
                                         ESPIRITO, ALMA E CORPO     (3) 

De acôrdo com os ensinamentos bíblicos e com a experiencia do crente, o espírito humano é 

composto de três funções: Consciencia, intuição e comunhão. A consciencia é o orgão 

discernente que distingue o certo e o errado, não pela influencia do conhecimento reservado 

na mente, mas por uma espontânea e direta decisão. Muitas vezes o raciocínio justifica as 

coisas que a consciencia censura. A ação da consciencia é independente e direta;  Se o homem 

errar, ela o acusa. 

A intuição é o orgão do sentido do espírito humano. Por ela ser tão diferente do sentido físico e 

do sentido da alma, ela é chamada intuição. A intuição envolve um sentimento direto e 

independente de qualquer outra influencia. O sentimento intuitivo não é influenciado pela 

mente pela emoção ou pela vontade. A mente só influencia pelo entendimento. A revelação de 

Deus e as ações do Espírito Santo são percebidas pela intuição, por isso o crente deve prestar 

atenção à  voz da consciencia e ao ensino da intuição. 

A comunhão é  expressa pela adoração a Deus; os orgãos da alma não  são competentes e 

capazes da adoração a Deus, porque Deus não é capturado pelos nossos pensamentos, 

sentimentos ou intenções, mas pelo nosso espirito, pelo qual chegamos a conhecer a Deus. A 

adoração a Deus e a comunicação com Deus são realizadas no espírito, na parte íntima do ser 

humano, e não na alma ou na parte exterior do homem. 

Concluímos portanto que os elementos da consciencia, intuição e comunhão (parte do espírito) 

são profundamente relacionados e funcionam em harmonia. Por exemplo, o relacionamento 

entre a consciencia e a intuição é existente no fato que a consciencia julga de acordo com a 

intuição; ela condena toda ação que não segue a intuição. A intuição é relacionada com a 

comunhão ou adoração, na qual Deus é conhecido pelo homem intuitamente e a ele Deus 

revela Sua vontade.Nos versos sequintes observamos que o nosso espírito é composto da 

função da consciencia, intuição (ou sentido espiritual), e da função da comunhão (ou adoração). 

           A FUNÇÃO DA CONSCIENCIA NO ESPIRITO DO HOMEM 

O Senhor seu Deus endureceu o seu espirito (Deut.2:30) 
Salva o contrito de coração  (Ps.34:18) 
Renova um novo espirito em mim  (Ps. 51:10) 
Tendo Jesus dito isto turbou-se em espirito  (João 13:21) 
Seu espírito ficou comovido vendo a cidade cheia de idolatria  (atos 17:16) 
O Espírito Santo testifica com nosso espirito que somos filhos de Deus (Rom.8:16) 
Estou presente em espírito e se presente, tenho pronunciado julgamento (Icor.5:3) 
Não tive descanso no meu espírito  (2 Cor. 2:13) 
Porque Deus não nos deu o espirito de medo  (2 Tim.1:7) 
 



             A FUNÇÃO DA INTUIÇÃO NO ESPIRITO DO HOMEM 
 
Na verdade que o espirito está pronto, mas a carne é fraca  (Mat.26:41) 
Jesus percebendo no Seu espírito...... ( Mat.26:41) 
Suspirando em Seu espírito   . . . . . .    (Marcos 8:12) 
Ele moveu-se em espírito    . . . . . . .    (João 11:33) 
Impulsionado no espírito   . . . . . . . .   (Atos 18:5) 
Fervente no espírito        . . . . . . . . . .  (Atos18:25) 
Sigo para Jerusalem  pelo Espírito Santo e obrigado por meu espirito  
(Atos 20:22) 
Quem pode discernir os pensamentos, a não ser o espírito do homem que nele habita 
(1Cor.2:11) 
Eles animaram meu espírito e o vosso . (1cor.16:18) 
Seu espírito foi encorajado por todos vós (2Cor.7:13) 

 
            A FUNÇÃO DA COMUNHÃO NO ESPIRITO DO HOMEM 

 
Meu espírito regozija-se em Deus meu Senhor (Lucas 1:47) 
Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade  
(João 4:23) 
A Quem eu sirvo com meu espirito   (Rom.1:9) 
Para que sirvamos na regeneração do espírito  (Rom.7:6) 
Mas recebestes o espírito de adoção de filhos   (Rom.8:15) 
O Espírito de Deus testemunha com nosso espirito (Rom.8:16) 
Aquele que se une ao Senhor é um mesmo espírito  (1 cor.6:17) 
Cantarei com o espírito (1cor.14:15) 
Se vós abençoardes com o espírito (1Cor. 14:16) 
E levou-me em espírito (Apoc. 21:10) 
 

Mesmo que a pessoa não nascida de novo mostre ter uma consciencia sensível, isto não quer 

dizer que ela seja salva; por ela  não ser regenerada ela  tem o seu espírito enraizado na alma; 

ela é subordinada aos desejos,  emoções e vontade  da alma, porque  o seu espírito é morto 

para Deus. 

A Palavra de Deus nos ensina que para ser salvo, a pessoa precisa ser nascida de novo, ou 

regenerada pelo Espírito Santo. Ela pode ter a consciencia sensível, a intuição penetrante, ela  

pode ser de tendencia espiritual, mas sem o novo nascimento é impossivel  ela ser salva. Isto 

prova que além da mente, emoção e vontade -alma, temos também  um espírito. Antes da 

regeneração, o nosso espírito é separado de Deus e só através da nossa conversão é que o 

Espírito de Deus vem morar no nosso espírito. O espírito é independente da alma 

(mente,vontade e emoção). As funções do espírito são pela consciencia, intuição e pela 

comunhão. É no espírito que Deus nos regenera, nos ensina e nos guia. Infelizmente muitos 



crentes por  serem escravos da alma, (crente carnal) não fazem distinção entre o espírito e a 

alma, mas é provado pelas Escrituras que somos espírito, alma e corpo. 


