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Mente Dividida 
 

Marcos 3:24-25 
 

Introdução: Jesus nos ensina um princípio em Marcos 3:24, 25. Nesse texto, Ele afirma que 
reino dividido e casa dividida não subsistem. Tudo o que está dividido diverge. Na divisão há 
discórdia e desunião. Quem está dividido não se decide, não sabe escolher. A mente dividida 
não prospera, não avança, fica empacada. No estudo dessa semana veremos o que acontece 
com uma mente dividida: 
 

1. Não se rende – em primeiro lugar, a mente dividida não se rende. Ela fica presa entre duas 
possibilidades. Ao mesmo tempo em que ela quer, olhando para o outro lado, fica na dúvida 
se realmente é o caminho a ser seguido. A indecisão é uma das marcas mais profundas de 
uma mente dividida. Tudo o que ela sabe, nunca é o suficiente para gerar uma certeza 
inabalável.   
 
Por isso, a mente dividida não se entrega. Ela não se posiciona, ou quando assume um 
posicionamento, não consegue permanecer nele durante muito tempo. Basta uma palavra 
diferente para perturbá-la, e roubar tudo aquilo que aparentemente era uma certeza.   

 
2. Não tem força – em segundo lugar, por não se aprofundar na entrega, a mente dividida não 

tem força. Jesus ensina na parábola do semeador que a planta sem raiz, seca quando vem o 
sol forte (Mc 4:5, 6). A mente dividida é superficial, não vai a fundo no que é ministrado, não 
permite que a Palavra penetre e crie raiz. Por isso, está sempre sujeita às variações.  
 
A mente se torna fraca quando não tem aonde se apoiar. Sem sustentação, qualquer vento de 
doutrina torna-se suficiente para abalar a mente de uma pessoa (Ef 4:14). A convicção que 
devemos ter é fruto da Palavra que nos é ministrada pelo Espírito. É a Palavra que nos dá a 
intensidade, é Ela que produz força. Entretanto, se a mente se divide a força é roubada. 
 

3. Não tem velocidade – em terceiro lugar, a mente dividida não é ágil – resultado da sua 
indecisão. Quando o profeta Elias confrontou os profetas de Baal, primeiro ele se dirigiu ao 
povo de Israel dizendo: “Até quando coxeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, 
segui-o; se é Baal, segui-o” (1 Re 18:21). A mente do povo estava dividida pela dúvida, e 
repare que Elias usa o verbo coxear, ou seja, havia uma deficiência por causa da dúvida. Eles 
não se decidiam entre Baal e Jeová. Às vezes pendiam para um lado, às vezes para o outro, 
por isso, Elias os chama de coxos. 
 
Um coxo não tem a mesma velocidade de uma pessoa em condições físicas normais. Assim é 
moralmente, intelectualmente e espiritualmente aquele que está entre dois pensamentos. 
Aquele que está nessa condição, torna-se deficiente na fé, não caminha, não tem foco, 
manca, se arrasta, não tem velocidade. Há um desequilíbrio que não lhe permite avançar 
velozmente.  
 

4. É território fértil para as investidas do diabo – em quarto lugar está a maior das 
consequências de uma mente dividida. Por falta de firmeza emocional, ela se constitui num 
território fértil para as investidas do inimigo. Muitas pessoas são manipuladas por 
pensamentos que são verdadeiras setas inflamadas. Paulo, em Efésios 6:16, diz que “devemos 
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embraçar o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do 
maligno”. Repare que ele fala que o escudo é o da fé, ou seja, é uma mente firmada na 
Palavra da verdade que tem a capacidade de nos proteger apagando essas setas malignas que 
são lançadas contra nós em forma de pensamentos.  
 

5. Deus nos dá vitória sobre a mente dividida – em 2 Coríntios 1:20, o Ap. Paulo diz: “Porque 
todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o Amém, para glória de Deus por 
nós”. Perceba que nas promessas de Deus está o “sim”, isto é, as promessas representam o 
que Ele intenciona fazer, aquilo que está no seu pensamento. Repare que o que Ele diz que vai 
fazer, Ele faz. Isto mostra que Deus é firme, a sua mente é única, não há variação de humor. 
Essa afirmação é confirmada por Tiago que nos ensina que “Toda a boa dádiva e todo o dom 
perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de 
variação” (Tg 1:17). 
 
O mais maravilhoso nisso tudo é que podemos ter a mesma firmeza de Deus. Em 1 Coríntios 
2:16, Paulo pergunta: “Pois, quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, 
porém, temos a mente de Cristo”. Glória a Deus! A Bíblia afirma que nós temos a mente de 
Cristo, que é a mente do Espírito Santo. Se formos guiados por ela, certamente as dúvidas 
cairão e a nossa mente não se dividirá. 
 


