
Brasileiro -   Mal Mente   Escrituras - Bad Mind Scriptures

Gênesis 26:35 Elas foram uma amargura para o espírito de Isaque e de Rebeca.
Deuterenômio 28:65 Entre estas nações não terás repouso, nem haverá descanso

para  a  planta  do  teu  pé;  mas  Jeová  te  dará  ali  um  coração  agitado,  e
desfalecimento de olhos, e desmaio de alma.

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

2 Samuel 17:8 Prosseguiu Husai: Tu sabes que teu pai e os homens que estão
com ele são valentes e que estão com o espírito amargurado como a ursa no
campo roubada dos seus cachorros. Teu pai é homem de guerra e não passará
a noite com o povo.

Provérbios 21:27 O sacrifício que os perversos oferecem é abominação; quanto
mais oferecendo-o com intenção maligna!

Provérbios 29:11 O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio a reprime e aplaca.
Ezequiel 23:17,22,28 Vieram ter com ela os filhos de Babilônia para a cama dos

amores e a contaminaram com as suas fornicações; ela se contaminou com
eles, e depois a sua alma se alienou deles. 22 Portanto, ó Oolibá, assim diz o
Senhor Jeová: Eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais está
alienada a tua alma, e fá-los-ei vir contra ti de todos os lados: 28 Pois assim diz
o Senhor Jeová: Eis que te entregarei nas mãos daqueles a quem odeias, nas
mãos daqueles de quem está alienada a tua alma;

Ezequiel 36:5 Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Certamente, no fogo do meu
zelo, falei contra o resto das nações e contra todo o Edom, que apropriaram a
si da minha terra por posse com o gozo de todo o seu coração, com despeito
de alma, para a lançarem fora, à rapina.

Ezequiel 38:10 Assim diz o Senhor Jeová: Naquele dia, entrarão na tua mente
certos projetos, e maquinarás um mau desígnio;

Daniel   5:20  Quando,  porém,  o  seu  coração  se  elevou,  e  o  seu  espírito  se
endureceu, de sorte que se houve arrogantemente, foi ele deposto do seu trono
real, e tiraram-lhe a sua glória;

Lucas 12:29 Não procureis o que haveis de comer ou beber, nem andeis solícitos;
Actos 12:20 Herodes estava irritado contra os de Tiro e de Sidom; porém eles, de

comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto,
camarista do rei, pediam paz, porque era do país do rei que se abastecia o país
deles.

Actos 14:2 Mas os judeus que não creram excitaram e exasperaram os ânimos
dos gentios contra os irmãos.

Romanos  1:28  Assim  como  eles  rejeitaram  a  Deus,  tendo  dele  pleno
conhecimento, ele os entregou a um sentimento reprovado, para fazerem essas
coisas que não convêm,

Romanos 8:6,7 A mente da carne é morte, mas a mente do Espírito é vida e paz. 7



Pois a mente da carne é inimizade contra Deus, visto que não é sujeita à lei de
Deus, nem o pode ser;

Romanos 11:20 Bem! Pela sua incredulidade, foram quebrados, mas tu, pela tua
fé, estás firme.

2  Coríntios  10:5  derrubando raciocínios  e  toda altura  que se levanta  contra  a
ciência de Deus, e levando a cativeiro todo pensamento para a obediência a
Cristo,

2  Coríntios  11:3 temo, porém, que, como a serpente enganou a Eva com a sua
astúcia, assim sejam corrompidos os vossos pensamentos, e se apartem da
sinceridade e da pureza para com Cristo.

Efésios 2:3 entre os quais todos nós também, outrora, andávamos nas cobiças da
nossa carne, fazendo as vontades da carne e dos pensamentos, e éramos por
natureza filhos da ira, como também os demais.

Efésios 4:17 Isto, portanto, digo e testifico no Senhor que não mais andeis como
também andam os gentios na vaidade de sua mente,

Colossenses 1:21  Vós,  sendo,  outrora,  alienados  e  inimigos  no  vosso
entendimento pelas vossas más obras,

Colossenses 2:18  Ninguém,  à  sua  vontade,  vos  tire  o  vosso  prêmio  com
humildade e culto aos anjos, firmando-se nas coisas que tem visto, inchado
vãmente pelo seu entendimento carnal,

1  Tessalonicenses  5:14  Nós  vos  exortamos,  irmãos,  a  que  admoesteis  os
insubordinados,  consoleis  os  desanimados,  suporteis  os  fracos  e  sejais
longânimos para com todos.

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.

1  Timóteo  6:5  e  discussões  intermináveis  da  parte  de  pessoas  perversas  de
entendimento,  privadas  da  verdade,  julgando  que  a  piedade  é  um  mero
interesse.

2 Timóteo 3:8 Assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também
estes  resistem  à  verdade,  sendo  homens  corrompidos  de  entendimento  e
réprobos quanto à fé.

Tito  1:15  Tudo  é  puro  para  os  que  são  puros;  mas,  para  os  corrompidos  e
incrédulos, não há nada puro; pelo contrário, tanto a sua mente como a sua
consciência são contaminadas.

Hebreus   12:3  Considerai,  pois,  atentamente,  aquele  que  tem  sofrido  tal
contradição  dos  pecadores  contra  si  mesmo,  para  que  não  vos  canseis,
desfalecendo em vossas almas.

Tiago 1:8 sendo homem irresoluto e inconstante em todos os seus caminhos.
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