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Levítico 24:12 Puseram-no em prisão, para que viesse a sentença da
boca de Jeová.

Deuterenômio 18:6 Se um levita sair de alguma das tuas cidades de
todo o Israel, na qual ele peregrina, e vier com todo o desejo da sua
alma ao lugar que Jeová escolher,

Rute 1:18 Vendo Noemi que Rute estava tão firmemente resolvida a ir
com ela, deixou de lhe falar.

1 Crônicas 28:9 Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e
serve-o  com um coração  perfeito  e  uma  plena  vontade;  porque
Jeová  esquadrinha  todos  os  corações  e  entende  todas  as
imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti;
mas, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre.

Neemias 4:6 Edificamos o muro,  e todo o muro foi  acabado até a
metade da sua altura. Pois o povo tinha desejo de trabalhar.

Jó 23:13 Porém ele está resolvido,  quem pode desviá-lo? E o que
desejar a sua alma, isso mesmo faz.

Provérbios 29:11 O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio a reprime
e aplaca.

Isaías 26:3 Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é
firme, porque em ti confia.

Marcos 5:15 Chegando-se a Jesus, viram o endemoninhado que havia
tido a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo; e ficaram com
medo.

Lucas 8:35 Então, saiu o povo para ver o que se tinha passado; e
foram ter com Jesus, a cujos pés encontraram, sentado, vestido e
em perfeito juízo, o homem do qual tinham saído os demônios; e
ficaram com medo.

Actos 17:11 Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica,
porque  receberam  a  palavra  com  toda  a  avidez,  indagando
diariamente nas Escrituras se essas coisas eram assim.

Actos 20:19 servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas
e com provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus;

Romanos 7:25 Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim,
pois, eu mesmo, com o espírito, sirvo à lei de Deus, mas com a
carne sirvo à lei do pecado.

Romanos 8:6 A mente da carne é morte, mas a mente do Espírito é



vida e paz.
Romanos 8:27 e aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a

intenção  do  Espírito,  que  ele,  segundo  a  vontade  de  Deus,
intercede pelos santos.

Romanos 11:34 Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem
se fez o seu conselheiro?

Romanos  12:2  e  não  vos  conformeis  com  este  mundo,  mas
transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis
qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.

Romanos 12:16 Tende o mesmo sentimento uns para com os outros;
não cuideis nas coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não
sejais sábios aos vossos olhos.

Romanos 14:5 Um avalia um dia mais que outro dia; outro avalia todos
os  dias  iguais;  esteja  cada  um plenamente  convencido  em sua
mente.

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

1 Coríntios 1:10 Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus
Cristo, que todos digais a mesma coisa, e que não haja entre vós
dissensões; mas que sejais inteiramente unidos no mesmo pensar
e no mesmo parecer.

1 Coríntios 2:16 Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o
possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo.

2 Coríntios 7:7 e não somente com a chegada dele, mas também com
o conforto com que ele foi confortado em vós, enquanto nos referia
as vossas saudades,  o  vosso pranto,  o  vosso zelo por  mim, de
modo que ainda mais me regozijei.

2  Coríntios  8:12  Se existe  a  prontidão,  é  aceitável  segundo o  que
alguém tem e não segundo o que não tem.

2 Coríntios 9:2 porque sei a vossa boa vontade, pela qual de vós me
glorio diante dos macedônios, por estar a Acaia pronta desde o ano
passado, e ter servido o vosso zelo de estímulo à maior parte deles.

2  Coríntios  13:11  Afinal,  irmãos,  adeus!  Sede  perfeitos,  sede
confortados, tende um mesmo espírito, vivei em paz, e o Deus de
amor e de paz será convosco.

Efésios 4:23 e a vos renovar no espírito da vossa mente,
Filipenses 2:2,3 completai o meu gozo, de modo que tenhais o mesmo

sentimento,  tendo  o  mesmo  amor,  acordes  no  mesmo  espírito,
cuidando  numa  só  coisa;  3  nada  fazendo  por  porfia  ou  por
vanglória, mas com humildade, considerando uns aos outros como



superiores a si mesmos;
Filipenses 4:2 Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo

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

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

Colossenses 3:12 Vós, portanto, como escolhidos de Deus, santos e
amados,  revesti-vos  de  coração  compassivo,  de  benignidade,
humildade, mansidão, longanimidade,

2 Tessalonicenses 2:2 que não vos movais facilmente do vosso modo
de pensar, nem tampouco vos perturbeis, nem por espírito, nem por
palavra, nem por epístola como enviada de nós, como se o Dia do
Senhor estivesse já perto.

2  Timóteo  1:7 Pois Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de
força, de amor e de prudência.

Tito 2:6 Exorta também os moços a que sejam prudentes em tudo
Hebreus   8:10  Esta  é  a  aliança  que estabelecerei  com a casa  de

Israel: depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimindo as minhas
leis  na  mente  deles,  eu  as  escreverei  também  sobre  os  seus
corações; serei para eles Deus, e eles serão para mim povo.

1 Pedro 1:13 Por isso,  cingindo os lombos do vosso entendimento,
sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo
trazida na revelação de Jesus Cristo.

1 Pedro 5:2 2pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, não por
força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus; nem por
amor de lucro vergonhoso, mas de boa vontade;

2 Pedro 3:1 Esta é já, amados, a segunda carta que vos escrevo; em
ambas as quais desperto, com recordações, o vosso ânimo sincero,

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