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No dia 19 de abri l  de 1964 nascia a Igreja Batista Monte  Horebe, corpo 
local  de Cristo ,  como Agência de Deus  para proclamar as boas novas da   
salvação conquistada pelo sangue de Jesus em prol  de toda a  humanidade. A 
igreja fo i  organizada mediante a fusão de duas outras:  A Igreja Batista em Vila  
Facchinni  e  a Igreja Evangél ica  Bat ista  em Americanópolis .  O objet ivo era  
efetuar uma somatória de  forças e recursos  para  aperfeiçoar em qualidade e 
ef icác ia,  a  missão de ser  sal  e luz  de  Cristo no mundo, a  começar na  
comunidade local  onde fo i  organizada e  onde até  esta data  permanece.  

 
Os desígnios do Eterno Senhor da Vida são insondáveis ,  jamais  

penetráveis  pela mente humana ou de qualquer outra mente existente;  e isso  
se apl ica tanto no fazer vir  a  ser o Universo,  de sua gênese à sua consumação,  
quanto no conduzir a história dos seres  intel igentes (f ís icos e espirituais),  no  
âmbito colet ivo ou individual ,  tudo segue um desígnio adredemente traçado, 
ao qual  nada se furta:  “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 nenhum deles.”  
Salmo 139:16.  

 
O salmista registra sua convicção de que o acaso  não acontece;  de 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 todos os acontecimentos  de seus dias f izeram parte de sua 
formação para ser um melhor instrumento nas mãos do Eterno. Essa verdade é 
apl icada em cada uma de nossas vidas,  e  d iante disto,  não há como o espanto  
da infinita  graça do Eterno não tomar conta de nosso ser .”  

 
Considerando que o pensar de Deus abrange até mesmo as minúcias de  

nossa vida, fazendo-as cooperar para o bem (Romanos 8:28);  Considerando 
que são  as  vidas  dos redimidos que compõem a Igreja ,  o  Corpo de Cristo ,  e  que 
este consiste de igrejas locais ,  si tuadas no tempo e no espaço; logo, podemos 
af irmar sem margem de erro ,  que esse 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

 
.”  

Esse entendimento deve nortear  nosso   comprometimento com Deus  e  
sua Igreja nesse local .  Se não somos obra do acaso como indivíduos, muito  
menos o  é  esta  Igreja,  faceta do Corpo Vivo de Cristo .  CORPÓ VIVO QUE 
MULTIPLICA VIDAS!_edsonbvaler iano_22-23042017.  
 


