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a) Função da consciência
É fácil entender a consciência. Todos nós estamos familiarizados com ela. É a
capacidade de discernir entre o certo e o errado, não segundo os critérios da mente,
mas segundo uma sensação do espírito.
Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no
Espírito Santo.
Romanos 9: 1
E, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo
a cidade tão entregue à idolatria.
Atos 17: 16
Quando comparamos Romanos 9: 1 e Atos 17: 16, vemos que a consciência está
localizada no espírito humano. Testificar, confirmar, recusar, são funções da
consciência.
2.Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós
tirado quem cometeu tal ação.
3.Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei,
como se estivesse presente, que o que tal ato praticou.
4.Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, com o poder de
nosso Senhor Jesus Cristo.
I Coríntios 5: 2 – 4
Paulo diz que, em seu espírito, julgou uma pessoa pecaminosa. Julgar significa condenar
ou justificar, que são ações da consciência. É normal sua consciência condenar coisas
que sua mente aprova e sua alma deseja. E que seu espírito está ligado direto com o
Espírito Santo, seu corpo e sua mente não.
Algumas Verdades:
. Quanto mais minha consciência estiver limpa, mais estarei servindo a Deus
verdadeiramente.
. Aquele que é nascido de Deus, tem no seu espírito a voz do Espírito Santo.
. A nossa consciência tem a função de testificar conosco a vontade de Deus.
. Toda comunhão genuína com Deus é feita no nível do nosso espírito. Deus não é
percebido pelos nossos pensamentos, sentimentos e intenções, pois Ele só pode ser
conhecido diretamente em nosso espírito.
. A consciência humana sabe discernir entre o certo e o errado, sem depender do nível
de conhecimento que a pessoa possa ter da Bíblia.
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b) Função da Comunhão
Meu espírito exulta em Deus meu salvador.
Lucas 1: 47
O que se une ao Senhor é um só espírito com Ele.
I Coríntios 6: 17
Comunhão é adorar a Deus. Toda comunhão genuína com Deus é feita no nível do nosso
espírito. E só com a ação do Espírito Santo no espírito humano é que conseguimos atingir
o patamar da verdadeira comunhão e adoração.
Algumas Verdades:
. É no nosso espírito que nos unimos ao Senhor e mantemos comunhão com Ele.
. Tudo o que Deus faz, Ele o faz a partir do nosso espírito.
. É sempre de dentro para fora.
. Está é a maneira bem prática de sabermos o que vem de Deus e o quem do diabo.
. O diabo sempre começa a agir pelo corpo, de fora para dentro, dentando atingir
nossa alma, provocando desejos.
. Sempre que formos adorar a Deus, devemos nos voltar para o nosso ser interior, onde
o Espírito Santo está junto com nosso espírito.
. Não procure exercitar sua mente na hora de adorar, exercite a liberdade no seu
espírito.
. É por isso que a adoração com cânticos em línguas é mais eficiente, não confundir o
falar em línguas com adorar em línguas, o adorar em línguas é sempre um cântico
novo.
. Quando o fogo queimar no seu espírito, absorva-o completamente, deixa o espírito
humano fluir no Espírito Santo.

AQUI ESTÁ A IMPORTÂNCIA DE CONHECER O ESPÍRITO HUMANO
QUANTO MAIS VOCÊ CONHECE SEU ESPÍRITO, MAIS VOCÊ SABE RECONHECER O
ESPÍRITO SANTO.
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Precisamos separar o nosso espírito da nossa alma, caso contrário será impossível ter
maturidade no Espírito Santo e se deixar ser conduzido por Ele para servimos a Deus.
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de
dois gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é
apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
Hebreus 4: 12
A maneira como Deus nos leva a perceber o nosso próprio espírito passa por três
caminhos:
1. Primeiro caminho: Devemos entender que a alma escondo, encobre o espírito
assim como os ossos encobrem a medula. Se quisermos ver a medula temos que
quebrar os ossos. Por isso a alma precisa ser quebrada. Sem quebrantamento é
difícil percebermos o nosso espírito. Portanto a primeira maneira que Deus usa
para percebermos o nosso próprio espírito é pelo quebrantamento da alma.
Assim nos tornamos sensíveis a Deus em nosso espírito.
2. Segundo caminho: É o conhecimento da Palavra de Deus, como está escrito no
versículo acima (Hb. 4: 12). A Palavra de Deus tem o poder de separar a alma do
espírito.
3. Terceiro caminho: É a oração em línguas estranhas.
Porque, se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem, mas o meu
entendimento fica sem fruto. I Coríntios 14: 14
Quando oramos em línguas é o nosso próprio espírito orando, enquanto a mente
(alma) fica infrutífera. Portanto se ainda não ora em línguas, busque junto ao Espírito
Santo esse dom.
E a outro a operação de maravilhas; e a outro a profecia; e a outro o dom de discernir
os espíritos; e a outro a variedade de línguas e a outro a interpretação das línguas.
I Coríntios 12: 10
Paulo diz que ele serve a Deus é no seu espírito. O mesmo se aplica a cada cristão.
Precisamos aprender a exercitar o nosso espírito.
Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é
testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Romanos 1: 9
A obra de Deus em nosso espírito já foi completada, precisamos aprender a dar lugar
ao nosso espírito mais do que damos para nossa alma e corpo. Olha o que Jesus
disse:
Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; na verdade o espírito está pronto,
mas a carne é fraca.
Mateus 26: 41
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A palavra de Deus nos mostra clara e inequivocamente, que a alma humana é
composta por três partes: a mente, a vontade e a emoção.
A alma é a sede da nossa personalidade, é o nosso “EU”. É por esse motivo que, em
muitos lugares, a Palavra de Deus chama o homem de “alma”. As principais
características do homem estão na sua alma, tais como ideias, pensamentos,
sentimentos, desejos, etc. O que constitui a personalidade da pessoa são três
faculdades: mente, vontade e emoções.
1. A função da vontade
Vamos ver algumas funções da “vontade” da nossa alma.
a) “Buscar” é uma das funções da vontade da nossa alma.
Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso
Deus; e levantai-vos, e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança
do Senhor, e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar ao
nome do Senhor. I Crônicas 22: 19
b) “Recusar” também é função da vontade da nossa alma.
A minha alma recusa tocá-las, pois são para mim como comida repugnante. Jó 6: 7
A vontade é o instrumento para nossas decisões, certas ou erradas, o poder da escolha
está na vontade da sua alma.
NOSSA VIDA É A SOMA DAS NOSSAS ESCOLHAS
2. A função da mente
Vamos conhecer algumas funções da mente.
a) O “conhecimento” é função da mente, logo a mente é uma parte da alma.
Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria; se a achares, haverá galardão
para ti e não será cortada a tua esperança. Provérbios 24: 14
b) “Saber” é função da mente, e a mente é uma das partes da alma
Eu te louvarei, porque de um modo assombroso fui feito, e tão maravilhoso fui feito,
maravilhas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmos 139: 14
c) A “lembrança” está na mente, logo a mente é parte da alma.
Quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Lamentações 3: 21
A mente é a parte mais importante da alma, se a nossa mente for obscurecida, nunca
chegaremos ao pleno conhecimento da verdade, mantenha sua mente saudável.
SEM RENOVAÇÃO DA MENTE NINGUÉM EXPERIMENTA A BOA, AGRADAVÉL E
PERFEITA VONTADE DE DEUS.

