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Génesis  26:35  E  estas  foram para  Isaque  e  Rebeca  uma  amargura  de 
espírito.

Deuteronômio 28:65 E nem ainda entre estas nações descansarás, nem a 
planta de teu pé terá repouso; porquanto o SENHOR ali te dará coração 
agitado, e desfalecimento de olhos, e desmaio da alma.

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.

2 Samuel 17:8 Disse mais Husai:  Bem conheces tu a teu pai,  e a seus 
homens,  que são valorosos,  e  que estão com o espírito  amargurado, 
como a ursa no campo,  roubada dos cachorros;  e  também teu pai  é 
homem de guerra, e não passará a noite com o povo.

Provérbios  21:27 O sacrifício  dos ímpios já  é  abominação;  quanto  mais 
oferecendo-o com má intenção!

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

Ezequiel 23:17 Então vieram a ela os filhos de Babilónia para o leito dos 
amores,  e  a  contaminaram  com  as  suas  impudicícias;  e  ela  se 
contaminou com eles; então a sua alma apartou-se deles.

Ezequiel 36:5 Portanto, assim diz o Senhor DEUS: Certamente no fogo do 
meu zelo falei contra o restante dos gentios, e contra todo o Edom, que 
se apropriaram da minha terra, com toda a alegria de seu coração, e 
com menosprezo da alma, para a lançarem fora à rapina.

Ezequiel 38:10 Assim diz o Senhor DEUS: E acontecerá naquele dia que 
subirão palavras no teu coração, e maquinarás um mau desígnio,

Daniel  5:20 Mas quando o  seu coração se  exaltou,  e  o  seu espírito  se 
endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real, e passou dele a 
sua glória.

Lucas 12:20 Mas Deus lhe disse: Louco! esta noite te pedirão a tua alma; e 
o que tens preparado, para quem será?

Romanos 1:28 E, como eles não se importaram de ter conhecimento de 
Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem 
coisas que não convêm;

Romanos 8:6,7 Porque a inclinação da carne é morte; mas a inclinação do 
Espírito é vida e paz.  7 Porquanto a inclinação da carne é inimizade 
contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode 
ser.



Romanos 11:20 Está bem; pela sua incredulidade foram quebrados,  e tu 
estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme.

2 Coríntios 11:3 Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a 
sua  astúcia,  assim  também  sejam  de  alguma  sorte  corrompidos  os 
vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo.

Efésios 2:3 Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos 
da  nossa  carne,  fazendo  a  vontade  da  carne  e  dos  pensamentos;  e 
éramos por natureza filhos da ira, como os outros também.

Efésios 4:17 E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais 
como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente.

Colossenses 1:27 Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas 
da  glória  deste  mistério  entre  os  gentios,  que  é  Cristo  em  vós, 
esperança da glória;

Colossenses 2:18 Ninguém vos domine a seu bel-prazer com pretexto de 
humildade  e  culto  dos  anjos,  envolvendo-se  em  coisas  que  não  viu; 
estando debalde inchado na sua carnal compreensão,

1  Tessalonicens.  5:14 Rogamo-vos,  também,  irmãos,  que admoesteis  os 
desordeiros, consoleis os de pouco ánimo, sustenteis os fracos, e sejais 
pacientes para com todos.

1 Timóteo 6:5 Contendas de homens corruptos de entendimento, e privados 
da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho; aparta-te dos 
tais.

Tito 1:16 Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, 
sendo abomináveis, e desobedientes, e reprovados para toda a boa obra.

Hebreus 12:3 Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos 
pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo 
em vossos ánimos.

Tiago 1:8  O homem de coração dobre é inconstante  em todos os  seus 
caminhos.

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.
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