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Corpo 

Perispírito 

Espírito 

Princípio inteligente no qual 
residem o pensamento, a vontade 

e o senso moral 

Envoltório fluídico, leve, 
imponderável que serve de ligação 
e de intermediário entre o Espírito 

e o corpo 

Envoltório material que põe o 
Espírito em relação com o mundo 

exterior 
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Escala espírita 

1ª ordem 

2ª ordem 

3ª ordem 

Os que já alcançaram a 
perfeição 

Predomínio do espirito 
sobre a matéria; desejo 

de fazer o bem  

Predomínio da matéria 
sobre o espírito; 

propensão ao mal 

1ª Classe: Puros 

2ª Classe: Superiores 
3ª Classe: Espírito de 

sabedoria 
4ª Classe: Sábios 

5ª Classe: 
Benevolentes 

6ª Classe: Batedores e 
perturbadores 

7ª Classe: Neutros 
8ª Classe: Pseudossábios 

9ª Classe: Levianos  
10ª Classe: Impuros 

(Allan Kardec, O livro dos Espíritos, 88. ed., 

perg. 101-103). 
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“Os Espíritos tiveram princípio, ou existem, como Deus, de toda a eternidade? 
‘Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação 
sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é 
incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o 
fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso 
significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. 
Mas, quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe: aí é que 
está o mistério.’” (Allan Kardec, O livro dos Espíritos, 88. ed., perg. 78). 
 

Origem e Progressão dos espíritos 
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“Depende dos Espíritos o 
progredirem mais ou menos 
rapidamente para a perfeição? 
 
‘Certamente. Eles a alcançam mais 
ou menos rápido, conforme o 
desejo que têm de alcançá-la e a 
submissão que testemunham à 
vontade de Deus. Uma criança 
dócil não se instrui mais depressa 
do que outra recalcitrante?’ (Allan 

Kardec, O livro dos Espíritos, 88. ed., perg. 
117). 

   

Origem e Progressão 
dos espíritos 

“Podem os Espíritos degenerar? 
 
“Não; à medida que avançam, 
compreendem o que os distanciava 
da perfeição. Concluindo uma prova, 
o Espírito fica com a ciência que daí 
lhe veio e não a esquece. Pode 
permanecer estacionário, mas não 
retrograda’.” (Allan Kardec, O livro dos 

Espíritos, 88. ed., perg. 118). 
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CASO: Num frágil corpinho o crescimento 
espiritual   
 
Livro: Um jardim de esperanças, cap. 09. 
 
Espírito: Luiz Sérgio 
  
Personagens 
Carla: criança encarnada de cinco anos 
sofrendo leucemia em fase terminal. 
 
Gumercindo, Najii e Luiz Sérgio: equipe de 
desencarnados em trabalho de amparo 
espiritual. 
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“O perispírito seria fator fundamental nos processos de gênese corporal? 
 
É o perispírito, o modelador, sem cuja presença o Espírito não lograria imantar-se à organização 
física para o processo da reencarnação por ser-lhe o primeiro envoltório, cuja programação se dá 
pelos recursos magnéticos de que é constituído, apresentando as características que lhe 
refletem o estado, a evolução. 
Desse modo, na gênese corporal, o perispírito é de fundamental importância, a fim de que a 
mesma se expresse, se desenvolva e se concretize. 
 
 
 
Como se processa a interferência do perispírito do reencarnante na organização genética do 
corpo após a fecundação? 
 
O perispírito é o agente modelador dos equipamentos orgânicos, assim como dos delicados 
processos mentais, que decorrem das conquistas do Espírito. 
Desde o momento em que o espermatozoide dispara na Trompa de Falópio, na ansiosa busca do 
óvulo, os automatismos perispirituais, à semelhança dos biológicos, dão início à modelagem do 
invólucro de que se utilizará o Espírito para os futuros cometimentos propostos pela 
reencarnação.” (Vianna de Carvalho, Atualidade do pensamento espírita, 3. ed.,  perg. 45-46). 



8/8 

Missionários da Luz - 
André Luiz 

Fatos Espíritas - Willian 
Crookes 


