ESTUDO DO PEQUENO GRUPO 27/05/2013

ISO 9000 (Sl78:70-72)
1- Leitura e oraomo;
2- O que pISO 9000? (Deixem o povo falar).
3- ISO pum conjunto de normas tpcnicas que atestam que os processos de
uma empresa apresentam padrmo de qualidade e portanto, que seus
produtos e servioos smo mais confiiveis.

4- As grandes empresas synegociam entre si entre empresas ISO. Isto faz
com que os processos de estabelecimento de fornecedores, por exemplo,
seja mais igil e confiivel.
5- Para se tirar um certificado ISO uma empresa leva muito tempo e trabalha
muito. As exigrncias smo grandes.

6- No texto que acabamos de ler temos algumas afirmao}es importantes;
7- V70 diz que Davi foi ESCOLHIDO por Deus.

8- eno mt
nimo curiosa a escolha de Davi por Deus (1Sm16:1-13).
9- Contrariando o senso comum, Davi era o mais novo dos irmmos. Isto em
uma ppoca que o filho mais velho era o preferido.
10- Contrariando o senso comum, Deus escolheu um pastor de ovelhas. Os
homens escolheriam um guerreiro.

11- Contrariando o senso comum, Deus escolheu aquele que nmo procurava
ser escolhido. Normalmente escolhemos os que buscam ser escolhidos.
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12- Davi nmo estava com tempo sobrando. V70 diz que Deus ³
tirou do aprisco
das ovelhas.́ Davi estava destinado pela sociedade, pela famt
lia a cuidar
dos negycios da famt
lia.

13- Davi nmo era o mais forte dos irmmos. Nmo era o mais bonito. Deus
escolheu Davi a dedo.

14- eum privilpgio ser escolhido por Deus para fazer algo. Deus escolhe a
todos. Para todos ele tem um propysito.

15- Ele deseja que brilhemos em nossos trabalhos. Que salguemos o mundo.
Iluminemos o mundo.

16- Ele nos escolheu para sermos um povo alegre, apesar das dificuldades.

17- Ele nos escolheu para sermos um povo forte, apesar de nossas
fragilidades.

18- Ele talvez o tenha escolhido para uma missmo dentro do Corpo de Cristo.
Talvez uma lideranoa. Talvez uma missmo.

19- Porpm nunca podemos esquecer que a ESCOLHA DE DEUS nmo significa
que temos carta branca para fazer o que quisermos e do jeito que
quisermos.

20- O V72 diz que Davi pastoreou Israel DE CORAdO Ë
NTEGRO. Deus te
escolheu e capacitou mas quer que vocrexeroa esta ESCOLHA COM
CORAdO Ë
NTEGRO.
21- Coraomo t
ntegro aqui tem a ver com INTEGRIDADE. INTEIRO. INTEIRESA
dos propysitos de Deus!

22- Significa nmo focar em seus pryprios interesses, mas nos de Deus.
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23- O V72 ainda diz que Davi pastoreou Israel com MOS EXPERIENTES.

24- Que experirncia pesta? Davi nunca havia sido rei antes?
25- Davi aprendia ripido. Quem observa atentamente a vida de Davi percebe
claramente que ele tinha DEUS EM PRIMEIRO LUGAR EM SUA VIDA.

26- Percebe tambpm que ele era humilde. Ouvia as pessoas. Nmo era
arrogante (veja 2Sm12:1-13);

27- A experirncia a que o texto sagrado se refere pa EXPERIÇNCIA
ADQUIRIDA DURANTE A MISSO.

28- Davi por certo cometeu erros, mas aprendeu com eles. Tratava de nmo
repeti-los.

29- Davi foi escolhido por Deus, mas isto nmo o impediu que exercesse este
chamado com qualidade IS0 9000.

30- Vocrtem exercido seu chamado com certificaomo ISO 9000 celestial?
M~sica sugerida: Doce nome.

