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47 ANOS SERVIDO A DEUS SERVINDO ÀS PESSOAS 
 No dia dezenove deste, esta comunidade de povo de Deus, chamada Monte 
Horebe, aqui inserida neste tempo e neste espaço, completa quarenta e sete anos, vinte 
dos quais sob a atual administração. O sonho dos pioneiros, nos idos de um mil 
novecentos e sessenta e quatro, era de que o primeiro local construído para as 
celebrações, tanto religiosas quanto sociais, deveria em pouco tempo ser destinado ao 
uso da juventude, para suas recreações sociais e atividades culturais e religiosas, visto 
que um recinto mais amplo para abrigar um número maior de freqüentadores, previsto 
estava para breve início. 

 No entanto, ao receber o comando da continuidade administrativa em mil 
novecentos e noventa e um, vinte e sete anos passados, a administração atual assumiu 
com o mesmo patrimônio inicial. Exceto o de vidas servidas, encaminhadas ao bem-
estar social e espiritual – diga-se de passagem, razão principal do ser e aqui estar – 
nenhum patrimônio fora adquirido e nada ampliado para melhor servir e para um 
maior número de vidas beneficiarem. A visão administrativa existente era a de uma 
economia social e espiritual de subsistência; era como a economia agrária primitiva, na 
qual o agricultor só se preocupava em plantar o suficiente bastante para comer, viver e 
morrer. Que houve de errado? Enxergo dos pontos cruciais: falta de visão da real razão 
de ser de aqui estar, e descontinuidade administrativa. Qualquer empresa ou entidade 
que troca de direção a cada três, quatro anos, estará fadada a patinar no gelo até abrir 
os olhos e entender a que veio. 

 No ano seguinte, em mil novecentos e noventa e dois, nosso staff administrativo 
mostrou o que era possível ser feito, e de imediato adquiriu o imóvel ao lado; três anos 
depois foi adquirido o imóvel de frente para a avenida – ressalta-se que, simpósios de 
atualizações eram e ainda o são feitos com o staff e lideranças anualmente – e, 
finalmente em mil novecentos e noventa e nove, houve condições de iniciar a 
construção do prédio destinado à escola e serviços sociais, este já terminado, e em dois 
mil e cinco o início das instalações mais amplas – em andamento – para melhor abrigar 
e servir um maior número de freqüentadores. 

 Nosso staff administrativo – que permanece o mesmo desde então -  na pessoa 
do seu presidente que subscreve, é profundamente grato ao Senhor da Vida, pelo 
privilégio em poder servi-Lo servindo ao semelhante ao longo destes anos; bem como a 
todos os membros desta Agência do Céu, pelo apoio, carinho, e o abraçar a visão e 
missão que do alto é apontada. 

  


