


Encontros 
Encontro 1 
Uma Visão Secular 

  Neurolinguística 
  Sistemática 
  Cultural 

Encontro 2 
Em busca de uma visão cristã 

 Por quê? 
 Uma visão tradicional 

Encontro 3 
Encarando o INCA 

 Imediato 
 Negativo 
 Concreto 
 Agente 

Encontro 4 
Uma outra visão 

 Deus ofertando uma liberdade de 
escolha 

Encontro 5  
Técnicas 
 PROACT itd 
 Problemas 

 Motivações 



Referências 

Decision Making & The Will of God  
by Garry Friesen & J. Robin Maxson 



Referências 

Smart Choices | A practical guide to making better 
life decisions by John S. Hammond, Ralph L. Keeney 
& Howard Raiffa 



Referências 

Driven | How Human Nature Shapes Our Choices  
by Paul R. Lawrence & Nitin Nohria 







http://projeto490.blogspot.com.br/ 
 





http://www.gfriesen.net/ 



Técnicas 



PrOACT itd 



Elementos p/ Tomada de Decisão 
       Problema 
       Objetivo 
       Alternativas 
       Conseqüências 
       Trocas 
        
       incerteza 
       tolerância ao risco 
       decisões relacionadas 



Problema 



Como seleciono os 
problemas que devo 

trabalhar? 



i. Isto não é importante 
ii. Não tenho a menor idéia 
iii. Não pensei sobre isto.  
iv. Eles vão aparecendo e, pronto 
v. Os meus sentidos selecionam por mim 
vi. Uso a razão para selecionar 
vii. Fortes emoções selecionam por mim 
viii.Alguém define por mim 
ix. Procuro selecionar pelos ensinos bíblicos 



Princípios & Valores 



10 O temor do SENHOR é o 
princípio da sabedoria, e o 
conhecimento do Santo é 
entendimento. 

Provérbios 9 



10 O temor do SENHOR é o 
princípio da sabedoria, e o 
conhecimento do Santo é 
entendimento. 

Provérbios 9 



temor 
 יראה
1. medo, terror, temendo 
a. medo, terror 
b. coisa impressionante ou  
aterrorizante (objeto causando medo) 
c. medo (de Deus), respeito,  
reverência, piedade 
d. reverenciado 
Origem: de H3373 
Twot: 907b 
Partes do discurso: substantivo 
feminino 



o temor 
do 

SENHOR 



24 Ninguém busque o 
proveito próprio, antes 
cada um o de outrem.  

1Coríntios 10 



24 Ninguém busque o 
proveito próprio, antes 
cada um o de outrem.  

1Coríntios 10 



“KJV” Seek his own 
Buscar a si próprio 



proveito 
próprio 

o temor 
do 

SENHOR 



23 E ordenou o Senhor a 
Josué, filho de Num, dizendo: 
sê forte e corajoso, porque tu 
introduzirás os filhos de Israel 
na terra que, com juramento, 
lhes prometi; e eu serei 
contigo.  

Deuteronômio 31 



23 E ordenou o Senhor a 
Josué, filho de Num, dizendo: 
sê forte e corajoso, porque tu 
introduzirás os filhos de Israel 
na terra que, com juramento, 
lhes prometi; e eu serei 
contigo.  

Deuteronômio 31 







“A coragem é a 
primeira das 
qualidades 
humanas, 
porque é a 

qualidade que 
garante as 

demais.” 

 

Winston 
Churchill 



proveito 
próprio 

o temor 
do 

SENHOR 

força e 
coragem 



14 A parte que caiu entre os 
espinhos são os que ouviram e, 
indo seu caminho, são 
sufocados pelos cuidados, 
riquezas, e deleites desta vida e 
não dão fruto com perfeição.  

Lucas 8 
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não dão fruto com perfeição.  

Lucas 8 



proveito 
próprio 

o temor 
do 

SENHOR 

força e 
coragem 

cuidados, 
riquezas e 
deleites 

desta vida 



22 Os planos fracassam por 
falta de conselho, mas são 
bem-sucedidos quando há 
muitos conselheiros. 

Provérbios 15 
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proveito 
próprio 

o temor 
do 

SENHOR 

força e 
coragem 

cuidados, 
riquezas e 
deleites 

desta vida 

muitos 
conselheiros 



31 Oprimir o pobre é ultrajar 
o Criador, mas tratar com 
bondade o necessitado é 
honrar a Deus. 

Provérbios 14 
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proveito 
próprio 

o temor 
do 

SENHOR 

força e 
coragem 

cuidados, 
riquezas e 
deleites 

desta vida 

tratar com 
bondade os 

necessitados 

muitos 
conselheiros 


