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                        IBMH – 46 ANOS DE ORGANIZAÇÃO 
O mover de Deus plantou a IGREJA BATISTA MONTE 

HOREBE neste local há quarenta e seis anos atrás, através da 
junção da Igreja Batista em Vila Facchinni e Igreja Evangélica 
Batista em Americanópolis, para ser Sua agência proclamadora de 
suas boas novas, tanto nesta comunidade onde está inserida, como 
também agência provedora de recursos para sustento da 
disseminação do Evangelho onde quer que seja que ainda não 
tenha chegado.  

O propósito primordial de Deus ao aqui plantar Sua Igreja, de 
igual modo ao plantar qualquer igreja em seu respectivo lugar, 
nunca foi o de criar um grêmio de recreação social cuja razão de 
ser vise o suprimento de necessidades pessoais de seus membros. O 
propósito primordial é ser o ‘sal’ e ‘luz’, a Sua Luz, no meio do 
universo de pessoas que nos cercam, e assim suprindo as suas 
necessidades espirituais, emocionais, psicológicas e até mesmo 
materiais, quando possível. Entendemos, portanto, que o querer de 
Deus da existência de Sua Igreja neste lugar, é que ela seja 
composta  de servos d’Ele para servir os desassistidos sem igreja 
que nos cercam. 

Ao longo desses quarenta e seis anos esta Igreja tem primado 
pelo cumprimento de sua razão de existir. Foi para servir aos 
desassistidos sem igreja que foi adquirido aqui os três primeiros 
lotes e construído o primeiro templo com algumas dependências; 
foi para servir, com mais espaço, que a Igreja adquiriu imóveis 
adjacentes, onde hoje nos reunimos, e o em frente para a avenida; 
foi para servir melhor que construímos o prédio de Educação 
Religiosa, finalmente finalizado em dois mil e nove;  é para melhor 
servir que a Igreja está construindo um maior local para as 
celebrações;  é para servir aos outros que ofertamos ao Senhor 
nossos bens e a Ele entregamos os dízimos que lhe pertencem, pois 
há somente uma forma de servir a Deus: servindo ao próximo. 

O nosso lema estabelecido é: UM LUGAR PARA PESSOAS 
COMPROMETIDAS COM DEUS.  Portanto, o privilégio em servir ao 
Senhor nesta Igreja, não só é restrito àquele que é salvo pelo 
sangue de Jesus e comprometido com Ele e Sua Igreja, mas também 
há de haver certeza absoluta de que Deus o/a quer servindo-O neste 
Seu rebanho. Pois quem não tiver certeza, não conseguirá ser 
comprometido; e quem não for comprometido, certamente será 
impossível  ser  bênção, pois quem não ajuda, atrapalha.  O sucesso 
ou não de uma entidade reflete a visão do todo e o nível de 
comprometimento com o alvo proposto. 

 


