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RUMO AO JUBILEU DE OURO
Idos são quarenta e nove anos de organização dessa querida Agência do Reino de Deus
na Terra chamada Igreja Batista Monte Horebe, completados sexta feira última, dia 19. Pelas
reminiscências que tenho levantado ao longo dos vinte e um anos e oito meses que tenho
estado como presidente desse grêmio do Reino Celeste, o objetivo dos organizadores
primevos dessa caminhada com o Eterno, como Agência de ação Sua nesse local, era de que
um local de adoração e serviço maior deveria ser em breve construído, e que o então existente
seria alocado a específico serviço da juventude. Anos passaram e com eles passaram-se seis
presidentes e lideres, sem que houvesse condições de manter o rumo e prumo da visão dos
organizadores. Uns foram-se por conjuntura de foro íntimo e outros por meandros entendíveis
somente da dimensão do espiritual.
Assim permaneceu esse grêmio de servidores do Reino até um mil novecentos e
noventa e um, integrado na denominação, fazendo discípulos e integrando-os ao Corpo
ensinando-os a guardar os preceitos do Caminho, como manda o Senhor em Mateus 28:19-20,
e mantendo uma missão – braço estendido da Sede – em Eldorado,Diadema, São Paulo, e com
o mesmo patrimônio inicial. No entanto, o sonho do ampliar da ‘tenda’: “Amplia o lugar da
tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações; não o impeças; Alonga as tuas
cordas, e firma bem as tuas estacas.” Isaías 54:2, parece que ficou adormecido num círculo
semelhante ao da economia de subsistência, plantando e colhendo somente o necessário para
manter-se vivo. Tenho por certo não ter sido falta de visão, e sim que faltava a ‘hora’ de Deus.
E essa ‘hora’ a vejo como iniciada com a aquisição do imóvel em Itaporanga em Agosto
de 1991 e a organização da Missão Batista no local em doze de Outubro do mesmo ano; com a
aquisição do imóvel anexo à Sede em 1992; com a construção do prédio de Educação Religiosa
de quatro andares e dezoito salas em 1999/2000; com a aquisição do imóvel fundeando a
Sede, nos dando vinte metros de testada para a Avenida Engº Armando de Arruda Pereira, no
início desse terceiro milênio, onde é o nosso atual endereço oficial; com a largada para a
construção do novo espaço, iniciada em 2005 com a inauguração do salão das celebrações
onde atualmente nos reunimos, e com os animados mutirões desde então para a consecução
do projeto. Mas sobretudo a vejo no empenho dessa Grei em missões, aplicando 60% da
receita entre denominação, missões da Sede e missionários cooperados. Isso tem sido possível
somente mediante a coesão que o Eterno Senhor da Obra tem dado ao grêmio da atual
administração. O mérito é só d’Ele, nosso é o privilégio em poder servi-LO. Soli Dei Gloria!

