
fato tinha valor, para �car com o passageiro, efêmero e 
que só lhe traria culpa, remorso e um �m trágico (Mt 
27.35). Em nada disso Jesus foi surpreendido, pois 
conhecia bem o coração dos homens (Jo 2.24), os 
propósitos do Pai e Sua vontade, e veio para cumpri-la (Jo 
6.38-40).
Certa vez Jesus disse aos Seus discípulos: “Se alguém 
quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua 
cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a 
perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a 
encontra” (Mt 16.24-25). O chamado para ser um 
discípulo foi feito para Judas, para mim e também para 
você. A pergunta a ser feita é: Você está certo disso?
Como igreja queremos lhe ajudar nesta caminhada como 
discípulo do Senhor Jesus. Uma ação especí�ca que tem 
sido tomada é a formação de vários grupos de 
discipulado, em que pessoas se encontram com um 
discipulador com o propósito de estudar a Palavra de 
Deus, compartilhar dos desa�os pessoais, orar uns pelos 
outros e juntos caminharem na mesma direção, rumo ao 
amadurecimento.
Se você tem interesse em fazer parte de um desses 
grupos, entre em contato conosco. Temos informações no 
site da igreja e nos próximos domingos (01, 08 e 15/05) 
teremos nossa equipe de plantão nos balcões próximo à 
saída da capela, para orientá-lo no que for necessário. 
Discipulado, não �que na dúvida, certi�que-se e se 
ENVOLVA!!!
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