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Nesse estudo pretendemos compartilhar a verdade bíblica do significado da palavra “alma”. Entender esse 
assunto é de suma importância, para nosso reinado em vida. Também, apresentaremos uma vez mais 
a ferramenta que é nossa firme ancora; O EVANGELHO. O Evangelho é a esperança posta diante de nós e 
ao mesmo tempo nos dá firmeza, julga e esquadrinha toda nossa vida.
DEFINICAO: Alma  experiencia de um espírito ao viver em um corpo.
O EVANGELHO É A FIRME ÂNCORA DE NOSSAS EXPERIÊNCIAS
1ª CORINTIOS. 15: 45 - “Mas o primeiro homem, Adão, foi feito 
alma vivente...”
1ª CORINTIOS. 15: 46 - “Mas não é primeiro o espiritual, senão, o
animal...”
1ª CORINTIOS. 15: 47, 48 - “O primeiro homem é da terra, 
terrenal; o segundo homem, que é o Senhor, é do céu. Qual o 
terrenal, tais também os terrenais; e qual o celestial, tais também 
os celestiais”.
HEBREUS. 4: 12 - “A palavra penetra até a divisão da alma e do
espírito”.

NÃO SOMOS COMPOSTOS DE CORPO+ALMA+ESPIRITO e sim 
ESPIRITO VIVENDO EM UM CORPO. Alma não é “identidade” e 
sim, o resultado do espirito viver em um corpo.

DEPOIS DA CRUZ NÃO SOMOS “ALMAS VIVENTES” E SIM,
ESPÍRITOS VIVIFICANTES.

O FILHO DA PERDIÇÃO É ALMA VIVENTE
PROVÉRBIOS. 10: 7 - “A memória do justo é abençoada; mas o 
nome dos ímpios apodrecerá”.

ALMA VIVENTE NÃO PODE CRÊR NO EVANGELHO E CAUSA 
TROPEÇOS AOS DEMAIS.
ROMANOS. 16: 17 - “Rogo-vos irmãos, que noteis os que causam 
divisões e tropeços contra a doutrina que aprendestes, e vos 
aparteis deles”.
ROMANOS. 16: 18 - “Porque tais pessoas não servem a nosso 
Senhor Jesus Cristo, senão a seus próprios ventres e com suaves 
palavras e lisonjas enganam os corações dos ingênuos”.

CONCLUSÃO: “Nossa vida, emoções e experiências estão bem 
ancoradas com a verdade do evangelho. Nada nos move. 
Venha o que vier, estamos ancorados!”.
Você é um abençoado!

“...QUAL O CELESTIAL, 
TAIS TAMBÉM OS 
CELESTIAIS...”

1ª CORINTIOS 15: 47, 48



Responda corretamente:

A) O que é o Evangelho para nossas experiencias? ___________________________________________________________

B) Segundo o texto o que é o filho da perdição?______________________________________________________________

C) Alem de não crer no evangelho, a alma vivente causa  o que aos demais?_____________________________________
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