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Deve-se iniciar dizendo-se que o espírito não é a alma, como muitos pensam. A
Palavra de Deus diz que o componente fundamental que dá vida ao ser humano é o seu
espírito, algo que não é o corpo nem a alma:
“Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé
sem obras é morta.” (Tg 2:26).
Note que a vida não está no corpo, e sim no espírito. Logo, o ser humano não é a
carne (o corpo), pois ele é composto de espírito, alma e corpo. Mesmo quando o corpo
morre, a essência humana (espírito) continua existindo, porque ele é, fundamentalmente,
um ser de natureza espiritual (Ec 12:7, Tg 2:26). O espírito humano continua existindo,
mesmo sem carne. Poucas pessoas entendem isso! Quando a Bíblia diz que alguém
poderá ir para o Céu quando partir da Terra, é porque o seu espírito continuará existindo,
depois da vida terrena; devendo-se lembrar que os que vão para a sepultura têm o corpo
destruído (apodrecido). Semelhantemente, se quando morrer for para o inferno, é mais
uma prova de que continuará a existir. Ou seja, independente de para onde irá após a
vida terrena, o ser humano continuará existindo. Para onde for irá todo o seu ser: espírito,
alma e corpo.
Vale destacar que, quando o ser humano se reproduz, ele não gera o espírito do
filho, porque o espírito humano não pode se reproduzir. Quem coloca o espírito no corpo
do ser humano é Deus.
“E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu.” (Ec
12:7).
“... 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)
Além disso, o espírito humano foi feito para viver sendo inspirado por Deus.
“Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz

entendido.” (Jó 32:8).
No espírito acontecem os planos, os propósitos, e as intenções (Mt 15:18) do ser
humano, porque o espírito humano é a essência dele. É no espírito que está impresso o
conhecimento dado por Deus para o ser humano realizar a sua missão (Jo 14:26, 1 Jo
2:27). O plano de Deus para um ser humano é comunicado a ele por Deus através do seu
espírito (humano) (1 Co 2:1-10, At 10:9-20, At 11:12, Gl 1:16, Sl 143:10), porque, sendo
Deus um Espírito (Jo 4:24), se comunica com o espírito humano (Rm 8:16). No primeiro
homem foi assim. Quando Deus soprou nas suas narinas estava introduzindo a Sua vida
nele, porque aquele corpo ainda não tinha a vida (Gn 2:7). Portanto, Deus colocou no
corpo do ser humano algo que o faz ser da mesma espécie do seu Criador: um ser de
natureza espiritual.
O espírito, portanto, que é a parte não material e sobrenatural é a essência humana,
colocada por Deus no corpo (Zc 12:1-2) formado pelo próprio Deus utilizando a semente
que veio dos pais. É o elemento sobrenatural que Deus usa para formar o ser humano.
É no espírito humano que acontecem as intenções e planos humanos. Portanto, os
propósitos humanos vêm do mais profundo do seu ser, ou seja, vêm da parte espiritual,
cuja sede é o coração (Mt 15:18). É através do espírito que o ser humano sente desejo e
faz planos para amar, adorar, servir, louvar, obedecer a Deus, desfrutar das maravilhas do
Reino de Deus e amar ao próximo, zelando por ele como algo feito pelo seu Criador,
tendo-o como um presente que o Criador deu para si, a fim de que possa se exercitar no
amor pelo seu semelhante aqui na Terra.
Logo, o espírito é a essência do ser humano, a qual o faz ser semelhante ao seu
Criador. É no espírito humano que se inicia e ocorre a felicidade; E ela vem de Deus.

