A verdade sobre os pensamentos
Pensamentos de blasfémia - II Coríntios 10:4-5 – “Destruímos argumentos e toda pretensão que
se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo
obediente a Cristo”.

Pensamentos de condenação - Rom 8:1 – “Portanto, agora já não há condenação para os que
estão em Cristo Jesus”.

Pensamentos de confusão – I Coríntios 14:33 – “Pois Deus não é Deus de desordem, mas de
paz. Como em todas as congregações dos santos.”

Pensamentos de medo –



II Timóteo 1:7 – “Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de
equilíbrio.”
Romanos 8:15 – “Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente
temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos:
"Aba, Pai".”

Pensamentos orgulhosos – Filipenses 2:3-4 – “Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade,
mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente
dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.”

Pensamentos mentirosos –



Efésios 4:25 – “Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e FALAR A
VERDADE ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo.”
João 8:44 – “Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele.
Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele.
Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira.”

Pensamentos obsessivos – Filipenses 4:6-7 – “Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em
tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz
de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em
Cristo Jesus.”
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Pensamentos negativos – Romanos 8:28 – “Sabemos que Deus age em todas as coisas para o
bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.”

Pensamentos de inveja – Tiago 3:14-16 – “Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga
e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de "sabedoria" não
vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição
egoísta, aí há confusão e toda espécie de males.”

Pensamentos de culpa e vergonha –




Gálatas 3:13 – “Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso
lugar, pois está escrito: "MALDITO TODO AQUELE QUE FOR PENDURADO NUMA
CRUZ".”
Hebreus 12:1-2 –“ Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande
nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos
envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos
em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta,
suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus.”

Pensamentos suicidas –



João 10:10 – “O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir; eu vim para que tenham
vida, e a tenham plenamente.”
Lucas 9:56 – “pois o Filho do homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para
salvá-los.”

Pensamentos de fantasia –




Atos 17:24-27 – “"O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da
terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de
homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as
demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo
determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam
habitar.”
Salmos 139:1-6 –“Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e
quando me levanto; de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando
trabalho e quando descanso; todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes
mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me
cercas, por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é
maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão elevado que não o posso atingir. “
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Pensamentos perfeccionistas/legalistas – I Coríntios 3:5-6 –“ Afinal de contas, quem é Apolo?
Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério
que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer.”

Pensamentos de vulnerabilidade - II Tessalonicenses 3:1-3 –“ Finalmente, irmãos, orem por nós,
para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a hora merecida, como
aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus,
pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel; ele os fortalecerá e os guardará do Maligno.”
Pensamentos religiosos – Gálatas 1:6-10 –“ Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão
rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que, na
realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando,
querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um
evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado! Como já dissemos, agora
repito: Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja
amaldiçoado! Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando
agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de
Cristo.”
Pensamentos de arrependimentos – Jeremias 29:11-12 –“Porque sou eu que conheço os planos
que tenho para vocês", diz o Senhor, "planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano,
planos de dar-lhes esperança e um futuro.”

Pensamentos de distração – I Pedro 1:13-14 – “Portanto, estejam com a mente preparada,
prontos para a ação; sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada
quando Jesus Cristo for revelado.“

Pensamentos defensivos – I Pedro 5:6-8 –“ Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de
Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque
ele tem cuidado de vocês.”
Pensamentos defensivos – Efésios 4:31-32 –“ Livrem-se de toda amargura, indignação e ira,
gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os
outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo.”

Agradar o próximo – Gálatas 1:10 –“ Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de
Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a
homens, não seria servo de Cristo.”
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Pensamentos de solidão – Romanos 8:38-39 –“ Pois estou convencido de que nem morte nem
vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura
nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de
Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.“
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