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VIDA CONTAGIANTE Estudo 006 MENTE EM ACÃO 
“Nós, porém, temos a mente de Cristo.” 1 Coríntios 2.16 

 
Agora que você já aprendeu a proteger sua mente, vamos a segunda parte. Colocar a               
mente em ação ! Para que sua mente seja criativa, alegre, positiva, inspiradora... 
 
SUA MENTE PRECISA SER: 
LIVRE: Jo 8.36 “Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres.” 
Gálatas 4.31 “Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre.” 
ALTRUÍSTA: Fp 2.4 “Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também             
dos interesses dos outros.” 
FIRME NA FÉ: 2 Co 5.7 “Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos.” 
“Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento.”               
Tiago 1.6 Uma pessoa sem fé é uma pessoa que pensa que é forte, mas na verdade é                 
fraca e egoísta.  
BOA: Mt 12.35 “O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem                
mau, do seu mau tesouro, tira coisas más.” 
 
Seja bom. Seja do bem! Valorize o belo, o criativo, não seja unifocal, olhe o todo, o                 
ponto de vista das outras pessoas da vida. Não viva sob a reação dos outros, viva                
dominado pela reação do bem. Fuja de tudo que é mal. 
 
Fuja dos maus homens, maus acordos, maus planos. “Afastem-se de toda forma de             
mal.” 1 Tessalonicenses 5.22 
 
SE SUA MENTE FOR BOA, VOCÊ SERÁ ABENÇOADO! 
 
SATISFEITA: Fp 4.12-13 “Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura.                
Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem             
alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade. Tudo posso           
naquele que me fortalece.” 
 
Ao proteger sua mente, você protege suas emoções. Cuidado! Seu principal inimigo            
pode estar dentro de você mesmo. Mentes doentes, influenciadas pelo diabo foram            
capazes das piores atrocidades da humanidade.  
 
Com uma mente saudável você vai contagiar aos outros com coisas boas, isto é, com               
o EVANGELHO porque o Evangelho É BOAS NOTICIAS! E isto será apenas um             
reflexo da sua vida! 
 
“Você comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz e próspero.” 
Salmo 128.2 
 
Você deseja viver assim? Coloque a sua MENTE EM ACAO 
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