Estudo para Células – 24/09/2014
Tema: Unidade Gerando Crescimento.

“Do qual todo corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a
justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor”
(Ef. 4:16).
“Então, se levantando Pedro, com os onze; e, erguendo a voz, advertiu-os neste
termo:...” (At.2:14)

O que põe em risco a unidade?
1. Tensão.
Estado de Tenso. Tenso quer dizer estendido com força ou retesado.
(Davi e seus guerreiros após suas famílias terem sido raptadas).
2. Divergência.
Divergir quer dizer discordar, afastar-se progressivamente, desviar-se.
3. Ego inflamado.
Egoismo (Amor excessivo ao bem próprio, sem consideração aos interesses alheios),
egocentrismo e idolatria.

Como preservar a unidade?
1. Resolva problemas sem dissolver relacionamentos.
2. Não desista de agrergar valores aos seus irmãos.
3. Priorize mais compromisso em relação ao talento.
Só tem uma coisa pior do que enterrar os talentos, é usá-los de forma descompromissada
ou não usá-los por não ter compromisso.
4. Conquiste confiança e credibilidade.
Somos uma comunidade de perdoados. Perdão é algo que se dá ou se recebe, porém,
confiança e credibilidade se conquistam. Não precisamos e nem podemos saber tudo,
mas, a confiança e credibilidade suprem essa carência.
5. Relacione-se.
O nível de relacionamento em uma comunidade determina a consistência da sua unidade.
A unidade de uma comunidade por sua vez, determina o índice de produtividade.
O instituto de pesquisa de Stanfor afirma que o dinheiro ganho em qualquer atividade é
de 12,5% por seu conhecimento e 87,5% por sua capacidade de relacionamento
interpessoal.
Isso nos leva a seguinte equação: 87,5% de relacionamento com pessoas + 12,5%
conhecimento do produto = SUCESSO.
“Um é um número pequeno demais para se chegar à grandeza”.
“Não é bom que o homem esteja só”. Essa observação trina não está associada
exclusivamente a vida conjugal, não. Ela também revela que ninguém é completo
sozinho.

