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CRISTÃO INTEGRAL – CORPO, ALMA E ESPÍRITO - parte 2  

Objetivo: 

- Entender o conceito de alma e espírito. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A NATUREZA ESSENCIAL DO HOMEM 

1 Tes 5:23 - Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na 

vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.   

 

1. ALMA X ESPÍRITO 

Alguns versículos na bíblia afirmam esta divisão de alma x espírito: 

Gênesis 2:7 - E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o 

_______________; e o homem foi feito _______________.   

Hebreus 4:12 - Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada 

alguma de dois gumes, e penetra até à _______________ da alma e do espírito, e das juntas e 

medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.  

Quando buscamos na bíblia, por inúmeras vezes aparece os termos alma e espírito e eles 

possuem diversos significados em diferentes versículos. Outras palavras também são usadas 

para estes termos: mente (sal 26.2), coração (Prov. 14.10) e etc. 

 

a) Alma 

Para falar sobre alma os escritores bíblicos usaram a palavra hebraica né·fesh ou a palavra 

grega psy·khé – Que se refere há: 

- ___________ -1 Pedro 3:20 - ...nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca; na qual 

poucas (isto é, oito) almas se salvaram pela água (Almeida corrigida fiel) 

- _____________ - Gênesis 1:24 - E disse Deus: Produza a terra alma vivente conforme a sua 

espécie; gado, e répteis e feras da terra conforme a sua espécie; e assim foi. 

- __________________ - Disse também o Senhor a Moisés em Midiã: Vai, volta para o Egito; 

porque todos os que buscavam a tua alma morreram.  Êxodo 4:19 – Mateus 16.24-25 

A alma traduz a personalidade do ser, ou seja, o ser vivente como um todo. 

 

b) Espírito 

Os escritos bíblicos usam a palavra hebraica rú·ahh e palavra grega pneú·ma ao descreverem 

a respeito do espírito. Que tem o significado de: 

_________________ - Salmos 104:29 - quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó.  

Tiago 2:26 - Assim como o corpo sem _______________ está morto, também a fé sem obras 

está morta. 

Explique em suas palavras: 

CRISTÃO INTEGRAL - 2021 

 



Alma:_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Espírito:_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. CONSERVANDO ALMA E ESPÍRITO 

Um Cristão integral se preocupa em preservar sua alma e espírito. 

a) União 

Só podemos adorar a Deus em espírito se estivermos unidos com Ele. 

1 Coríntios 6:17 - Mas aquele que se une ao Senhor é um _______________ com Ele.  

João 14:23 - Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a 

ele e faremos nele morada. 

b) Amor  

O Amor a Deus deve ser o alimento de nossa alma e espírito. 

Lucas 10:27 - Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a _______________, 

de todas as suas forças e de todo o seu entendimento  

Mateus 16:26 - Pois, que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a __________? 

Ou, o que o homem poderá dar em troca de sua alma? 

c) Purificados 

Santidade é a chave para nos mantermos purificados. 

2 Coríntios 7:1 - Amados, visto que temos essas promessas, _______________de tudo o que 

contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 

d) Conservados 

1 Tes 5:19 - Não _______________ o Espírito.    

 

SEJA UM CRISTÃO INTEGRAL: 

Que o próprio Deus da paz os santifique _______________. Que todo o espírito, a alma e o 

corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 

Tess 5:23 

 

TAREFA 

1- Revise e preencha suas apostilas. Na próxima aula teremos nosso teste. 

AVALIAÇÃO 
-Teste múltipla escolha: 8,0                                   
-Preencher todas as apostilas: 1,0 
-Assistir todos os vídeos completos: 1,0 
 


