
Bom Mente Escrituras - Good Mind Scriptures

Levítico 24:12 E eles o puseram na prisão, até que a vontade do 
SENHOR lhes pudesse ser declarada.

Deuteronômio 18:6 E,  quando chegar um levita de alguma das 
tuas portas, de todo o Israel, onde habitar; e vier com todo o 
desejo da sua alma ao lugar que o SENHOR escolheu;

Rute 1:8 Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa 
de sua mãe; e o SENHOR use convosco de benevolência, como 
vós usastes com os falecidos e comigo.

1 Crônicas 28:9 E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu 
pai,  e  serve-o  com  um  coração  perfeito  e  com  uma  alma 
voluntária; porque esquadrinha o SENHOR todos os corações, 
e  entende  todas  as  imaginações  dos  pensamentos;  se  o 
buscares, será achado de ti; porém, se o deixares, rejeitar-te-á 
para sempre.

Neemias 4:6 Porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou 
até  sua  metade;  porque  o  coração  do  povo  se  inclinava  a 
trabalhar.

Jó  23:13  Mas,  se  ele  resolveu  alguma  coisa,  quem  então  o 
desviará? O que a sua alma quiser, isso fará.

Provérbios 29:11 O tolo revela todo o seu pensamento,  mas o 
sábio o guarda até o fim.

Isaías 26:3 Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme 
em ti; porque ele confia em ti.

Marcos 5:15 E foram ter com Jesus, e viram o endemoninhado, o 
que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e 
temeram.

Atos 17:11 Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam 
em Tessalónica, porque de bom grado receberam a palavra, 
examinando  cada  dia  nas  Escrituras  se  estas  coisas  eram 
assim.

Atos 20:19 Servindo ao Senhor com toda a humildade,  e  com 
muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me 
sobrevieram;

Romanos 7:25 Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. 



Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo à lei de Deus, 
mas com a carne à lei do pecado.

Romanos  8:6  Porque  a  inclinação  da  carne  é  morte;  mas  a 
inclinação do Espírito é vida e paz.

Romanos 8:27 E aquele que examina os corações sabe qual é a 
intenção  do  Espírito;  e  é  ele  que  segundo  Deus  intercede 
pelos santos.

Romanos 11:34 Porque quem compreendeu a mente do Senhor? 
ou quem foi seu conselheiro?

Romanos 12:2 E não sede conformados com este mundo, mas 
sede transformados pela renovação do vosso entendimento, 
para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita 
vontade de Deus.

Romanos 12:16 Sede unánimes entre vós; não ambicioneis coisas 
altas,  mas acomodai-vos às humildes; não sejais sábios em 
vós mesmos;

Romanos 14:5 Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga 
iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em 
sua própria mente.

Romanos 15:6 Para que concordes, a uma boca, glorifiqueis ao 
Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.

1 Coríntios 2:16 Porque, quem conheceu a mente do Senhor, para 
que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.

2 Coríntios 7:7 E não somente com a sua vinda, mas também pela 
consolação com que foi consolado por vós, constando-nos as 
vossas saudades,  o  vosso choro,  o  vosso zelo por  mim,  de 
maneira que muito me regozijei.

2 Coríntios 8:12 Porque, se há prontidão de vontade, será aceita 
segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem.

2 Coríntios 9:2 Porque bem sei a prontidão do vosso ánimo, da 
qual me glorio de vós para com os macedónios; que a Acaia 
está  pronta  desde  o  ano  passado;  e  o  vosso  zelo  tem 
estimulado muitos.

Efésios 4:23 E vos renoveis no espírito da vossa mente;
Filipenses 2:3 Nada façais por contenda ou por vanglória,  mas 

por humildade; cada um considere os outros superiores a si 
mesmo.

Filipenses 4:2 Rogo a Evódia, e rogo a Síntique, que sintam o 



mesmo no Senhor.
Filipenses 4:7 E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, 

guardará  os  vossos  corações  e  os  vossos  sentimentos  em 
Cristo Jesus.

Colossenses 3:12 Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos 
e  amados,  de  entranhas  de  misericórdia,  de  benignidade, 
humildade, mansidão, longanimidade;

2 Tessalonicens.  2:2  Que não vos movais facilmente do vosso 
entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por 
palavra,  quer  por  epístola,  como de nós,  como se o dia de 
Cristo estivesse já perto.

2 Timóteo 1:7 Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas 
de fortaleza, e de amor, e de moderação.

Tito  2:6  Exorta  semelhantemente  os  jovens  a  que  sejam 
moderados.

Hebreus 8:10 Porque esta é a aliança que depois daqueles dias 
Farei com a casa de Israel, diz o Senhor; Porei as minhas leis 
no seu entendimento, E em seu coração as escreverei; E eu 
lhes serei por Deus, E eles me serão por povo;

1  Petro  1:13  Portanto,  cingindo  os  lombos  do  vosso 
entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça 
que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo;

1 Petro 5:2 Apascentai o rebanho de Deus, que está entre vós, 
tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente; nem 
por torpe ganáncia, mas de ánimo pronto;

2 Petro 3:1 Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em 
ambas  as  quais  desperto  com  exortação  o  vosso  ánimo 
sincero;

Apocalipse  17:9  Aqui  o  sentido,  que  tem  sabedoria.  As  sete 
cabeças  são  sete  montes,  sobre  os  quais  a  mulher  está 
assentada.
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