ESPIRITO, ALMA E CORPO
( Alma)

(4)

Além de ter espírito, o homem também possui alma. Ele é consciente da sua existencia pela
ação da sua alma; ela é o assento da sua personalidade. O espírito e o corpo são incorporados
na alma, a qual por sua vez, forma o orgão da nossa personalidade. Esta é a razão porque a
bíblia refere-se ao homem alma, como se o homem tivesse sòmente este elemento. Por
example, em Genesis 12:5 o homem é referido como alma; Outro exemplo é encontrado
quando Jacó trouxe sua família ao Egito em Genesis 46:27. Aqui é escrito que todas as almas
da casa de Jacó, que vieram ao Egito eram setenta. Entender a personalidade do homem é
compreende-lo. Sua existencia, seu caracter e sua vida todas são encontradas na sua alma.
O que constitue a personalidade do homem são as tres principais faculdades: a vontade a
mente e a emoção residentes na alma. Vontade é o instrumento que revela o poder de escolha.
A mente é o instrumento do pensamento, manifesta o poder do intelecto. Daí procedem
sabedoria, conhecimento e raciocínio.Pela emoção expressamos amor, ódio, alegria,tristeza ela
reside no coração. A bíblia confirma que estas três faculdades da personalidade pertencem a
alma nestes versos:
A) A FACULDADE DA VONTADE DA ALMA
Não me entregue ao desejo (originalmente alma) dos meus inimigos .(Ps.27:12)
Te entreguei (originalmente alma) aos que te odeiam. (ezequiel 16:27)
Disponde pois agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes o Senhor
(Icro. 22:!9)
Minha alma recusa toca-las (Jo 6:7)
B) A FACULDADE DO INTELECTO DA ALMA
Como não é bom ficar a alma sem conhecimento (Prov.19:2)
Até quando consultarei com minha alma? (Ps.13:2)
Maravilhosas são as tuas obras minha alma conhece muito bem. (Ps. 139: 14)
Conhecimento será agradável a tua alma (Prov.2:10)

C) A FACULDADE DA EMOÇÃO DA ALMA
1) Emoções da afeição
Jonatas amou Davi como sua própria alma ( Isam.18:1)
Tu a quem minha alma ama ( Canticos 1:7)
Minha alma magnifica ao Senhor (Lucas 1:46)

Amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua alma (Deut. 6:5)
2) Emoções de desejo
O que dirá a tua alma (Isam. 20:4)
Minha alma deseja e desfalece pelos atrios do Senhor (Ps.84:2
O desejo da tua alma (Ezequiel 24:21)
Minha alma deseja por Ti (Isaias 26:9)
3) Emoções do sentimento e sentido
Uma espada traspassará a tua alma (lucas 2:35)
Minha alma exalta a meu Deus ( (Is.61:10)
Retorna, O minha alma ao teu descanso (Ps.116:7)
Minha alma está perturbada (João12:27)
Descobrimos nas observações acima tocando nas várias emoções, que a alma é capaz de amar,
odiar, desejar, sentir e capaz de sensação.
Estudantes da bíblia mostram três palavras diferentes no grego usadas para designar “vida”:
(1) bios (2) psuche (3) zoe. Elas descrevem vida, mas transmitem significados diferentes, por
exempl, Bios significa vida; Yahshua usou esta palavra quando elogiou a mulher que deu tudo
que tinha. Zoe refere-se ao espirito e quando a Bíblia fala de vida eterna, esta palavra é usada.
Psuche refere-se a vida da alma e quando a bíblia usa esta palavra, ela descreve a vida
humana.
Notemos que as palavras, “alma” e “vida da alma” mencionadas na bìblia referem-se ao
significado original. Nephesh é a palavra hebraica para alma encontrada no Velho Testamento;
ela é usada em relação a vida da alma. O Novo Testamento consequentemente usa a palavra
grega psuche para ambas, alma e vida da alma. Sabemos então que a alma não sòmente é
parte dos três elementos do homem, mas ela é também a vida natural do homem.
A bíblia não nos diz que o homem natural possui vida além da alma; a vida do homem é a alma
penetrando no seu corpo tornando-se vida no homem. A vida é o fenomeno da alma; ela é
simplesmente uma expressão da composição das energias mentais,emocionais, e da vontade.
A personalidade na região natural abrange todas as partes da alma, e é só isso. A vida da alma é
portanto sem dúvida, a vida natural. Tudo que a vida é e tudo que ela vai ser, é existente na
região da alma. Quando distintamente pudermos discernir o natural (alma), será então possível
separarmos o espiritual do natural (alma).

Do livro, O Homem espiritual

