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Uma das perguntas mais fundamentais que as pessoas fazem é “Por que eu preciso de Deus?” A 

resposta é simples. Você tem uma alma e um espírito, portanto, você tem necessidades que apenas Deus 

pode satisfazer. O que é sua alma e o que são necessidades espirituais? Este estudo irá ajudá-lo (a) a 

descobrir as respostas para essas perguntas. 

É importante saber o que é a alma? 

Sim, tomar boas decisões requer boas informações. Sua alma tem necessidades vitais para o seu bem-

estar espiritual. De fato, falhar em satisfazê-las causa infelicidade, mágoa profunda, ansiedade e, 

eventualmente, a morte. Entender quais são suas necessidades espirituais o (a) capacitará a reconhecer os 

sintomas de necessidades espirituais não supridas. Isso o (a) ajudará a saber como satisfazê-las. Como você 

descobrirá, não há soluções que substituam o prazer de experimentar a paz e o contentamento da sua alma. 

O que acontece quando você não satisfaz essas necessidades? 

Jó 14:22 

Ezequiel 18:4 

O que é a minha alma? 

Sua alma é o coração do que você é como pessoa, a essência do seu próprio ser. Suas emoções, suas 

vontades e seus pensamentos são atribuídos à sua alma. Tudo que você é como pessoa está enraizado na sua 

alma. Sua percepção e consciência são partes de sua alma, de tal forma que onde quer que esteja sua alma, lá 

estará você. 

Que emoções estão associadas à alma? 

Mateus 26:38 

Atos 2:43 

Salmo 43:5 

Isaías 61:10 

Quais outros atributos estão associados à alma? 

Lucas 12:19 

1 Crônicas 22:19 

Jó 7:15 

 

Em que o meu corpo difere da minha alma? 

Sua alma é espiritual, enquanto seu corpo é físico. Seu corpo permite que sua alma interaja com o mundo 

físico. Seus cinco sentidos do corpo coletam informações do mundo físico para uso da sua alma. Assim, seu 

corpo é como uma janela que permite que a sua alma “veja” o mundo. Em acréscimo, seu corpo possibilita 



que sua alma se expresse fisicamente. Sem o corpo, sua alma é incapaz de perceber o mundo físico e de 

expressar-se. Entretanto, o corpo é altamente complexo e contribui, grandemente, na formação da sua 

personalidade, memória, emoções e desejos. Entretanto, diferentemente da alma, o corpo é mortal e não 

pode viver desassociado da alma. Quando sua alma se separa do seu corpo, você, como uma personalidade, 

continua a se associar com a sua alma, porém seu corpo morre. O corpo sem uma alma é apenas uma 

concha, uma carapaça vazia. 

O que veio primeiro, o corpo ou a alma (Gênesis 2:7)? 

Para distinguir o corpo da alma, responda: 

Qual parte de Isaque comeu o alimento e que parte dele deu a bênção (Gênesis 27:4)? 

Como a alma de alguém toca coisas impuras (Levitico 22:6)? 

O que aconteceu com o corpo de Raquel quando sua alma saiu (Gênesis 35:18-19) ? 

O que aconteceu ao menino quando sua alma retornou ao corpo (1 Reis 17:20-23) ? 

 

Em que o meu espírito difere da minha alma? 

Ambos, alma e espírito, são espirituais. Entretanto, diferentemente da alma, seu espírito é similar ao 

seu corpo no sentido de que ele permite que sua alma interaja com o mundo espiritual. Seu espírito é como 

uma janela que capacita sua alma a interagir com o mundo espiritual. Ele também permite que sua alma se 

comunique espiritualmente com Deus, anjos e outros seres espirituais. Infelizmente, por causa do pecado, os 

sentidos espirituais não estão mais plenamente funcionais, e, portanto, você não está tão cônscio do mundo 

espiritual quanto está do mundo físico. Entretanto, seu espírito é uma parte importante do seu ser e sempre 

estará associado à sua alma, permitindo que você interaja com o mundo espiritual, após sua morte física. 

Quais são as duas partes espirituais do projeto humano (Hebreus 4:12)? 

O que seu espírito o capacita a fazer (1 Coríntios 2:9-16)? 

Como Jesus discernia os “pensamentos” dos outros (Marcos 2:8)? 

Como o espírito é usado pela alma (Isaías 26:9)? 

Que sentidos estão associados ao espírito depois da morte física (Lucas 16:23-25)? 

 

O que eu sou? Quem sou eu? 

Você é ambos: físico e espiritual. Seu corpo é físico e sua alma e seu espírito são espirituais. Embora 

o coração do seu ser e a essência dos seus desejos e emoções estejam associados com a sua alma, a soma do 

seu corpo, alma e espírito contribuem para a construção da sua personalidade total. Sua alma toma decisões 

baseada nas informações que seu corpo é capaz de coletar. Se uma pessoa é cega, sua alma é deficiente de 

informações visuais do mundo físico. Se alguém sofre danos cerebrais, sua alma pode receber informações 

distorcidas.  

Outras influências físicas na percepção da sua alma, com relação ao mundo, incluem cansaço físico, 

desequilíbrio químico e saúde. Como as decisões que tomamos são tão boas quanto as informações que 

recebemos, sua alma pode tomar decisões comportamentais ruins, devido as limitações físicas do seu corpo. 



Assim, sua alma pode se expressar fisicamente apenas dentro das limitações das habilidades do seu corpo. 

Deste modo, ainda que o epítome (a sinopse) de quem você é esteja na sua alma, o corpo e o espírito 

influenciam em como você percebe as coisas, pensa e se expressa. 

Quais são as três partes do design humano completo (1 Tessaloniceses 5:23) 

Em que a alma e o espírito são diferentes do corpo? 

Em que o corpo e o espírito são similares? 

Em que a alma difere do corpo e do espírito? 

 

Quais são as minhas necessidades? 

As necessidades que você está mais apercebido (a), obviamente, são as necessidades físicas: comida, 

água, ar, luz solar, abrigo e descanso. Entretanto, você também tem necessidades espirituais. Essas 

necessidades são semelhantes às necessidades físicas, as quais você já está familiarizado (a). Se você for 

negligente em satisfazê-las, sofrerá danos na saúde e no seu bem-estar. Por fim, se essas necessidades não 

forem satisfeitas resultará em morte. 

Faça uma lista das necessidades físicas e espirituais às quais os seguintes textos referem-se: 

Necessidades espirituais    Necessidades Físicas 

1. João 6:32-35 

_______________________    _______________________ 

2. João 4:10-14 

_______________________    _______________________ 

3. Salmo 61:2-3 

_______________________    _______________________ 

4. João 1:4 

_______________________    _______________________ 

5. Mateus 11:28 

_______________________     _______________________ 

Como satisfazemos as necessidades espirituais (João 4:34 e João 6:40)? 

Qual é o meio de encontrarmos verdade espiritual e vida (João 14:6)? 

Há outras formas de satisfazer suas necessidades espirituais (Atos 4:12)? 

Qual é sua condição espiritual se você não tem o Filho (1 João 5:12)? 

O que acontece após a morte física (Hebreus 9:27 e Daniel 12:2)? 

 



Como eu posso ter certeza de que tenho necessidades espirituais? 

Há cinco evidências pelas quais você pode determinar a realidade de suas necessidades espirituais. 

Primeira, a Bíblia nos afirma que você tem necessidades espirituais que só podem ser satisfeitas por 

Jesus Cristo. 

Segunda, quando você entende essa necessidade de Cristo, você experimenta a presença de Deus 

(convicção) convidando-o a vir para Ele e a crer em Cristo. 

Terceira, você experimenta ansiedade causada por suas necessidades espirituais até o momento em 

que elas são satisfeitas. Frequentemente as pessoas não percebem a causa da ansiedade ou necessidades. 

Assim, buscam alívio nas drogas, álcool, entretenimento ou trabalho. Outros tentam negar a causa de suas 

necessidades e irracionalmente rejeitam a existência e a necessidade que temos Dele. Infelizmente, essas 

tentativas de satisfazer o descontentamento e a agitação de suas almas são, na melhor das hipóteses, 

temporárias. 

Quarta, milhões de pessoas descobriram a experiência em comum de alívio da culpa e da ansiedade 

quando satisfizeram suas necessidades espirituais em Jesus Cristo. Ele realmente traz paz e contentamento 

ao coração e à alma de qualquer um que venha a Ele. 

Quinta, pessoas de todo o mundo compartilham o senso comum de que há um Deus e que necessitam 

de sua ajuda. Até mesmo culturas recentemente descobertas, que estavam isoladas da civilização, têm 

sistemas de religião. Essa necessidade de religião e de Deus é uma experiência humana compartilhada, e 

também uma evidência de que cada ser humano tem necessidades espirituais, inclusive você. 

De acordo com a Bíblia, quais são suas necessidades espirituais (João 5:24)? 

O que o Espírito de Deus diz ao seu coração (Apocalipse 22:17)? 

Qual necessidade Cristo promete satisfazer aos que vêm a Ele (Mateus 11:28)? 

O que Tomé fez que milhões de pessoas estão fazendo (João 20:28)? 

Que experiência em comum Paulo descreve que resultou do ato de conhecer a Deus (Romanos 5:1)? 

Por que as pessoas do mundo todo são religiosas (Romanos 1:20 e 2:14-15)? 

O que me impede de satisfazer minhas necessidades espirituais? 

O problema é o pecado. Devido o pecado Deus se separa de você, e suas necessidades espirituais não 

são satisfeitas. A maioria das pessoas não percebe que basta apenas um pecado para causar a miséria e a 

morte espiritual. Para aprender mais sobre o pecado e sobre os problemas ligados a ele, continue estudando a 

Série das Verdades do Evangelho no próximo estudo, intitulado “A Causa do Sofrimento e da Morte do Ser 

Humano”.  

A Série das Verdades do Evangelho 

1. Conhecer a Deus Pessoalmente 

2. Projetado para Ser Espiritual 

3. A Causa do Sofrimento e da Morte do Ser Humano 

4. Deus é a Resposta 

5. Você Pode Ser Salvo 

6. A Experiência do Novo Nascimento 


