Série “Convites” No 3

Estudos Bíblicos

Comentário: Os gansos de trás, na formação, grasnam para incentivar e encorajar os
da frente a aumentar a velocidade.

“Convite à União”
Adaptação: Delman Falcão e José Moura

Autoria: Pr. Cícero F. Gama

Introdução
Lição: Precisamos nos assegurar de que o
nosso “grasno” seja encorajador para que
nossa equipe aumente de desempenho.
Filipenses 2:2
“completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo
o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa”
UMA PERGUNTA ...

José freqüenta um ambiente, onde tem uma pessoa muito antipática e
invejosa; José, como bom seguidor de Cristo, deseja se aproximar e fazer
amizade com essa pessoa, porém está tendo dificuldades. Que dicas práticas você pode dar para que José tenha sucesso em seu intento?
1.
2.

Não deveríamos criticar menos e aplaudir mais os que nos lideram ?
3.
Comentário: Quando um ganso fica doente,
ferido ou abatido, dois gansos saem da formação e seguem-no para ajudá-lo e protegêlo. Ficam com ele até que esteja apto a voar
de novo ou morra. Só assim eles voltam ao
procedimento normal, ou vão atrás de outro
bando.
Lição: Se nós tivermos bom senso tanto quanto os gansos, também estaremos ao lado dos outros nos momentos difíceis.
I Coríntios 12:25
“para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual
cuidado uns dos outros.”

“Trabalhai com ardor em prol da união. Ela vos produzirá saúde espiritual,
elevação de pensamento, nobreza de caráter, mentalidade celeste que vos
capacitará para vencer o egoísmo e as ruins suspeitas.”

I.

O Que a Bíblia Diz

I Coríntios 1:10
“Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que
sejais concordes no falar, e que não haja dissensões entre vós; antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer.”

IV. Meditando
Escreveu Spurgeon – “Porque somos redimidos por um sangue; somos
participantes da mesma vida, alimentamo-nos do mesmo pão celestial,
estamos unidos pela mesma cabeça vivente, buscamos os mesmos fins,
amamos ao mesmo Pai, somos herdeiros das mesmas promessas, e habitaremos juntos para sempre nos mesmo céu.”

Efésios 4:2-3
“com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar
a unidade do Espírito no vínculo da paz.”
O que você acha ? É possível vivermos em união com todos os tipos
de pessoas ?

I. Compreendendo

II. Aplicando

Destacamos de I Coríntios 1:10, duas palavras na língua grega:
1) Pensamento (Nóus) – Denota o estado ou atitude da mente
2) Parecer (Gnomé) – É o resultado de uma certa atitude mental
Ilustração
Conta-se que em um manicômio, ou seja, Hospital de Loucos, trabalhava
um médico, que certo dia foi interpelado por um amigo:
- Você não teme que estes loucos se unam e invistam contra sua vida ?
- Oh! Não – respondeu o médico. Você não sabe que os loucos nunca se
unem ?
Você já observou que quando há problemas entre duas pessoas,
passado certo tempo, ao vir a reconciliação, geralmente é admitido
por uma delas ou até mesmo pelas duas que não haviam pensado
bem no que fizeram ?
Analise a frase abaixo e veja se você concorda com ela. Compartilhe sua
opinião com seu Pequeno Grupo:
“A desunião é provocada por momentos de falta de lucidez.”

Você já viu alguma narração ou comentário a respeito da maneira como os gansos
voam ? Hoje nós vamos tirar cinco lições
dessa ilustração:
Comentário: Quando um ganso bate asas, cria um vácuo para o pássaro
seguinte. Voando numa formação em “V”, o bando inteiro tem um desempenho 71% melhor do que se a ave voasse sozinha.
Licão: Pessoas que compartilham uma direção comum e senso de comunidade podem atingir seus objetivos mais rápido e facilmente
Eclesiastes 4:12
“E, se alguém quiser prevalecer contra um,
os dois lhe resistirão; e o cordão de três
dobras não se quebra tão depressa.”
Comentário: Sempre que um ganso sai da
formação, sente subitamente a resistência
por tentar voar sozinho e, rapidamente,
volta à formação, aproveitando a “aspiração” da ave imediatamente à sua frente
Lição: Se tivermos tanta sensibilidade quanto um ganso, permaneceremos em formação com aqueles que se dirigem para onde pretendemos ir,
e nos disporemos a aceitar sua ajuda, assim como prestar nossa ajuda aos
outros.
João 17:21
“para que todos sejam um; assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti,
que também eles sejam um em nós; para que o mundo creia que tu me
enviaste.”
Comentário: Quando o líder se cansa, muda para trás na formação e imediatamente
um outro ganso assume o lugar, voando
para a posição de ponta.
Lição: É preciso acontecer um revezamento
das tarefas pesadas. As pessoas, assim
como os gansos, são dependentes umas das outras.
Filipenses 2:4
“não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para
o que é dos outros.”

