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A Criação de Deus é perfeita. Quando analisada 
com cuidado e atenção, ela sempre tem algo a nos 
ensinar. Os animais, por exemplo, têm suas particu-
laridades, e cada espécie tem seu modo de vida. 

O trabalho em equipe é bem presente em algu-
mas espécies. A união desses animais cooperativos 
é essencial para a sua sobrevivência na natureza e 
para o bom desenvolvimento do ecossistema como 
um todo.

As abelhas, dentre outras espécies, são consi-
deradas um símbolo de cooperação e união. Isso 
porque as tarefas e funções dentro da colmeia são 
divididas em prol do grupo. Isso é feito por meio 
de estímulos visuais, auditivos, táteis e químicos. 
No geral, é possível dizer que o senso de organi-
zação de uma colmeia se assemelha bastante aos 
comportamentos sociais dos humanos, já que há 
divisão de tarefas e responsabilidades, além de 
classes e gerações que trabalham em grupo.

Sabemos que o Corpo de Cristo é a Igreja de 
Jesus, a Sua noiva amada. Jesus, que é a Cabeça 
desse corpo glorioso, deixou para os Seus esco-
lhidos a importante missão de fazer a Sua obra, 
anunciando o Reino dos Céus. E aqui encontramos 
a grande importância do trabalho em equipe. Ora, 
vocês são o Corpo de Cristo; assim, cada um de 
vocês é membro desse Corpo (1Co 12.27).

Esse corpo é formado por muitas pessoas, que 
têm dons diferentes, mas que têm em comum um 
coração transformado pelo poder do Salvador e 
se dispõem a viver em prol do desenvolvimento e 
crescimento da Igreja.

Nós devemos levar a mensagem de esperança e 
a luz, que é Jesus, para este mundo perdido. Para 
isso precisamos viver em unidade, amor, respeito e 
comprometimento com a Palavra de Deus, para que 
possamos cumprir com excelência nossa missão e 
garantir o bom funcionamento do Corpo de Cristo.
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