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Amor
Serviço
Justiça
Inclusão
Transformação

“Não creio em cristianismo que não começa com conversão, e não 
creio em conversão que não resulta em compromisso social”.

John Wesley, séc. XVIII
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Características da Região

Um dos 13 bolsões de miséria do 
país;

Altíssima vulnerabilidade social;

Ausência do Estado;

Povo oprimido do ponto de vista 
social, econômico, político e religioso;

Riqueza ambiental (21% dos 
remanescentes de Mata Atlântica 
existentes no Brasil) 



22%

Presença Evangélica na Região - IBGE 2010

23%
20%

28%

17%

0

5

10

15

20

25

30
Vale do Ribeira

Paraná

Sul

São Paulo

Sudeste



O que essa significativa 
presença evangélica 
representa quando 
pensamos em questões 
relacionadas à injustiça 
social?



No segundo 
município mais 
pobre  do Paraná, 
Doutor Ulysses, 80% 
da população é 
evangélica.



Nossas

Ações
“Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado”. Tg 4.17



Deus não prometeu que não haveria pobreza 
na terra, mas Ele  que o Seu povo ordena
trabalhe contra os sistemas que promovem 
essa pobreza e vá em direção ao pobre para 
restaurar sua dignidade.
Dt 15.4, 11



Ajudar o pobre signica 
reparar as situações de injustiça que o 
levaram àquela condição.



Servir o pobre não é um ato de 
bondade, é uma obrigação 
ética do povo de Deus.



Educação
Escola de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental

Visa oferecer, para crianças e 
adolescentes, uma educação de 
qualidade, transformadora, baseada 
em princípios cristãos.

300 crianças e adolescentes



Escola de Futebol

Oferecer uma oportunidade de 
prática esportiva regular e 

supervisionada, com forte ênfase na 
construção de relacionamentos 

positivos para crianças e 
adolescentes da cidade.

Esporte

90 crianças e adolescentes



Saúde

Clínica Odontológica

Oferecer serviços odontológicos de 
qualidade a preços acessíveis.

Expresso Saúde   

Levar alívio e esperança para 
as famílias da Comunidade 
Rural do Caçador (40km da 

sede do Município) através de 
ações de saúde e educação.

60 Famílias

8000 atendimentos



Curso de Informática e 
Cidadania

Curso de Rotinas
Administrativas

Capacitação de jovens para o Mercado 
de Trabalho



Escola Gráfica
Solidária

Geração de Trabalho, renda 
e perspectiva de vida



Cozinha Comunitária



Formação de Agentes
da Defesa de Direitos

Capacitar jovens para atuar como 
agentes de conscientização, 

mobilização e defesa de direitos na 
comunidade, a partir de uma 

perspectiva bíblica.

25 jovens



Desenvolvimento Rural

Centro de Desenvolvimento da
Comunidade do Caçador



Produção de alimentos (carne, leite, 
verduras) para o auto consumo e 
área de preservação ambiental.

Agroecologia



O PBG faz parte da nossa política de valorização das pessoas e visa o 
desenvolvimento profissional e pessoal dos colaboradores do Monte Horebe. Por 
meio deste investimento, todos ganham: os colaboradores, a cidade e a instituição.

Programa de Bolsa de Graduação

Formado em ADM
Cursando Ciências Biológicas

Cursando Pedagogia

Formada em Pedagogia

Formado em ADM

Abel

Andréia

Sheila
Jacson

João



Secretariado Executivo Química Design Gráfico

História

Nilza Andrelize Lucy

Andréia Jezrah Avelardo

Artes Secretariado Executivo



Somos chamados para agir e o nosso agir deve ser 
acompanhado de esperança.

Os cristãos não podem continuar crendo que a pobreza seja 
inevitável.



que
venha o
Reino...

www.montehorebe.org
bebetoaraujo01@gmail.com.br
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