Aos justos nasce luz nas trevas;
ele é piedoso, misericordioso e justo.
Salmo 112:4

Esta circular emitida por Louis Francescon é um documento importante para registrar a concepção
eclesiológica da época, inclusive com a publicação da fórmula “Constituição da Igreja de Deus”. No final
dos anos 1930 havia entres os crentes ítalo-americanos uma tendência à estabelecer organismos de
cooperação e organização além das congregações locais. Foi proposto criar um conselho para escolher e
ordenar ministros, sendo credenciando para servir a qualquer uma das igrejas. Louis Francescon, não
crendo em organização alguma além da igreja local, recusou tal proposta institucional. Emitiu uma carta
circular em resposta à acusação de que teria aceitado organizações centralizadas na Itália e no Brasil,
nas convenções respectivas de 1929 e 1936 das quais participara, mas que teria outro peso e outra
medida para as igrejas italianas na América do Norte. Na mesma época, a circular de Francescon foi
traduzida para o inglês pelo então jovem ministro Carmine Saginario (1916-2011), um dos primeiros a
ser ordenado por esse conselho. Segue a transcrição integral da circular de 1939, com os destaques em
negrito conforme o original:
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À cara irmandade, firmes na fé que uma
vez foi dada aos santos S.Judas, 3.
Aquele que abaixo assina escreve com a
intenção de esclarecer a realidade do que se
segue, já que estes pontos têm sido mal
apresentados por alguns violadores da fé.
Primeiramente, foi a doutrina da “Nova
Luz” que levou à divisão espiritual nessa igreja
em Chicago, Illinois, no ano de 1925, e depois
foi um administrador da mesma que também
propôs a partilha dos bens da casa de oração
situada na 1350-1352 West Erie Street. Então os
dois grupos se reuniram e os administradores de
ambos os lados decidiram, em acordo, pela
divisão da propriedade.
A propriedade foi estimada em 14 mil
dólares, e foi dada preferência ao grupo da
“Nova Luz”, que por sua vez escolheu o local e
prometeu nos dar a metade desse valor.
Todavia, depois de dias, ofereceram
dificuldade em nos dar o dinheiro, e depois se
descobriu que o administrador do outro grupo,
que havia sugerido a divisão, tinha vendido a
propriedade para sua própria esposa, a fim de
não nos dar nada. Então nossos representantes
se apresentaram para ele, com 7 mil dólares.
Daríamos esse valor, baseado no acordo que
fizemos, ou mesmo recebê-los, mas ele se
recusou a dar-lhes o valor e também a recebêlos. São estes nossos irmãos? Agora julguem
por si mesmo nossa causa com Provérbios
18:17, colocando-se em nosso lugar.

Mas no final desta causa, nosso Benigno Senhor tinha muito mais para nós do que o que restou para eles. E acima
disso, damos graças a Deus que Ele não deixou que a nossa fé no conselho dado pelo Espírito Santo à Igreja de Jesus Cristo
fosse comprometida por nós pela unidade humana, sem a verdade de Deus, tal unidade faz do homem um hipócrita.
As testemunhas disso ainda estão vivas, com documentos para provar.
Sobre a suposta organização da irmandade na Itália. A lei 1159, de 24 de junho de 1929, sobre os cultos
permitidos no Reino da Itália, e para aqueles que ainda não eram legalizados, poderiam também submeter o pedido para
permissão com esses documentos elencados a seguir. Isto é, todos os irmãos que ocupavam lugar de presidência nas
congregações de mesma fé, deveriam apresentar três certidões, assinado pelo prefeito local: 1 , cidadania italiana; 2 , boa
conduta moral; 3 , boa conduta penal. Então os anciãos tiveram que fazer uma declaração coletiva de sua fé, que se encontra
exposta em um opúsculo intitulado “Congregação Cristã (Denominada Pentecostal): breves considerações sobre sua
organização” e depois foi solicitado em Roma, onde existia uma Congregação com quase 200 membros, que eles elegessem
diante um oficial de direito civil, um membro entre eles para responder às autoridades governamentais se a elas chegassem
inquirições contra aos irmãos por parte das autoridades provinciais do Reino.
o

o

o

Na convenção realizada em Roma em 24 e 25 de dezembro de 1929, decidiu-se requerer ao Governo do Rei para
receber a autorização de culto (na época obtida), não requerendo do Governo nada mais, mostrando claramente que a
irmandade da Itália nunca teve uma organização humana, nem comitês dirigentes, etc. Por que não mostram os
organizadores as cartas de ordenação ministerial conferidas aos anciãos da Itália e do Brasil, fruto das supostas
organizações que o irmão Luigi Francescon promoveu nesses países?
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Porque somente as cartas podem confirmar
que eu menti. Mas se esses papéis nunca
existiram, eles se fundamentam em fraude para
atingir seus objetivos. Guardem-se dessas pessoas
que estão culpando e caluniando aqueles que estão
se esforçando para permanecer firmes na fé que
Deus os chamou. Este procedimento manifesta
claramente o desejo de justificar a instabilidade, o
qual é condenado pela Palavra de nosso Senhor,
bendito eternamente.
Isso seja conhecido por toda a
irmandade fiel ao Senhor Jesus, que uma
organização no meio da Seara de Deus é uma
rebelião aberta contra Ele. É um passo para
associar-se com o mundo. Limita o poder
supremo de Deus. Impede a glória a Cristo
segundo Sua Palavra. Suprime a obra devida
ao Espírito Santo. Nega a celeste vocação.
Rende-se aos costumes dos gentios.
CONSTITUIÇÃO DA IGREJA DE DEUS
Este é o estatuto da irmandade do
Brasil: Jesus é a Cabeça da Igreja. O Espírito
Santo é a lei para guiá-la em verdade. A sua
organização é a caridade de Deus nos corações
de seus membros, que é o vínculo da perfeição.
Onde esses três não governam, é satanás que
governa em forma de homem para seduzir o povo
de Deus com sabedoria humana.
Este é o único documento que regula a
irmandade do Brasil na parte espiritual. Depois,
há os administradores exigidos por lei civil que
estão à frente das coisas materiais.

No que tenho escrito e feito referência a diversos irmãos, intitulado Resumo da Convenção das Igrejas da
Congregação Cristã do Brasil, realizada em São Paulo de 20 a 25 de fevereiro de 1936, não há ordens, mas apenas algumas
explicações das Escrituras, bons conselhos para casos que ocorrem nesta vida. Assim, no Brasil nunca existiu uma comissão
para dirigir a obra. Até agora somente a Santa Trindade que a governa, tal como nos tempos apostólicos, porque a obra
pertence-Lhe. Aleluia.
Para ação de graças, que é devida a Deus Pai, e para o consolo da irmandade na mesma fé, relato-vos parte desta
grande obra que o Senhor Jesus fez, e continuou através do Espírito Santo, e seus fiéis no Brasil. No relatório de 31 de
dezembro de 1938 registra-se 252 locais de reunião, e do ano de 1935 até o final de 1938, obedeceram ao mandamento do
Senhor Jesus 10.478 novas almas, e uma boa parte foi selada com a promessa do Espírito Santo.
O nosso Senhor começou esta obra no primeiro semestre do ano de 1910, no estado chamado de Paraná, com Sua
Poderosa Mão. E eu sou testemunha de suas grandes maravilhas. A Deus seja dado todo o louvor e glória por nosso Salvador
Jesus Cristo. Saúdo-vos. Vosso irmão na fé.
(A) Louis Francescon
645 N. Trumbull Ave., Chicago, Illinois, dezembro de 1939.
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