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Valdenses

Cristo e os apóstolos

França e Itália
Século XIII

Século I
A fonte
Séculos II ao IV
A Igreja ultrapassa os limites do Império
Romano e chega à África, Ásia e Europa

Reforma
Alemanha, Zurique, Genebra
Século XVI

Movimento medieval que buscava o culto a Deus
em espírito e verdade; a leitura das Escrituras em
língua popular; bem como uma busca pela
simplicidade na vida e na Igreja.
Sofreram severas perseguições e seus
remanescentes uniram-se à Reforma protestante.

Anabatistas
Suíça, Alemanha, Holanda
Século XVI

Morávios Pietismo Metodismo
Alemanha, Escandinávia, Reino Unido
Séculos XVII-XVIII

❑
❑
❑
❑

Batismo e a santa ceia conscientes aos que creem.
Liberdade de consciência e crença.
Separação entre Igreja e Estado.
Responsabilidade pessoal do crente.

Movimentos que enfatizaram:
❑ A não separação entre fé e prática
❑ A entralidade do sacrifício de Cristo.
❑ A união dos crentes na humildade e no amor.
❑ O evangelismo.
❑ A conversão pessoal.
❑ A santificação.
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Avivamentos do Século XIX
Suíça, Alemanha, Reino Unido, Escandinávia, Itália e América do Norte
Vários movimentos que enfatizavam:
❑ Biblicismo.
❑ Evangelização.
❑ Sociedades bíblicas e missionárias.
❑ Hinos.
❑ Diaconia.
❑ Primitivismo e restauracionismo.
❑ Reuniões nos lares.
❑ Igrejas livres e concepção voluntária da Igreja.
❑ Expontaneidade no culto.
❑ Santidade e cura pelo poder do Espírito Santo.

Evangélicos italianos em Chicago
1889-1904

Imigrantes valdenses
Famílias Cereghino, Gardella, Perrou, Garrou

Evangelizados por Nardi
Famílias Francescon, DiCicco, Moles

Evangelizados por Giuseppe Beretta
Famílias Ottolini, Menconi
Michele Nardi e Blanche Nardi

1a Igreja Presbiteriana Italiana de Chicago
Organizada em colaboração da Igreja Presbiteriana dos EUA e da Igreja Valdense da Itália
Missão de Nardi
reune vários crentes
italianos em Chicago

Francescon se desliga da Igreja
Presbiteriana e congrega por um tempo
com os recém-batizados por Beretta.

casamento

Rosina Balzano
1866-1864
diaconisa e supervisora da
escola dominical

1889 1892

1894

Louis Francescon
1866-1864
secretário e presbítero

1895 1900

1903

Francescon sente de ser
batizado por imersão

Giuseppe Beretta (1853-1921), salvo entre os metodistas livres,
evangeliza 14 pessoas em reuniões domésticas nas quais se
cantavam hinos, oravam, testemunhavam e pregavam a Palavra
sob a guia do Espírito Santo.
Beretta, após ser batizado na Igreja dos Irmãos,
batiza 18 pessoas no Lago Michigan, entre elas o
casal Francescon.
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O derramar do Espírito Santo
No final do século XIX em vários lugares no mundo aconteciam manifestações isoladas de curas, milagres e falar em línguas
atribuídos aos dons do Espírito Santo.

Movimento de Fé Apostólica, 1901
Ensinava que o sinal de falar em novas línguas acompanharia o batismo no Espírito Santo.
Esse dom manifestou em sua Bethel Bible College em Topeka, Kansas.
O movimento foi conhecido como “Fé Apostólica”, “Evangelho Pleno” ou “Pentecostal” — essa última
designação, então usada como adjetivo, referia-se às manifestações de dons, revestimento de poder e
evangelismo descritos em Atos 2.

Charles Parham
(1873-1929)

Avivamento da Rua Azusa, 1906
Na periferia de Los Angeles, multidões visitavam essa igreja,
anteriormente um estábulo, para receber a promessa da efusão
do Espírito Santo.
Com a liderança de William Seymour, o avivamento ganha
visibilidade e torna-se um movimento global.
Nicola e Angelica Moles, convertidos em Chicago, passaram a
congregar em Azusa com outras crentes italianas: Annie Vienna
Holmgren, Rosina Tanzola e suas filhas Angie e Jeannie.
Mais tarde vieram Rosina e Louis Francescon, Lombardi e Perrou
organizarem a igreja para os crentes italianos.

William Seymour
(1870-1922)

Avivamento da Missão da North Avenue, 1907
Durham, pastor de uma missão do movimento de santidade, visitou Azusa e recebeu o dom de línguas.
Chicago tornou-se foco de um avivamento como o de Azusa e atraiu vários migrantes.
Ensinava que a obra perfeita de Cristo no calvário proporcionava uma santificação progressiva
pelo poder do Espírito Santo.
As famílias Francescon e DiCicco congregam e recebem os dons em sua missão.

William H. Durham
(1873-1912)

Avivamento de 15 de setembro de 1907
Os crentes batizados por Beretta se reuníam em uma sala de culto na
Grand Avenue em Chicago.
Nela, nesse “glorioso” “dia de sagrada memória” ocorreu um poderoso
derramamento do Espírito Santo.
Francescon e DiCicco foram chamados para dar orientações. Ambos
exortaram-os a buscar os dons. Os dois voltaram a congregar com eles.

Revestidos pelo poder do Espírito Santo, a partir dessa data surge um
movimento, primeiro entre a colônia italiana em Chicago, depois
transcenderia fronteiras de povos e nações.
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Ide por todo o mundo
1908

Missionários partem de Chicago para diversas cidades dos Estados Unidos e Itália.

Susie Colantonio

Luigi Terragnoli

Pietro Ottolini

Umberto Gazzari

Jean Perrou

Lucia Menna

Giacomo Lombardi

Giuseppe Petrelli

1908

Lucia Menna, Giacomo Lombardi e Francescon vão à Argentina, onde vários se convertem.

1909

Março: Francescon e Lombadi vão Brasil. Lombardi segue viagem para a Itália.

1910

Abril-junho: Francescon evangeliza onze crentes em Santo António da Plantina, Paraná.

1910

Julho-setembro: Em São Paulo Francescon inicia uma congregação entre italianos no Brás.

1912

Derramamento do Espírito Santo em uma igreja livre italiana em Hamilton, Ontário, Canadá.

1914

Lombardi vai em missão ao Egito, à Palestina e à Eritreia.

1916

Narciso Natucci e Francisco Anfuso reiniciam a igreja na Argentina, em Buenos Aires.

1920

Primeira viagem missionária de Giuseppe Petrelli ao Brasil e Argentina.

1926

Os sicilianos Giuseppe Giambarresi e Vito Melodia iniciam uma congregação em Casablanca, Marrocos.

1928

Domingos de Sá retorna do Brasil e inicia uma congregação no Porto, Portugal.

1940

Crentes italianos iniciam congregações em Túnis e Ben Arous, na Tunísia.

1952
1960

Joaquim Alves vai do Paraná em missões para a Bolívia, Paraguai e Chile.
Nessa década, emigrantes italianos e portugueses plantam igrejas em outros países da Europa, na Austrália, na
Venezuela, no Canadá, nos Estados Unidos e África.

1980

Nesses anos diversas igrejas são fundadas na América Latina por missionários ou membros em viagem particular.

1990

Emigrantes brasileiros levam a igreja para diversos locais da América do Norte, Europa e Japão.

2000

A partir desse ano, missões resultam em igrejas na África, Ásia, Oceania, com destaque em Moçambique.
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Consolidação
1913
1921
1922
1925
1927

1928

1929
1935
1936
1937
1939
1944
1947
1948

No início esta obra propagou-se sem denominação alguma, inexistindo também organizações institucionais.
A igreja de Chicago adquire um prédio, inaugurado no próximo ano com o nome Assemblea Christiana.
Primeira igreja registrada na Itália, com a primeira declaração de fé formal, em Matera.
Primeira casa de oração adquirida em São Paulo, na Lapa, com o nome Congregação Christã.
Controvérsia sobre a validade da proibição de comer sangue, conforme Atos 15.
A questão do sangue divide a igreja de Chicago, originando a Christian Congregation Church.
Cismas similares ocorrem nas igrejas da América do Norte, Argentina e Brasil.
Para pacificar a controvérsia, Max Tosetto, ancião de Niagara Falls, Nova Iorque,
convoca a primeira convenção das igrejas da América do Norte, deliberando:
✓ Realizar assembleias gerais das igrejas anuais de modo rotativo entre as igrejas;
✓ Adotar um único hinário padrão ;
✓ Aprovar os doze pontos de doutrina e da fé, com a validade de aplicação de Atos 15;
✓ Adotar a designação “Igrejas Cristãs Italianas da América do Norte Inorganizada”,
embora cada congregação seria registrada localmente com seu próprio nome.
Na Argentina é registrada a Asamblea Cristiana Cultural, com sede em Villa Devoto.

Igreja de Niagara Falls

Realizada a primeira convenção da Itália em Roma, presidida por M. Palma de Syracuse, Estados Unidos.
Nesse país, a igreja assume o nome de Congregazione Cristiana Pentecostale.
No Brasil é constituída a personalidade jurídica da igreja com o nome Congregação Christã do Brasil.

Francescon preside a 2a convenção de Roma.
O regime fascista pela Circular Buffarini-Guidi fecha as igrejas e proíbe o culto na Itália.
Francescon participa da 1a convenção das igrejas da Congregação Christã do Brasil.
Primeira convenção das igrejas ligadas à Villa Lynch, Argentina.
Francescon publica uma carta-circular contra o formalismo organizacional na Igreja.
Registrada a Italian Pentecostal Church of Canada.
Ocorre em Raffadali, Sicília, a primeira assembleia desde o início da perseguição na Itália.
Constituída a Chiesa Evangelica Assemblee di Dio in Italia, com cerca de metade das igrejas do país.
Em sua última viagem ao Brasil, Francescon participa da assembleia anual do Brás.
As igrejas dos Estados Unidos registram a organização supralocal Missionary Society of the Christian Church of North
America. Em razão disso, Francescon deixa de frequentar as reuniões anuais no país, exercendo seu ministério somente
na Christian Congregation Church de Chicago, mas em comunhão com várias igrejas e indivíduos na América do Norte,
na Argentina, na Itália e no Brasil.
Nos anos 1950 a rápida prosperidade da
igreja no estado do Paraná resultou na
descentralização administrativa e nas
reuniões do ministério em Apucarana.
Na foto (tirada e montada por Joaquim
Alves) estão os primeiros anciãos no estado,
os quais seriam os únicos a serem ungidos
conforme a prática da época:
Joaquim Alves, Natal Mendes de Moraes, José Lopes de Oliveira, Alfredo de Sousa, Arthur dos Santos, Joaquim dos Santos,
José Martins de Oliveira, Antonio Valério, José Valério, João Vieira Marçal, Miguel Batista dos Santos, Gedor José da Silva.

1950
1954
1955

1960

2003

Domingo Marino convoca e organiza o 1o Concílio das
Asambleas Cristianas em Santa Fe, Argentina.
Inaugurada a congregação do Brás.
Revogada a Circular Buffarini-Guidi, terminando a
perseguição na Itália.
A partir dessa década igrejas na Argentina, Chile, Itália,
Venezuela, Estados Unidos e Canadá entram em
comunhão com Congregação Cristã no Brasil, adotando
princípios organizacionais e doutrinários comuns.
Realizada em São Paulo a 1a Convenção Internacional
das Congregações Cristãs.
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Uma concepção da História da Igreja
A Igreja é uma evidência da atuação de Deus na História.
Por séculos, essa “universal assembleia e igreja dos
primogênitos, que estão inscritos nos céus “ (Hb 12:23),
nunca esteve sob uma só organização, mas vemos como
o Pai, o Filho e o Espírito Santo dispensaram sua graça em
diferentes povos, línguas e culturas. Remidos pelo sangue
de Cristo, esta Igreja invisível é impossível de ser
retratada em uma narrativa histórica, visto seus inscritos
serem somente conhecidos de Deus. Contudo, pelos
frutos conhecemos a Igreja visíviel, os filhos de de Deus.
É nessa história de vários grupos, movimentos e
denominações que, mesmo vendo as falhas humanas,
reconhecemos o senhorio de um só cabeça: Cristo Jesus.

“Elegi aqui um povo para minha glória e em outros
lugares outro, um terceiro se pode encontrar e ainda
mais, tendo-os enviado aqui, ali e acolá através esta terra.
Assim, diletos, todos vós sois um só povo, uma só família,
sim, como um só exército.
Juntos trazei vossas orações perante Mim; seja um único
o vosso intento, trabalhai como se fôsseis só um, apesar
de no corpo vos encontrardes separados.”
Heavenly Messages, Chicago 1908

NOTAS
1 – Extraído de ALVES, Leonardo Marcondes. Congregação Cristã na América do Norte: sua origem e culto. 2011. 28p. Não publicado.
Disponível em www.researchgate.net DOI: 10.13140/RG.2.2.27854.51527
Este estudo resulta dos esforços conjunto da rede de pesquisadores sem fins lucrativos e sem vinculação denominacional Círculo de
Cultura Bíblica para fins de edificação mútua.
www.circulodeculturabiblica.org
@culturabiblica
circuloculturabiblica@gmail.com
Leonardo M. Alves, editor
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