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A alma corresponde aos pensamentos, à vontade e as decisões do ser humano. A
sede da alma é a mente, a qual se materializa, efetivamente, no cérebro, que é onde são
construídos, processados e armazenados os pensamentos; onde fica a memória. Na
Bíblia há vários trechos que nos deixam claro que o espírito é algo diferente da alma (1
Sm 1:15, Jó 7:11 1 Co 14:14-15). Veja o que Ela diz a esse respeito:
“E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e
alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de
nosso Senhor Jesus Cristo.” (1 Ts 5:23).
“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.” (Hb 4:12)
Como todo espírito possui alma, então ao colocar o espírito no ser humano, o
Senhor está lhe colocando também a alma. Veja o que a Bíblia diz:
“E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o
fôlego da vida; e o homem foi feito alma vivente.” (Gn 2:7).
“Peso da palavra do Senhor sobre Israel: Fala o Senhor, o que estende o céu,
e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele” (Zc 12:1).
Deus fez o ser humano com alma para que ele possa pensar naquilo que as
pessoas lhe ensinam e naquilo que ele aprende através de experiências em sua vida e, a
partir daí, tomar decisões certas. Além disso, a alma serve para armazenar e construir
novos conhecimentos através da sua capacidade de pensar. Deus fez a alma para
alimentar o ser humano com sabedoria e meditar sobre a abundância de sabedoria que o
Senhor tem para lhe dar, quando precisar. Além disso, a alma foi feita para ter muita
vontade de obedecer a Deus.

Ela foi colocada no ser humano para ele poder decidir corretamente sobre os
próprios pensamentos e avaliar aqueles que procedem das outras pessoas (1 Jo 4:1, 1
Tm 4:1, Jr 17:5, 9), tanto das pessoas vistas no Capítulo 2 (boas e más) quanto dos
outros seres humanos (bons e maus).
É na alma onde se manifestam pensamentos felizes, vontade de fazer outros felizes
e decisão de permanecer feliz para sempre.
Vale destacar que na Terra já viveu um casal no qual tanto o homem quanto a
mulher possuía alma perfeita, ou seja, pensamentos puros, santos, sãos. Eles tomavam
decisões acertadamente. Amavam-se plenamente, eram plenamente felizes e tinham
relacionamento íntimo com Deus, comunicando-se com Ele e usufruindo do maravilhoso
reino que o Criador lhes dera: o reino do mundo, o planeta Terra com tudo o que nele há.
No entanto, merece esclarecer que, enquanto o primeiro casal viveu em santidade e
obediência a Deus, não gerou filhos. Isso significa que nunca existiu um casal feliz que
gerasse filhos felizes de nascença, pois o primeiro casal depois de algum tempo de sua
existência perdeu a felicidade que possuía e, quando veio a gerar filhos, já era infeliz e
estes também já nasceram infelizes.
Tendo espírito e alma perfeitos, tanto o homem quanto a mulher viviam num
planeta belo e maravilhoso, dotado de tudo quanto precisavam, vivendo num
relacionamento de amor, fidelidade, intimidade e comunhão com Deus e entre si. Por isso
eram felizes de verdade e conheciam plenamente qual o verdadeiro sentido da vida,
tendo tudo o que precisavam para cumprir a missão aqui na Terra e, depois da vida
terena, irem viver no Céu com o Senhor; pois foi assim que Ele estabeleceu, como diz a
Bíblia:
“Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria
dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra
vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós
também.” (Jo 14:2-3).
“Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam
comigo, para que vejam a minha glória que me deste; porque tu me amaste
antes da fundação do mundo.” (Jo 17:24).
Conclui-se que a alma manifesta a felicidade que se inicia no espírito, a qual leva o
ser humano a desenvolver conhecimentos e pensamentos bons, ter vontades puras e
tomar decisões corretas, de acordo com a vontade de Deus.

