A ALMA DO HOMEM VIVERÁ PRA SEMPRE?
Quando Deus formou o homem do pó da terra, ele era só pó na forma humana; nesta condição
não havia vida nele. Pra ele tornar-se numa alma vivente, Deus teve que soprar nele o fôlego da
vida. O fôlego da vida tornou-se então a vida e personalidade – espirito e a alma. A
personalidade o identifica na sua maneira de agir, reagir, seu gosto e antipatia; a personalidade
é intrinsicamente conectada com os órgãos do corpo; o coração mostra emoções- alegria e
tristeza. Salomão diz, um coração feliz é remédio e uma mente alegre providencia cura, mas um
espirito consternado seca os ossos. Um coração feliz traz cura para as emoções; o coração é um
órgão físico do corpo, mas a emoção é só sensação ou sentimento; a mente alegre traz cura; o
celebro é o órgão do intelecto abrangendo a mente; estes órgãos físicos e suas expressões
fazem parte do corpo e do ser humano e com sua morte, a alma cessa de existir. A alma do
homem abrange o intelecto, a vontade e a emoção. Como vemos acima, os sentimentos das
emoções e a faculdade do intelecto dependem dos órgãos do corpo para exercerem suas
funções; sem o corpo eles não existiriam.
Essas partes abstratas do ser humano são chamadas alma; não podemos toca-las; mas
podemos enxerga-las através do comportamento. A alma- a identidade pessoal do homem não
é regenerada quando o seu espirito é regenerado; mas ela é santificada e é moldada à imagem
de Jesus. Para isso, o homem precisa submeter-se à santificação do Espirito Santo. O Espirito
Santo de Deus não toma o controle do homem sem sua submissão; depende do homem
submeter sua alma ao Espirito Santo para Ele tomar o controle completo da sua vida. A alma
fora do controle do Espirito Santo ela é só sensibilidade e razão. Paulo disse, a alma, (a mente
carnal) é contra Deus porque ela não se submete às leis de Deus; realmente , ela não pode
(Romanos 8:7).
Quando o homem é nascido de novo, seu espirito é reavivado e selado com a presença do
Espirito Santo garantindo a sua salvação. Notemos nisto que não é a alma que é selada ou
reavivada, mas é o espirito que viverá para sempre. Quando o homem expira, sua alma cessa
de existir, porque ela é carnal e não espiritual. A parte carnal do homem é corrupta como a
bíblia nos diz, Enganoso é o coração e perverso; quem o conhecerá (Jeremias 17:9)? O coração
do homem é teimoso e contrário a Deus. Paulo, um servo fiel a Deus teve isto a dizer
concernente a alma: Porque bem sei que em mim, isto é, na minha carne (alma), não habita
bem algum; e com efeito, o querer está em mim, mas não o efetuar o bem, porque não faço o
bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço (Romanos 7:15-24). Os desejos da
carne implantados na alma não permitem o homem ser fiel e obediente a Deus. Somente a
mente renovada e santificada pode agradar a Deus; Paulo diz em Romanos doze e verso dois,
Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso
entendimento (alma) para que proveis a boa e perfeita vontade de Deus. A mente deve sempre
estar em constante renovo para ela não cair em pecado. O rei Davi, um homem de grande fé e
temor a Deus, apesar disto, ele nos deixou um exemplo da alma não regenerada, como lemos
nas páginas históricas da bíblia. YAHSHUA disse, o espirito na verdade deseja, mas a carne (tudo
que inclui a carne – a emoção a vontade, e o intelecto) é fraca. A alma do homem luta contra as
leis de Deus e recusa submeter-se a Ele; ela é uma inimiga de Deus expressa pelo seu orgulho,

ódio raiva, mentiras, hipocrisia, infidelidade, fofocas e por muitos outros sentimentos que
Paulo advertiu os Colossenses desistir: ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes,
mentira, prostituição impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, idolatria. Se fosse o
caso da alma ser regenerada com o espirito, não haveria necessidade da sua santificação após a
conversão do homem e ele estaria hoje sem pecado. Mas na sua santificação ela é
transformada na imagem do Filho de Deus- YAHSHUA e alcança um nível de maturidade
espiritual. O sucesso da maturidade espiritual depende muito da vontade da mente e a
submissão do coração humano. Somente YAHSHUA teve a alma perfeita, pura e sem pecado;
sua vontade, emoção e intelecto sempre estava em perfeita harmonia com o Seu Pai celestial.
Sua alma nunca teve a necessidade de ser renovada e ela nunca se submeteu à tentação para
cair em pecados. O homem espiritual, como o apóstolo Paulo, sempre enfrenta a batalha da
alma lutando contra o Espirito Santo que habita nele. (Romanos 7:18-25).
Paulo diz em sua carta aos Coríntios, porque nascemos com a imagem do homem do pó da
terra, temos também a sua imagem; como a carne e o sangue não podem herdar o reino de
Deus, também a corrupção não pode herdar a incorrupção. A alma corruptível não fará parte
do novo corpo incorruptível, porque ela é corruptível e sob a maldição do pecado. Pecamos
com a alma e praticamos o pecado com o nosso corpo. Quando o homem morre, sua alma
morre com ele; este é um fato digno da sua consideração. O Salmo 146 verso 4 confirma isto
nestas palavras: Quando seu fôlego o deixa, ele (o homem) volta a terra; naquele dia seus
pensamentos, planos e propósitos perecem. O corpo ressurreto da Noiva de Cristo terá uma
nova personalidade, uma alma como aquela de YAHSHUA- perfeita! E assim adquiriremos a
imagem do homem celestial (YAHSHUA) ( I Coríntios 15:49-53). Nossa alma não mais lutará
contra o Espirito Santo, mas estará sempre em submissão para obedece-Lo; para adora-Lo, para
servi-Lo com um amor eterno e puro, um que será perfeito, como Ele é perfeito. No fim a noiva
de Cristo será permitida vestir de linho fino, puro e resplandecente; porque o linho fino são as
justiças dos santos (Apoc. 19:8).

