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IBMH CINQUENTENÁRIA 
 

“Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos 
os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nem um 
deles”. (Salmo 139:16).   

Para o salmista o acaso não acontece, não existe. Ele conseguiu perceber, entendo que 
por iluminação divina, que todos os acontecimentos que moldaram sua vida, desde antes de vir a 
ser formado (vide verso 15), i.e., antes da união de seus pais biológicos, ele fora pensado por 
Deus e que todos os acontecimentos de seus dias – inclusive a perseguição de seu filho Absalão 
para assassiná-lo -   fizeram parte de sua formação para ser um melhor instrumento nas mãos do 
Eterno. Essa verdade é aplicada a cada uma de nossas vidas e, diante disto, não há como o 
espanto diante da infinita graça do Eterno, deixar de tomar conta de nosso ser, ao perceber que o 
cuidado d’Ele para com os que o temem e servem, envolve os mínimos de talhes.. 

Levando-se em conta que o pensar de Deus abrange até mesmo as minúcias de nossas 
vidas, fazendo-as cooperar para o bem (Romanos 8:28;  levando-se em conta que são as vidas 
dos redimidos que compõem a Igreja, o Corpo de Cristo, e que este consiste de igrejas locais, 
situadas no tempo e no espaço; logo entendemos que este corpo local de salvos: IGREJA 
BATISTA MONTE HOREBE, não é fruto do acaso e nem da vontade humana. Somos uma Igreja 
pensada por Deus para este tempo; para esta época e para este local. Não foi por um acaso que 
há cinquenta anos atrás as igrejas batistas de Vila Fachinni e Igreja Evangélica Batista de 
Americanópolis se uniram e se reorganizaram com o nome de Igreja Batista Monte Horebe.  Deus 
nos pensou como Igreja para esta época, neste local, quando nem ainda cidade aqui havia; 
quando nenhum de nós membros atuais e os que a organizaram, ainda haviam nascido.  

Em 2004, ano do nosso Jubileu de Esmeraldas, ano no qual iniciamos a formatação de um 
novo jeito de ser igreja – após ampla pesquisa e votação em assembleia – quando passamos de 
igreja dirigida por departamentos, com diretores eleitos anualmente, para igreja dirigida por 
ministérios, com ministros servindo enquanto bem servir, afirmei no Semanário da Igreja no início 
de Janeiro daquele ano: “pois não queremos inchar com salvos de outras igrejas...para o 
Reino glorioso de Nosso Senhor Jesus Cristo.” 

Nessa década, quando cegamos ao nosso Jubileu de Ouro, muitos fatos marcantes 
aconteceram: dos 218 membros na sede, cerca de 70 não aderiram ao novo jeito de ser igreja e 
nos deixaram com cerca de 148. Logo iniciamos nossos congressos e nossos arraiais como 
eventos pontes; construímos nosso novo local de celebrações e início do novo templo com testada 
para a Av.Engenheiro de Arruda Pereira em 2005; fizemos o acabamento do prédio de educação 
cristã em 2007; em 2009 demos continuidade à construção do novo templo; neste ano fizemos o 
acabamento no novo local de celebrações, e iniciamos o ano com 302 membros na sede, com um 
crescimento de mais de cem por cento dos que ficaram. 

Ao ETERNO TODA A GLÓRIA POR ESSE JUBILEU DE OURO; também a ele todo o 
louvor pelos que permaneceram e permanecem neste corpo local de salvos, para continuar 
proclamando  A SUA MARAVILHOSA GRAÇA. 

 


