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Espírito, Alma e Corpo
A natureza do homem é composta de três partes: espírito, alma e corpo.
Essa verdade é exposta por Paulo em 1 Tessalonicenses 5.23:
“... e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo”.
Paulo orou por cada uma das três partes do homem. Todas são distintas e
têm seu próprio destino.
Espírito

Logo que alguém nasce de novo, o Espírito Santo faz Sua morada no
crente (conforme mostra o diagrama na página final). O Espírito vem e reside em
cada pessoa que foi salva. O espírito da pessoa é salvo e recebe a garantia de
estar com Deus por toda a eternidade. Conforme foi mostrado anteriormente, a
salvação do espírito da pessoa é totalmente gratuita e não pode ser comprada:
“Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isso não vem de vós, é
dom de Deus; não de obras, para que ninguém se glorie” (Ef 2.8-9).
A salvação do espírito é 100% gratuita. Não há nada que alguém possa
fazer para adquiri-la e não há nada que possa fazer para perdê-la. Uma vez que a
pessoa é salva, seu espírito nunca mais pode se perder porque foi salvo pela dádiva graciosa de Deus. O espírito dessa pessoa tem a garantia de estar com Deus
por toda a eternidade.
Alma
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Depois que o espírito da pessoa é salvo, uma batalha começa pela alma
da pessoa. Deus quer ver a alma salva, mas Satanás e a carne da pessoa procurarão vê-la destruída. O Espírito Santo quer salvar a alma da pessoa, e o alvo da
fé de alguém deveria ser a salvação da alma:

“… obtendo o fim da vossa fé: a salvação da vossa alma” (1 Pe 1.9).
Infelizmente esse ensino foi totalmente perdido na Igreja de hoje. O ensino
de Cristo sobre a salvação da alma e o Reino Milenar vindouro tem sido desprezado pelo corpo de Cristo morno deste século. Doutrinas falsas, materialismo e outras formas de ídolos tomaram a primazia na vida do crente medíocre.
As palavras do nosso Senhor encontradas em Mateus são muito apropriadas para hoje:
“Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua
alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma?” (Mt 16.26).
O contexto desse versículo é para crentes, porque Ele estava Se dirigindo
aos Seus discípulos. Jesus está nos dizendo que é possível os crentes perderem
sua alma.
O corpo do homem carnal batalha pela alma com o espírito do homem. O
espírito quer salvar a alma, mas o corpo quer satisfazer a si mesmo. Se a carne
ganha a batalha, então a alma é perdida!
A resposta para a guerra que se trava dentro de todo cristão verdadeiro foi
dada por Jesus:
“... Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e
siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á; e quem perder a
vida por minha causa achá-la-á” (Mt 16.24-25).
Para que a alma seja salva, o crente precisa negar a si mesmo e perder
sua própria vida por amor a Cristo. Em outras palavras, aquele que deseja salvar
sua alma deve estar disposto a negar a si mesmo e a tomar a cruz que Cristo lhe
dá para carregar. Se o crente não estiver disposto a negar a sua própria vida por
amor a Cristo, ele valorizará riquezas mundanas e prazeres em troca da sua própria alma.
Lembre-se de que a salvação do espírito é 100% gratuita e impossível de
ser adquirida pelas obras. Nesse ensino, entretanto, Jesus está instruindo o crente
sobre como salvar a alma.
Para salvar a alma o crente precisa realizar certas obras: negar a si mesmo, tomar a sua cruz e depois seguir a Jesus. Isso não poderia ser a salvação do
espírito porque as obras estão envolvidas. Jesus estava ensinando a salvação da
alma e Ele quer ter certeza de que o crente salvará sua alma.
Não é Digno de Mim
O Senhor expôs a salvação da alma de outra forma:
“Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim;
quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim; e quem

não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida
perdê-la-á; quem, todavia, perde a vida por minha causa achá-la-á” (Mt 10.37-39).
Aqui Jesus está novamente ensinando sobre a salvação da alma. Ele a
chama de “ser digno d’Ele”, e isso exige algo do crente. Isso não poderia ser a
salvação do espírito, uma vez que as obras estão envolvidas. O que está em vista
aqui é a salvação da alma. A fim de salvar a alma e ser considerado digno, o crente precisa negar seu direito a tudo e a todos. Sim, até mesmo parentes próximos
não devem preceder ao amor e à devoção de alguém a Jesus.
Para salvar a sua alma, o crente deve perder sua vida por causa d’Ele.
Para a alma ser salva, os desejos da carne (corpo) devem ser entregues aos desejos do Espírito. Tomar a cruz é crucificar os desejos da carne e permitir que o Espírito controle a vida do crente. Renunciando à vida por causa de Cristo, o crente
permite ao Espírito governar, salvando assim sua alma.
Carnal Versus Espiritual
Esse ensino sobre a salvação da alma é crucial para o bem-estar do crente. Se a carne (corpo) tiver permissão para controlar a vida do crente, sua alma se
perderá. O crente carnal permite que a carne domine sobre o espírito. Embora o
crente carnal tenha o espírito salvo, sua alma corre perigo de se perder.
O crente carnal quer manter seus prazeres mundanos e pontos de vista
de poder, riqueza e sucesso para satisfazer o ego. Por guardar ou salvar essa
vida, ele acabará perdendo sua alma.
O crente carnal é descrito no Antigo Testamento pela história de Esaú,
que vendeu seu direito de primogenitura por uma refeição (Hb 12.16-17). O cristão
carnal está mais preocupado com o aqui e agora do que com o Reino futuro. Sendo míope como Esaú, o crente carnal ficará muito desapontado se não puser Cristo em primeiro lugar em sua vida antes que seja tarde demais.
O crente espiritual, por sua vez, está preocupado com a salvação da sua
própria alma. O crente espiritual rejeita todas as pretensões aos interesses mundanos e está mais interessado em seguir a Jesus. Ele permite que seu espírito
vença a carne por meio do auxílio do Espírito Santo, salvando assim a sua alma.
A salvação da alma é o alvo da fé de alguém e deve ser a prioridade de
todo crente nascido de novo. Diretamente relacionada com a salvação da alma
está a entrada no Reino vindouro que começará logo que Jesus voltar. A entrada
nesse Reino está intimamente ligada com a salvação da alma. O crente que tem
sua alma salva no Tribunal de Cristo garante a sua entrada no Reino.

