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Todo ser humano é espírito, alma e corpo. Na concepção de algumas pessoas o ser
humano é apenas alma e corpo. Porém, é importante ressaltar que o ser humano
segundo a Bíblia é triuno, espírito, alma e corpo.
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.
I Tessalonicenses 5: 23
Espírito e alma não são a mesma coisa, caso fossem a mesma coisa qual seria a
necessidade de separa-los? Conforme escreve o escritor da carta aos Hebreus quando
ensina sobre o poder da palavra dizendo:
Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de
dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta
para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
Hebreus 4: 12
Você pode perguntar: Qual a necessidade de estudarmos sobre esse assunto? Porque
preciso saber que sou um espírito, que tenho uma alma e habito em um corpo? Isso é
fundamental sobre muitos aspectos. Aqui está a base para compreensão de todo
fundamento da fé. Vejamos algumas razões pelas quais nos é imprescindível
aprendermos, não apenas que o ser humano possui uma dimensão tríplice, mas também
a necessidade de sabermos discernir o nosso próprio espírito humano.
1. Deus é espirito.
Deus é espírito; e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
João 4: 24
A matéria só pode ter contato com outra matéria, do mesmo modo para termos contato
com Deus que é Espírito, precisamos ser um espírito. Não podemos tocar Deus com as
nossas mãos, mas podemos conhece-lo através do Espírito que habita em nosso espírito,
se falharmos em conhecer o nosso próprio espírito, como poderemos conhecer a Deus?
2. O conhecimento espiritual é ensinado pelo Espírito Santo ao espírito humano.
Ora, o homem natural não aceita as cousas do Espírito de Deus, porque lhe são loucuras;
e não pode entende-las, porque elas se discernem espiritualmente.
I Coríntios 2: 14
3. O novo nascimento ocorre inteiramente no em nosso espírito
O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é espírito.
João 3: 6
Em Adão todos morremos, sua morte física não foi imediata, sua morte espiritual, sim!
Quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo entra em nós, e habita em nosso espírito.
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No estudo anterior nós vimos a importância de nascer de novo, para ter o Espírito Santo
habitando dentro de nós. O que é nascer de novo? É aceitar Jesus como único salvador.
4. A adoração deve ser feita em espírito e em verdade.
Como vimos em João 4: 24, Deus é Espírito e a nossa adoração deve ser feita em espírito.
Se falharmos em perceber nosso próprio espírito, nossa adoração está comprometida.
O máximo que vamos alcançar será um louvor a nível da mente e da alma. Estaremos
louvando a Deus? Sim, mas é necessário chegar a um nível mais elevado, é sair do Átrio,
passar pelo Lugar Santo é chegar no Santíssimo Lugar, onde fica o Santo dos Santos.
5. A Bíblia diz que devemos ser cheios do Espírito Santo
E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito.
Efésios 5: 18
Como posso ser cheio do Espírito Santo? Quanto mais você participa de momentos
onde a presença do Espírito Santo é real mais cheio você será, quero te dar alguns
exemplos simples:
a) O Espirito é aquele que revela a palavra, então ele está na palavra, quanto mais
você lê a Bíblia mais cheio do Espírito será.
b) O Espírito Santo é nosso intercessor, significa que ele gosta de orar, quanto
mais você orar mais cheio será
c) O Espírito Santo participa de reuniões onde existe: Louvor, oração, palavra,
comunhão, fé, obediência, fidelidade, compaixão, desejo de servir, e etc.
6. No Novo Testamento somos exortados à andar no Espírito
Neste ponto alguém pode dizer: É muito difícil andar no Espírito! Entendemos que no
momento da conversão o Espírito Santo se uni ao espírito humano, e quanto mais cheio
do Espírito Santo o cristão for, mais fácil será andar no Espírito.
Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele.
I Coríntios 6: 17
Digo, porém: Andai no Espírito e jamais satisfareis à concupiscência da carne.
Gálatas 5: 16
O segredo é não andar satisfazendo o desejo da carne e nem os caprichos da alma, não
esqueça que o nosso coração é enganoso.
O Espírito Santo não habita na alma, e sim no espírito humano que foi recriado na
conversão, toda direção que o Espírito nos dá vem através do nosso espírito. O espírito
humano é como um rádio que tem a capacidade de sintonizar as ondas, nosso espírito
precisa estar sintonizado com as ondas que vem do trono de Deus.
Se eu não consigo ouvir o que o Espírito Santo está dizendo como serei guiado por ele?
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No estudo anterior terminamos com uma pergunta, alguém lembra qual foi?
O centro da vida cristã está na resposta certa para essa pergunta, quando entendemos
que Deus habita em nós na pessoa do Espírito Santo, nos moldando e nos guiando a
toda verdade. Isso não pode ser mera doutrina, tem que ser revelação em nosso
espírito.
7. Somos seres espirituais.
Eu e você somos seres espirituais, somos da natureza de Deus, somos feitos a imagem
e semelhança de Deus.
Também disse Deus: Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança;
tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais
domésticos, sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Gênesis 1: 26
Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e mui grandes promessas, para que
por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das
paixões que há no mundo.
II Pedro 1: 4
Não somos a imagem de Deus na aparência física, porque Deus é espírito, somos a
imagem de Deus no espírito, quanto mais crescemos na estatura do varão perfeito, Jesus
Cristo de Nazaré, mais semelhantes a Deus nos tornamos.
Obs. Paulo diz à igreja de Corinto:
Porque, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas minha mente fica
infrutífera.
I Coríntios 14: 14
É evidente que eu não sou somente espírito, sou um espírito, que tem uma alma e habita
em um corpo.
Existe uma grande diferença entre o conhecimento mental e o conhecimento espiritual.
Existem muitas pessoas que tem um conhecimento profundo da Bíblia, mas esse
conhecimento não os afeta na sua maneira de viver. Esse problema acontece porque
conhecem a Bíblia apenas intelectualmente, não tem a revelação do Espírito.
Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de
sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele.
Efésios 1: 17
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Pela Palavra de Deus e pela experiência, podemos ver que o homem possui três partes
e cada uma delas possui a sua função específica. O corpo é a parte material, onde estão
os nossos sentidos físicos. A sua função é manter contato com o mundo material através
dos cinco sentidos. A alma, por sua vez, é a parte que nos permite ter contato conosco
mesmo. Podemos dizer que é a parte que nos permite ter contato com a
autoconsciência, ou seja, consciência de nós mesmos. A alma é o “eu”, e, portanto, o
centro da personalidade. O espírito é aquela parte pela qual temos comunhão com
Deus. E o elemento que nos dá consciência de Deus. A alma é p centro da personalidade,
mas o espírito é a parte mais importante é o centro do nosso ser. É pelo espírito que
podemos adorar a Deus e receber revelação. Deus habita em nosso espírito.
1. FUNÇÕES DO ESPÍRITO
O espírito humano possui três funções básicas: Intuição, consciência e comunhão.
a) A função da intuição
E vós possuis a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento.
I João 1: 20
Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós e não tendes
necessidade de alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas
as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou.
I João 2: 27
A intuição é a capacidade do espírito humano de conhecer, de saber,
independentemente de qualquer influência exterior. É o conhecimento que chega até
nós, sem qualquer ajuda da mente ou da emoção; ela chega intuitivamente. As
revelações de deus e todas as ações do Espírito Santo se tornam conhecidas por nós
pela intuição do espírito. A nossa mente simplesmente nos ajuda a entender aquilo que
o Espírito Santo revela ao nosso espírito.
Muitas vezes, existe algo no nosso íntimo nos impelindo a fazer algo ou nos
constrangendo para que não o façamos. Essa sensação interior é a intuição do espírito.
Quantas vezes, depois de fazer ou não fazer algo, confessamos: “Dentro de mim algo
me dizia para fazer ou não fazer”. O nosso espírito está funcionando, nós é que não
damos crédito.
Ora, o homem natural não aceita as cousas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura,
e não pode entende-las, porque elas se discernem espiritualmente.
I Coríntios 2: 14
É um saber que não tem origem na mente e nem no mundo físico.
O conhecimento da intuição é chamado na Bíblia de revelação.

