ESPÍRITO ALMA E CORPO

(segunda parte)

Na introdução deste estudo, apresentamos as funções espiritual, psicológica e física do corpo
entrelaçadas como se fossem um representando a maravilhosa sabedoria de Yahweh (Deus) na
Sua criação do homem. Neste estudo apresentaremos a função da alma.
A alma quando submissa ao espirito leva o homem a agir corretamente. Bendize O minha alma
ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o Seu santo nome, palavras do salmista Davi do
Salmo 103 dirigindo a alma a submeter-se a Yahweh pelo louvor e adoração. Submissão a
Yahweh é a chave do sucesso da fé NELE. Fé, depois de ter Yahweh criado o homem e soprado
nele o sopro da vida, criando nele o espirito e a alma ao mesmo tempo; sua alma era então
controlada pelo espirito e em harmonia com ele. Mas com o pecado, a alma tornou-se inimiga
de Yahweh e rebelou-se contra Ele.
O homem é único na sua individualidade porque sua alma não é estereotipo. Esta
individualidade é importante no ministério da edificação do corpo do Messias até que
alcancemos unidade na fé e na compreensão do conhecimento do Filho de Yahweh (Efésios
4:12-13), na cooperação e união sem inveja, mas com respeito em humildade recebendo e
dando aquilo que Yahweh nos deu para compartilhar e abençoar um ao outro.
Quando o crente é carnal, suas ações diferem daquelas do crente espiritual na sua maneira de
vestir-se, na maneira de pensar e nas palavras usadas para expressar-se. Contrário ao crente
espiritual cujas ações refletem o fruto do Espirito Santo que habita nele, os seus focos estão
nos seus desejos carnais. O desejo do crente espiritual é aquele de conhecer Yahshua e DELE
ser conhecido; ele anda à luz do Seu semblante e mesmo que ele caia, ele levanta-se pelo seu
arrependimento e o perdão de Yahweh.
O perigo existente no crente carnal encontra-se na vulnerabilidade da porta aberta para
ataques e tormentos dos espíritos maus no nível da alma, isto é mente e emoção. Quando isto
acontece, a mente é controlada pelo espirito do medo, o qual trás consigo outros espíritos
como sejam ansiedade, obsessão e confusão mental, a inabilidade de pensar por si,
dependência, insegurança, insônia, depressão, preocupação e a lista continua. Porque a mente
já não funciona em harmonia e em submissão ao Espirito, ela perde o poder dado ao homem
por Yahshua no seu novo nascimento. No desespero dos tormentos, o crente carnal tenta
escapa-los pelas drogas, ao invés de buscar Yahweh e a sua cura através do arrependimento e
confissão dos seus pecados para ser curado e liberto.
Yahshua deu autoridade aos apóstolos sobre demônio e poder sobre as enfermidades; este
poder e autoridade são dados a todo crente que professar ser nascido de novo. Somos
responsáveis para proclamar a mensagem em tempo e fora de tempo, como Paulo sugeriu.
Para isto, precisamos ser crentes espirituais, andando não em acordo com a carne, sendo livres
do controle dos espíritos, e capazes de cumprir a vontade DAQUELE que morreu por nós e nos
libertou do controle do inimigo com grande sofrimento descrito em Isaias 53.

A organização Linha Exclusiva da Saúde publicou uma lista dos problemas mentais bem
conhecidos hoje em dia; eles são resultados dos pecados de iniquidade, pecados com maldição
que herdamos dos nossos ancestrais, ou genéticos, ou o resultado dos pecados não
confessados, pecados escondidos nos trazendo culpa, remorso, e amargura enraizada na falta
de perdão. Doenças mentais originam-se nas raízes espirituais e devem-se ser tratadas no nível
também espiritual. O crente nascido de novo que vive preso e escravo destas doenças precisa
avaliar esta afirmação com oração e jejum para receber o discernimento e o conhecimento do
seu problema espiritual para puder bater a porta fechada contra o inimigo com
arrependimento e aceitar o perdão de Yahweh a ele oferecido.
Doenças mentais são sérias e enfraquecem o corpo porque a alma e o corpo não podem
coexistir independente um do outro . Atrás das doenças mentais há espíritos enraizados na
alma do homem, seja ele crente ou descrente, crendo ou não esta é a verdade permanecendo
realidade. Quando o homem perde a sua capacidade mental, ele perde sua identidade, sua
personalidade e em parte a sua alma porque as três funções da alma – a vontade, emoção e o
intelecto são ligadas como num trabalho de malha ou de tricô; um não funciona sem o outro e
o corpo também é afetado, desde que ele depende da mente; ele faz o que a mente dirige ele
fazer. A saúde da alma- emoção, vontade é muito importante para o homem viver uma vida
bem sucedida aqui na terra.
Quando o rei Nabucodonosor encontrou-se expressando orgulho no império Babilônico que ele
construíra, Yahweh atacou sua mente e ele tornou-se como um animal; sua morada foi com os
animais do campo; ele comeu ervas como o boi até que ele chegou a reconhecer o poder de
Yahweh (Daniel 4:31- 32-33). A saúde irrevogável da alma só é possível obter através do temor
ao Senhor. Podemos somente tocar a alma no nível psicológico e a emoção no nível físico do
coração, onde o sentimento reside; é na mente que os problemas mentais da alma acontecem;
é no coração, onde os problemas emocionais da alma também acontecem.
O homem não pode viver só do pão; pão alimenta só o corpo; Ele precisa do mana ou o Pão
vivo que veio do céu, Yahshua, o Pão que alimenta a alma e revive o espirito. Ele disse, Moisés
não vos deu o pão do céu, mas é o Meu Pai que vos dá o verdadeiro Pão espiritual; Eu sou o Pão
da Vida; o homem necessita da água viva que Yahshua apresentou a mulher samaritana, Mas
qualquer que beber da água que Eu lhe der nunca terá sede, porque a água que Eu lhe der se
fará nele uma fonte d’água que salta para a vida eterna (João 4:14). Esta água purifica e satisfaz
a alma do homem; A Palavra de Yahweh nos mostra como vivermos constantemente renovados
no espirito da alma, para que seu fruto não tome o controle como vemos na raiva prolongada,
que é o ódio, na amargura, que é a falta de perdão. Yahshua disse, Quem quiser seguir após
mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Só podemos viver a verdadeira vida no poder do
Espirito Santo quando sacrificarmos os membros do nosso corpo e da alma; é só assim que o
Espirito Santo toma completo controle da nossa vida.

