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1. ABSTRACT.1 

There is a great theological confusion as to the salvation 

of the body, soul, or spirit of man. 

In this work we will be bringing biblical foundation proving 

that salvation and condemnation affect spirits. Since the spirit 

of man is the only part of man that will not be extinguished 

with the biological death of man. 

 

2. INTRODUÇÃO. 

 

Algumas pessoas pensam que o homem seria, somente, um ser 

biológico. Para tais pessoas, o homem teria exclusivamente o 

corpo material. 

 

Outras pessoas acham que o homem teria corpo e alma. O corpo 

seria a parte terrena e a alma seria a parte espiritual. 

 

 Ainda, há os que defendem, conforme a bíblia, que o homem 

tem corpo, alma e espírito. O corpo é a parte material, a alma 

a vida biológica e o espírito do homem é o componente espiritual 

vindo de Deus. 

 

Por causa desta multiplicidade de entendimento quanto à 

composição do homem, surgiu uma grande confusão, teológica, 

quanto à salvação do homem.  

 

Uns dizem que a salvação será do corpo, para outros a sal-

vação seria da alma, para outros seria do espírito do homem.  

 

Complicando ainda mais, há quem defenda inexistência de 

salvação, porque para tais pessoas, o homem seria somente corpo 

material, corpo sem alma, sem espírito. 

 

                                                           
1 RESUMO EM PORTUGUÊS: Existe uma grande confusão teológica quanto a salvação ser do corpo, 

da alma ou do espírito do homem.  

 

Neste trabalho estaremos trazendo fundamento bíblico comprovando que salvação e a 

condenação incidem sobre espíritos. Posto que o espírito do homem seja a única parte do 

homem que não será extinto com a morte biológica do homem.  
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Alguns ensinam que a salvação seria uma NOVA VIDA no corpo 

físico, ainda nesta terra. O paraíso para tais crentes seria na 

terra atual, para uma existência no corpo físico mortal.  

 

Para os religiosos defensores de uma salvação do corpo fí-

sico haveria uma vida terrena nos moldes atuais. Para eles até 

procriação existiria. Ensinam isso sem amparo bíblico. Eles se 

apoiam em entendimento equivocado de passagens bíblicas.2 

 

Para muitos defensores da salvação da alma, existem passa-

gens bíblicas que são usadas para APARENTEMENTE embasar uma 

salvação da alma. No entanto, a própria bíblia ensina, clara-

mente, que a alma biológica morre, e que a salvação e a conde-

nação incidem sobre espíritos.  

 

Por outro lado, porque a bíblia ensina que a alma deixará 

de existir com a morte biológica, muitas pessoas defendem ine-

xistência de qualquer coisa depois da morte física. Para esses, 

sequer haveria salvação, porque o ser humano deixaria de exis-

tir, por completo, depois da morte biológica. 

 

Esses múltiplos entendimentos com aparência de verdade de-

vem ser jogados fora, conforme veremos neste trabalho. 

 

Na verdade, o homem é composto de alma, corpo e espírito. 

Sendo que a salvação “eterna” alcança somente o espírito do 

homem.  

 

Claro que não desconhecemos todos os muitíssimos benefícios 

que a salvação de Jesus produz no corpo, na alma, e em todos os 

“bens materiais”, dos salvos. Afinal disse Jesus: “Receba cem 

vezes tanto, já neste tempo”...3  

 

                                                           
2 O CORPO QUE RESSUSCITARÁ SERÁ UM CORPO ESPIRITUAL NÃO É O MESMO CORPO FÍSICO SEPULTADO, 
DESFEITO DEPOIS DA MORTE FÍSICA.  
 

 ROMANOS 8:23 E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós 

mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. 

 
A ressurreição do “nosso corpo” é ressurreição do “corpo de Cristo” a palavra está 
falando e UM CORPO. Ela NÃO está falando de ressurreição de corpos no plural, mas 
de um só corpo de salvos, de uma só descendência...  

 
3 MARCOS 10:30 Que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, 

e campos, com perseguições; e no século futuro a vida eterna. 
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A seguir veremos qual é a composição básica de todo ser 

humano, para desfazermos as doutrinas humanas de inexistência 

de alma e espírito nos humanos. 

 

3. QUANTO A EXISTÊNCIA O HOMEM É COMPOSTO DE QUANTAS PAR-
TES? 

RESPOSTA: Um ser humano é composto de três partes. Todo ser humano 

tem o corpo, a alma e o espírito. 

O homem foi criado à semelhança de Deus. Fomos criados 

contendo três partes, em nossa natureza existencial natural, a 

saber:4  

 

 O corpo – matéria orgânica; 

 

 A alma – vida biológica e orgânica.  

 

Corpo e alma são elementos, APENAS, DESTA TERRA.  

 

O corpo e a alma do homem são partes DO PRESENTE reino 

terreno, são elementos MORTAIS, FINITOS, MATERIAIS... 

 

A alma e o corpo são de origem genético-biológica. Como 

diz a bíblia: “É pó e ao pó voltará”;(Gênesis 3:19). 

 

 O espírito do homem é algo do reino infinito, é de origem 

celestial.  

 

O espírito do homem vem do Pai de todos os espíritos,5 vem 

de Deus. 

 

O homem tem dois pais: Um espiritual – Deus que nos concedeu 

o espírito, e os pais terrenos: Pai/mãe que nos deu o corpo e a 

alma/vida biológica.  

                                                           
4 I TESSALONICENSES 5:23 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.  

 
5 O ESPÍRITO DE CADA SER HUMANO VEM DE DEUS PAI. 

 

 HEBREUS 12:9 Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos; 

não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos espíritos, para vivermos? 

  ZACARIAS 12:1 Peso da palavra do SENHOR sobre Israel: Fala o SENHOR..., Que forma o espírito do 

homem dentro dele. 
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O corpo e a alma/vida biológica são produtos desta terra, 

são heranças biológicas, legadas pelos pais terrenos.   

 

O corpo do homem e a alma-biológica6 do homem terão fim com 

o advento da morte física. Pois, tudo que é desta terra terá 

fim, inclusive a própria terra.  

O espírito do homem, por sua vez, por ser um elemento 

eterno, vindo direto de Deus, existirá para sempre, com ou sem 

Deus.  

FUNDAMENTO COMPROVANDO QUE O HOMEM tem TRÊS PARTES, A SEMELHANÇA DE 

DEUS: 7 

 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 divisão da “alma” e do “espí-

rito”, e das “juntas e medulas”, e é apta para discernir os pensamentos 

e intenções do coração;  

 

 ISAÍAS 26:9 Com minha “alma” te desejei de noite, e com o meu “es-

pírito”, que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te; 

 

 I TESSALONICENSES 5:23 ... Todo o vosso espírito, e alma, e corpo,... 
 

A salvação e a condenação incidem somente sobre o espírito 

do homem. 

Não existirá nem corpo nem alma no reino dos espíritos, no 

reino vindouro, porque corpo e alma são elementos, são coisas 

do reino terreno, são matérias finitas. Corpo e alma morrem, 

acabam. 

                                                           
6 DIZEMOS “alma-biológica” para fazer diferença quando o tradutor da bíblia escreveu a 
palavra alma significando espírito, dando significado de alma como se fosse o espírito do 
homem.  
 

Não só o entendimento comum atribui ao termo “alma” o significado de “espírito” 
humano como a própria bíblia, muitas vezes, fala-se de alma significando espírito.  

 
Todavia, A ALMA DO HOMEM NÃO É O MESMO QUE ESPÍRITO DO HOMEM, nem tem o mesmo destino 

com a vinda da morte física. 
 
7 I JOÃO 5:7 Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo; e estes três são um. 
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4.  DEUS É ESPÍRITO e NÓS SOMOS SEMELHANTES A DEUS? 
 

Resposta: sim. Deus é espírito. Todo ser humano também tem um espí-

rito, à semelhança de Deus. 

FUNDAMENTO BÍBLICO SOBRE DEUS SER ESPÍRITO: 

 JOÃO 4:24 Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em 

verdade.  
 

Deus é espírito de vida e não alma. Nós somos criados seus 

semelhantes. O que restará após a morte biológica da alma é o 

espírito do homem.  

A morte física é exatamente a morte da alma. O encerrar da vida 

física / biológica do homem. 

FUNDAMENTO BÍBLICO SOBRE O HOMEM TER UM ESPÍRITO DENTRO DE SEU CORPO: 

 NÚMEROS 16:22 Mas eles se prostraram sobre os seus rostos, e disseram: O 

Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-

te-ás tu contra toda esta congregação?  
 

Todo ser vivo tem alma, pois alma é vida. Entretanto, 

somente os humanos tem espírito.  

 JÓ 12:10 Na sua mão está à alma de tudo quanto vive, e o 
espírito de toda a carne humana.  

 

Nesse versículo está dito claramente que há alma em 

todo ser vivo. E também aponta a existência de espírito nos 

humanos.  

Assim, embora Deus seja Deus de tudo. Aqui temos mais 

uma referência a mostrar que Deus é Deus eterno, de coisas 

eternas, entre essas coisas está o espírito do homem. 

 NÚMEROS 27:16 O SENHOR, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha 

um homem sobre esta congregação. 
 

5. O QUE OCORRERÁ COM O CORPO DO HOMEM APÓS MORTE FÍSICA? 

 
RESPOSTA: Após a morte biológica, depois da morte da alma, o 

corpo do homem irá para a sepultura. 
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FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO O DESTINO DO CORPO DO HOMEM DE-

POIS DA MORTE BIOLÓGICA: 

 

 SALMO 146:3,4 Não confieis em ... Filho de homem, em quem não há salvação. 4 Sai-

lhe o espírito, volta para a terra; ... 

O que volta A TERRA É O CORPO físico, será transformado em pó da terra.  

Por sua vez, após a morte da alma, a morte do corpo físico, o espírito 

do homem sai e retorna para Deus, conforme ECLESIASTES 12:7. 

 GÊNESIS 3:19 No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a 

terra; porque dela foste tomado; porquanto és pó e em pó te 

tornarás;  
 

O corpo e o sangue do homem serão extintos, virarão pó da terra 

com a chegada da morte biológica.  

 

 ECLESIASTES 9:5,10 Porque os vivos sabem que hão de morre,... 10 ... 

Porque na sepultura, para onde tu vais,... 

Os seres humanos, desde o pecado de Adão, passaram a estar sujeitos à 

morte física, morte da alma. A morte passou a todos desde que Eva/Adão 

pecaram.  

O que vai para a sepultura é o corpo, a parte material, do homem. 

O espírito do homem salvo retorna para Cristo. O espírito do “não salvo” 

vai para o “seol”, e depois do tribunal de Cristo vai para o lago de 

fogo.  

Um corpo morto não tem como fazer obra alguma, conforme ECLESI-

ASTES 9:10 “... Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, 

nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma.”  

A morte física é certa tendo em vista que o corpo com sua alma/vida 

biológica são partes da terra, que também terá fim na consumação dos 

séculos.  

 JÓ 34:14 Se Ele pusesse o seu coração contra o homem, e recolhesse para si o 

seu espírito e o seu fôlego, 15 Toda a carne juntamente expiraria, e o homem vol-

taria para o pó.  
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A EXPRESSÃO: “Recolhesse para si o seu espírito” 

comprova que DEUS recolhe o espírito do homem, e não a alma bioló-
gica.  

O fôlego no versículo acima é a manifestação da alma vivente, da 

vida física no corpo humano. 

A carne, ou corpo físico, voltará a ser terra. Quanto à alma, ou 

alma vivente, ela é apenas a vida terrena no corpo físico. Conforme os 

versos a seguir: 

 GÊNESIS 3:19 ... Até que te tornes à terra; porque dela foste tomado; porquanto 

és pó e em pó te tornarás.  
 

O corpo e o sangue do homem serão extintos, virarão pó da terra com 

a chegada da morte biológica. 

6. O QUE OCORRERÁ COM A ALMA DO HOMEM APÓS A MORTE FÍSICA? 

 

Resposta: Todos os seres terrenos vivos têm alma e corpo. Tanto 

o corpo quanto a alma são elementos do reino terreno, portanto 

são finitos. 

As ALMAS dos homens e de todos os seres vivos morrem, aca-

bam.  

A alma é a vida biológica.8 Ela deixa de existir com a 

chegada da morte física. 

                                                           
8 Uma das origens das confusões entre a salvação ser da alma ou do espírito do 

homem se deve a abundância de significado de alma e espírito dentro da bíblia. 

Como evitar um erro de entendimento sobre alma e espírito do homem?  

Uma forma eficiente é observar se estiver falando de algo que existi ou 

existirá na eternidade, nesse caso DEVE-SE ENTENDER QUE a tradução adequada É O 

ESPÍRITO, POSTO que, NO REINO ESPIRITUAL SOMENTE EXISTIRÁ COISAS ESPIRITUAIS, 

ETERNAS.  

Agora se está falando de algo que é passageiro ENTÃO É A ALMA, a vida 

biológica, terrena e temporal. 

 A título de esclarecimento: A palavra grega, (PSYCHÊ), traduzida para “alma” é 

usada significando uma variedade muito ampla de coisas, inclusive “espirito”.  

A palavra grega, (PNEUMA), transliterada para o português como “espírito”, também, 

é usada para significar tanto alma quanto espírito.  
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Todos os humanos, com poucas exceções, passarão pela morte 

da alma biológica. Quase todos os humanos passarão pela primeira 

morte, a morte da alma, fim da vida biológica no corpo. A alma 

biológica presente no sangue deixará de existir – com morte físico-

biológica. 

 

Temos testemunho indireto,9 bíblico, que “ENOQUE” e “ELIAS” 

foram poupados da primeira morte, eles não morreram fisicamente, 

foram transformados em corpos espirituais antes de morrerem.10  

 

Também nos ensina a bíblia que durante o arrebatamento do 

corpo de Cristo,11 os servos os quais estiverem vivos, “naqueles 

dias”, não irão passar pela morte da alma-biológica. Eles serão 

transformados em novos corpos espirituais,12 NUM ABRIR E FECHAR 

DE OLHOS,13 sem morrerem fisicamente, sem passarem pela morte 

biológica da alma.  

A consequência da morte biológica é o extermínio, o fim, da 

alma biológica.  

 

Com a chegada da morte da alma, o corpo será desfeito, 

voltará a ser pó da terra.14  

 

A vida presente no corpo é vida da alma, alojada no sangue.  
 

                                                           
9 MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O QUE É UMA TESTEMUNHA, LEIA NOSSO TRABALHO: O QUE É UMA 
TESTEMUNHA. 
 
10 Falamos que eles receberam corpos espirituais porque corpo a matéria, o corpo, não pode ir para o céu. O 
céu é lugar para espíritos, é um reino de espíritos. Esse entendimento tem fundamento bíblico. 
 
11 MAIS INFORMAÇÕES SOBRE ARREBATAMENTO LEI NOSSOS TRABALHOS: “ARREBATAMENTO SERÁ DEPOIS DA 
GRANDE TRIBULAÇÃO”, “AS MUDANÇAS NA PROFECIA DO APOCALIPSE”, “O CORPO DE CRISTO O POVO DO 
SENHOR E SOMENTE UM”. “ABC CONTRA UM ARREBATAMENTO ANTES DA GRANDE TRIBULAÇÃO”. 

 
12 I CORÍNTIOS 15:44 Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também 

corpo espiritual. 
 
13 I CORÍNTIOS 15:52 Num momento, num abrir e fechar de olhos..., nós seremos transformados. 
 
14 O CORPO VOLTARÁ A SER PÓ DA TERRA. 
 

 GÊNESIS 2:7 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. 
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FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO QUE A ALMA HUMANA É MORTAL. ELA 

DEIXA DE EXISTIR COM A MORTE FÍSICO-BIOLÓGICA: 

 

 JÓ 11:20 Porém os olhos dos ímpios desfalecerão, e perecerá o seu refúgio; e a 

sua esperança será o expirar da alma; 

 

 SALMOS 22:29..., Todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele; e 

“nenhum poderá reter viva a sua alma”;  
 

O trecho bíblico, acima: “Nenhum poderá reter viva a 

sua alma” é mais uma prova que a “alma” de todos os 

homens morrerem, as almas de todos irão morrer.  
 
Nenhum homem pode manter a sua alma viva. Portanto, as almas, por ter 
morrido, não irão voltar para Deus.  

 

 ISAÍAS 53:12 Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá 

ele o despojo; porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado 

com os transgressores; ...; 
 

O que morreu de Jesus filho do homem foi a vida biológica presente 

no sangue derramado na cruz. A alma biológica morre. 

 JÓ 36:14 A ”sua alma morre” na mocidade, e a sua 

vida perece ...  
 

Como vimos no verso acima, alma morre. Ela é sinônima de vida 

perecível. A vida terrena deixa de existir com a morte da alma bilógica.  

Se alma voltasse para Deus teríamos uma contradição na bíblia, 

pois Deus é Deus de vivos, e não de mortos.  

Caso a alma voltasse para Deus, o Senhor seria Deus das almas 

mortas às quais estariam voltando para Ele.  

Quando Deus diz que a alma que pecar essa morrerá está apontando 

a consequ ência espiritual do pecado. Deus estar falando da morte 

espíritual do espírito do homem por causa do pecado.  

Alargando o entendimento bíblico: É sabido que o espírito do homem 

é quem responde pelos pecados do homem. Também é do conhecimento comum 

que todos os homens são mortais, por isso morremos, independente, de 

pecados.  
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A pessoa viva, com alma biológica viva, PECA e o resultado é a 

morte ESPIRITUAL, a condenação do Espírito de tal pessoa, e não uma 

morte física, biológica.  

Se o resultado do pecado fosse a morte física, morte da alma, já 

não existiria mais seres humanos vivos na terra, pois TODOS os humanos 

PECAM.15 

Os humanos morrem biologicamente por sermos mortais, e não por 

causa de pecados, pois quer estejamos com pecados, ou com o perdão 

deles, nossas almas continuam morrendo por serem finitas, terrenas, 

mortais. 

Todos os seres vivos da terra contam seus dias para a morte 

da alma. Cada dia vivido É UM DIA a menos que teremos, é um dia 

mais próximo da morte da alma vivente... 

A morte física é exatamente a morte da alma, o fim da vida física. A 

morte física é o fim da existência do homem neste reino terreno. Esta morte 

não se presta a quitar, apagar pecados.  

A única morte física que pode apagar pecados é a morte de Jesus. 

ELE FEZ ISTO UMA SÓ VEZ, POR TODOS NÓS.16 

7. ONDE RESIDE A ALMA DENTRO DO CORPO DO HOMEM? 
 

Resposta: A alma de todo ser vivo está no sangue de cada ser 

vivo. Cada ser vivo tem seu tipo de “sangue”. É neste elemento, 

“corpóreo, material, líquido”, onde reside à vida biológica, “a alma” 

de todos os seres vivos está no sangue. O sangue é a morada da alma, 

é o lugar onde a vida biológica se aloja, nos seres vivos terrenos. 

                                                           
15LEIA NOSSO TRABALHO, “QUEM NÃO TEM PECADO LANCE A PRIMEIRA PEDRA”, PARA MAIS DETALHES 
SOBRE O PECADO DE TODOS OS HUMANOS. 

 
16 VEJAMOS fundamentos bíblicos: 

 II CORÍNTIOS 5:15 E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele 

que por eles morreu e ressuscitou.  
 

Ele morreu fisicamente uma vez porque o HOMEM, igualmente, morre uma SÓ vez, segundo 

está escrito em Hebreus, a seguir: 

 HEBREUS 9:26-28 De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas 

agora na consumação dos séculos uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si 

mesmo. 27 E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo , 28 Assim 

também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, 

aos que o esperam para salvação. 
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A alma é algo, “mortal”, “incorpóreo”, “imaterial”. Ela é a vida 

biológica, “ESTÁ” no sangue. A bíblia fala disso ao ponto do próprio 

sangue ser chamado de vida. 

Faz-se necessário diferençar a vida biológica do próprio sangue. 

A alma, a qual é um elemento humano invisível, fica dentro do sangue. 

A alma está inserida num elemento material, classificável, palpável, 

visível...  

Dizemos isso para explicar que ao se doar sangue está doando um 

elemento físico, e não a própria “alma biológica”. Não se doa alma, 

algo imaterial, elemento invisível. A doação de sangue é doação de 

algo visível, material... 

Quem doa sangue doa TECIDO ORGÂNICO. Ninguém doa sua própria 

alma, nem parte de sua alma.  

Quem recebe sangue não recebe outra alma, nem parte da alma de 

outro ser humano. Sangue é sangue e alma é alma. Sangue é matéria 

biológica, e alma é vida biológica. 

A vida, ou melhor, a alma vivente de todos os seres vivos está 

no sangue. 

FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINANDO ONDE RESIDE A ALMA BIOLÓGICA DO HOMEM: 

 LEVÍTICOS 17:11 Porque a vida da carne está no sangue; 14 

Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue; ... 

 

8. TODAS AS ALMAS, TODAS AS VIDAS BIOLÓGICAS SÃO IGUAIS? 

Resposta: Não. Cada ser vivo tem a sua própria forma de vida. Cada 

ser tem seu tipo de alma vivente, conforme a sua espécie.  

Muito embora, todos os seres vivos tenham a sua alma, e TAMBÉM 

o seu próprio tipo de sangue. Os tipos de sangue e de alma são conforme 

a espécie de cada tipo de ser vivo. 

FUNDAMENTO DEMONSTRANDO QUE O SANGUE DE CADA ALMA VIVENTE, QUE É 

PRODUTO DESTA TERRA, É CONFORME A SUA ESPÉCIE: 

 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; 

 

mailto:revelacaodabiblia@gmail.com


SALVAÇÃO É DO CORPO, DA ALMA OU DO ESPÍRITO DO HOMEM? 
 

13 
SALVAÇÃO É DO CORPO DA ALMA OU ESPÍRITO DO HOMEM.DOCX 
PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR e-mail revelacaodabiblia@gmail.com 
VERSÃO DE: sexta-feira, 29 de maio de 2020 --  18:10:33. 

   GÊNESIS 1:21 E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma 

vivente que as águas abundantemente produziram conforme 

as suas espécies; ... E viu Deus que era bom. 
 

 Como vemos, todos os seres vivos têm alma, ou seja, ELES TÊM 

VIDA. Todavia somente os homens têm espírito.  

 O homem, a semelhança de Deus, também é trino,17 conforme dito 

por JESUS e escrito pelos apóstolos.  

A seguir falaremos um pouco sobre a questão vida e morte de 

espírtos. 

9. O QUE OCORRE COM O ESPÍRITO DO HOMEM APÓS A MORTE FÍSICA? 

 
RESPOSTA: O espírito do homem voltará para Deus, porque não 

pertence a este mundo finito-material.  

 

O espírito humano, por ser um elemento eterno, existirá 

sempre, com Deus se salvo, ou no lago de fogo, sem Deus, se o 

homem for condenado.  

 

Resumidamente salvação é o livramento da morte eterna, li-

vramento do lago de fogo, uma livrança dada por Deus, ao espí-

rito do homem, que aceitou a Jesus como seu salvador. 18  

 

A salvação, ou a condenação, do homem incidirá somente sobre 

o espírito do homem, posto ser o único elemento humano que 

restará depois da morte da alma/corpo humano. 

 

O espírito do homem é uma essência espiritual, dado por 

Deus a todo homem.  

 

Espírito do homem é um ELEMENTO NÃO PERTENCENTE AO PRESENTE 

REINO, portanto, o espírito do homem é algo não material, não 

finito, não extinguível...  

 

                                                           
17 EMBORA NÃO EXISTA A PALAVRA TRINDADE NA BÍBLIA EXISTEM VERSÍCULOS NOS GARANTE QUE DEUS 
PAI, FILHO ESPÍRITO SANTO FORMAM UMA SÓ PESSOA DIVINA. 
 
18 Para maiores detalhes sobre salvação sugerimos ler nosso trabalho: “ENTENDA O QUE É CÉU 
E INFERNO”. 
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Dentre as criaturas deste mundo somente o ser humano recebeu 

espírito.  

 

O espírito do homem permanecerá depois da morte da alma. 

Após a morte biológica do corpo/alma vivente o que é espiritual 

continuará no reino espiritual. 

 

A segunda morte, a morte do espírito do homem, será uma 

existência eterna no lago de fogo.19 A segunda morte não elimina 

os espíritos, ao contrário da primeira morte que põe fim a alma 

biológica, e consequentemente põe fim ao corpo físico.  

 

A existência do espírito do homem em tormento eterno é 

denominada na bíblia de segunda morte. 

 

O lago de fogo é destinado apenas a espíritos os quais não 

foram salvos por Jesus.  

 

Quanto ao espírito do homem: Se foi salvo irá para Cristo. 

Como ensina a bíblia: “Ausente no corpo presente com Cristo”, 

habitando com Cristo.20  

 

NO ENTANTO, se o espírito não foi salvo, inicialmente, irá 

para o seol/hades/infernus, e depois, do tribunal de Cristo, 

será lançado no LAGO DE FOGO ETERNO. 

 

Antes da primeira vinda de Jesus os espíritos dos salvos 
iam para o “seio de Abraão”.21  

 

                                                           
19 FUNDAMENTO BÍBLICO EXPLICANDO O QUE É A SEGUNDA MORTE – LUGAR DESTINADO AOS ESPÍRITOS 

NÃO SALVOS – UM LAGO DE FOGO: 

 APOCALIPSE 2:11 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: O que vencer não receberá o dano 

da segunda morte; 

 APOCALIPSE 20:6 Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre estes não tem 

poder a segunda morte; ... 

 APOCALIPSE 20:14... Lago de fogo. Esta é a segunda morte; 

 APOCALIPSE 21:8 Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornica-

dores, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e 

enxofre; o que é a segunda morte. 

 
20 II CORÍNTIOS 5:6,8 ...Sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor 8 Mas temos confiança e 

desejamos antes deixar este corpo, para habitar com o Senhor; 

 
21 LUCAS 16:22 E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão... 
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Jesus subiu para o céu, e levou cativo o cativeiro – LEVOU 

o seio de Abraão.22 Portanto, atualmente, os salvos vãos para 

onde Cristo estar. Ali, permanecem aguardando a ressurreição 

quando então receberão novos corpos espirituais. 

 

Nem no céu nem no lago de fogo haverá alma - vida biológica, 

nem carne - corpo biológico. Posto que, o céu e o lago de fogo 

são pré-destinos apenas para espíritos.  

 

Ensinar que o espírito do homem também seria extinto, com 

a segunda morte, leva muitas pessoas a não se preocuparem com a 

eternidade, nem em ter uma vida longe do caminho de Deus.  

 

Alguns vivem irresponsavelmente, por acharem que o espírito 

do homem não ficaria em sofrimento eterno. Tais pessoas pensam 

que os espíritos seriam extintos pela primeira morte, ou pela 

segunda morte.  

 

A verdade é que os espíritos não deixam de existir, com a 

chegada da primeira morte, nem com a vinda da segunda morte.  

 

O espírito do homem é um componente eterno dado ao homem. 

Esse elemento, entregue ao homem, sempre existirá eternamente.  

 

Se o humano estiver salvo seu espírito irá para a comunhão 

eterna com Deus.  

 

Se a pessoa estiver condenada, o espírito dela será lançado 

no hades/seol, até a chegada do tribunal de Cristo, e depois 

será lançado no lago de fogo. 

 

Através da salvação, operada por Jesus, o espírito do homem 

será poupado da morte eterna, será salvo da segunda morte.23  

                                                           
22 EFÉSIOS 4:8 Por isso diz: Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, ... 

 
23 HÁ UMA SENTENÇA DE MORTE SOBRE O HOMEM. 
 

 SALMOS 102:18-20 Isto se escreverá para a geração futura; e o povo que se criar louvará ao SENHOR. 19 Pois 

olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus o SENHOR contemplou a terra, 20 Para ouvir o gemido dos presos, 

para soltar os sentenciados à morte; (MORTE ETERNA). 
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10. O QUE OCORRERÁ COM o “ESPÍRITO” DO HOMEM DEPOIS DO FIM DA 
VIDA TERRENA? 

Resposta: O Espírito do homem voltará para Deus. No entanto, existem 

dois tipos de volta.  

Um retorno pode ser uma volta do espírito humano salvo por Jesus. 

Esse espírito salvo ressuscitará na primeira ressurreição, neste caso 

será um regresso para salvação eterna. 

O outro retorno do espírito do homem seria um regresso para 

condenação ao lago de fogo, nesse caso haveria uma passagem temporária 

pelo hades/seol.  

Caso o homem não tenha aceitado a salvação o seu espírito voltará 

para Deus na segunda ressurreição, a ressurreição dos injustos. Neste 

caso voltará para receber a sentença de condenação eterna ao lago de 

fogo. 

FUNDAMENTO FALANDO DA VOLTA DO ESPÍRITO DO HOMEM PARA TER UM ENCONTRO 

DEUS, QUE ESTEJA SALVO OU NÃO: 

 ECLESIASTES 12:7 E o pó volte a terra, como o era, e o espírito volte a 

Deus, que o deu;  
 

O que volta para Deus é o espírito do homem e não a alma/vida 

biológica. Pois a alma é apenas a vida biológica presente no corpo dos 

seres vivos terrenos.  

 

Tanto os seres animais quanto os vegetais tem vida biológica. 

Todos os seres vivos terrenos tem alma/vida biológica terrena. 
 

 JÓ 34:14 Se Ele ... Recolhesse para si o seu espírito ... 
 

O que é recolhido por Deus é o espírito do homem... 

11. O QUE OCORRERÁ COM o ESPÍRITO DO HOMEM QUE RETORNOU 
SALVO? 
 

RESPOSTA: O espírito de quem foi salvo por Jesus se unirá eternamente 

com Jesus, no dia do arrebatamento, no dia do casamento de Jesus com 

seu corpo.  

FUNDAMENTO BÍBLICO: 

 I CORÍNTIOS 5:5 ..., Para que “o espírito seja salvo” no dia 

do Senhor Jesus; 

Comentado [GG1]:  
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O espírito é o que vai ser salvo no dia do Senhor. Essa é verdadeira e 
eterna salvação. 
 
Quando uma alma é salva pelo Senhor na realidade ela foi poupada da 
morte física, ou recebeu alguma benção material.  

 
Exemplos de salvação terrena: Ressurreição de Lazaro, de Tabita, do 
filho de Sunamita, de Dorcas ... Todos esses servos voltaram a morrer 
fisicamente. 
 
Lembrando que salvação, SOTERIA, é toda ação do Senhor em favor dos 
servos. (Soteria é saúde, é segurança, é vitória, é ressurreição fí-
sica...). 
  
Uma SALVAÇÃO realizada no corpo físico, na alma, é um ato passageiro.  

 
 II TIMÓTEO 4:22 O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito... 

 

A salvação eterna é do espírito do homem. Através da salvação, o 

espírito do homem “salvo” passa a ser um corpo com Cristo, passa a ter 

comunhão, com Jesus.  

 

Através da salvação eterna passamos a ser corpo de Cristo. Isso 

se consumará no arrebatamento do corpo de Cristo. 

 APOCALIPSE 22:6 Disse-me ainda: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, 

o Deus dos espíritos dos profetas, ... 

 

Deus dos espíritos dos profetas, e não Deus das almas dos profe-

tas...  

Deus é Deus de vivos. Os espíritos dos profetas permanecem vivos 

na eternidade.  

A alma, ou vida biológica, dos profetas extinguiu-se quando eles 

morreram. 

 SALMO 146:3,4 Não confieis em ... Filho de homem, em quem não há salvação. 4 Sai-

lhe o espírito, volta para a terra; ... 

O que volta A TERRA É O CORPO físico, e será transformado em pó da 

terra.  

O espírito do homem sai e vai para Deus – se foi salvo, ou para o seol 

– se foi condenado.  

 GÁLATAS 6:18 A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o 

vosso espírito!...; 
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A graça de Deus alcançou todo o nosso ser. Seja corpo, alma e, em 

especial, o “espírito do homem”.  

 

Se a graça tivesse alcançado apenas o corpo e a alma do homem o 

espírito do homem estaria sem a graça, e iria para o lago de fogo.  

 

Se a salvação fosse apenas do corpo e da alma do homem, neste 

caso, a salvação não teria efeito eterno por não ter alcançado o espí-

rito do homem, a porção humana que é eterna. 

 

Graças damos a o Senhor por nos ter dado uma salvação completa: O 

corpo, a alma e o espírito do homem, em especial dos servos, estão nas 

mãos do Senhor, mas somente os espíritos voltarão para Deus, para o 

reino espiritual, por ter vindo de lá. 

12. O QUE OCORRE COM OS ESPÍRITOS HUMANOS QUE VOLTOU SEM 
SALVAÇÃO? 
 

RESPOSTA: Depois da morte “da alma”, o espírito de quem FOI CONDENADO, 

ficará em tormento, no seol/hades, até o dia do juízo final. Quando 

então, depois de sentenciado no tribunal de CRISTO, será lançado no 

LAGO DE FOGO eterno. 

O cativeiro do espírito, no lago de fogo, em sofrimento, é cha-

mado de segunda morte, morte do espírito.  

FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINANDO QUE O CATIVEIRO NO LAGO DE FOGO É A 

SEGUNDA MORTE:  

 APOCALIPSE 21:7-8 Quem vencer, herdará todas as coisas; e eu serei seu Deus, e ele 

será meu filho. 8 Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos 

homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a 

sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre; o que é a segunda morte.  
 

O que morre fisicamente NO HOMEM é a “alma vivente”, e por conse-

quência o corpo fica sem vida terrena.  

O que morre espiritualmente no homem, é o espírito do homem.  

A morte espiritual é uma situação de condenação, de ausência de 

salvação.  

A morte espiritual não elimina o espírito do homem. Ela elimina a 

“comunhão” com Deus, tendo como consequência a condenação ao lago de 

fogo. 

 APOCALIPSE 20:15 E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi 

lançado no lago de fogo; 

  

 APOCALIPSE 2:11 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: O que 

vencer não receberá o dano da segunda morte. 
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A sagrada escritura fala que o salário do pecado é a morte.24 

Entretanto, não se trata apenas da morte física, mas da morte do espí-

rito. A morte da alma vivente não é suficiente para pagar pecados.  

REPRISANDO... 

13. A SALVAÇÃO É PARA SALVAR O HOMEM DO QUÊ? 

 

RESPOSTA: A salvação tem por finalidade livrar o espírito do homem 

da morte eterna,25 livrar do lago de fogo. 

Após a primeira morte, que é a morte da alma vivente, a qual é 

o fim da vida físico-terrena, haverá um juízo e o espírito dos que 

não foram salvos irão para um lugar de tormento, chamado de lago de 

fogo.  

O espírito do homem existirá para sempre. Estará com Deus se for 

salvo por Jesus, ou sem Deus, por não ter aceitado a salvação pro-

posta, através de Jesus.  

REPRISANDO... 

14. SALVAÇÃO É DA ALMA OU DO ESPÍRITO DO HOMEM? 
 

RESPOSTA: Lendo a Bíblia, descuidadamente, poderemos ficar confusos 

quanto à salvação ser da alma, ou do espírito.  

Isto se deve ao fato das traduções da bíblia fazerem uma grande 

mistura entre as palavras alma, vida, espírito, pessoa, sentimento, 

mente/coração, entendimento.  

Principalmente, fala-se de alma como se fosse o espírito, ora 

fala de espírito ao invés de alma. Usa-se alma até como sinônimo de 

vida animal. Até mesmo alma substituindo o sentimento humano, pensa-

mento, mente, coração, etc.  

Todavia, em que se fale de formas as mais diversas possíveis, o 

que de fato vai voltar para Deus, salvo ou não, é o espírito DO HOMEM.  

                                                           
24 ROMANOS 6:23 Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo 

Jesus nosso Senhor. 

25 HÁ UMA SENTENÇA DE MORTE SOBRE O HOMEM. 

 SALMOS 102:18-20 Isto se escreverá para a geração futura; e o povo que se criar louvará ao SENHOR. 19 Pois 

olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus o SENHOR contemplou a terra, 20 Para ouvir o gemido dos presos, 

para soltar os sentenciados à morte; (MORTE ETERNA). 
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FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE A SALVAÇÃO É DO ESPÍRITO DO HOMEM: 

 JÓ 10:12 Vida e misericórdia me concedeste; e o teu cuidado guardou o meu 

espírito; 

 I CORÍNTIOS 5:5 ..., Para que “o espírito seja 

salvo” no dia do Senhor Jesus. 
 

Salvação é do espírito do homem, não da alma. Se salvação fosse 

da alma/vida biológica os crentes não morreriam fisicamente, isso por 

que alma é vida terrena, vida biológica. 

As palavras alma e espírito, no original, muitas vezes recebem 

tradução como se fosse SINÔNIMO uma da outra, e até para significar 

outras coisas, por exemplo: animais, sentimento humano, etc. 

Exemplo de tradução de espírito por alma é encontrado no livro 

de APOCALIPSE, capítulos 6 e 20.26 Aqui, nestas passagens bíblicas, 

se trata de espíritos de homens, posto que a alma tenha fim. A alma 

não poderia estar na presença de Deus depois de extinta, depois de 

não mais existirem.  

Por tudo repetimos: A alma de todo ser vivente neste mundo 

morre,27 inclusive a alma do homem, certamente que a tradução mais 

acertada para essas passagens de apocalipse seria: “OS ESPÍRITOS” dos 

que foram mortos, pois os espíritos não deixarão de existir com a 

morte da vida biológica, morte da alma.  

Os tradutores, no livro de apocalipse,28 não deveriam ter tradu-

zido o original para a “alma dos que morreram”, pois, alma não exis-

tirá depois da primeira morte. A morte física é, exatamente, o fim da 

alma vivente. 

                                                           
26 NO ORIGINAL DA BÍBLIA EM HEBRAICO, AS PALAVRAS PARA ALMA E ESPÍRITO SÃO TRADUZIDAS na 
língua portuguesa, dentro da bíblia, TANTO SIGNIFICANDO ALMA COM SIGNIFICADO ESPÍRITO. 
Mas, o correto é entender que alma morre e é terrena, não estará o reino vindouro dos 
espíritos, onde não haverá coisas matérias, nem carne, nem sangue. 

 
27 ALMA MORRE, ALMA TEM FIM, É FINITA, É DESTE MUNDO APENAS...  

 APOCALIPSE 16:3... Morreu no mar toda a alma vivente; 

 SALMO 22:29... Todos os que descem ao pó... E nenhum poderá reter viva a sua alma; 

 JÓ 36:14 A sua alma morre na mocidade, e a sua vida perece... 

 
28 DEVERIA TER SIDO TRADUZIDO PARA “ESPÍRITOS” E NÃO ALMA, POIS ALMAS MORREM TEM FIM. 
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Pois bem, fala-se de alma vivente como se fosse o espírito, ora 

fala de espírito ao invés de alma vivente.  

Todavia, em que se fale de formas as mais diversas possíveis, o 

que de fato vai voltar para Deus, salvo ou não, é o 

espírito DO HOMEM.  

Muito embora, a bíblia cita a presença de almas no além-morte 

devemos entender que se trata do espírito do homem. Porque, a bíblia 

é claríssima ao dizer, de GÊNESIS AO APOCALIPSE, que a alma morre, a 

alma tem fim, a alma não permanece viva para sempre...  

Das três partes que compõem um ser humano somente uma, o espírito 

do homem, voltará para Deus, por ter vindo de Deus.  

Nada vai para a eternidade de Deus, para o reino celestial, se 

não tiver vindo de lá.  

Como corpo e alma são produtos desta terra, não poderão ir para 

o reino espiritual, porque não são espíritos. 

Assim sendo, sabemos que não retornará para Deus “o corpo do 

homem que é matéria orgânica desta terra. O corpo do homem voltará a 

ser pó da terra”.29  

Também, é sabido que não voltará para Deus “a alma do homem a 

qual é vida biológica terrena, presente no sangue”.  

O que estamos dizendo vai além de entendimento bíblico. A própria 

bíblia diz que o sangue, ou seja, A ALMA BIOLÓGICA não irá PARA O 

CÉU, NÃO IRÁ HERDAR O REINO DE DEUS. 

FUNDAMENTO BÍBLICO DIZENDO QUE a ALMA a vida que estar 

no SANGUE, ou seja, a VIDA BIOLÓGICA, por ser corrup-

tível, mortal, NÃO VAI PARA O CÉU: 

 I CORÍNTIOS 15:50-53 E agora digo isto, irmãos: que a carne e “o sangue 

não podem herdar o reino de Deus”, nem a corrupção herdar a 

                                                           
 APOCALIPSE 6:9 “E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos 

por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram.”; 

 APOCALIPSE 20:4... Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de 

Deus,...  

 
29 O CORPO DO HOMEM É MATÉRIA TERRENA E VOLTARÁ A SER TERRA APÓS A MORTE BIOLÓGICA.  

 GENESIS 3:19 No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra; porque dela foste tomado; 

porquanto és pó e em pó te tornarás.  
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incorrupção... E nós seremos transformados. 53 Porque 

convém que isto que é corruptível se revista da 

incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da 

imortalidade. 

Observe algo a mais no trecho acima: “O sangue não podem herdar o reino 

de Deus”. Saiba que é no sangue que habita a “alma”, a “vida biológica” 

e a palavra de Deus ensina que a alma/sangue NÃO HERDARÁ O REINO DE 

DEUS.  

O versículo 53 esclarece porque a carne e o sangue, a alma vivente, 

não podem ir para o céu, POR SEREM CORRUPTÍVEIS E MORTAIS. VEJAMOS 

ISSO: “Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que 

isto que é mortal se revista da imortalidade.” 

O que herdará o reino de Deus é o Espírito do homem, se 

voltar para Deus, na primeira ressureição, salvo por Jesus. 

POs serem eternos, os espíritos dos homens 

voltarão para Deus.  

Os espíritos dos salvos retornarão para 

bonanças eternas, e os que não estiverem salvos, 

voltarão para o juízo do tribunal de Cristo, na 

segunda ressurreição. 

Isto é o que ensina a bíblia: Alma não vai para o céu, nem 

para o lago de fogo. O que poderá ir para lago de fogo, ou ir 

para a comunhão eterna com Deus é o espírito do homem. 

O sangue, a vida de cada alma vivente, é produto desta 

terra, é conforme a sua espécie.  

FUNDAMENTO BÍBLICO DIZENDO QUE ALMA É FRUTO DESTE MUNDO:  

 GÊNESIS 1:24 E disse Deus: Produza a terra alma vivente con-

forme a sua espécie; gado, e répteis e feras da terra conforme a sua espécie; 

e assim foi; 

 
Se salvação fosse de almas, haveria de haver salvação de 
gado, de répteis, de todas as feras da terra, tendo em vista 
que todos eles têm ‘ALMA/VIDA BIOLÓGICA’. 

 

Formatado: Recuo: Primeira linha:  0 cm
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  GÊNESIS 1:21 E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma 

vivente que as águas abundantemente produziram conforme 

as suas espécies; e toda a ave de asas conforme a sua espécie; e viu Deus que 

era bom. 
 

A seguir apresentaremos variados significados ATRIBUÍDOS 

pelos tradutores para as palavras alma e espírito.  

O uso figurado da palavra alma, ás vezes, facilita e, ás 

vezes, dificulta entender a informação bíblica. Pois, nesses 

casos, somente analisando o contexto bíblico é que se chegará à 

verdadeira informação além da tradução bíblica. 

15. TRADUÇÃO DE ALMA SIGNIFICANDO A PRÓPRIA PESSOA, O INDIVÍ-
DUO. 

 

A alma é a vida biológica, vida presente no sangue dos seres 

vivos. 

 

A alma pode ser extirpada, morta, chegar ao fim. Neste item 

iremos mostrar o uso da palavra alma significado a própria 

pessoa o indivíduo. Nos casos a seguir, a palavra alma é usada 

em sentido figurado. 

 

FUNDAMENTO BÍBLICO DE PERSONIFICAÇÃO, FIGURAÇÃO DA PALAVRA ALMA: 

 

 GÊNESIS 17:14 E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver cir-

cuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo; quebrou a minha ali-

ança; 

 

 GÊNESIS 19:20 eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é 

pequena; ora, deixe-me escapar para lá (não é pequena?), para que minha alma 

viva; 

 

 GÊNESIS 46:27 E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram duas almas. 

Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, eram setenta; 

 SALMO 131:2 Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança 

desmamada de sua mãe; a minha alma está como uma criança desmamada; 

 

 JÓ 33:20 De modo que a sua vida abomina até o pão, e a sua alma a comida 

apetecível;  
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 JÓ 24:12 Desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos exclama, 

...;  

 

 JÓ 14:22 Mas a sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta; 

 

 JÓ 7:15 Assim a minha alma escolheria antes a estrangulação; e antes a morte 

do que a vida; 

 

 EZEQUIEL 18:20 A alma que pecar, essa morrerá; ...;30 

 

 ÊXODO 12:15 Sete dias comereis pães ázimos; ao primeiro dia tirareis o fer-

mento das vossas casas; porque qualquer que comer pão levedado, desde o pri-

meiro até ao sétimo dia, aquela alma será cortada de Israel; 

 

 ÊXODO 31:14 Portanto guardareis o sábado, porque santo é para vós; aquele 

que o profanar certamente morrerá; porque qualquer que nele fizer alguma obra, 

aquela alma será eliminada do meio do seu povo; 

  

 ÊXODO 4:19 Disse também o Senhor a Moisés em Midiã: Vai, volta para o Egito; 

porque todos os que buscavam a tua alma morreram; 

 ÊXODO 12:4 Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só 

com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas; cada um con-

forme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro; 

 PROVÉRBIOS 11:25 A alma generosa prosperará e aquele que atende também 

será atendido; 

 

 PROVÉRBIOS 18:7 A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios 

um laço para a sua alma; 

 

 PROVÉRBIOS 13:4 A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, 

mas a alma dos diligentes se farta; 

 

 PROVÉRBIOS 21:23 O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua 

alma das angústias; 

 

                                                           
30 ÊXODO 32:33 Então disse o SENHOR a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. 
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 LUCAS 12:19 E direi a minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para 

muitos anos; descansa, come, bebe e folga; 

 

 PROVÉRBIOS 19:15 A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente 

padecerá fome. 

 

A seguir mais uso figurado da palavra alma. 

16. TRADUÇÃO DE ESPÍRITO SIGNIFICANDO ALMA VIVENTE DE ANIMAIS 
E PESSOAS. 

A palavra espírito deveria ter sido usada, pelos tradutores da bíblia, somente para 

significar essência espiritual, existência não terrena vinda de Deus... Isso teria evitado 

muitas confusões e teologias absurdas.  

 

Neste item iremos ver a palavra espírito significado, pessoas, animais, E ALMA 

VIVENTE. (ALMA). 

 

FUNDAMENTO BÍBLICO SOBRE DIVERSIDADE DE SIGNIFICADO, DADO 

PELOS TRADUTORES DA BÍBLIA, PARA A PALAVRA ESPÍRITO: 
 

 GÊNESIS 7:15 E de toda a carne, em que havia espírito de vida, entraram 

de dois em dois para junto de Noé na arca; 

 

Traduziram alma vivente, os animais, para espírito de 

vida.  

 

Com isso, alguém desavisado poderá achar que há espí-

rito em animais. No entanto, espírito é essência exclusiva 

dada, por Deus, aos homens. 

 

 GÊNESIS 7:22 Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, 

tudo o que havia em terra seca, morreu; 
 

Espírito não respira ar. Espírito também não se classifica como 

habitante da terra seca... Portanto, aqui o original bíblico foi tra-

duzido para espírito quando deveria ter sido traduzido por alma vivente, 

ou simplesmente por animais e humanos.  

 

Esse versículo abrange os Animais e as pessoas. “Tudo que havia 

em terra seca”. Bom, infere-se por esse versículo que os seres vivos 

aquáticos não foram mortos pelo dilúvio. 
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 GÊNESIS 6:17 Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para 

desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus; tudo o que 

há na terra expirará; 

 

Espírito de vida deveria ter sido traduzido para alma VIVENTE ou ‘vida’.  

 

 GÊNESIS 9:15 Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, 

e entre toda a alma vivente de toda a carne; e as águas não se tornarão mais 

em dilúvio para destruir toda a carne. 

 

Todo ser vivo animal tem alma vivente. 

 

A seguir mais uso figurado da palavra alma. 

17. TRADUÇÃO DE ALMA SIGNIFICANDO MENTE/CORAÇÃO DE PESSOAS. 

 

Mais uma vez os tradutores usaram figuradamente a palavra 

alma. No texto abaixo, foi usado alma no lugar de pessoa, mente, 

coração, atitude... 

 

Literalmente alma não tem vontade, não se expressa como 

personalidade, com livre-arbítrio.  

 

FUNDAMENTO BÍBLICO: 

 

 I CRÔNICAS 28:9 E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-

o com um coração perfeito e com uma alma voluntária; porque esquadrinha o 

Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos; se o 

buscares, será achado de ti; porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. 
 

A seguir mais uso figurativo da palavra alma. 

18. TRADUÇÃO DE ALMA SIGNIFICANDO CORPO DE PESSOAS. 

 

O que é lançado na cova, na sepultura é o corpo do homem. Nem alma nem espí-

rito são colocados dentro de catacumba.  

 

No mínimo, a passagem abaixo é uma figura de linguagem onde a palavra alma 

foi usada no lugar da palavra CORPO. 

 

FUNDAMENTO BÍBLICO PARA USO DE ALMA NO LUGAR DE corpo do HO-

MEM: 
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 JÓ 33:22 E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos que trazem 

a morte. 

O que vai para a sepultura é o corpo. A alma morre deixa de 

existir. Não há como colocar um ser imaterial, a alma/vida biológica 

dentro de uma cova. Aqui, alma está significando corpo que será trans-

formar em pó da terra dentro da sepultura. 

 
A seguir mais uso NÃO LITERAL da palavra alma. 

19. TRADUÇÃO DE ALMA SIGNIFICANDO ESPÍRITO HUMANO.  

 

Pelo contexto é possível notar que as passagens abaixo de-

veriam ter sido traduzidas para espírito. Pois, a existência 

depois da morte terrena é algo dado somente a espíritos, por-

tanto, alma não se apresenta nem é recebida por Deus depois de 

morta, alma não é livrada do inferno,...  

 

Portanto, as ações relatadas nos versículos abaixo são pró-

prias para o espírito. O espírito do homem é que retornará para 

Deus, depois da morte da alma. 

 

FUNDAMENTO BÍBLICO: 

 

 SALMO 42:2 A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo; quando entra-

rei e me apresentarei ante a face de Deus?  

O que vai retornar para ser apresentado diante da face de Deus 

será o espírito do Homem. A alma e o corpo humano terão fim. Não irão 

estar perante a face de Deus. 

Aqui, os tradutores deveriam ter usado a palavra espírito e não 

alma. Muito embora, corpo, alma e espírito do homem tenham necessidade 

veemente de Deus. 

 SALMO 86:13 Pois grande é a tua misericórdia para comigo; e livraste a mi-

nha alma do inferno mais profundo; 

O abismo, o inferno, é lugar para espíritos. Alma, vida biológica 

não vai para o inferno.  

O que será livre do hades/seol/infernus, e do lago de fogo, é o 

“espírito” do homem salvo por Jesus. A alma passa apenas pela morte 

físico-biológica, é extinta pela morte.  
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Quando Deus livra alguém da morte da alma, apenas estar lhe dando 

mais dias de vida na terra. Como foi o caso de Ezequias, de Lazaro, de 

Dorcas, de Talita... No final, tornará a morrer fisicamente. 

 SALMO 49:15 Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois 

me receberá; 
 

Esse versículo fala de duas coisas: A alma, a pessoa poderá ser 

livre da morte física, morte da alma vivente. Deus pode ressuscitar, 

pode dar saúde... No entanto, quem vai ser recebido por Deus, que 

retornará para ser recebido por Deus é o espírito do homem. 
 

Mesmo servos que foram arrebatados para ver o reino de Deus, eles 

foram arrebatados em espírito. Não foi a alma, a vida biológica terrena 

que esteve na presença de Deus, no reino celestial.  

 

 SALMO 16:10 Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás 

que o teu Santo veja corrupção. 

 

Esse versículo fala a respeito de Jesus. Essa passagem diz que o Espí-

rito de Jesus não ficou no inferno. Primeiro porque Jesus é o autor da 

vida e o inferno é para os mortos espirituais. Segundo Jesus estava 

vivo espiritualmente falando. Outra informação deste versículo diz que 

seu corpo não foi decomposto na sepultura, não viu a corrupção do corpo 

físico. O corpo de Jesus ressuscitou sem ter putrificado na sepultura. 

 

 MATEUS 10:28 E não temais os que matam o corpo, (matar a alma biológica, 

matam a vida terrena do corpo), e não podem matar a alma, (o espírito do 

homem); temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo; 

Os homens, os homicidas, podem eliminar a vida biológica, podem 

matar a alma.  

 

No entanto, somente Deus pode matar tanto alma quanto o espírito, 

quanto o corpo. Somente Deus pode matar espírito, pode prender 

no lago de fogo o espírito do homem. 

 

A seguir mais uso PERSONIFICADO da palavra alma. 

20. ATRIBUIÇÃO DE PERSONALIDADE, SENTIMENTOS À PALAVRA ALMA. 

 
Embora alma seja apenas a vida biológica terrena, e não 

tenha expressão independente do corpo, às vezes, a bíblia atri-

bui à palavra alma ações próprias de quem tem personalidade. 

 

FUNDAMENTOS EXEMPLIFICATIVOS: 
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 JÓ 7:11 Por isso não reprimirei a minha boca; falarei na angústia do meu espí-

rito; queixar-me-ei na amargura da minha alma.  

 

 SALMO 42:2 A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo; quando entrarei 

e me apresentarei ante a face de Deus?  

 

 SALMO 88:3 Porque a minha alma está cheia de angústia, e a minha vida 

se aproxima da sepultura; 
 

 

A seguir encerraremos a tão vasta discursão sobre a tríplice 

natureza humana, bem como os possíveis destinos dados ao corpo, 

a alma e ao espírito do homem depois da morte da alma biológica. 

21. CONCLUSÃO. 

 

NESTE TRABALHO FOCAMOS AS REPOSTAS DE ACORDO COM A BÍBLIA. 

A bíblia é o que deve reger o viver dos servos.  

Não desconhecemos a existência de divergentes e abundantes 

teses racionais sobre corpo, alma e espírito do homem.  

As discursões teológicas, filosóficas, psicológica, racio-

nais, médicas, etc., sobre os temas aqui tratados, não são 

colocadas neste trabalho.  

Respeitamos e descartamos quem tem seus pensamentos diver-

sos do que ensina a bíblia.  

Agimos assim por crermos que a bíblia deve ser a única fonte 

de conteúdo a reger o viver dos servos de Jesus.  

É de suma importância saber o que é o corpo, a alma, e o 

espírito do homem, porque há destinação, e consequências, es-

pecíficas para cada parte do homem, depois da primeira morte, e 

depois do julgamento no tribunal de Cristo.  

O resultado da salvação ETERNA realizada por Jesus será uma 

VIDA eterna do espírito do homem em comunhão com Jesus.  

 

O resultado da condenação será uma existência, do espírito 

condenado, no lago de fogo eterno. 

 

Quanto à alma, ela é tão somente a vida biológica terrena. 

Por alma ser vida terreno ela deixará de existir com a chegada 
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da morte da alma. A primeira morte é exatamente o fim da vida 

orgânica presente no corpo.  

 

O corpo voltará a ser pó da terra, quando a vida biológica 

chega ao fim. O corpo não tem vida independente da alma/vida 

biológica. A alma é a manifestação da vida do corpo físico. 

 

Por isso, fica descartada a possibilidade de salvação ETERNA 

ser dos componentes humanos corpo e alma. Porque o corpo e a 

alma do homem deixarão de existir com a chegada da morte física. 

 

Sabemos e citamos algumas das diversas traduções dadas para 

alma. Algumas inclusive com o sentido de espírito. No entanto, 

espírito tem existência eterna e alma tem vivência passageira, 

temporal, terrena.  

 

Esperamos ter acrescido para dirimir as confusões sobre a 

as partes constitutiva do homem: Alma, corpo e o espírito.  

 

Bem como, para explicar que a salvação é incidente somente 

sobre a essência eterna do homem. A única essência eterna exis-

tente no homem é seu espírito.  

 

Após a morte da alma biológica restará, apenas, o espírito 

do homem.  

 

O espírito do homem retornará para Deus. Se estiver salvo 

irá para a comunhão eterna com Jesus/Deus. Se o espírito do 

homem não estiver salvo irá passar pelo hades/seol/inferno, e, 

depois do tribunal de Cristo, será lançado no lago de fogo 

eterno. 

 

As palavras hades, seol, inferno, são palavras de origens 

diferentes para o mesmo lugar de confinamento temporário dos 

espíritos de quem não foi salvo por Jesus.  

 

Esse lugar de sofrimento inicial será lançado no lago de 

fogo eterno, depois do tribunal de Cristo. 

 

É um erro teológico absurdo ensinar que Seol/hades seria um 

lugar para salvos. Hades/seol é um lugar de manifestação da ira 

de Deus, um lugar para condenados.  
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Hades/seol não é nem nunca foi lugar de estada de espíritos 

dos salvos. Porque seol/hades é um lugar de fogo e sofrimento 

que fica alojado até hoje no interior da terra.  

  

Enquanto os espíritos dos salvos, após a morte, iam para um 

paraíso separado do hades/seol “por um grande abismo”.  

 

Antes de Jesus subir para o céu, os espíritos dos salvos 

ficavam nesse paraíso. O Senhor Jesus chamou esse lugar de “Seio 

de ABRAÃO”.  

 

Esse paraíso foi desalojado do interior da terra, quando 

Jesus retornou para o céu. Ele levou consigo o cativeiro de 

salvos chamado de “seio de Abraão”.  

 

Quando atualmente morre um salvo o seu espírito vai imedi-

atamente para junto de Cristo, no reino celestial. 

 

Por sua vez, o lago de fogo, um lugar de sofrimento perma-

nente, será o destino final de todos os condenados, após o 

Tribunal de Cristo.  

 

O hades/seol/inferno não é o mesmo que lago de fogo. Pois, 

hades/inferno é um lugar passageiro, mas o lago de fogo será um 

lugar permanente, no reino espiritual.  

 

Atualmente, o inferno/seol contém espíritos condenados em 

prisão temporária. No entanto, o lago de fogo somente conterá 

espíritos depois do julgamento final no Tribunal de Cristo. 

 

QUANTO A SEPULTURA, ela é apenas uma cova rasa na terra 

para decomposição dos corpos mortos.  

 

Sabemos da existência de religiosos os quais, por erro, 

ensinam que hades/seol/inferno seria a sepultura.  

 

Dizem isso porque às vezes as traduções da bíblia, por erro 

de tradução, chamam à sepultura de hades/seol/inferno.  

 

Para tais teólogos, inexplicavelmente, NÃO EXISTIRIAM NEM 

O INFERNO, NEM LAGO DE FOGO, nem espírito do homem... O homem 

estaria dormindo o sono da morte. Sendo que alguns mortos es-

tariam na “memória” de Deus e seriam ressuscitados no mesmo 

corpo físico que morreu.  
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(Da para entender uma ressurreição de um copo sego, alei-

jado, surdo, mudo, mutilado?... Quem tivesse um corpo assim 

quereria ressuscitar para possuir de novo tal corpo?)   

 

No entanto, nos casos da tradução da palavra seol signifi-

cando sepultura basta aos crentes lembrar que dentro de uma 

sepultura não existe fogo, enxofre, sofrimento, bicho que nunca 

morre, dor,... Essas coisas são próprias do hades/seol/inferno 

e do lago de fogo. Observando isso veremos que hades/seol e lago 

de fogo são lugares diferentes de uma cova rasa na face da 

terra. Sepultura é lugar para corpo de defunto, e hades/seol, 

lago de fogo, são lugares para espíritos condenados.  

 

Quando a bíblia estiver chamando seol de sepultura e, de 

fato, naquele versículo estiver falando da catacumba, basta 

entender que uma mesma palavra na bíblia, como em qualquer 

lugar, pode ter VARIADOS SIGNIFICADOS.  

 

O que não podemos, nesses casos, é fazer uma mistura dos 

significados, porque haveria confusão de entendimento de a bí-

blia.  

 

Haveria um conflito no entendimento porque seol/hades é um 

lugar para confinamento de espíritos condenados. Enquanto a 

sepultura é um lugar para depósito de qualquer corpo de defunto, 

tanto faz se o espírito dessa pessoa morta foi salvo, ou se foi 

espiritualmente condenado. 

  

OBSERVAÇÃO quanto aos termos GEENA, TÁRTARO, encontrados na 

bíblia, relacionados com os assuntos deste estudo: Não iremos falar sobre eles 

porque no fundo são visões teológicas, “tipológicas”, relativas aos mesmos ter-

mos hades/seol/inferno, ou lago de fogo, já tratados... No futuro se necessário 

retornaremos a isso... 

 

A seguir um breve ósculo santo de despedida. 

 

22. ÓSCULO SANTO. 

 

Que o Senhor sacie nosso corpo, alma e espírito de toda neces-

sidade de termos Deus em nossas vidas. 

Que sobre tudo o Senhor lave o nosso espírito e nos sele como o 

sangue de Jesus – o Espírito Santo, nos preparando para a comunhão 

eterna com Jesus. 
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Que Jesus salve o nosso espírito, que no dia do Senhor os espí-

ritos dos servos de Jesus estejam plenamente santificados para as 

bodas do Cordeiro de Deus. 

 

Amem. Ora vem Jesus – Maranata! 
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