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Curso a Distância Lição 17:
Será a Alma Imortal?
Um dos credos mais amplamente disseminados atualmente no mundo na maioria
dos círculos religiosos é o da imortalidade da alma. A maioria das igrejas cristãs
ensina que a alma está separada do corpo e ela é imortal. Elas ensinam que após a
morte se você foi mau, você passará a eternidade no fogo ardente eterno do inferno
e se você foi uma boa pessoa, então você irá viver para sempre no céu.
A Congregação antiga claramente não pregava o conceito de se “ir para o céu ou
para o inferno pela eternidade." Na oração do Pai que Yahshua ensinou aos seus
discípulos, Ele os ensinou a orar: “Venha a nós o Vosso reino seja feita a vossa
vontade assim como no céu também na terra”. Yahweh prometeu a terra como
herança ao homem, não o céu. A bíblia fala sobre um reino de 1.000 anos do
Messias nesta terra, NÃO no céu e, seguindo, depois disso, uma nova terra.
Tais ensinamentos do céu e do inferno e da alma imortal não se tornaram populares
até bem depois da morte dos apóstolos! A história mostra que os ensinamentos dos
pais da igreja católica assim como Clemente de Alexandria, Orígenes e outros
gradativamente desviaram a maioria dos cristãos da crença em um reino literal de
1.000 anos do Messias na terra para que cressem em uma alma imortal que
passaria sua eternidade quer no céu ou no inferno.
Como é que isto aconteceu? A filosofia helenística, que havia tomado emprestado
pesadamente os conceitos da mitologia egípcia antiga, começou a ser ensinada no
lugar dos ensinamentos da Bíblia como a fonte de doutrina! Conceitos
prevalecentes tais como a imortalidade da alma, um inferno queimando sem cessar,
purgatório e céu todos vieram diretamente da mitologia antiga! A igreja popular
para se tornar mais aceitável para os pagãos passíveis de serem convertidos, adotou
e ensinou estas filosofias pagãs, ao invés dos simples ensinamentos da Bíblia!
Platão, um filósofo grego, nascido em Atenas em 42 ~ a.C., foi aluno do renomado
Sócrates. O famoso trabalho literário de Platão, Faedo, também ensinou a
imortalidade da alma – a base de outros escritos sobre a doutrina de um inferno
eterno onde as almas perversas são supostamente punidas para sempre. Sendo
assim, o conceito de inferno do mundo é admitidamente um produto do
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pensamento e especulações humanas! Os homens têm se debatido sobre o possível
destino dos perversos. (Você poderá ler sobre isto em profundidade nas Lições 6 e 7
do curso bíblico)
Então nós podemos claramente ver a partir dos anais da história que o conceito de
uma alma imortal veio claramente do paganismo e NÃO dos escritos da Escritura.
O que a Escritura diz sobre a alma do homem?
Gn 2:7 E YAHWEH Elohim formou o homem do pó da terra, e soprou em suas
narinas o fôlego da vida; e o homem se transformou em uma alma vivente.
Comentário: Leia o versículo 7 com muita atenção; ele de maneira nenhuma diz
que o homem tem uma alma, e sim, que o “homem se transformou em uma
alma vivente”. O homem foi feito do pó da terra e quando Yahweh, o Criador,
soprou o fôlego da vida em suas narinas, o homem se tornou uma alma.
A palavra para alma em hebraico é “néfesh”. Então nós podemos claramente ver
que o homem não tem uma néfesh ou alma, mas o homem é uma “alma vivente”. É
extremamente importante que se entenda este conceito da criação porque muitos
falsamente creem com base no paganismo que a alma ou néfesh é separada do
corpo, como um fantasma ou espírito que voa por aí, que quando uma pessoa morre
a alma estará perambulando fora do corpo pela eternidade no céu ou no inferno.
Esta é uma mentira de Satanás e não pode estar mais longe da verdade.
O que mais que as Escrituras nos dizem sobre a alma do homem?
Gn 2:16 E ordenou YAHWEH Elohim ao homem, dizendo: Comendo, poderás
comer de toda a árvore do jardim,
Gn 2:17 mas da árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, não deves comer
dela, porque no dia em que dela comeres, positivamente morrerás.
Comentário: Claramente, este versículo nos diz que Yahweh disse a Adão que no
dia em que ele comesse do fruto proibido, ele morreria. Não diz que ele estaria
queimando em algum tipo de fogo do inferno para sempre, mas que ele morreria.
A morte é a ausência da vida, não é a vida em circunstâncias diferentes e
extenuantes. Claramente, o comando a Adão foi de que já que ele era uma alma
vivente, que se ele desobedecesse a Yahweh, a sua alma ou néfesh iria morrer e
deixar de existir.
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Quem é verdadeiramente o autor da doutrina da alma imortal?
Gn 3:1 E a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que
YAHWEH Elohim tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Elohim disse:
Não comereis de toda a árvore do jardim?
Gn 3:2 E a mulher disse à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos
comer,
Gn 3:3 mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Elohim: Não
comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais.
Gn 3:4 E a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis,
Gn 3:5 porque Elohim sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os
vossos olhos, e sereis como Elohim, sabendo o bem e o mal.
Comentário: Yahweh muito claramente e diretamente disse a Adão que se ele
comesse do fruto proibido ele morreria. Satanás muito astutamente disse à Eva
que eles não morreriam e a manipulou para que acreditasse que ao invés de
morrer pela sua desobediência, eles herdariam uma alma imortal.
Aquela mentira que Satanás disse no Jardim do Éden tem sido transmitida pelo
paganismo de geração a geração. Quase toda religião pagã no mundo, inclusive o
cristianismo, acredita na imortalidade da alma. Satanás pelos últimos 6.000 anos
tem enganado a humanidade para acreditar que não há pena pela desobediência e
que na verdade ela traz em si a recompensa de uma alma imortal. Algumas facções
no cristianismo vão tão longe até crer que o único meio de se perder sua vida
eterna é de se ser obediente à Torá de Yahweh. Isto é quão longe a perversão de
Satanás chegou a partir do Jardim do Éden e tem desde então alimentado a
natureza humana egoísta e malvada dos homens.
Satanás enganou Adão e Eva que o pecado não traria a morte, mas sim a
imortalidade como Elohim a tem. O que foi que Yahweh disse ser a pena do
pecado?
Rm 6:23 Porque o salário do pecado é a morte, mas o presente de
YAHWEH é a vida eterna, em Yahshua Messias nosso Mestre.
Será que as Escrituras dizem que a alma ou néfesh também pode morrer?
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Ez 18:4 Eis que eles são todos Minhas almas. Como o é a alma do pai, assim
também a alma do filho, elas são Minhas. A alma que pecar, essa morrerá.
Êx 31:14 E guardareis o Shabat, porque santo é para vós; os profanadores
dele certamente serão executados; porque qualquer que nele fizer
alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo.
Mt 10:28 E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma.
Antes temei Aquele que pode destruir ambos a alma e o corpo em
Guehena.
Comentário: O homem foi criado mortal e quando Yahweh soprou oxigênio
(sopro da vida) em Adão, esse se tornou uma alma vivente. De maneira nenhuma
foi dito que Adão era imortal e Yahweh claramente declarou em Gênesis 2:17 que a
alma do homem poderia morrer. As Escrituras acima também claramente
confirmam que não existe algo como uma alma imortal e que uma alma NÃO é
separada do corpo e pode verdadeiramente morrer.
Os animais também são chamados de néfesh ou almas viventes?
Gn 1:20 E Elohim disse: Que as águas fervilhem com enxames tendo uma alma
vivente e que as aves voem ao redor, sobre a terra, sobre a face da expansão dos
céus.
Gn 1:21 E Elohim criou as grandes criaturas do mar, e tudo o que se arrasta,
tendo uma alma vivente, que encheram as águas, conforme as suas espécies;
e toda a ave com asas conforme a sua espécie. E Elohim viu que era bom.
Gn 1:24 E Elohim disse: Que a terra produza a alma da vida conforme a
sua espécie; gado, e répteis e feras da terra conforme a sua espécie.
Gn 2:19 E YAHWEH Elohim formou da terra todo o animal do campo, e toda a
ave dos céus, os trouxe ao homem, para ver como ele lhes chamaria. E tudo o que
o homem chamava, a cada alma vivente, isso foi o seu nome.
Gn 9:10 E com toda a criatura (néfesh) vivente, que convosco está, de aves, de
gado, e de todo o animal da terra convosco; de todos que saem da arca, até todo
o animal da terra.
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Gn 9:12 E Elohim disse: Este é o sinal da aliança que ponho entre Mim e vós, e
entre toda a alma vivente, que está convosco, por gerações eternas.
Gn 9:15 E Eu 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.
Gn 9:16 E estará o arco nas nuvens, e Eu o verei, para Me lembrar da aliança
eterna entre Elohim e toda a alma vivente, em toda a carne na terra.
Ec 3:19 Porque o que sucede aos filhos dos homens, e o que sucede aos animais,
até a mesma coisa lhes sucede. Como morre este, assim morre aquele; sim, todos
têm o mesmo fôlego, de forma que não há para o homem nenhuma vantagem
sobre o animal; porque tudo é vaidade.
Ec 3:20 Todos vão para um lugar; todos são do pó, e todos voltam ao
pó.
Comentário: A palavra néfesh ou alma em inglês é usada para denotar vida de
quer seja um ser humano ou um animal. Trata-se simplesmente de uma criatura
que respira. Nas escrituras não há nenhuma distinção entre uma alma humana e
de um animal. Em ambos os casos a palavra néfesh é usada para simplesmente
dizer que eles são uma entidade que respira e está viva.
Há alguma diferença entre a vida animal e a vida humana?
Ec 3:21 Quem sabe o que acontece ao espírito dos filhos do homem, se ele vai
para cima; e o espírito dos animais, se vai para baixo até a terra?
Comentário: Há uma enorme diferença entre uma vida animal e uma vida
humana. Tanto um quanto o outro são almas viventes, significando que ambos
respiram e estão vivos por um tempo e depois morrem, quando o sopro da vida é
deles retirado. Entretanto, Yahweh tem dado ao homem o espírito que Ele tem.
Este espírito dá ao homem a habilidade de pensar e raciocinar e exibir qualidades
tais como o amor e a compaixão. O espírito de um animal foi criado simplesmente
para ser instintivo e não é dotado das mesmas qualidades do espírito de um
homem.
Quando um animal morre, ele é simplesmente enterrado e acabou, mas a vida
humana, já que ela tem o espírito de Yahweh em si, ao morrer, já que o espírito de
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Yahweh é eterno, e só há um espírito, este espírito simplesmente retorna ao Pai
que nos dá o fôlego da vida ao nascermos.
Eis aqui outras passagens nas Escrituras onde a palavra néfesh ou alma é usada
para mostrar que ela não é imortal.
Lv 21:11 nem se chegará à pessoa (néfesh) morta alguma, ele não deverá se
contaminar por causa de seu pai nem de sua mãe;
Nm 6:6 Todos os dias que se separar para YAHWEH não se aproximará de uma
pessoa (nefésh) morta.
Nm 19:11 Aquele que tocar em algum cadáver (nefésh) de algum homem,
imundo será sete dias.
Nm 19:13 Todo aquele que tocar em algum cadáver (néfesh), o corpo de algum
homem que morre, e não se purificar, ele terá contaminado o tabernáculo de
YAHWEH; e aquela pessoa será extirpada de Israel; porque a água da
separação não foi espargida sobre ele. Imundo será; está nele ainda a sua
imundícia.
Comentário: Em todos e cada um dos casos nas Escrituras acima, nós vemos que
uma alma ou néfesh pode morrer. Às vezes nas Escrituras, néfesh é traduzido
como alma, às vezes é traduzido como corpo e às vezes é traduzido como vida. O
que nós temos visto em todas as passagens nas Escrituras que temos estudado é
que uma néfesh ou alma é composta do fôlego da vida de Yahweh e da doação da
oxigenação para o sangue para tornar algo vivo.
Gn 2:7 E YAHWEH Elohim formou o homem do pó da terra, e soprou em suas
narinas o fôlego da vida; e o homem foi feito alma vivente.
Lv 17:11 Porque a vida (néfesh) da carne está no sangue, e eu vo-lo tenho dado
sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas (néfesh); porquanto é o
sangue que fará expiação pela alma (néfesh).
Lv 17:12 Portanto tenho dito aos filhos de Israel: Nenhuma pessoa dentre vós
comerá sangue, e o estrangeiro, que reside no vosso meio vós não comerá
sangue.
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Lv 17:13 E qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que residem
no vosso meio, que caçar animal ou ave que se come, derramará também o seu
sangue, e o cobrirá com pó.
Lv 17:14 Porquanto ele é a vida (néfesh) de toda a carne; por isso tenho dito
aos filhos de Israel: Não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida
(néfesh) de toda a carne está no seu sangue; qualquer que o comer será
extirpado.
Comentário: É interessante notar nas passagens acima que a primeira néfesh é
traduzida como vida e mais adiante no mesmo versículo, como alma. Isto se deve a
Gênesis 2:7 declarar que a vida veio de Yahweh ter soprado oxigênio para dentro
das narinas do homem, que, por sua vez, faz com que o sangue circule e mantem
uma pessoa viva. Quando uma pessoa para de respirar, o sangue para de circular e
a morte ocorre. É por isso que a vida (alma/néfesh) está na circulação do sangue e
é proibido comer sangue. A néfesh está sempre se referindo à vida
temporariamente física, que é abastecida pela oxidação do oxigênio no sangue. A
néfesh é traduzida em vida porque uma néfesh ou alma é uma criatura/ser
humano vivente, que está respirando e é temporário e em nenhum lugar das
Escrituras ela é traduzida como sendo um ser imortal.
Isto prova claramente que uma néfesh ou alma é a própria criatura vivente e não
algum tipo de espírito imortal fora do corpo já que carne e sangue não podem
herdar o Reino de Yahweh (I Co 15:50). Além disso, veja seguinte passagem:
Is 53:10 Todavia, a YAHWEH agradou moê-Lo, fazendo-O enfermar; para que
Se Ele puser Sua alma (néfesh) por oferta pela culpa, Ele verá a Sua
posteridade, prolongará os Seus dias; e a vontade de YAHWEH prosperará na
Sua mão.
Is 53:12 Por isso Lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá Ele o
despojo; porquanto Ele derramou a Sua alma na morte, e foi contado com
os transgressores; mas Ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos
transgressores.
Nesta Escritura messiânica, o Messias está derramando Sua alma/néfesh como
oferta pela culpa. Esta é a mesma palavra usada no livro de Levítico para os
sacrifícios animais morrendo derramando o seu sangue. Então, novamente nós
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vemos que uma alma pode morrer e que uma alma ou néfesh morre quando ela
não pode mais respirar e perde seu sangue.
Nós também temos visto claramente que nenhuma passagem nas Escrituras,
sequer remotamente presume que a alma é imortal e a clara prova bíblica disso é
de que a alma pode morrer. A humanidade tem recebido alguns poucos anos na
terra como um teste para provar a sua fidelidade a Yahweh (Gn 6:3) e depois disso
seu fôlego da vida é retirado e o oxigênio não mais mantém o seu sangue
circulando e ele (sua alma) morrerá.
A esta altura, ele não tem consciência e está em um estado que é biblicamente
comparado a se estar dormindo e o seu corpo que foi formado do pó da terra é
colocado de volta e enterrado na terra de onde ele veio.
Gn 3:19 Pelo suor do teu rosto comerás pão, até que te tornes à terra.
Porque dela foste tomado; porquanto tu és pó e em pó te tornarás.
Ec 9:5 Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem
coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, pois a sua memória
fica entregue ao esquecimento.
1Co 15:20 Mas agora o Messias foi ressuscitado dentre os mortos, Ele se
tornou as primícias dos que adormeceram.
1Ts 4:13 Mas, eu não quero, meus irmãos, acerca dos que já dormem que
vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança.
1Ts 4:14 Porque, se cremos que Yahshua morreu e se levantou novamente,
assim também YAHWEH tornará a trazer com Ele todos os que
adormeceram através de Yahshua.
1Ts 4:15 Dizemo-vos, pois, isto, pela Palavra de YAHWEH: que nós, os vivos
que ficarmos até a vinda do nosso Mestre, não precederemos, de
maneira nenhuma, aqueles que adormeceram.
1Ts 4:16 Porque o mesmo Mestre descerá do Céu com um grito de comando da
voz de um arcanjo, e com a trombeta de YAHWEH. E os que morreram no
Messias se levantarão novamente primeiro.
1Ts 4:17 Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente
com eles nas nuvens, para nos encontrarmos com o nosso Mestre nos ares. E
assim estaremos sempre com o nosso Mestre.
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At 7:59 E estavam apedrejando a Estêvão enquanto ele orava, e ele dizia: Nosso
Mestre Yahshua, recebe o meu espírito.
At 7:60 E, pondo-se de joelhos, ele clamou com grande voz: Nosso Mestre, não
faça com que este pecado seja imputado contra eles! E, tendo dito isto, ele
adormeceu.
Comentário : A Bíblia claramente declara que quando uma pessoa/alma morre,
ela é enterrada na terra e está em um estado comparado a se estar dormindo. A
falsa doutrina pagã de a alma ser imortal também tem criado as falsas doutrinas
dos mortos estarem no céu e também do estado dos ímpios incorrigíveis
queimando para sempre em um fogo do inferno eterno.
Torna-se evidente que quando a falsa doutrina da alma imortal é claramente
exposta nas Escrituras e fica claramente comprovado que uma alma pode sim
verdadeiramente morrer, isto faz com que as outras falsas doutrinas sobre a
eternidade das almas no céu ou no inferno também caiam por terra. (Por
gentileza, vide as lições 6 e 7 para obter os estudos completos sobre estes dois
temas.)
Há passagens nas Escrituras no Velho Testamento que também provam que os
mortos estão dormindo no túmulo e não estão no céu?
Jó 14:10 Porém, o homem morre e é enterrado; e o homem expira; e onde está
ele?
Jó 14:11 Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota, e fica seco,
Jó 14:12 assim o homem se deita, e não se levanta até que não haja
mais céus, eles não acordarão nem despertarão do seu sono.
Jó 14:13 Quem dera que me escondesses em Sheol; e me ocultasses até que a Tua
ira se afastasse de mim; e me pusesses um limite, e te lembrasses de mim!
Jó 14:14 Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os
dias de meu combate esperarei, até que a minha mudança chegue.
Sl 30:3 Ó YAHWEH, Tu fizeste subir a minha alma de Sheol; conservaste-me a
vida para que não descesse ao Abismo.
Sl 146:3 Não coloqueis a vossa confiança em nobres, em um filho de homem,
pois não há salvação nele.

9

Sl 146:4 Sai-lhe o fôlego, ele volta para a terra; naquele mesmo dia perecem
os seus pensamentos.
Jo 3:13 Ora, ninguém subiu ao Céu, senão O que desceu do Céu, O
Filho do Homem, que está no Céu.
Comentário: Não há absolutamente nenhuma passagem nas Escrituras em toda
a bíblia que declara que quando uma pessoa/alma morre, ela vai para o céu ou o
inferno. A bíblia claramente declara que, como até o profeta Jó sabia, os mortos
estão dormindo, são enterrados na terra, e aguardam uma ressurreição e um dia
de juízo para todos aqueles que jamais viveram. Se os mortos já estão no céu ou
inferno qual seria o propósito da ressurreição ou do dia de juízo de Yahweh?
Será que as Escrituras nos dizem que haverá um julgamento para todo o ser
humano que jamais existiu?
Ap 20:11 E vi um Grande Trono Branco, e O que estava assentado sobre ele, de
cuja face fugiu a terra e o céu; e não se achou lugar para eles.
Ap 20:12 E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de YAHWEH.
E abriram-se os livros. E abriu-se outro Livro, que é o Livro da Vida. E os mortos
foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas
obras.
Ap 20:13 E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o sepulcro deram os
mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras.
Ap 20:14 E a morte e o sepulcro foram lançados no Lago de Fogo. Esta é a
segunda morte.
Ap 20:15 E se alguém não foi achado escrito no Livro da Vida, este foi lançado
no Lago de Fogo.
2Co 5:10 Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Messias, para
que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal.
Hb 9:27 E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, e vindo depois
disso o Juízo;
Comentário: Os seres humanos têm recebido em média 60, 70 ou até mesmo 80
anos nesta terra para provar a Yahweh que eles serão servos fiéis e leais a Ele pela
eternidade. Yahweh criou o homem para ser uma alma vivente pelo Seu sopro de
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vida e quando uma pessoa/alma morre, ela volta à terra da qual ela saiu e aguarda
a ressurreição para ser agraciada com a vida eterna no reino de Yahweh ou punida
pelos seus pecados e ser destruída e queimada no Lago de Fogo.
Todo ser humano que jamais viveu será julgado, e é apenas uma questão de
alguém ter sido um crente da aliança e as primícias de Yahweh e estar na primeira
ressurreição quando Yahshua voltar, ou estar na segunda ressurreição após o
milênio e no julgamento do trono branco. Aqueles que forem abençoados a serem
as primícias na primeira e melhor ressurreição serão honrados a reinar com
Yahshua durante o governo milenar de 1.000 anos.
Ap 20:4 E vi tronos; e eles assentaram-se sobre eles. E foi-lhes dado o poder de
julgar; e as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yahshua, e
por causa da Palavra de YAHWEH, e que não adoraram a besta, nem a sua
imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos. E eles
viveram e reinaram com o Messias durante mil anos.
Ap 20:5 Esta é a primeira ressurreição.
Ap 20:6 Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira
ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre estes; mas eles
serão sacerdotes de YAHWEH e do Seu Messias, e reinarão com Ele
mil anos.
Esta é chamada de a melhor ressurreição porque todos estes crentes da aliança
não terão que passar pelo julgamento do trono branco, mas serão premiados com
imortalidade quando o Messias retornar.
Jo 5:24 Na verdade, na verdade vos digo que Quem ouve a Minha Palavra, e crê
Naquele que Me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em juízo, mas se
afastou da morte para a vida.
Jo 5:25 Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que
os mortos ouvirão a voz do Filho de YAHWEH, e os que a ouvirem
viverão.
Jo 5:26 Porque, como o Pai tem a vida em Si Mesmo, assim Ele deu também ao
Filho ter a vida em Si Mesmo.
Jo 5:27 E deu-Lhe o poder de executar juízo, porque Ele é o Filho do Homem.
Jo 5:28 Não vos maravilheis disto; porque vem a hora em que todos os que
estão nos sepulcros ouvirão a Sua voz.
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Jo 5:29 E eles sairão, os que fizeram o bem para a ressurreição da vida; e os
que praticaram o mal para a ressurreição do juízo.
Jo 3:16 Porque YAHWEH amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho
unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna.
Jo 7:38 Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do
seu ventre.
Rm 6:23 Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de
YAHWEH é a vida eterna em Yahshua, Messias, nosso Mestre.
Comentário: A vida eternal é um presente de Yahweh; ela não é um direito
inalienável. A doutrina da alma imortal dá aos seres humanos uma imortalidade
automática e tenta elevar o homem para ser colocado no mesmo platô que Elohim.
A realidade, no entanto, é de que o salário do pecado é a morte, mas o presente de
Yahweh é a vida eterna. A vida eternal não é um direito dos humanos, mas sim um
presente maravilhoso de Yahweh. Todo ser humano que jamais viveu cometeu
crimes segundo a Torá, que são puníveis por morte (Rm 3:10-23). Yahweh não
deve nada à humanidade, mas no Seu amor por Sua criação e através da Sua
misericórdia e graça Ele enviou o Seu filho para morrer e pagar a pena dos
pecados que foram cometidos por aqueles que se arrependem e aceitam aquele
sacrifício (Atos 2:37-41). (Vide a lição um e dois sobre se unir à Nova Aliança e
arrependimento verdadeiro)
Rm 3:10 Como está escrito: Não há um justo, nem um sequer!
Rm 3:11 Não há ninguém que entenda; não há ninguém que busque a
YAHWEH.
Rm 3:12 Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis, não
há quem faça o bem, não há nem um só!
Rm 3:13 A sua garganta é um sepulcro aberto; eles usaram engano com as suas
línguas; a peçonha de áspides está debaixo de seus lábios;
Rm 3:14 cuja boca está cheia de maldição e amargura.
Rm 3:15 Os seus pés são ligeiros para derramar sangue;
Rm 3:16 ruína e miséria estão em seus caminhos;
Rm 3:17 e não conheceram o caminho da paz;
Rm 3:18 não há temor de YAHWEH diante de seus olhos.
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Rm 3:19 Ora, nós sabemos que tudo o que a Torá diz, o diz aos que estão dentro
da Torá, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo esteja sob juízo
diante de YAHWEH.
Rm 3:20 Porque pelas obras da Torá nenhuma carne será justificada diante
Dele, porque pela Torá vem o conhecimento do pecado. (Sl. 143:2)
Rm 3:21 Mas agora uma justiça de YAHWEH foi revelada separadamente da
Torá, tendo o testemunho da Torá e dos Profetas,
Rm 3:22 isto é, a justiça de YAHWEH pela fé em Yahshua Messias para todos e
sobre todos os que creem; porque não há diferença,
Rm 3:23 porque todos pecaram e estão aquém da glória de YAHWEH,
Conclusão:
Nenhum ser humano é imortal e nenhum ser humano tem vida existente de si
mesmo; cada e todo ser humano que jamais viveu, a não ser por Yahshua Messias
cometeu pecados que trazem consigo a pena de morte segundo a lei eterna de
Yahweh, o Pai. Há somente um caminho para se ter a pena de morte removida
segundo a Escritura. Você precisa se arrepender dos seus pecados e aceitar o
sangue vertido de Yahshua, o Filho de Yahweh, para ser perdoado e ter a pena dos
seus pecados paga e para que eles sejam removidos.
Ezequiel 18:4 é bastante claro, “a alma que pecar, essa morrerá”. Também, no
início do versículo, Yahweh claramente declara que todas as almas pertencem a
Ele. O homem vive seus dias como uma alma vivente temporária e, depois que ele
para de respirar sua alma morre. Depois disso, seja no retorno do Messias à esta
terra, ou após o governo milenar de mil anos , todos os seres humanos que jamais
viveram irão comparecer perante o tribunal de Yahshua Messias e, ou serem
recompensados com a vida eterna, ou irem para o lago de fogo e serem
incinerados e cessarão de existir.
Satanás tem enganado a maioria do mundo para que eles acreditem que eles agora
possuem uma alma imortal que não pode morrer. Ao fazer isto, em essência, eles
estão se fazendo iguais a Elohim. Muitas religiões pagãs ensinam a reencarnação
onde, após a morte neste corpo mortal, a sua alma será transformada em outra
entidade. O cristianismo ensina que você é imortal agora e após a morte você irá
simplesmente passar sua vida eterna no céu ou no inferno. Eles totalmente
negligenciam o fato de que o salário do pecado é a morte, e não a vida em algum
outro lugar desconfortável.
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A doutrina da alma imortal degrada totalmente o enorme sacrifício de nosso
Salvador Yahshua Messias. Ela dá aos seres humanos a falsa crença de que eles já,
agora na carne, possuem a imortalidade, quando a Escritura claramente declara
que aqui, atualmente, só há um que tem imortalidade, Yahshua Messias (1 Tm
6:15-16).
É a mesma mentira que Satanás disse à Eva no Jardim do Éden que se ela pecasse
e desobedecesse a Yahweh, ela não morreria de acordo com a palavra que Yahweh
tinha dito à ela, mas que ela seria imortal como Yahweh (Gn 3:4-5).
Ao entender que ao dar o seu último suspiro e morrer, você não tem consciência
na terra onde você será enterrado, mas irá simplesmente dormir nela, aguardando
a ressurreição e o juízo do Messias, isso nos ajuda a sermos humildes e a
contarmos os nossos dias como Moisés declarou em (Sl 90:12).
Também é uma grande inspiração viver da melhor maneira cada dia desta vida
agora, sabendo quão curtos são os nossos dias aqui antes que adormeçamos no
túmulo. É um grande encorajamento colocarmos todos os nossos corações no
trabalho de Yahweh e gerarmos frutos para o Seu reino, sabendo que a nossa
recompensa no juízo será baseada nos frutos que estamos gerando agora (Jo 15:18).
Pontos a Recordar:
1) A doutrina da alma imortal vem do paganismo e não é encontrada na
Escritura
2) O homem é um ser vivente e não tem uma alma
3) A alma que peca, está morrerá
4) Quando uma pessoa morre, sua alma morre e o espírito da vida que Yahweh
lhe deu retorna a Yahweh. Existe um espírito.
5) Quando uma pessoa morre, não há consciência no túmulo e a morte se
compara na Escritura a se estar dormindo.
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6) Todo ser humano que jamais viveu será ressuscitado, quer seja na primeira
ressurreição na volta do Messias, ou na segunda ressurreição após o milênio e
será ou recompensada ou punida por aquilo que nós tenhamos feito nesta vida.
7) O único caminho para garantir que se está indo do juízo para a vida é de se
arrepender dos nossos pecados e aceitar o sangue vertido de Yahshua, o Filho de
Yahweh por pagar a pena daqueles pecados e entrar em uma aliança com
Yahweh. Isto permite que uma pessoa se torne as primícias pelo batismo e a
imposição de mãos por um ancião de Yahweh. (Vide a lição um sobre entrar na
Nova Aliança)
Por gentileza, visite nosso site em www.coyhwh.com e baixe nosso DVD gratuito
chamado ‘Será a alma imortal?’ (em inglês)
Congregation of YHWH Jerusalem, Po Box 832 Carteret NJ 07008,
www.coyhwh.com
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