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INTRODUÇÃO 
 

 

     Conforme a “teoria das idéias” (ou “teoria das formas”) do filósofo grego 

Platão (428-347 a.C.), a realidade se dividiria em dois mundos: o Mundo dos 

Sentidos e o Mundo das Idéias. Ao primeiro mundo pertenceria tudo aquilo que é 

transitório, mutável e imperfeito; ao segundo, aquilo que é eterno, imutável e 

perfeito. O Mundo dos Sentidos, que nos é revelado pelos sentidos, não 

passaria de uma sombra, uma cópia imperfeita do Mundo das Idéias. 

     Por causa dessa cosmovisão, Platão considerava o corpo humano 

intrinsecamente mau e, portanto, indesejável, pois a matéria participaria do 

Mundo dos Sentidos. O corpo físico, com seus apetites, seria um agente 

corruptor da alma imortal. Esta, por sua vez, por ter sua origem no Mundo das 

Idéias, merecia a total atenção dos homens. Para Platão, o corpo material não 

passaria de um sepulcro, uma prisão para a alma, impedindo-a de alçar vôo 

para a aquisição do verdadeiro e puro conhecimento. O objetivo do filósofo, 

portanto, era libertar sua alma imortal desse cárcere.1 

                                                 
1
 Platão defende isso em alguns de seus diálogos, especialmente no Fédon, obra em que ele 

registra a conversa que seu mestre, Sócrates, momentos antes de ingerir veneno e morrer, teria 

tido com seus discípulos. 
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     Equivocam-se aqueles que pensam que esse desprezo pelo corpo, no sentido 

de considerá-lo inferior à alma, foi uma invenção ou peculiaridade dos gregos. 

Talvez Platão tenha sido o primeiro a escrever, de forma aprofundada e 

organizada, acerca dessa suposta superioridade da alma em relação ao corpo; 

contudo, essa noção já existia muitos séculos antes desse notório filósofo 

ateniense abrir seus olhos para este mundo pela primeira vez. O pensamento de 

que a alma é mais importante que o corpo é antiqüíssimo, constituindo-se no 

fundamento de todas as religiões ou filosofias que não acreditam na 

ressurreição da carne. A simples negação dessa doutrina bíblica já traz em si, 

por implicação, a idéia de que o corpo físico é ruim, inferior, ao passo que a 

alma, boa, superior. Logo, por que essa alma imortal deveria retornar ao corpo 

que um dia lhe serviu de “prisão”? Para quem pensa dessa maneira, 

evidentemente a ressurreição dos mortos torna-se não apenas desnecessária, 

mas também indesejável. 

 

     No entanto, será que o corpo físico é, de fato, mau e inferior à alma imaterial, 

como apregoam aqueles que não acreditam na ressurreição dos mortos? O que 

a Bíblia, a revelação especial de Deus à humanidade, tem a nos dizer sobre isso? 

Aliás, vez por outra encontramos, aqui e ali, alguns cristãos leigos dando a 

entender que a alma seria mais importante que o corpo. Será que os tais estão 

certos em pensar assim? Enfim, o que dizem as Escrituras acerca de nosso corpo 

e de nossa alma? 

     Neste estudo, deixaremos aos leitores duas breves reflexões acerca daquilo 

que a palavra de Deus fala sobre essa questão, por meio das quais 

demonstramos que a Bíblia, da primeira até a última página, é radicalmente 

contra a noção de que o corpo físico é inerentemente mau e inferior à alma. Para 

Deus, ambos são igualmente nobres. 
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Para Deus, tanto o corpo quanto a alma são igualmente bons e importantes 

 

     Antes de mais nada, convém ressaltar que a Bíblia não somente é clara, mas 

também repetitiva em nos informar que o ser humano possui, além de um 

corpo físico, um componente imaterial e imortal em sua constituição, que se 

mantém consciente após a destruição da matéria (Gn 35.18; 1Sm 28; 1Rs 17.21, 

22; Ec 12.7; Mt 10.28; Lc 16.19-31; 8.55; 23.43, 46; At 2.27, 31; 2Co 5.1-10; Fp 1.23, 

etc.). Nesse ponto específico, a fé bíblica concorda com as demais religiões não-

cristãs, demonstrando que a sobrevivência consciente da alma após a morte é 

uma crença universal, podendo ser encontrada em todas as culturas, de todas as 

épocas. 

     Entretanto, a concordância pára por aí, pois as Sagradas Escrituras repudiam 

a idéia de que o corpo físico seja mau e inferior à alma. Em primeiro lugar, só o 

fato de ter sido Deus quem criou o homem (Gn 1.26-31; 2.7, etc.) já comprova que 

tanto o corpo quanto a alma são igualmente bons e importantes.2 Se o SENHOR, 

após ter criado o homem (corpo e alma), considerou-o “muito bom” (1.31), 

então quem somos nós para dizer que o corpo é mau? Considerar o corpo vil, 

inferior chega a ser uma blasfêmia, pois estaríamos dizendo que o Criador errou 

ao criar algo (o corpo) ruim. 

     Em segundo lugar, a encarnação e a ressurreição de nosso Senhor constituem-

se noutro argumento que nos obriga a repelir quaisquer concepções que 

valorizem a alma em detrimento do corpo. Se a matéria é má, inferior à alma, 

então por que Jesus, “o Verbo, se fez carne” (Jo 1.14)? Se o objetivo final da alma 

humana é libertar-se do corpo, porque este seria indesejável, então por que a 

alma de Jesus, no domingo da ressurreição, retornou ao Seu corpo que jazia no 

sepulcro? Aliás, se a Bíblia declara, em dezenas de passagens (Is 26.14, 19; Dn 

12.2; Mt 22.29-32; Jo 5.25-29; 1Co 15, etc.), que os corpos dos crentes (e dos 

                                                 
2
 Já em seu primeiro versículo, a Bíblia já é claramente contrária à idéia de que o mundo 

material é ruim: “No princípio criou Deus os céus e a terra” (Gn 1.1). Foi Deus quem criou todas 

as coisas, sejam elas materiais ou não. 
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descrentes) que já morreram serão ressuscitados, para nunca mais 

experimentarem a morte, então só podemos concluir que o corpo é bom, razão 

pela qual ele, unido à alma, viverá perpetuamente. 

     Somente essas duas ponderações já são mais que suficientes para demover 

qualquer cristão da antibíblica idéia de que o corpo físico seria mau e, portanto, 

inferior à alma. Muito pelo contrário, para Deus, tanto um como outro são bons 

e importantes. 
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CONCLUSÃO 

 

 

     Conforme ensina a sã antropologia bíblica, o homem é uma “unidade 

composta divisível”, formado por corpo e alma (Mt 10.28). Por ter sido criado 

com essa composição, percebemos que o propósito original de Deus era (e é) que 

corpo e alma vivessem juntos por toda a eternidade. Ou seja, ao contrário do 

que pensam aqueles que não acreditam na ressurreição dos mortos, o propósito 

original do Criador, que de forma alguma pode ser frustrado, será levado a 

efeito: na ressurreição futura, as almas daqueles que já partiram retornarão aos 

mesmos corpos que um dia desceram à sepultura. O corpo, pois, é tão 

importante quanto a alma, razão pela qual devemos conceder-lhe o devido 

cuidado. 

     No entanto, a idéia de que nossa alma, por ser imortal, é superior ao nosso 

corpo é completamente estranha e abominável à fé bíblica, devendo, por isso 

mesmo, ser rejeitada por todos aqueles que se dizem discípulos de Jesus. Se 

tanto o mundo material quanto o mundo espiritual têm sua origem em Deus, 

segue-se que ambos são igualmente bons. De forma alguma podemos 

considerar “ruim” aquilo que Deus considerou “muito bom”. 

 

 

PPaauulloo  SSéérrggiioo  ddee  AArraaúújjoo 


