 3:10-11). Depois de um agitado fim de semana de pregação de Kip e de                   

Elena, Deus nos deixou com doze discípulos “Gideões”, discípulos cujo sonho era mais uma vez evangelizar o                 

mundo em nossa geração! Os outros 26 membros, muitos dos quais mornos, iniciaram uma nova congregação                

com a ajuda de evangelistas da ICOC de Los Angeles e da Igreja de Cristo de Oahu. Não tendo um único                     

batismo por mais de um ano em Hilo, mas começando com doze discípulos totalmente comprometidos, Deus                

nos abençoou com 20 batismos no ano seguinte! Ainda assim, tristemente, a congregação que foi iniciada em                 



oposição à visão minha e de Kip sobre evangelismo mundial através do plano de Deus para o discipulado ainda                   

não viu um batismo até hoje. 

Em consequência do retorno dos McKeans a Portland, os líderes de Portland, bem como outros que                

acreditavam no sonho de Jesus para a evangelização das nações em uma geração, imploraram a Kip para                 

perceber que Deus estava iniciando um "novo movimento" ao chamá-lo a começar de novo. Em 15 de outubro                  

de 2006, compelido pelo Espírito, Kip publicou no Boletim da Igreja de Portland o primeiro de uma série de três                    

partes intitulada Parceiros no Evangelho. Embora os nomes de "Movimento de Portland" e "Movimento de               

Discípulos Totalmente Comprometidos" tenham sido usados por caluniadores há mais de um ano, esses três               

artigos foram o anúncio formal do nascimento de uma nova família de igrejas - um novo movimento de Deus! 

Eu pessoalmente fui encorajado pelos eventos de agosto, setembro e outubro de 2006. A pedido da minha                 

querida esposa que ouviu as aulas no site Upsidedown21 e leu todos os boletins, visitei a Igreja de Portland no                    

final de agosto, uma semana antes do Jubileu. Depois de apenas um culto, fui até Kip e disse: "Esta é a igreja                      

em que fui batizado! Eu e minha família estamos nos mudando para cá o mais rápido possível." Então, eu fui na                     

semana seguinte ao Siga o Jubileu de Fogo e depois de confessar meus pecados associados à minha                 

morneza, eu e minha família nos mudamos para Portland em 1 de setembro de 2006. Pouco depois, Tracy                  

compartilhou na Santa Ceia, "eu finalmente tenho meu 'Ron' de volta!" O que Tracy queria dizer era que quando                   

a ICOC tornou o "discipulado opcional" (para mim na realidade inexistente) eu tinha voltado a ser meu "eu                  

passado" – um estranho para Tracy já que nos conhecemos e nos casamos na igreja. No entanto, através do                   

discipulado, meu "primeiro amor" para Deus foi restaurado e eu comecei a "praticar as obras que [eu]                 

praticava no princípio." (Apocalipse 2:4-5). Em outras palavras, eu era de volta um discípulo totalmente               

comprometido, e assim mais uma vez "o Ron" com quem ela se apaixonou! 

O ESPÍRITO LEVA OS MCKEANS PARA LOS ANGELES 

Inspirado pela sabedoria divina, Jesus centrou o movimento do primeiro século de discípulos não nas pequenas                

cidades da Galiléia onde Ele ministrou na maior parte, mas sim na maior das cidades judaicas - Jerusalém. Mais                   

tarde, o centro da igreja se mudaria para a cidade mais influente do mundo - Roma. Percebendo que o tamanho                    

e acessibilidade da cidade de Portland era limitado para um movimento mundial, os McKeans colocaram um                

velo diante de Deus sobre onde mover. O Senhor colocou em seu coração para se mudar para Nova York ou                    

Los Angeles. O velo era simples: onde quer que um grupo remanescente surgiu primeiro, este seria o lugar a                   

partir do qual construir novamente. No final de outubro, Deus respondeu à oração com um pequeno grupo                 

remanescente se formando em Los Angeles - reunidos pelo Espírito trabalhando através de Sal e Patricia                

Velasco e minha esposa e eu. Embora composto de apenas 23 discípulos, a perseguição foi bastante forte.                 

Portanto, Kip e eu sentimos que seria melhor se eu voltasse para LA para estabilizar o grupo remanescente.                  



Pouco antes do meu regresso, uma carta formal foi enviada pela liderança de LA da ICOC erroneamente                 

"desassociando" estes poucos discípulos valentes e eu.(João 16:1-3, 12:42-44) Sem dúvida, a liderança de LA               

da ICOC - supervisionando uma congregação de menos de 5.000 - sentiu-se ameaçada como eles tinham                

testemunhado mais de 5.000 de seus membros sair ou cair desde a Carta Kriete e a demissão injusta dos                   

McKeans. 

Enquanto isso, Kip e Elena - vendo a mão de Deus levando-os - vieram a Los Angeles para ministrar ao grupo                     

remanescente e para escalar seu amado "Monte Shalom” (aka Mt. Hollywood) para jurar a Deus que eles seriam                  

fiéis à Sua visão até o fim. Em janeiro de 2007, foram feitos planos para arrecadar US $ 150.000 para enviar                     

uma equipe missionária de 42 discípulos de Portland para Los Angeles. A liderança da Igreja de Portland foi                  

dada a Steve e Lisa Johnson. Mais tarde, os Johnsons levaram muitos na Igreja de Portland a desviar-se com                   

suas convicções ocultas sobre a autonomia. 

O culto inaugural da Igreja Cristã Internacional da Cidade dos Anjos foi em 6 de maio de 2007. Tivemos um                    

comparecimento de 324! O Jubileu das Missões Mundiais de 2007 foi realizado em Portland naquele verão,                

porque Kip sentiu que a jovem implantação em LA não deveria ser distraída com toda a preparação necessária                  

para o Jubileu. Também a fim de encorajar a Igreja de Portland, os McKeans queriam voltar com muitos dos                   

discípulos recém batizados dos esforços da missão. Isso demonstraria que o sacrifício de discípulos e de                

finanças da Igreja de Portland foi mais que válido. O tema do Jubileu foi Rei de Reis! 

Kip em oração e com conselheiros confiáveis escolheu o nome “Igreja Cristã Internacional” para as               

congregações do novo movimento por três razões: 1) O nome “Internacional” remete a visão mundial do novo                 

movimento. 2) “Internacional” também mostra aos remanescentes que somos o renascimento do antigo             

destruído movimento de Igrejas de Cristo “Internacionais”. 3) “Cristão” pois a visão de Kip das escrituras sob                 

uma perspectiva histórica do movimento de restauração era mais próximo a posição conservadora da Igreja               

Cristã: “tudo é permitido desde que não contradiga a Bíblia”, contra a Igreja de Cristo: “fale onde a Bíblia fala…”                    

que significa que um precisa de um comando, exemplo ou uma inferência para nome ou uma prática em                  

particular. 

No final do primeiro ano da Igreja da Cidade dos Anjos, em maio de 2008, 104 foram batizados em Cristo - um                      

batismo a mais do que o primeiro ano de Kip e Elena em Boston! A rara habilidade de Kip para levantar                     

evangelistas eficazes foi mais uma vez testemunhada no início do segundo ano e sem paralelo na história de                  

discipular igrejas na América, o Espírito enviou as duas primeiras equipes de missão da Cidade dos Anjos:                 

Honolulu, Havaí - Liderado por Kyle e Joan Bartholomew- e New York City - liderado por DJ e Kacie Comisford.                    

Em agosto de 2008, o quarto Jubileu das Missões Mundiais foi realizado em Los Angeles e intitulado, Declare                  



Sua Glória em Meio às Nações. Neste momento, não só a equipe missionária de Nova York foi oficialmente                  

enviada, mas a equipe missionária de Washington DC, liderada por Andrew e Patrique Smellie e composta por                 

discípulos de Syracuse e Eugene (o plantio de Portland em 2004), foi enviada também! 

Mas o destaque do Jubileu foi o anúncio de Kip sobre a criação do Conselho de Liderança Central (CLC) do                    

Movimento de Comprometimento Total! Os McKeans, - depois de muitas horas de oração e conselho -                

escolheram os Casais de Evangelistas: Chris e Theresa Broom, DJ e Kacie Comisford, Andrew e Patrique                

Smellie, Matt e Helen Sullivan, assim como os Casai de Presbíteros: Nick e Denise Bordieri e Tony e Therese                   

Untalan. 

 

O primeiro encontro do Conselho de Liderança Central em 2008! 

Posteriormente, meus queridos irmão e irmã Michael e Sharon Kirchner foram adicionados ao CLC como               

terceiro Casal de Presbíteros, assim como Michael se tornou o Administrador do Movimento de              

Comprometimento Total. Antes de se mudar para LA, Michael serviu como Vice Presidente da General Mills em                 

Minneapolis, Minnesota. Ele abandonou seu “emprego dos sonhos” - literalmente sacrificando milhões de             

dólares em ganhos futuros - para se juntar ao novo movimento de Deus em Los Angeles no verão de 2007,                    



quando assim como Moisés “considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito,                

porque contemplava a sua recompensa.”  (Hebreus 11:26) 

 

Michael e Sharon Kirchner foram selecionados para estarem no Conselho de Liderança Central, onde 

Michael serve como administrador para todas as Igrejas do Movimento de Comprometimento Total. 

Outra decisão histórica anunciada no Jubileu de 2008 foi a criação do MERCY worldwide . No movimento de                 

Boston, o braço beneficente da igreja se chamava HOPE worldwide . “HOPE” foi oficialmente fundado em 1991                

sob a liderança de Bob e Pat Gempel. Com os Líderes de Setor Mundial como Conselho Administrativo (com Kip                   

como presidente do Conselho), HOPE se tornou uma das mais poderosa e respeitada instituição de caridades                

religiosa no mundo pois todos os membros de todas a igrejas podiam ser mobilizados como voluntários, tendo                 

assim um impacto “mundial”. Eventualmente, HOPE tivera projetos em quase 100 países. O impacto de HOPE                

declinou rapidamente quando as igrejas da ICOC se tornaram autônomas. Não mais os discípulos podiam ser                

mobilizados para projetos mundiais, mas também muitos líderes de igrejas não tinham o desejo de continuar a                 

financiar uma organização centralizada. Curiosamente, HOPE foi oficialmente fundada em 1991 no décimo             

segundo ano do Movimento de Boston. O MERCY foi fundada apenas no segundo ano do Movimento de                 

Comprometimento Total! 



 

Em 1995, o impacto global da HOPEworldwide foi tão grande que os Gempels - Diretores da 

HOPEworldwide - e Kip como Presidente da Diretoria foram capazes de apresentar a Nelson Mandela o 

"HOPE Unity Award" na "Casa Branca da África do Sul" em Pretória. Kip agora atua como Presidente do 

Conselho de Administração da MERCYworldwide, usando seus muitos anos de experiências 

inestimáveis no HOPEworldwide! 

Kip nunca esqueceu como HOPE abriu a porta do evangelismo para muitas nações, como a Índia e Israel.                  

Portanto, a criação de uma "nova HOPE" foi uma prioridade muito elevada no seu desejo de cumprir o sonho de                    

Jesus da evangelização das nações nesta geração. Os diretores da "MERCY" são Nick e Denise Bordieri. 



 

Nick e Denise Bordieri 

 

A IGREJA DE PORTLAND SE DESVIA 

Também no Jubileu de 2008, a aparência do abandono de Steve e Lisa Johnson (uma segunda vez) de Kip e                    

Elena e o sonho de Jesus para a evangelização das nações em uma geração tornou-se visível. Nunca                 

esquecerei em seu discurso do Jubileu, Steve prenunciando sua iminente saída do movimento com as palavras                

de abertura sinistra, "Esta é provavelmente a última vez que vou falar com vocês no Jubileu." Fui pego                  

completamente desprevenido porque antes do Jubileu, Steve e eu tivemos quase semanalmente tempos pelo              

Skype onde nós mutuamente encorajamos um ao outro. Discutimos alguns temas muito desafiadores, mas eu               

não tinha idéia do que ele realmente estava planejando. 

Duas semanas depois do Jubileu, Steve Johnson se separou oficialmente do Movimento de Comprometimento              

Total, quando ele pronunciou um sermão no culto de quarta-feira sobre autonomia. Na semana anterior a este                 

sermão, tive várias conversas com Steve, onde ele finalmente me revelou suas verdadeiras crenças sobre               

discipulado, autonomia e autoridade. Ele então me disse que ele iria se separar. Esta decisão ofensiva foi                 

precipitada por não querer pagar um preço que ele e Lisa consideravam demasiadamente alto para permanecer                

no novo movimento - a perda da maioria das suas relações na ICOC e nas Igrejas tradicionais - suas raízes.                    



Embora sutilmente ensinada pelos Johnsons após o Espírito ter enviado os McKeans para Los Angeles, agora                

os Johnsons saíram e se opuseram veementemente a uma liderança central com um líder central para uma                 

família de igrejas. 

 

Chris e Theresa Broom de Chicago em 2007! 

Em grande parte através dos esforços de Jeremy Ciaramella, o ministro da Igreja de Eugene, um Grupo                 

Remanescente de Portland rapidamente se formou em reação à traição de Johnson e ensinamentos não               

bíblicos. Essas almas heróicas não podiam conceber participar de um culto de adoração muito estático seguindo                

o modelo da igreja tradicional, no qual a Igreja de Portland imediatamente se transformou. Com a notícia deste                  

incidente, os críticos aproveitaram a oportunidade para atacar Kip, Elena e o movimento jovem de Deus.                

Avançando para a frente para defender a honra de Deus, a validade do novo movimento e o "chamando dos                   

remanescentes" de Kip foi Chris Broom - então Evangelista Chefe da Igreja Cristã Internacional de Chicago.                

Broom compôs um documento muito profundo detalhando da saída destrutiva da ICOC para a teologia               

tradicional, paralelizando isso com a saída enganada dos Johnsons do Movimento de Comprometimento Total,              

que causou diretamente a queda da Igreja de Portland de 500 para menos de 200 no comparecimento. Esta                  

carta era intitulada, Um relatório de Portland de acordo com minhas convicções. 

http://www.usd21.org/historical-article-archive/a-portland-report-according-to-my-convictions/


 

Ron e Tracy Harding no fim de 2008! 

A formação do Grupo de Remanescentes de Portland era essencial na mente de Kip para restabelecer um                 

ministério de discipulado dinâmico em Portland, já que a cidade era o berço do Movimento de Comprometimento                 

Total. Após a oração e jejum, minha esposa e eu aceitamos graciosamente o convite para liderar uma equipe                  

missionária de Los Angeles para Portland. Eu disse a Kip que precisava de tempo para falar com Steve antes de                    

fazermos qualquer anúncio para que eu pudesse honrar Steve e meu relacionamento. Liguei para Steve e                

disse-lhe que eu não estava vindo a Portland para estar contra ele, mas porque ele estava se recusando a                   

trabalhar conosco. Eu também transmitia que eu ainda tinha a esperança de ter comunhão uns com os outros.                  

Como eu era um piloto de corrida profissional por cinco anos antes de me tornar um cristão, concordamos em ir                    

às corridas no Portland International Raceway quando eu cheguei. Infelizmente, Steve nunca retornou outra              

chamada minha desde minha chegada em Portland. O grupo remanescente de Portland juntou-se à equipe da                

missão no final de 2008. Em Portland, Deus tem vindicado o chamado de Kip para um novo movimento onde                   

cada membro em cada igreja está "totalmente dedicado". Após o envio da equipe missionária, a vibrante e nova                  

"Igreja Cristã Internacional de Portland" rapidamente cresceu maior do que a agora estancada "Portland ICOC ",                

que permanece autônoma até hoje. 

PROJETO COROA DE ESPINHOS 

http://www.usd21.org/historical-article-archive/a-portland-report-according-to-my-convictions/
http://www.usd21.org/historical-article-archive/a-portland-report-according-to-my-convictions/


O tema para a Conferência de Liderança Global 2009 (GLC) foi Ir a Todo o Mundo (Go Into All The World). Foi                      

realizada no início de agosto e líderes de 20 nações diferentes viajaram para Los Angeles para participar. O que                   

se segue é uma seção do relato de Kip da GLC conforme registrado no Boletim da Igreja da Cidade dos Anjos                     

de 16 de agosto de 2009: 

No final da aula, apresentei O Projeto Coroa de Espinhos . Lembre-se de que Jesus disse aos fiéis Onze:                  

"Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra". 

O Espírito fez de Los Angeles a "Jerusalém" do novo movimento de Deus. Então, para evangelizar o mundo,                  

temos de evangelizar "nossa Judéia e Samaria", os Estados Unidos. Em apenas três anos de existência, o                 

Movimento de Comprometimento Total plantou igrejas discipulantes dinâmicas nas quatro cidades mais            

influentes da América - Nova Iorque, Los Angeles, Chicago e Washington DC - assim como em Portland,                 

Honolulu, Hilo, Siracusa, Eugene, e Phoenix. Essas igrejas não incluem várias igrejas remanescentes heróicas.              

As congregações norte-americanas (ao lado de nossas futuras primeiras congregações mundiais, como Londres             

e Paris) fornecerão os recursos necessários - discípulos e finanças - para ir "até os confins da terra".                  

Portanto... devemos planejar cercar o globo com igrejas discipuladoras unificadas sobre os outros cinco              

continentes populados. São citadas as 12 cidades internacionais que, quando uma linha é traçada, se conectam                

a um círculo irregular - uma "coroa de espinhos" redentora - em todo o mundo: Santiago, Cidade do México,                   

São Paulo, Londres, Paris, Cairo, Joanesburgo, Moscou, Chennai, Hong Kong, Manila e Sydney. Foi tão               

emocionante que durante a conferência ... Joe e Kerry Willis de Brisbane, na Austrália solidificaram planos para                 

mudar para Los Angeles para fortalecer e treinar mais ... Como Ele prometeu, nosso Deus está juntando um                  

remanescente dos "lugares mais distantes." (Neemias 1:8-9) Está acontecendo! 

Desde o GLC de 2009, o Projeto Coroa de Espinhos tornou-se uma visão de reunião para o movimento. Ao                   

longo das Igrejas de Comprometimento Total, discípulos como eu simplesmente querem fazer a diferença e               

mudar o mundo. 

 

O Projeto Coroa de Espinhos 



O Plano Para O Evangelismo Mundial Para O Movimento dos Discípulos Totalmente 
Comprometidos 

“Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas 
testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra”  Atos 

1:8 

“Jerusalém”  – Los Angeles 

“Judeia e  Samaria”  – Estados Unidos e Canadá 

Judeia:  Los Angeles, Las Vegas, Phoenix, San Diego, San Francisco, Santa Barbara 

Samaria:  Boston, Chicago, Dallas-Ft. Worth, Denver, Eugene, Gainesville, Hilo, 

Honolulu, Houston, New York City, Orlando, Philadelphia, Portland, San Francisco, 

Syracuse, Toronto and Washington DC 

“Aos confins da Terra” 

FASE UM: Plantar as Igrejas da Coroa de Espinhos 

Santiago 

2009 

Chennai 

2014 

Londres 

2010 

Moscou 

2014 

São Paulo Manila 



2011 2015 

Cidade do México 

2012 

Johannesburgo 

2016 

Paris 

2012 

Cairo 

2016 

Sidnei 

2013 

Hong Kong 

2017 

FASE DOIS: Alvo das “Cidades da Coroa de Espinhos” alcançar as capitais das nações 

ao redor 

FASE TRÊS: Cada capital evangeliza sua nação 

 

(Verde: Igrejas Plantadas  Roxo: Grupos remanescentes   Vermelho: A serem plantadas) 

 

DO MAIS DISTANTE HORIZONTE, DEUS ESTÁ COLHENDO 
 



Desde os dias de Noé até o presente, Deus sempre esteve trabalhando com os “remanescentes”. Biblicamente,                

“os remanescentes” é definido como o pequeno grupo de “sobreviventes” que permaneceram nas virtudes de               

Deus, apesar da maioria do seu povo não ter escolhido esse caminho  (Isaías 10:20-22). 

“Lembra-te agora do que disseste Moisés, teu servo: “Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as                 

nações, mas, se voltarem para mim, e obedecerem aos meus mandamentos, e os puserem em prática,                

mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei                 

e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome” - oração de Neemias pelos                  

remanescentes (Neemias 1:8-9). Quem discordaria de que o ICOC foi “espalhado entre as nações? ”.              

Portanto, para a nossa alegria , Deus está colhendo os seus remanescentes dos “mais distantes horizontes.”  

Quando o Senhor enviou os McKeans para Portland em 2003, apenas 25 “sobreviventes ” se juntaram para                

realizar o primeiro Culto de Meio de Semana. Contudo, através da fé, do perdão, e do discipulado, essas 25                   

pessoas se tornaram a irrevogável base em que Deus acrescentou o seu povo. Uma coisa interessante sobre                 

isso é que apesar de a Igreja de Portland ter sido formada em 1991, nenhum dos seus membros haviam                   

estabelecido uma igreja física até a chegada da família de McKean - eram considerados “pequenos e                

insignificantes”. Apesar disso, juntos naquela noite estavam os “discípulos remanescentes” que posteriormente            

se tornaram os promotores de liderança para o novo movimento de Deus. 

Dentre os participantes daquela noite estavam : Nick e Denise Bordieri, Tony e Therese Untalan, a sua filha                  

Coleen(Challinor)- a única adolescente fiel, Jeremy e Amy Ciaramella, Jay e Angie Hernandez, Michael e               

Michele Williamson, e Sarah Travis(Dimitry) - uma de apenas quatro universitários! Incrivelmente, todos esses              

“líderes dinâmicos do SoldOut Movement” eram “desconhecidos” a todos os líderes do restante formado pela               

ICOC (Coríntios 1:26-30). 

Em março de 2004, o Espírito trouxe a Portland do seu “exílio”(trabalho secular em St.Louis), a primeira família                  

completamente integrada na ICOC - Victor e Sonia Gonzales e suas 10 crianças. Devido ao fato de seu “estilo                   

de liderança” ser “parecido demais com o de Kip”, Victor Sr. foi despedido em LA. De 2004 até à data, um                     

remanescente sedento entrou nas congregações do Movimento de Discípulos Totalmente Comprometidos           

encontrando "água viva" - "a igreja em que foram batizados!" Dentre os líderes – ambos de tempo integral e                   

parcial – estavam: Chris e Kerri-Sue Adams, Erik af Klint, Alfredo e Alejandra Anuch, Argo e Anu Arneson, RD                   

Baker, Nevin Bhalla, Evan e Kelly Bartholomew, Kyle e Joan Bartholomew, Cory Blackwell, Chris e Theresa                

Broom, Chris Bryant, Timur e Vika Butakov, Eric e Jackie Chapman, Donna (Smellie) Clark, Jeremiah e Julie                 

Clark, Chris e Sonja Chloupek, Ian e Margot Clague, DJ e Kacie Comisford, Sal e Jen DiFusco, Anthony e                   

Elizabeth Eckels, Jim e Donna Fenton, Blaise e Patricia Feumba, Cecy (Mejia) Frazier, Carlos e Maria Elena                 

http://www.gnpcb.org/esv/search/?go=Go&q=Isaiah+10%3A20-22
http://www.gnpcb.org/esv/search/?go=Go&q=Nehemiah+1%3A8-9


Gallardo, George e Angelica Grima, Jacques e Jeanette Groenewald, Rich e Stephanie Hackett, Bill e Lisa                

Hamilton, Michael e Maria Hart, Slava e Lena Kapskiy, Ted e Sheila Karonis, Tim e Lianne Kernan, Michael e                   

Sharon Kirchner, Lola Lof, Matt e Marlo Lovacheff, Afa Maile, John e Anna Malnegro, Nimrod e Vis Malnegro,                  

LuJack e Cathi Martinez, Jack e Jeanne McGee, Carlos e Lucy Mejia, Raul e Lynda Moreno, Micky Ngungu,                  

Gary e Cyndee Ochs, Rob e Burgandie Onekea, Roger e Kama Parlour e as suas crianças Joel e Brittany                   

(Underhill), Jermaine e Stefanie Peacock, Gina Dela Pena, John e Bernie Pereda, Russ e Lana Preston, Mike e                  

Suzette Purdy, Jake Ramsier, Raja e Debs Rajan, Steve e Kithy Ranga, Joe e Mary Santos, Philippe e Prisca                   

Scheidecker, Jay e Barb Shelbrack, Oleg e Aliona Sirotkin, Andrew e Patrique Smellie, Kevin Smellie, Eugen e                 

Julia Sobolev, Amadou e Angele Sountoura, Matt e Helen Sullivan, Chris Teves, Renato e Marie Jose Tria, Sal e                   

Patricia Velasco, Lance e Connie Underhill e seus filhos – Mike e Joey, Rene e Anita Vermaat, Joe e Kerry                    

Willis, Menno e Yuklin Zoutendijk, e Tracy e eu. 



 

Tim & Lianne Kernan em Notre Dame, Paris 

 



Em 2010, um dos eventos mais importantes foi a chegada de Cory Blackwell, o antigo Líder de Setor Mundial                   

para o Oriente Médio. A adesão de Cory (que hoje ele chama de sua restauração) em Novembro de 2010 foi                    

como um bálsamo para as próprias feridas de Kip. Apesar do trauma de sua esposa ter abandonado o Senhor                   

mais de 10 anos anteriormente, e o subseqüente ostracismo dela de todas as congregações da ICOC ter quase                  

destruído a fé de Cory, ele não apenas foi reintegrado como evangelista na Conferência Global de Liderança de                  

2011, mas hoje também lidera a região de Southland da City of Angels Church (Igreja da Cidade dos Anjos) e                    

novamente recebeu a responsabilidade de evangelizar o Oriente Médio (Boletim da Igreja Cristã Internacional da               

Cidade Dos Anjos - 28 de Novembro, 2010 O Sonho Nunca Morre). Felizmente, desde a participação de Cory                  

no movimento contemporâneo de Deus, a sua filha Avrie tem sido batizada e se tornou uma discípula                 

incrivelmente dinâmica! 

 

Cory e Kip em 1994 

Pessoalmente, após ter confrontado Cory por sete anos na Liga de Basquete das Igrejas de LA (e ganhado dele                   

uma vez na Competição de Três Pontos!) acho ótimo ser um “parceiro no evangelho” com ele, além de aprender                   

dos vários anos de experiência que ele teve! Estou muito encorajado também no fato de que no inverno de                   

2013, o caminho à inauguração da Liga de Basquete da Igreja Da Cidade Dos Anjos foi conduzido pelo próprio                   

Cory! O campeão deste ano foi o AMS Region! 



                                       

Cory Blackwell 

Em junho de 2011, um novo líder valente cujo nome era Blaise Feumba e sua esposa Patricia juntaram-se ao                   

novo movimento de Deus. Ao solicitar a sua participação no novo movimento, Blaise expressou a Kip o seu                  

remorso por ter assinado as duas cartas contra ele em 2005. Durante isso, pediu desculpas pela sua covardia, e                   

foi comovido pelo perdão incondicional de Kip. Este email enviado a Kip está registrado no boletim da Igreja                  

Cristã Internacional da Cidade Dos Anjos – 19 de Junho, 2011 A Glória do Segundo Templo: 

Prezado Kip, 

Eu lembrei dos 10 minutos em que eu estava contigo em Seattle [na Conferência de Liderança da ICOC em                    

2005] tentando entender o que estava ocorrendo com a nossa família de igrejas naquele momento. Você havia                 

dito para mim que começaria um outro movimento compelido pelo Espírito de Deus. Naquele instante eu não                 

tinha certeza do que fosse o melhor a se fazer, mas após as igrejas da África francesa terem sofrido da mesma                     

rebelião satânica em 2007, eu entendi o que você queria dizer para mim naquela sala na Conferência de                  

Seattle…Grande parte do que foi dito a você e a Elena foi dito a Patricia e a mim também, porém em escala                      

menor. Mas toda dor e todo sofrimento que enfrentamos foram usados pelo Senhor para que pudéssemos nos                 

aproximar ao Seu coração através de inúmeras noites de lágrimas e aflição nas Suas mãos purificantes.  



Graças a Deus sobrevivemos e continuamos a pregar o evangelho para qual fomos chamados. Um bando de                 

aproximadamente 20 discípulos corajosos de uma igreja [que eu liderava] com mais de 2000 membros em                

Abidjan [Costa do Marfim] estavam nos seguindo para o começo de um novo cultivo. Ao contrário da multidão                  

convencida de que a igreja em que contribuímos a nossa juventude estava morta e cheia de política e fraudes,                   

estávamos determinados em seguir o caminho certo. Essa convicção cheia de mentiras era resultado do novo                

esquema implementado pelos pastores da ICOC para ganhar poder e influência. Sem absolutamente nenhum              

apoio externo, fomos capazes de crescer de 20 para mais de 100 membros em dois anos, além de ter instalado                    

um novo cultivo em Hiré, Costa do Marfim, que hoje chega a 30 discípulos... 

Eu quero usar esta oportunidade para pedir desculpas pela carta que assinei contra você em 2005, por não ter a                    

coragem de resistir à multidão. Eu havia feito isso contra a minha própria consciência, porém não culparei                 

ninguém além de mim mesmo. Peço a favor que me perdoe irmão, pois eu pequei contra o Senhor junto a um                     

bando de companheiros que queriam matar o seu próprio “pai” para tomar a sua posição. Davi entendia que o                   

Senhor odiava a rebelião contra Saul independentemente de quão mau ele o tratava. Infelizmente não havíamos                

aprendido isso de Davi. Porém não seguro nenhum ódio contra os meus amigos do passado. De fato, resolvi                  

orar por eles todo dia, implorando a Deus para levá-los de volta ao Seu coração.  

Honestamente, não consigo pensar em nenhum outro capitão com quem eu possa discutir isso no momento.                

Estive te observando nos últimos 3 anos - os seus atos evidenciam a mão poderosa de Deus trabalhando em                   

você. Independentemente das coisas que teve enfrentado anteriormente, você ainda está repleto de paixão por               

Jesus e Sua missão de evangelizar, em uma geração, este mundo perdido. Assim como Cristo é seguido por                  

você, você também tem demonstrado a sua dignidade de ser seguido como um líder. Aqui estou… com uma                  

vontade ardente de salvar tantas almas quanto possível. Precisamos de você nas nossas vidas. Enviamos               

nosso amor a Elena. 

Blaise & Patricia Feumba 



 

Blaise  e Patricia Feumba com suas três crianças – Helena, Odelia e Yoel 

Com a chegada da família de Feumba, duas igrejas remanescentes foram acrescentadas ao movimento na               

Costa do Marfim. Esses grupos lembraram e prezaram o serviço realizado por Blaise e Patricia na ICOC como                  

GSLs (Líderes de Setores Geográficos) e trouxeram a eles, assim como haviam feito para as 22 igrejas nas 14                   

nações da África francesa, o evangelho. Assim, a família de Feumba foi igualmente restaurada na GLC de 2011                  

para serem Evangelista e Líder de Mulheres. No presente, estão alegremente servindo ao Senhor como servos                

totalmente comprometidos na região Norte da Igreja da Cidade Dos Anjos. 

Como dito anteriormente, a convicção de Kip era de que a razão absoluta do primeiro movimento ter “falido em                   

evangelizar todas as nações” era a falta de graça, misericórdia e perdão na sua liderança, assim como na vida                   

dos outros líderes também. Portanto, quase sempre que um indivíduo é restaurado ou se torna um membro no                  

City of Angels Church, Kip é quase sempre a pessoa que lidera a canção: We Love You With The Love of The                      

Lord (Te amamos com o amor do Senhor). Semelhante aos irmãos saudando Paulo em Roma, mas único para o                   

movimento SoldOut, é o “coro dos discípulos sold-out” que se juntam no aeroporto da cidade para saudar um                  

irmão ou uma irmã de qualquer lugar do mundo com a música, We Love With the Love of the Lord! Este hábito é                       

praticado pelas igrejas do movimento SoldOut de todos os seis continentes povoados, pois este hino foi                

declarado como a antífona do novo movimento de Deus, para que todos possam ouvir que nesta “segunda vez”,                  



“amar o Senhor com todo o seu coração e toda sua alma e toda sua mente e toda sua força” e “amar o                       

seu próximo assim como si mesmo”   serão os ensinamentos preeminentes!  

O NOVO MOVIMENTO EXPANDE  

 

Líderes da equipe da missão de Moscou – Oleg & Aliona Sirotkin e suas filhas em 2010 

Em agosto, na Conferência Global de Liderança de 2010 intitulada EXODUS(ÊXODO), a segunda cidade de               

Crown of Thorns(Coroa de Espinhos) - Londres - agora conduzida dinamicamente por Michael e Michele               

Williamson, foi enviada! A terceira plantação da Igreja de Crown of Thorns - São Paulo foi enviado pelo Espírito                   

na Conferência Global de Liderança intitulada, The Calling(O Chamado) - este esforço honrável foi              

corajosamente tomado por Raul e Lynda Moreno.     



 

Michael & Michele Williamson no London Eye olhando de cima o Big Ben, o Parlamento, e o rio Thames 

O tema para a Conferência Global de Liderança de 2012 foi CHOSEN(ESCOLHIDOS) - Liderança Espiritual               

Nos Dias Dos Juízes. Cinco equipes missionárias históricas foram enviadas pela mão de Deus: Boston, São                

Francisco e Orlando, além das quarta e quinta plantações da Coroa de Espinhos: Cidade do México e Paris.                  

Paris foi liderada corajosamente por Tim e Lianne Kernan, Canadenses falantes da língua francesa que               

vieram primeiramente ao Jubileu e posteriormente formaram o London Remnant Group(grupo de            

remanescentes em Londres)! Contudo, Satanás atacou os nossos esforços nesta linda, porém ateísta,             

cidade com as autoridades recusando um visto de termo cumprido para os Kernans. Deste modo, no                

presente temos a Igreja de Paris que é galantemente servida pelo antigo Campus Ministry Couple(Casal               

do Ministério do Campus)- Philippe e Prisca Scheidecker! Além disso, Tim e Lianne Kernen - o casal que                  

Michael Kirchner chamava de “a face das missões mundiais do movimento SoldOut” - após ter pregado                

a palavra destemidamente em Chennai, Índia, plantaram na sua terra natal a Igreja Internacional Cristã de                

Toronto! 

Agora, apesar de que quase 500 discípulos foram enviados em 20 equipes missionárias - assim como para                 

fortalecer as congregações já existentes nos últimos 7 anos, a Igreja da Cidade Dos Anjos continua a                 

multiplicar-se. A sua presença chega a 1300 participantes nas manhãs de Domingo! Surpreendentemente, em              



2014, esta congregação foi abençoada por Deus através de 507 acréscimos - 366 batismos, 53 restaurações, e                 

86 adesões locais - onde vários deles “vieram” da ICOC procurando a sua própria ressurreição!  

 

Raul & Lynda Moreno 

O verdadeiro impacto causado pela liderança de Kip não deve ser medido apenas pela multiplicação dos                

discípulos em Los Angeles, mas também pela multiplicação das igrejas instaladas de LA. Se contarmos todas                

essas igrejas, veremos que em um período de apenas 7 anos, os 42 membros originais do City of Angels                   

Mission Team(equipe missionária da Cidade dos Anjos) foram usados pelo Senhor para serem multiplicados até               

quase 4000 discípulos, com a participação de 5000 pessoas nos Domingos! Em geral, o movimento SoldOut                

está agora presente em todos os seis continentes povoados do mundo! Contando com ambas “igrejas instaladas                

por igrejas” e “igrejas de grupos remanescentes”, o novo movimento de Deus coletivamente equivale a quase 60                 

congregações em 26 países: Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Curaçao, República Democrática do             

Congo, Inglaterra, Etiópia, França, Guam, Haiti, Índia, Costa do Marfim, Quênia, México, Holanda, Filipinas,              

Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Espanha, Suécia, Ucrânia, Venezuela, e os Estados Unidos da               

América…e continuamos a contar! 



Em título especial, gostaria de dizer que foi o “grande prazer das nossas vidas” para mim e Tracy liderar a Igreja                     

de Washington DC! Em junho de 2013 foi marcado um evento histórico - vemos pela primeira vez um                  

acontecimento no movimento SoldOut: Ao enviar a plantação da Igreja de Denver, a congregação de DC                

tornou-se a primeira igreja (além de LA) a treinar, enviar e completamente fundar uma equipe missionária! 

 

A equipe missionária de Denver  

Portanto, hoje chamamos a Igreja de DC não mais de uma “igreja em plantação”, mas sim de uma “igreja que                    

planta!” Certamente, o Senhor sempre abençoará aqueles que verdadeiramente entregam tudo de si mesmos.              

Por esta razão, Ele deu à Igreja de DC(100 membros) um grande abraço, abençoando os nossos serviços do                  

Dia Internacional no gramado de National Mall com a presença de 508 ouvintes em 2013 e 646 em 2014!  



 

Ron Harding pregando diante de 508 pessoas no gramado de National Mall!(Local de Monumentos e 

Memórias) 

 

  



A FUNDAÇÃO DA FACULDADE INTERNACIONAL DE      
MINISTROS CRISTÃOS 

 

 

Toda grande “denominação cristã” no mundo estabeleceu seu próprio seminário para formalizar sua doutrina e               

treinar seus ministros. Em duas ocasiões diferentes em nossa antiga confraternização – em Boston, no início                

dos anos 80, com a “Escola de Boston de Missões Mundiais” e em Los Angeles no início dos anos 90, com a                      

“Escola Internacional de Ministros de Los Angeles” – Kip procurou estabelecer uma escola credenciada.              

Infelizmente, a liderança da ICOC nunca chegou a um consenso sobre o currículo para estabelecer uma escola                 

onde graus fossem reconhecidos. Para que “sejam perfeitos na unidade” (João 17:23) com a fundação da                

Faculdade Internacional de Ministros Cristãos (ICCM), o Conselho de Liderança Central e os líderes mundiais da                



igreja no novo movimento de Deus estão cumprindo a oração de Jesus no Jardim do Getsêmani ao deixar o                   

mundo saber que Ele nos enviou! 

Um dos primeiros objetivos do ICCM foi o de reconhecer aqueles que já serviram como Evangelista e Líder do                   

Ministério de Mulheres, ao conceder a cada um deles uma merecida licenciatura em ministério durante a                

Conferência Global de Líderes de 2013! Então, durante a Conferência Global de Líderes de 2013, intitulada                

Profetas e Reis – Esperavam Ver O Que “Nós” Vemos, todos “tememos [nosso] Deus” quando 94 pessoas                 

receberam suas licenciaturas, mestrados ou doutorados”! 

 

Michael Kirchner – Presidente do Conselho de Regentes – apresenta a Procissão para a histórica 

Primeira Graduação do ICCM! 



 

Ao começar a procissão, é tocada a “Cavalgada das Valquírias” de Wagner! 



 

O slogan do ICCM é “Venia et Veritas” que significa “Graça e Verdade”! 



 

“Éramos como homens E MULHERES que sonhavam!” (Salmos 126:1) 

O folheto da graduação inaugural de 2013 dizia: 



 

É com enorme prazer que damos as boas vindas à Cerimônia Inaugural de Graduação de 2013 da Faculdade                  

Internacional de Ministros Cristãos (ICCM)! Este “sonho que se torna realidade” só foi possível porque o Senhor                 

atendeu nossas orações em 16 de agosto de 2012, quando o Escritório de Educação Pós-Secundária da                

Califórnia aprovou nosso pedido para criação do ICCM. Recebemos a “Verificação de Isenção” que permite à                

ICCM graduar bacharéis, mestres e doutores em ministério, de acordo com “nossos” padrões e doutrinas               

bíblicas. 

Esta “escola de profetas” (2 Reis 2:3, 5) não é um substituto ao plano de Jesus de treinar ministros caminhando                    

lado a lado com eles por um período de anos (Marcos 3:13). O Movimento Totalmente Comprometido de                 

Liderança acredita que “nossos ministros indicados” – evangelistas, líderes do ministério de mulheres,             

pastores(as) e administradores – estão entre os melhores treinados e mais eficientes da cristandade. O que não                 

temos até agora é o veículo para acreditar o robusto e dinâmico curso do treinamento que nossos líderes já                   

tiveram, à medida que aumentamos nossos esforços atuais com mais estudos bíblicos voltados à sala de aula. 



O Sistema de Graduação Europeu – bacharelado, mestrado e doutorado – foi uma das mais bem sucedidas                 

exportações culturais europeias da história. O doutorado (do latim docio ) originário da Europa medieval como               

uma licença para lecionar (do latim licentia docendi ) em uma universidade medieval. Sua raiz pode ser                

encontrada na igreja primitiva quando o termo “doutor” era utilizado para se referir aos apóstolos, padres e                 

outras autoridades cristãs que ensinavam e interpretavam a bíblia. Este programa acadêmico agora é              

apresentado em quase todas as partes do mundo – até na China e Arábia Saudita, países que não são vistos                    

como “pró-ocidentais”. 

Este sistema de graduação foi adotado globalmente, como a mais legítima indicação de competência e               

qualificação em um campo profissional. Hoje, estamos capacitados para atribuir essas grandes honras a nossos               

alunos ao reconhecer anos de treinamento e trabalho diligente para o avanço do evangelho em todo o mundo,                  

nesta geração. 

Para fundar uma faculdade com o sistema europeu de graduação, é necessário ter no comando uma pessoa                 

com doutorado. Portanto, hoje Thomas W. “Kip” McKean II será agraciado com o título de doutor (D.Min) por                  

seus anos de pregação, ensino, treinamento e construção de igrejas em todo o mundo. Isto sem contar suas                  

escritas diversas como acadêmico e teólogo. Seu estudo formal e experiências na Universidade da Flórida em                

Comunicações de Voz (Com Honras), bem como no Seminário Teológico Batista Oriental e na Escola de                

Religião de Harding enriqueceram sua liderança. Kip humildemente serve como o Presidente do ICCM. 

Outros na "Equipe de Liderança do ICCM" são Chris Adams (BA - Universidade de Yale, MS - Universidade de                   

Long Island, M.Min. - ICCM), que atua diligentemente como nosso vice-presidente e o decano de acadêmicos,                

bem como Elena McKean BS - Universidade da Flórida, M.Min. - ICCM), que nobremente serve como decano de                  

mulheres, bem como uma professora. Com 36 anos de ministério em tempo integral, além de nascer em Cuba,                  

Elena fornecerá uma grande visão sobre os desafios de construir uma faculdade de diversidade. 

Nosso presidente do Conselho de Regentes que supervisiona o ICCM é o administrador do Movimento               

Totalmente Comprometido, Michael Kirchner (BA – Universidade de Iowa; MBA – Universidade de Minnesota).              

Também servem no Conselho de Regentes, Tim Kernan (BA – ICCM; M.Min. – ICCM), Andrew Smellie (BS –                  

Universidade Cornell; MA – Universidade Cornell), e Helen Sullivan (BA – Universidade de Stanford; MHA –                

Stanford University). Orem por todo o time de líderes, pois o ICCM é um “trabalho em andamento”. 



 

Chris Adams – Vice Presidente, Elena McKean – Reitora de Mulheres e Professora, Michael Kirchner – 

Presidente do Conselho de Regentes 

O ICCM se dedica à glória de Jesus Cristo, daí nosso lema (em latim) vir de João 1, verso 14: Venia et Veritas –                        

“Graça e Verdade”. Portanto, nas palavras de John F. Kennedy, 35º presidente dos Estados Unidos: “A energia,                 

a fé, a devoção que trouxermos para esta empreitada vão iluminar o nosso país e a todos os que a ele servem -                       

e o brilho desse fogo pode de fato iluminar o mundo.”  

Obrigado a todos por se juntarem a nós neste acontecimento tão importante, e parabéns àqueles que recebem                 

hoje sua graduação!”  

Houve tamanho senso de honra, integridade e humildade no ar quando Kip caiu de joelhos e curvou sua cabeça                   

quando Michael Kirchner – Presidente do Conselho de Regentes “encapuzou” Kip merecidamente            

concedendo-lhe o grau de Doutorado de Ministério! (D.Min) Este único momento trouxe uma ovação estonteante               

e prolongada dos quase 2.000 presentes! 



 

Kip recebe o grau de Doutorado em Ministério! 



 

Kip transmite o Discurso de Abertura! 

Então, Kip transmitiu a seguinte abertura memorável: 

Sir Francis Bacon, em 1597, escreveu: "Conhecimento é poder". Contudo deixe a palavra sair neste dia histórico                 

que o "conhecimento bíblico" dá acesso ao poder divino, mas apenas a obediência às Escrituras dá a vida                  

eterna - nossa esperança para toda a humanidade. 

João 1:14 diz: " E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do                      

unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. " Esta é a Escritura tema para o ICCM. Daí vem o lema latino                      

de nossa faculdade Venia et Veritas - "Graça e Verdade" . Esta faculdade honra nosso Salvador Jesus Cristo,                 

aumentando o treinamento já excelente de nossos ministros e líderes de mulheres. Na verdade, nossos               

ministros e líderes de mulheres estão entre os mais bem treinados do mundo. 

Hoje é histórico! Nossa irmandade anterior no início dos anos 80, estabeleceu a Escola de Boston de Missões                  

Mundiais, ainda que um curso de graduação não pudesse ser estabelecido. Nos anos 90, estabelecemos a                

Escola Internacional de Ministros de Los Angeles e novamente nenhum consenso poderia ser alcançado para               

um curso de graduação. Hoje é milagroso quando testemunhamos a realização de que este presente "templo                

remanescente" se tornou mais glorioso do que o nosso "antigo templo". E a Deus seja a glória! 



Então Kip virou-se para os 90 irmãos e irmãs aguardando seus diplomas de bacharelado. Ele os pediu, "Por                  

favor, fique de pé, todos os candidatos de bacharelado da classe histórica de 2013! Pela autoridade investida                 

em mim por Deus, pelos Regentes do ICCM, e pelo Grande Estado da Califórnia, devo devidamente                

conferir-lhes o grau de Bacharel em Ministério! Parabéns! Vocês podem mover suas borlas da direita para a                 

esquerda!" Então todos os 90 com sorrisos e lágrimas enormes fizeram o tradicional "passeio pelo palco", onde                 

cada nome dos destinatários foi anunciado, abraços foram dadas pela Faculdade ICCM e belos diplomas               

concedidos! 

 

Os 90 Bachareis em Ministério! 



 

O destaque do GLC de 2013 para Ron Harding foi o início do ICCM! 



 

Dois graduados felizes! 

A seguir veio a atribuição do Mestrado em Ministério por "encapuzamento" de Chris Adams, Tim Kernan e Elena                  

McKean! 



 

Chris Adams é parabenizado depois de receber seu mestrado! 



 

Parabéns a Elena em ganhar o Mestrado em Ministério do ICCM, onde ela atua como a decana das 

mulheres e como professora! 



Para concluir, Kip compartilhou sua visão de que um Evangelista premiado com o Mestrado ICCM será capaz de                  

"abrir" um campus de extensão em sua cidade! Emocionante, Tim Kernan recebeu seu doutorado no começo de                 

2014 do ICCM. Desde que Kyle Bartholomew recebeu seu mestrado no começo de 2014, com a vontade de                  

Deus, quando ele e sua esposa Joan plantaram a Igreja de Manila em junho de 2015, Deus abençoou o                   

Movimento de Comprometimento Total com o segundo campus de Extensão: o ICCM - Manila! 

Igualmente histórico na Conferência Global de Liderança de 2013 foi o lançamento de nosso primeiro filme                

dramático da Good News Network (GNN), Eyes Wide Open, que foi finalista no Festival de Cinema 168! Chris                  

Chloupek também dirigiu um segundo filme muito poderoso em 2014 para esta competição - RESPECT. Este                

filme aborda a controversa questão da homossexualidade com as convicções bíblicas e a compaixão de Jesus                

por todos os pecadores. No tempo do Senhor, uma revista de vídeo que será semelhante ao nosso “KNN” do                   

antigo movimento será produzido a cada poucos meses e distribuído a todas as igrejas do Movimento de                 

Comprometimento Total. 

2014 – O ANO DA ORAÇÃO 
Estou tão animado que Kip aceitou a minha sugestão: 2014 é o Ano de Oração para o Movimento de                   

Comprometimento Total. Na Oficina de Inverno da Igreja da Cidade dos Anjos - com a participação de líderes de                   

igrejas de todo o mundo - a visão de Jesus para a igreja foi abraçada, "Minha casa será uma casa de oração                      

para todas as nações." (Marcos 11:17) As orações e o trabalho árduo dos santos, o Espírito plantou novas                  

congregações discipulantes este ano em: Gainesville, Flórida (janeiro); Santa Barbara, Califórnia (Janeiro);            

Sydney, Austrália (Fevereiro); Houston, Texas (Abril); Toronto, Canadá (julho); Dallas-Ft. Worth, Texas            

(setembro); Chennai, Índia (Setembro); e Moscou, Rússia (dezembro)! 



 

O heróico time Missionário de Sydney! 

O Projeto Coroa de Espinhos foi apresentado pela primeira vez em agosto de 2009. Surpreendentemente, com                

as plantações de Sydney, Chennai e Moscou este ano, nove das 12 Cidades do Projeto Coroa de Espinhos                  

serão plantadas em apenas cinco anos! Para concluir a "Primeira Fase" do Projeto Coroa de Espinhos, o                 

Movimento de Comprometimento Total tem datas de meta de oração para as últimas três a serem plantadas:                 

Manila em 2015, Joanesburgo em 2016 e Cairo (ou outra Cidade “chave” do Oriente Médio) em 2017! 



 

Raja & Debs Rajan e os 14 integrais pagos da nova Igreja Cristã Internacional de Chennai! 

 



Oleg Sirotkin pregando aos 227 que Deus reuniu para o Culto Inaugural da Igreja Cristã Internacional de 

Moscou em 1 de fevereiro de 2015! 

Kip pregou em várias ocasiões este ano que os "desafios" são vistos como "problemas" quando temos pouca fé                  

e "oportunidades" quando oramos e agimos com fé (Marcos 11:23-24). Na verdade, houve muitas              

"oportunidades" em 2014! Como no final da década de 1980 e porque o novo movimento também cresceu tão                  

rapidamente, os McKeans mais uma vez estavam "sentindo os desafios" de se espalhar "escassamente" por               

discipular muitos casais e igrejas. Eles perceberam que chegou o momento de "concentrar-se em alguns"               

selecionando Líderes do Setor Mundial (WSL) para o Movimento de Comprometimento Total. Depois de meses               

de oração, os Líderes do Setor Mundial foram formalmente apresentados no culto de domingo da Conferência                

Global de Liderança de 2014 - SONHADORES DE SIÃO. 

Na primeira reunião da WSL na manhã de quarta-feira, 7 de agosto, Kip passou a mensagem, Jesus, o                  

Salvador do Mundo. Logo após isso, os Casais WSL partilhavam a santa ceia. Conforme cada pessoa                

quebrou o pão ázimo, o indivíduo levantou-o e prometeu ao grupo, "Nós somos família." Então, antes de                 

beber a taça que significa o derramamento de sangue de Jesus em Sua morte, a pessoa acrescentou à                  

promessa: "Até o fim". Lembrando que a falta de graça, misericórdia e humildade foram a queda de                 

nossa antiga irmandade: "Somos a família até o fim", rapidamente se tornou um grito de guerra e, de                  

fato, um "xibolete" para todo o movimento. 

Deixe-me apresentar os  Líderes do Setor Mundial do Movimento de Comprometimento Total: 



 

Chris & Theresa Broom e seus filhos – Austin e Maria! 

EUA QUADRANTE NORTE E ÍNDIA 



 

Tim & Lianne Kernan com seus meninos – Junior e David! 

EUA QUADRANTE NOROESTE E CANADÁ 



 

Matt & Helen Sullivan 

EUA QUADRANTE SUL 

 

Michael & Michele Williamson 

EUROPA 



 

Oleg, Aliona, Sophia e Lydia Sirotkin na Praça Vermelha em Moscou! 

COMUNIDADE RUSSA 



 

Andrew, Patrique, Naomi e o jovem profeta Isaiah Smellie! 

ÁFRICA 



 

Cory & Jee Blackwell 

ORIENTE MÉDIO 



 

Raul, Lynda, Felipe e Bella Moreno! 

AMÉRICA CENTRAL E DO SUL 

 

Joe, Kerri, Ally e Luke Willis! 

SINO-AUSTRALIA 



 

Kyle & Joan Bartholomew no UP Campus em Manila! 

ILHAS DO PACÍFICO 

 

Tony & Therese Untalan 



CASAL PASTORAL DO MOVIMENTO 

 

Nick & Denise Bordieri 

CASAL PASTORAL DO MOVIMENTO 

 



Michael & Sharon Kirchner 

ADMINISTRAÇÃO DO MOVIMENTO E LEIS 

O GLC de 2014 teve muitos destaques, incluindo o Segundo Começo do ICCM. O agitado clássico de Wagner                  

Cavalgada das Valquírias foi mais uma vez tocado para a procissão da Faculdade ICCM, Conselho e                

Graduados! Então, um total de 57 bacharéis foram premiados em quatro cursos diferentes pela primeira vez: 21                 

foram apresentados com graus de bacharel em Ministério; Três foram dadas graus de bacharel em ministério e                 

administração; Cinco receberam Graus de Licenciatura em Serviços de Caridade e Ministério; e 28 graus de                

bacharel em ministério e pastoreio! Então Tim Kernan falou sobre o ICCM e o sistema de grau europeu. Elena -                    

nossa decana das mulheres - seguiu com a descrição esclarecedora da oportunidade igual para irmãs no ICCM.                 

Após este, três Mestre de Artes em Graus de Ministério foram dadas a: Kyle Bartholomew, Lianne Kernan e                  

Andrew Smellie; e então, o grau de mestres no ministério e na administração foram concedido a Michael                 

Kirchner! 

 

O "encapuzamento" de Andrew Smellie ao receber o seu Mestrado! 

Seguiu-se um momento que todos nós apreciaremos por um longo tempo; Dr. Tim Kernan "foi encapuzado" e                 

dado o prestigioso grau de Doutorado de Ministério! 



 

Dr. Tim Kernan que entrega um discurso sobre história do sistema europeu de grau! 

 

A Faculdade, o Pessoal e o Conselho de Regentes do ICCM! 

OS SONHADORES DE ZION concentraram-se na oração, nas missões e nas "Cinco Convicções Fundamentais              

do Movimento de Comprometimento Total" construídas sobre o fundamento de Jesus ser o nosso Messias               

ressuscitado. Essas convicções - que dividiram a ICOC da Igreja Tradicional e depois ironicamente dividiram o                



Movimento de Comprometimento Total do que restou da ICOC quando voltaram a uma teologia mais               

"tradicional" foram: 

1. Toda a escritura é inspirada por o Deus - construindo uma igreja da bíblia; 

2. Onde a Bíblia fala Nós somos silenciosos, e onde a Bíblia é silenciosa Nós falamos; 

3. A Igreja é composta apenas de discípulos totalmente comprometidos em relacionamentos de            

discipulado; 

4. Uma liderança central com um líder central; e 

5. A Evangelização Das Nações Em Uma Geração. 

Desde que o GLC foi "livestreamed" em 52 países, este discurso direto das convicções do Movimento de                 

Comprometimento Total atraiu vários discípulos remanescentes para se juntar ao novo movimento ao redor do               

mundo. Em nota especial, o Grupo Remanescente de Jeddah (Arábia Saudita) foi formado a partir daqueles que                 

assistiram ao GLC Livestream. No entanto, também expôs "desprezo e desunião" em alguns discípulos              

"remanescentes", que deixaram nossa irmandade depois da GLC acreditando na autonomia da congregação e              

não na liderança central (Deuteronômio 17:12-13). Também deixando nosso movimento naquela época,            

estavam Vic e Aurora Gonzalez. Eles foram colocados a prova em 2013 por ineficácia no ministério e contendas                  

com vários líderes no movimento. Em maio de 2014, era necessário trazê-los para a etapa três da disciplina da                   

igreja para amargura, desprezo, difamação e divisão (1 Coríntios 5:9-13). Infelizmente, depois que eles se               

recusaram a se arrepender, nós tivemos que mostrar o amor duro de Deus e eles foram desassociados e                  

marcados. (Romanos 16:17-19 e Tito 3:10-11) Seu antigo melhor amigo de anos Kyle Bartholomew              

simplesmente disse: "Concordo com a desassociação e marcação 100%. Quando Vic Jr. não foi escolhido para                

ser um Líder do Setor Mundial, isso aumentou seu desprezo pela liderança." Continuamos orando pelo               

arrependimento. 

No entanto, em tudo isso, Deus era soberano e sua vontade foi feita. Através destes eventos desafiadores, Ele                  

graciosamente abençoou o Movimento de Comprometimento Total com a "oportunidade" de ser "levado a              

uma completa unidade para que o mundo saiba [que Deus] os amou." (João 17:23). Esta unidade                

inigualável permitiu ao Espírito Multiplicar os discípulos no movimento ainda mais rapidamente. 



 

A Conferência Global de Liderança 2014! 

O compromisso de Kip de seguir o modelo de Jesus de Seu primeiro século de movimento levou a outro aspecto                    

únicos do Movimento de Comprometimento Total - O Conselho da Coroa de Espinhos. O WSL (Movimento de                 

Comprometimento Total) faz o paralelo com os Doze de Jesus. O Conselho da Coroa de Espinhos é paralelo ao                   

70 (ou 72) de Lucas 10. Jesus nunca foi "aleatório"; ao selecionar os 12 Apóstolos, Ele estava sinalizando aos                   

judeus que um novo Reino estava sendo criado. A nação física de Israel veio dos 12 filhos de Jacó; Israel                    

espiritual viria dos 12 Apóstolos. 

Do mesmo modo, Kip está convencido (embora não dogmático) de que eram 70 e não 72, como algumas                  

versões têm para o segundo grupo de pregadores que Jesus encomendou em Lucas 10, porque haviam 70                 

fundadores originais na "mesa das nações" em Gênesis 11-12 . Assim, Moisés escolheu 70 anciãos para liderar                 

com ele. (Êxodo 24:1) E historicamente, 70 homens traduziram a versão grega mais antiga do Antigo                

Testamento chamada Septuaginta - Latim para 70. E o Sanhedrin judeu do dia de Jesus era composto de 70                   

homens, como o número "70" para o judeu representa a liderança e o juízo humanos. Kip acredita que os 70 de                     

Lucas 10 são os "apóstolos" de 1 Coríntios 15:7 e faziam parte do 120 de Atos 1:15. Kip acredita que os 70                      

foram Jesus sinalizando a evangelização das nações, como sugere a tabela de nações em Gênesis. Quaisquer                

que sejam suas convicções sobre se foram 70 ou 72 está bem. O ponto é que Kip percebeu a necessidade                    

absoluta de um segundo grupo maior de pregadores, não só para pregar a Palavra, mas para promover uma                  



maior unidade. Portanto, o Conselho da Coroa de Espinhos (com quem a WSL se encontra) supervisiona a                 

evangelização das nações. 

Tão impressionantes quanto as orações respondidas que impulsionaram o movimento de Deus para maiores              

alturas, talvez a maior "oportunidade" de Deus trabalhar diretamente na vida dos McKeans tenha acontecido em                

abril deste ano. Foi neste momento que Elena foi informada pelo seu médico que ela tinha um estágio inicial de                    

câncer ósseo, que a comunidade médica vê como fundamentalmente incurável. Este diagnóstico foi feito por               

causa de um nível altamente elevado de cálcio no sangue de Elena, bem como marcadores de câncer reais. Os                   

marcadores de câncer são simplesmente proteínas produzidas pelas células cancerosas ou uma proteína             

produzida pelos glóbulos brancos quando atacam as células cancerosas. 

No começo Kip e Elena ficaram atordoados com a notícia. Eles compartilharam com sua família e irmãos e irmãs                   

mais próximos, pedindo a todos que orassem pela recuperação de Elena. Depois de passar por mais testes em                  

maio e junho, no dia 11 de junho, o oncologista de Elena (médico do câncer), que é o chefe do departamento,                     

cumprimentou os McKeans com um grande sorriso, sentou-se à mesa de exame, e disse: "Nunca em todos os                  

meus anos de prática eu vi algo assim! Seu cálcio voltou ao normal e seus marcadores de câncer                  

desapareceram!" Sabendo que Kip e Elena estavam no ministério, ele então acrescentou: "Tenho certeza de               

que vocês dois oraram muito!" Na verdade, isso era muito verdadeiro! Embora Elena tenha compartilhado que                

ela não tinha medo de morrer, inspirada pela oração de Ezequias, Elena orou para viver mais 20 anos para que                    

ela pudesse ver o mundo evangelizado! 



 

Deus ouve as orações do Movimento de Comprometimento Total e cura Elena de câncer! 

Uma última "oportunidade" esplêndida para que Deus trabalhe em 2014 através do Movimento de              

Comprometimento Total foi a angariação de fundos para poder realizar os sete plantios de igrejas neste ano,                 



enquanto sustenta nossos esforços já produtivos no terceiro mundo. Notavelmente, a doação semanal coletiva              

das Igrejas do Movimento de Comprometimento Total é atualmente $85.000 por semana. Surpreendentemente,             

neste Ano de Oração, os discípulos totalmente comprometidos do Movimento de Comprometimento Total por              

meio da oração, do jejum e da angariação criativa sacrificialmente deram a Deus outros $2,000,000 para                

missões que nos dão "mais do que poderíamos pedir ou imaginar" para realizar tudo o que Deus colocou                  

nos nossos corações para Sua glória. (Efésios 3:20-21) Verdadeiramente, 2014 será lembrado como o Ano de                

Orações Respondidas! 

FIEL ATÉ O FIM 
O chamado intransigente de Kip das Escrituras a todos os que seguiriam a Jesus permaneceu o mesmo durante                  

seus quase 40 anos no ministério: "Vá a qualquer lugar, faça qualquer coisa, desista de tudo". Ele acredita que o                    

sonho de Jesus para "a evangelização das nações nessa geração" só pode ser alcançado através de um                 

movimento composto por discípulos totalmente comprometidos. Na maioria das manhãs "enquanto ainda está             

escuro" , Kip ora para que, antes de morrer, o Senhor permita que ele escreva como Paulo: "Em todo o mundo                    

este evangelho está dando fruto e ... foi proclamado a toda criatura debaixo do Céu". 

Ron Harding 

Março 17, 2015 



 

Kip e Elena McKean 

*As principais fontes para esta biografia foram os inúmeros relatos de primeira mão, bem como uma narração                 

anterior neste mesmo site escrito por Jeremy Ciaramella e Chuck Hess. Outra fonte importante tem sido os                 

boletins da Igreja Cristã Internacional da Cidade dos Anjos. Além disso, muitos dos escritos de Kip,                

especialmente sua Revolução através da restauração partes 1, 2 e 3 têm sido inestimável. Além disso,                

agradeço a Kip e Elena McKean pelas muitas conversas e e-mails que me permitiram ter informações de                 

primeira mão sobre todo o conteúdo deste artigo. Minha oração é que este comentário seja usado pelo Espírito                  

para superar a perseguição na internet, para dar aos discípulos remanescentes profundas convicções bíblicas              

para se juntarem ao novo movimento de Deus, e que esta narrativa silencie para sempre as mentiras de                  

Satanás sobre um verdadeiro homem de Deus - Kip McKean. 


