


Encontros 
Encontro 1 
Uma Visão Secular 
 Neurolinguística 
 Sistemática 
 Cultural 

Encontro 2 
Em busca de uma visão cristã 
 Por quê? 
 A visão tradicional 
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Encarando o 
INCA 





INCA 

Inca trata-se da natureza da 
resposta que você tem depois de 
tomar a decisão. 



INCA 

Imediato  
Negativo 
Concreto 
Agente 



INCA 

 Deu certo? Quando vou saber? 
 Problema resolvido? 
 Está melhorando? 
 E se piorar? 
 Se eu errei não tem mais volta? 
 Agora já foi. 
 Não dá mais para voltar atrás. 
 E se eu tivesse feito a outra opção? 
 Alguém vai me culpar. 
 E a minha credibilidade? 



Dúvida Confiança Resultado 

Tomando a Posição do Motorista 



5 Se algum de vocês tem falta de 
sabedoria, peça-a a Deus, que a todos 
dá livremente, de boa vontade; e lhe 
será concedida.    
6 Peça-a, porém, com fé, sem 
duvidar, pois aquele que duvida é 
semelhante à onda do mar, levada e 
agitada pelo vento.    
7 Não pense tal pessoa que receberá 
coisa alguma do Senhor,    
8 pois tem mente dividida e é 
instável em tudo o que faz. 

Tiago 1 
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Mente dividida 
Definição 
vacilante, duvidoso, incerto 
De interesses divididos 
dipsuchos: of two minds, wavering 
1374 dípsyxos (an adjective, derived 
from 1364 /dís, "two" and 5590 
/psyxḗ, "soul") – properly, "two 
souled"; (figuratively) "double-minded," 
i.e. a person "split in half," vacillating 
like a "spiritual schizophrenic." This 
term may have been coined in the NT 
(R. Lenski, P. Davids). 
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38 Porque eu desci do 
céu, não para fazer a 
minha vontade, mas a 
vontade daquele que me 
enviou.  

João 6 



6 Não andem ansiosos por 
coisa alguma, mas em tudo, 
pela oração e súplicas, e com 
ação de graças, apresentem 
seus pedidos a Deus. 
7 E a paz de Deus, que 
excede todo o entendimento, 
guardará o coração e a mente 
de vocês em Cristo Jesus. 

Filipenses 4 
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Ansiosos 
Grego: Merimnao 
Definição: 
Estar ansioso 
Ser incomodado com cuidados 
Cuidar, olhar para uma coisa 
Procurar promover o interesse 
de outro 
Cuidar ou prover para 



Ansiedade (wikipedia) 
Ansiedade, ânsia ou nervosismo é 
uma característica biológica do ser 
humano, que antecede momentos 
de perigo real ou imaginário, 
marcada por sensações corporais 
desagradáveis, tais como uma 
sensação de vazio no estômago, 
coração batendo rápido, medo 
intenso, aperto no tórax, 
transpiração etc. 
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