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Espírito
"Pois não me faltam palavras, e dentro de mim o espírito me
impulsiona." (Jó 32:18 NVI).
"A minha alma(a) suspira por Ti de noite, sim, no meu íntimo, o meu
espírito Te busca (...)" (Isaías 26:9 BJ).
"(...) Fala o Senhor, O que estendeu o céu, fundou a terra e formou o
espírito do homem dentro dele." (Zacarias 12:1 RA).

Espírito: um ser sobrenatural no interior do homem?
Entre as diversas crenças populares, destaca-se a ideia de que existe um "espírito" particular
dentro de cada ser humano. Esse "espírito" seria uma entidade sobrenatural exclusiva, autônoma
e dotada de personalidade própria com a função de guiar o intelecto; chegando a materializar-se
quando desejável. Todavia, esta absurda crença não possui amparo escriturístico. A palavra
"espírito", presente nos versos citados acima, origina-se do substantivo hebraico "ruwach"(b), e
este possui diversos significados, tais como:
"Vento":
"(...) Deus fez passar um vento [ruwach] sobre a terra e as águas baixaram." (Gênesis 8:1 BJ).
"E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento [ruwach] ocidental (...)" (Êxodo 10:19 NVI).
"Vigor"; "força física":
"Deus então abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças
[ruwach] voltaram (...)" (Juízes 15:19 NVI).
"Deram-lhe também um pouco de massa de figos secos (...). Ele comeu e suas forças
[ruwach] se recuperaram (...)" (I Samuel 30:12 BJ).
"Coragem"; "ânimo":
"Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo [ruwach] algum (...)"
(Josué 2:11 RA).
"(...) Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem [ruwach] de enfrentar os israelitas."
(Josué 5:1 NVI).
"Mente"; "pensamento":
"(...) Conheço as vossas maquinações [ruwach]." (Ezequiel 11:5 BJ).
"O que vos ocorre à mente [ruwach] de maneira nenhuma sucederá (...)" (Ezequiel 20:32 RA).
"Vida":
"(...) 'Ó Deus, Deus que a todos dá vida [ruwach], ficarás tu irado contra toda a comunidade
quando um só homem pecou?'" (Números 16:22 NVI).
"O Senhor, autor e conservador de toda vida [ruwach], ponha um homem sobre esta
congregação." (Números 27:16 RA).
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"Fôlego" de Vida:
"De toda carne, em que havia fôlego [ruwach] de vida, entraram de dois em dois para Noé na
arca." (Gênesis 7:15 RA).
"Em Sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego [ruwach] de toda a humanidade."
(Jó 12:10 NVI).
Algo "sem sentido", "sem valor":
"Responderia o sábio com ideias vãs [ruwach], ou encheria o estômago com o vento?"
(Jó 15:2 NVI).
"Não há um limite para discursos vazios [ruwach]? Que há que te incita a contestar?" (Jó 16:3 BJ).
"Sentimento"; "emoção":
"(...) Diante disso, acalmou-se a indignação [ruwach] deles contra Gideão." (Juízes 8:3 NVI).
"O insensato expande suas paixões [ruwach] todas, mas o sábio as reprime e acalma."
(Provérbios 29:11 BJ).
"Direção"; "pontos cardeais":
"Nos quatro pontos cardeais [ruwach] ficavam os porteiros: a leste, a oeste, ao norte e ao
sul." (I Crônicas 9:24 BJ).
"Mediu também o lado [ruwach] sul: quinhentas canas. Voltou-se para o lado [ruwach]
ocidental e mediu quinhentas canas." (Ezequiel 42:18-19 RA).
"Espírito":
"(...) 'Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito [ruwach]'."
(II Reis 2:9 RA).
"Os irmãos profetas viram-no a distância e disseram: 'O espírito [ruwach] de Elias repousa
sobre Eliseu!'" (II Reis 2:15 BJ cf. Números 11:25-26).
O sentido de "ruwach", quando traduzido como "espírito", não está vinculado àquele "espírito"
fictício de aparência fantasmagórica que supostamente habita o ser humano conduzindo a mente,
e que em certas circunstâncias circula livremente pelo mundo. A Bíblia não utiliza o termo
"ruwach" alicerçada nestas concepções pagãs. Nas Escrituras, a palavra "espírito" (ruwach) é
frequentemente utilizada para: caracterizar a individualidade de uma pessoa (os atributos
psicológicos e morais); mencionar o fôlego de vida, e identificar o Espírito de Deus. A seguir alguns
significados atribuídos à palavra "espírito" (ruwach):
"Sentimentos":
"Pois não me faltam palavras, e dentro de mim o espírito [ruwach] me impulsiona." (Jó 32:18
NVI cf. Jó 32:19-20).
"A minha alma suspira por Ti de noite, sim, no meu íntimo, o meu espírito [ruwach] Te busca
(...)" (Isaías 26:9 BJ).
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"Mentalidade":
"(...) o seu coração se elevou, e o seu espírito [ruwach] se tornou soberbo e arrogante (...)"
(Daniel 5:20 RA cf. Daniel 4:29-30, Daniel 4:34-35).
"(...) Ai dos profetas insensatos, que andam segundo o seu próprio espírito [ruwach] e nada
vêem." (Ezequiel 13:3 BJ).
"Comportamento":
"O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito [ruwach] de
prostituição está no meio deles (...)" (Oséas 5:4 RA).
"Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito
[ruwach] sereno." (Provérbios 17:27 NVI).
"Caráter":
"Mas, como o Meu servo Calebe tem outro espírito [ruwach] e Me segue com integridade
(...)" (Números 14:24 NVI).
"Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito [ruwach]
inabalável." (Salmos 51:10 RA).
"Raciocínio"; aptidão de "raciocinar":
"Na verdade, há um espírito [ruwach] no homem, e o sopro (c) do Todo-Poderoso o faz
sábio." (Jó 32:8 RA).
"(...) Os desorientados de espírito [ruwach] obterão entendimento; e os queixosos vão
aceitar instrução." (Isaías 29:24 NVI).
"Fôlego" de vida (vitalidade, força vital):
"Quando o espírito [ruwach] deles se vai, eles voltam ao pó
(...)" (Salmos 146:4 NVI cf. Salmos 104:29).
"(...) Fala o Senhor, O que estendeu o céu, fundou a terra e
formou o espírito [ruwach] do homem dentro dele." (Zacarias
12:1 RA).
"Espírito" de Deus:
"(...) e o Espírito [ruwach] de Deus pairava por sobre as águas." (Gênesis 1:2 RA).
"O Espírito [ruwach] do Senhor repousará sobre ele, o Espírito [ruwach] que dá sabedoria e
entendimento, o Espírito [ruwach] que traz conselho e poder, o Espírito [ruwach] que dá
conhecimento e temor do Senhor." (Isaías 11:2 NVI).
Como se pode observar, diversos sentidos são aplicados a palavra "espírito" (ruwach) e nenhum
deles apresenta a ideia de que cada pessoa possui um ser particular e incorpóreo controlando as
ações, tampouco que ele vagaria pela Terra por pendências morais, sendo posteriormente
destinado ao Céu ou Inferno. Tanto os versos bíblicos que contêm a palavra "espírito" ( ruwach),
quanto os seus respectivos contextos, não transmitem estes ilusórios ensinos.
·3·

IASD On-line Tríplice Mensagem Angélica


a. Acesse: Alma Vivente
b. "Ruwach", substantivo hebraico que significa: vento; direção (sentido, rumo); mente (intelecto,
inteligência); espírito (vivacidade; disposição; respiração; temperamento; personalidade;
sentimento). O termo "ruwach" ocorre 377 vezes no Antigo Testamento, e as traduções mais
usadas para ele são: "espírito", "vento" e "fôlego". No Novo Testamento a palavra correspondente
à "ruwach" é o substantivo grego "pneuma".
c. O "sopro" citado em Jó 32:8, não é o "fôlego de vida" mencionado em Gênesis 2:7. Eliú ao dizer:
"há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio", demonstrou aos seus
ouvintes que o verdadeiro entendimento não era algo obtido com a idade, mas procedente do
Espírito de Deus (Jó 32:6-8). Ele afirmou que a sabedoria era adquirida por aqueles que "entendem
o que é reto" (Jó 32:9). E este entendimento não é algo inerente ao homem e muito menos
encontra-se no "fôlego de vida", mas provém de Deus através de Seu Espírito (Provérbios 1:23;
Isaías 11:2; Daniel 1:17). Assim, a frase: "sopro [nshamah] do Todo-Poderoso", refere-se a
"inspiração de Deus" (iluminação divina) que conduz o homem à sabedoria; isso certamente "o faz
sábio". Acesse: Fôlego de Vida.
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