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P R O V A  D E  A M O R 
 Paulo, o apóstolo, no capítulo cinco de sua carta aos efésios, na parte ‘b’ do verso vinte 
e cinco e parte ‘a’ do verso vinte e sete afirma: “...Cristo amou a Igreja, e a si mesmo se 
entregou por ela...para apresentá-la a si mesmo Igreja Gloriosa...”; demonstrando assim o 
profundo afeto que Ele nutre pelo povo por quem deu a vida, e por quem ressurgiu dentre os 
mortos. Empenhou Sua Palavra de que “as portas do inferno não prevalecerão contra ela” 
(Mateus 16:18), e ainda asseverou Sua Presença perene com Seus seguidores: “...e eis que 
estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.” Mateus 28:20b. 

 Cristo não espera de Seus redimidos menor amor que esse. Se realmente gerados de 
novo fomos, nascidos na família do Cristo ressurreto, impossível será não amar a Ele e ao Seu 
corpo com todas as profundezas do nosso afeto. Pois impossível será amar o Cristo e não amor 
Seu corpo  local de salvos ao qual se pertence. Consequentemente, amando esse corpo local, 
impossível será não amar seu bem-estar ou nem trabalhar e cooperar para seu progresso. E 
amando seu bem-estar e seu progresso, impossível será ser filho omisso! 

 Nesta data, dezenove de abril de dois mil e quinze, este corpo local de salvos completa 
cinquenta e um anos de organização, pregando, testemunhando, evangelizando, doutrinando, 
ensinando e edificando pessoas no caminho da vida eterna com o Senhor. Este corpo de salvos 
existe e permanece exatamente porque Ele morreu para que nascesse. Ela existe e permanece 
porque ao longo da história milhares de devotos literalmente deram suas vidas em prol de sua 
continuidade e permanência. E finalmente a amada Igreja Batista Monte Horebe porque 
centenas de fieis, no passado e no presente, alguns já glorificados com o nosso Cristo; outros 
encontram-se alhures servindo o Mestre em outros corpos locais de salvos, deram e ainda dão 
suas vidas, com suor e lágrimas, para o bem-estar e progresso desta agência de salvação de 
vidas. 

 Louvado e engrandecido seja o Dono da Igreja, pelas vidas que Ele usou, e pelas vidas 
que ainda usa, para fazer permanecer Sua Luz Divina neste local! Soli Deo Gloria! 
edsonbvaleriano. 


