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TEMA: ESPÍRITO, ALMA E CORPO
TEXTO: 1ª. Ts 5: 23,24 – “O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo; e o
vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na
vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o
fará.”

PENSAMENTO: Este estudo é fundamental para tirarmos várias dúvidas da mente
do povo de Deus. A Bíblia fala de espírito, alma e corpo. O corpo é facilmente
identificado, mas a alma e o espírito são conceitos que fogem ao mundo
concreto e que a Bíblia trata como coisas diferentes. Através deste estudo vamos
aprender a separá-los e entender o plano de Deus para o Espírito, para a alma e
para o corpo do homem.
Alma = anima = psychê = manifestação do ser não material do homem. Conjunto de
razão + sentimentos + emoções + temperamento + personalidade.
Espírito = pneuma = manifestação do ser imaterial que se relaciona com Deus.
1) DEUS CRIOU OS ESPÍRITOS DOS ELEITOS ANTES DA FUNDAÇÃO DO
MUNDO E DEPOIS OS REVESTIU DE CARNE
a) Gn 1:27 – Só existiam em espírito, não tinham corpo.
b) Gn 2:7 – A forma do espírito é o corpo e o fôlego de vida é a alma
2) O ESPÍRITO
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Jó 32:8 – há um espírito no homem
Pv 20:27 – o espírito é a lâmpada do Senhor
Ec 12:7 – o espírito voltará para Deus
At 7:59 – Jesus recebe o nosso espírito quando morremos
Tg 2:26 – o corpo sem o espírito não serve para nada.
Ef 1:13 – a salvação acontece em primeiro lugar no espírito, quando o Espírito
Santo sela o crente
g) Gl 2:20 – Cristo na manifestação de Espírito Santo habita em nosso espírito
h) 1ª. Co 6:17 – O salvo é um espírito com o Senhor
3) A ALMA
a) Hb 4:12 – só a Palavra de Deus separa a alma do espírito
b) 1º. Rs 17:21 – quando alguém morre a alma sai do corpo
c) Dt 6:5 – o amor a Deus deve ser também demonstrado com a alma
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d)
e)
f)
g)

Jó 27:8 – o ímpio é só alma vivente, não tem esperança
Sl 41:4 – quando se peca a alma fica doente
1ª. Pe 2:2 – o crescimento são os resultados no nível da alma
Fl 2:12 – o que aconteceu no espírito do eleito agora deve se manifestar na alma
(caráter, comportamento, atitudes)
h) Tg 1:21 – salvar a alma de crises, de problemas, de angústias, de medo de
desastres, de depressão, etc.
i) 1ª. Tm 4:16 – salvarás a tua vida (alma) de ver o que está aí fora (desajustes,
confusão, caos)
4) O CORPO
a) Ef 1:14 – quando os dias se completarem, Jesus vem resgatar a sua propriedade,
que somos nós
b) 1ª. Pe 1:5 - Nos últimos tempos Jesus vem buscar a Sua Igreja
c) 2ª. Tm 1:12 – haverá um dia em que a Salvação será consumada no nível do
corpo.
d) 2ª. Co 5:4 – o nosso corpo será transformado. Seremos despidos do nosso corpo e
depois revestidos com um corpo glorioso.
e) Rm 8:23 – nós aguardamos a redenção do nosso corpo glorificado de Jesus vier nos
buscar
f) Fl 3:21 – o nosso corpo será igual ao corpo glorificado de Jesus
g) 1ª. Jo 3:2 – o nosso corpo será transformado em semelhança a Jesus. No além
começa uma nova etapa de vida
A salvação se dá:
_
_
_

instantaneamente = no espírito
com desenvolvimento = na alma
no futuro = no corpo

PALAVRA FINAL: Você deve crer que o Espírito Santo lhe salva para sempre e
eternamente. O que acontece no espírito está garantido. Depois a Palavra de
Deus vai produzindo crescimento para a salvação se desenvolver na alma. E, por
último, quando Jesus vier buscar a Sua Igreja, subiremos com Ele e os nossos
corpos corruptíveis serão transformados em corpos incorruptíveis, glorificados, à
Sua semelhança. (1ª. Co 15:40) (1ª. Ts 4: 15 – 17)
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