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No caso do primeiro homem, Deus formou o corpo dele do pó da Terra (Gn 2:7), ao
passo que na geração dos demais seres humanos, os pais cooperam para a formação do
corpo físico do filho, que é a parte material do ser humano, através da relação sexual. O
homem contribui com o espermatozoide e a mulher com o óvulo.
Apesar do corpo de cada ser humano ser gerado a partir do corpo do primeiro casal
(Gn 1:28, Gn 3:20), sendo formado como resultado da fecundação do óvulo pelo
espermatozoide, esse corpo ainda não é o ser humano propriamente dito. Como foi dito,
anteriormente, o ser humano é composto de espírito, alma e corpo, sendo Deus quem
coloca o espírito humano no corpo gerado pelo casal através do ato sexual. Na realidade,
o corpo humano é feito, tecido, formado e modelado por Deus (Ml 2:14, Zc 12:2), pois
tudo está sob o Seu controle e a Sua permissão porque Deus é Soberano e Criador de
todas as coisas.
Deus fez, primeiramente, o corpo do primeiro homem, e depois que o formou
colocou, nele, a alma e o espírito (Gn 2:7, Zc 12:1-2); assim também acontece com todos
os filhos dos seres humanos: primeiro é gerado o corpo, depois Deus coloca o espírito
naquele corpo. A formação do corpo humano é feita por Deus ():
“Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe; e no teu livro todas estas
coisas foram escritas; as quais em continuação foram formadas, quando nem
ainda uma delas havia.O” (Sl 139:16).
Pois nada acontece sem o controle dEle. No caso da geração de um filho humano o
processo de formação inicia-se, materialmente, por meio do ato sexual do casal. O pai
contribui com o espermatozoide e a mãe com o óvulo. Estes dois elementos se fundem,
sob o controle do Criador, fecundando, e dão origem ao corpo humano. Vale salientar que
esse processo (como qualquer outro do universo), ocorre sob o controle de Deus.
O corpo humano é uma espécie de cápsula dentro da qual estão o espírito e a alma.
O corpo é a habitação do espírito humano, ou seja, a habitação da essência do ser
humano. Se você não consegue entender isso, peça a Deus, agora, que Ele lhe revelará.
Mas peça com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus (Hb 11:6).
Vale salientar que a mente, que é a sede da alma, se concretiza, materialmente

falando, no cérebro, que é a parte do corpo onde se forma o conhecimento gerado no ser
humano e onde ficam armazenados os ensinos recebidos diretamente de Deus e de
outras pessoas, bem como os conhecimentos construídos no cérebro a partir de outros
conhecimentos e de experiências e vivências durante toda a vida. O cérebro é, portanto,
um membro do corpo humano no qual se representam e se processam os pensamentos.
É onde se manifesta a vontade e onde ocorrem as decisões; constituindo, assim, a alma.
Por um tempo, que não se sabe ao certo quando, existiu aqui na Terra um homem e
uma mulher vivendo com os seus corpos na plenitude da perfeição. Eles eram belos e
possuíam saúde plena, porque foram feitos à imagem e conforme a semelhança de
Deus, o qual não tem doenças nem defeitos. Os corpos deles, além de não sofrerem de
qualquer enfermidade ou doença, eram alimentados com o que há de mais gostoso,
agradável e saudável. Os seus corpos foram feitos para não morrer, ou seja, para que até
hoje e por toda a eternidade futura estivessem sem envelhecer, assim como Deus não
envelhece. A pele deles, a voz, a formosura era algo extraordinário, divinamente
concebido e feito. Eram mais belos do que qualquer ser humano de hoje; porque o
“defeito” (pecado) foi deformando a formosura humana ao longo do tempo (Gn 2:17).
É no corpo que se expressam palavras e atitudes felizes, cheias de gestos de
felicidade. O cântico dos lábios felizes é inconfundível, e a dança movida por felicidade
torna pública e visível os atos felizes.
Merece destacar que há uma interdependência entre espírito, alma e corpo, de
forma que cada um destes três elementos realize a sua função específica, operando e
interagindo um com os outros de forma integrada (1 Ts 5:23, Hb 4:12).

