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Perispírito: conceito



Espírito: é a individualização do princípio inteligente. A alma é
Espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação.

Perispírito: o princípio intermediário, substância semimaterial que
serve de primeiro envoltório ao Espírito e liga a alma ao corpo. É
vaporoso e sutil, que tem a forma humana, sendo invisível no seu
estado normal.

Corpo físico ou ser material: análogo ao dos animais e animado
pelo mesmo princípio vital.

Espírito      Períspirito     Corpo 

(Questão 135 do LE)



O perispírito tem ainda outras denominações: corpo espiritual ou
psicossoma (Espírito André Luiz); corpo fluídico (Leibniz);
mediador plástico (Cudworth); e modelo organizador biológico,
(Ernani G. Andrade).

Também considerado corpo astral, exterioriza-se através e além do
envoltório carnal, irradiando-se como energia específica ou aura.



O perispírito se constitui de
variados fluidos que se agregam,
decorrentes da energia universal
primitiva de que se compõe
cada orbe, gerando uma matéria
hiperfísica, que se transforma
em mediador plástico entre o
Espírito e o corpo físico.

Revestimento temporário, imprescindível
à encarnação e à reencarnação, é tanto
mais denso ou sutil, quanto evoluído seja
o Espírito que dele se utiliza.



Kardec criou a palavra perispírito

para designar o envoltório do

Espírito (entorno do Espírito).

O perispírito é parte integrante

do Espírito.

O Espírito está sempre revestido

do perispírito, cuja natureza se

eteriza à medida que ele se

depura e se eleva na hierarquia

espiritual.

O perispírito não é o Espírito e

tampouco pensa. É agente ou

instrumento de ação do Espírito.



Perispírito ➢ É um dos mais importantes produtos
do fluido cósmico universal.

➢ É a quintessência da matéria (quinta
essência; energia pura; ou éter).

➢ É o princípio da vida orgânica, porém
não o da vida intelectual, que reside
no Espírito (Questão 257 do LE).

➢ É agente das sensações exteriores.

➢ O Espírito extrai o seu perispírito do
meio onde se encontra, formado dos
fluidos ambientes.

➢ Os seus elementos constitutivos
variam conforme os mundos.



Perispírito

➢ Participa da eletricidade, do fluido
magnético e da matéria.

➢ Modifica-se com o progresso moral
do Espírito.

➢ Retém os estados de consciência,
sensibilidade e vontade.

➢ Mantém a integridade do corpo físico
e da própria individualidade do ser.

➢ Pelo perispírito, os tecidos do corpo
físico podem se renovar, ou
regenerar, ocupando os novos os
lugares antigos.



➢ Plasticidade: capacidade de produzir
alterações morfológicas, modificando a
aparência.

➢ Densidade: propriedade que determina sua
constituição molecular, conforme o mundo,
variando de individuo para indivíduo. Nos
Espíritos adiantados: é mais sutil. Nos
inferiores: é mais denso (material).

➢ Ponderabilidade: relaciona-se ao peso
específico, variando com a densidade.

➢ Luminosidade: intensidade do brilho de
acordo com a elevação moral do Espírito.

➢ Penetrabilidade: permite atravessar
barreiras vibracionais, físicas ou não.
Matéria nenhuma lhe opõe.

Propriedades 
do Perispírito



➢ Visibilidade: propriedade para tornar-se
visível. Normalmente, não o percebemos.

➢ Tangibilidade: possibilidade de tornar-se
materialmente tangível, no todo ou em
parte.

➢ Sensibilidade: propriedade de transmitir
sensações, sentimentos e emoções.

➢ Expansibilidade: permite a expansão e a
exteriorização nos fenômenos anímicos, nas
doações fluídicas e nos processos
mediúnicos. Liga-se com outros Espíritos.

➢ Unicidade: reflexo da alma; somatório das
conquistas evolutivas. Não há perispíritos
iguais.

➢ Mutabilidade: capacidade de mudar o seu
aspecto com relação à sua estrutura e
forma.

Propriedades 
do Perispírito



Funções do perispírito

Individualizadora: serve à individualização
e identificação. A alma é única e
diferenciada, sendo que o perispírito
mostra-a, refletindo-a, assegurando-lhe a
identidade exclusiva.

Função Instrumental: serve de
instrumento à alma, em sua
interação com os mundos
espiritual e físico, como
elemento de ligação com o
meio que o cerca, agindo e
influenciando, em regime de
trocas e aproveitamentos.



Perispírito
Função organizadora

Refere-se à forma e aos aspectos
anatômicos ou às peculiaridades
fisionômicas do ser em gestação,
mas, principalmente, com os
diversos sistemas de sustentação
psicofiológicas que regerão sua
vida.

Na “câmara uterina, o reflexo dominante
de nossa individualidade impressiona a
chapa fetal ou o conjunto de princípios
germinativos que nos forjam os alicerces
do novo instrumento físico, selando-nos
a destinação para as tarefas que somos
chamados a executar no mundo, em
certa quota de tempo”. (Emmanuel)



Perispírito
Função 

Sustentadora

Garante vitalidade ao corpo físico,

sustentando-o desde a sua formação

até o completo crescimento, durante

todo o tempo programado para a sua

encarnação.

Durante a programação de cada

indivíduo, garante e conserva a

integridade do corpo físico.

Representa o nosso valor exato e a soma de

nossas aquisições. É por esse admirável

mecanismo das coisas que se executa, nos seres

e no mundo, a lei de causalidade ou de

consequência dos atos (lei de causa e efeito).

Desempenha importante papel em todos os

fenômenos psicológicos e nos fenômenos

fisiológicos e patológicos.

Assegura a estabilidade da vida em meio

da contínua renovação das células.



Durante o sono, por exemplo, o Espírito pode se afastar do corpo,
com parte do perispírito, ficando outra parte ligada ao corpo físico,
e, ligando ambas, o cordão fluídico.

Podemos pensar o perispírito formado por partes não apenas no
sentido mencionado, mas também no sentido de que os fluidos
que o constituem são diferentes.

O perispírito apresenta partes mais densas, como os fluidos vitais,
e partes menos densas, como o corpo mental. Uma das partes
mais densas é chamada duplo etérico.

Perispírito



Na reencarnação, sob o princípio vital material do embrião, o laço
fluídico do períspirito liga o Espírito ao embrião, molécula por
molécula, desde a concepção, criando raízes e estabelecendo a união.

Na desencarnação, a união do perispírito com o corpo se desfaz
quando o princípio vital deixa de agir. No instante da morte, o
desprendimento do perispírito não se completa subitamente; que, ao
contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável
conforme os indivíduos. (Questão 155 do LE)

Encarnação e 
desencarnação



Espírito: origem e natureza



76. Que definição se pode dar
dos Espíritos?

Pode dizer-se que os Espíritos
são os seres inteligentes da
criação. Povoam o Universo,
fora do mundo material.

Nota: A palavra Espírito é
empregada aqui para designar
as individualidades dos seres
extracorpóreos e não mais o
elemento inteligente do
Universo.

Espíritos



79. Pois que há dois elementos gerais no
Universo: o elemento inteligente e o
elemento material, poder-se-á dizer que
os Espíritos são formados do elemento
inteligente, como os corpos inertes o são
do elemento material?

Evidentemente. Os Espíritos são a
individualização do princípio inteligente,
como os corpos são a individualização do
princípio material. A época e o modo por
que essa formação se operou é que são
desconhecidos.

Espíritos



80. A criação dos Espíritos é
permanente, ou só se deu na
origem dos tempos?

É permanente. Quer dizer: Deus
jamais deixou de criar.

81. Os Espíritos se formam
espontaneamente, ou procedem
uns dos outros?

Deus os cria, como a todas as
outras criaturas, pela sua
vontade. Mas, repito ainda uma
vez, a origem deles é mistério.

Espíritos



82. Será certo dizer-se que os Espíritos
são imateriais?

(...) Imaterial não é bem o termo;
incorpóreo seria mais exato, pois deves
compreender que, sendo uma criação, o
Espírito há de ser alguma coisa. É a
matéria quintessenciada, mas sem
analogia para vós outros, e tão etérea
que escapa inteiramente ao alcance dos
vossos sentidos. Dizemos que os
Espíritos são imateriais, porque, pela
sua essência, diferem de tudo o que
conhecemos sob o nome de matéria.

Espíritos



83. Os Espíritos têm fim? (...)

(...) Dizemos que a existência dos
Espíritos não tem fim. É tudo o que
podemos, por agora, dizer.

87. Ocupam os Espíritos uma
região determinada e
circunscrita no espaço?

Estão por toda parte. Povoam
infinitamente os espaços
infinitos. Tendes muitos deles
de contínuo a vosso lado,
observando-vos e sobre vós
atuando, sem o perceberdes
(...)

Espíritos



88. Os Espíritos têm forma determinada, limitada e constante?

Para vós, não; para nós, sim. O Espírito é, se quiserdes, uma chama,
um clarão, ou uma centelha etérea.

a) Essa chama ou centelha tem cor?

Tem uma coloração que, para vós, vai do colorido escuro e opaco a
uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o Espírito é mais ou
menos puro.

Espíritos



115. Dos Espíritos, uns terão sido criados bons
e outros maus?

Deus criou todos os Espíritos simples e
ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu
determinada missão, com o fim de esclarecê-
los e de os fazer chegar progressivamente à
perfeição, pelo conhecimento da verdade,
para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que
eles encontram a pura e eterna felicidade.
Passando pelas provas que Deus lhes impõe é
que os Espíritos adquirem aquele
conhecimento. Uns aceitam submissos essas
provas e chegam mais depressa à meta que
lhes foi assinada. Outros, só a suportam
murmurando e, pela falta em que desse modo
incorrem, permanecem afastados da perfeição
e da prometida felicidade.



308. O Espírito se recorda de
todas as existências que
precederam a que acaba de
ter?

Todo o seu passado se lhe
desdobra à vista, quais a um
viajor os trechos do caminho
que percorreu. (...) Quanto às
primeiras existências, as que
se podem considerar como a
infância do Espírito, essas se
perdem no vago e
desaparecem na noite do
esquecimento.



Espírito é sede da inteligência, do
pensamento, da vontade, da
consciência, das lembranças e da
memória de suas existências.

A crença no Espírito baseia-se na
existência de um princípio
inteligente fora da matéria.

A natureza íntima do Espírito é
desconhecida.

Os Espíritos são revelados por seus
atos, precisando da matéria para
atuar sobre a matéria.

O instrumento direto para a ação do
Espírito é o perispírito.

Espíritos



Espíritos

Depois de uma existência, o Espírito
retorna ao plano Espiritual, o mundo
invisível ao homem.

O estado natural do Espírito é ser livre.

Espíritos com mais conhecimento podem
alterar a forma perispiritual, assumindo
a de existências anteriores, outras
diferentes ou até mesmo formas não
humanas, por ação hipnótica.



Provas da existência e 
sobrevivência do Espírito



Lugares em que se ouvem ruídos e
pancadas.

Objetos deslocam-se sem contato;
caem pedras lançadas do exterior
por uma força desconhecida;
ouvem-se estrépitos de louça a
quebrar-se, gritos, rumores
diversos, que incomodam e
atemorizam as pessoas
impressionáveis.

Caso mais conhecido: a casa de
Hydesville, em 1848, pelas
manifestações e tribulações da
família Fox, que nela residia.

Casas mal-assombradas e 
transportes de objetos 



Fenômeno 
das mesas 

girantes

Mesas girantes são o nome dado às comunicações dos Espíritos por
meio do movimento circular que eles imprimem a uma mesa.

Este efeito igualmente se produz com qualquer outro objeto, mas
sendo a mesa o móvel com que, pela sua comodidade, mais se tem
procedido a tais experiências.



Psicografia indireta: obtida com o

dedo tocando um objeto que se

adapta a um lápis para escrever.

Nem sempre é legível.

Psicografia direta: obtida pelo

próprio médium sob a influência

dos Espíritos, podendo aquele ter,

ou não, consciência do que escreve.

Escrita direta: produzida

espontaneamente sem o concurso

da mão do médium ou do lápis. Ex:

colocar o papel em um lugar e

aparecer algo grafado.

Manifestação pela escrita 



Os Espíritos podem-se comunicar pelo
aparelho auditivo do médium, o que
possibilita a este manter com eles
conversação regular. O médium auditivo
ouvirá a mensagem e a reproduzirá com a
sua própria fala.

Pela palavra, o médium (psicofônico)
transmite as ideias dos Espíritos muitas
vezes sem ter consciência do que está
falando e diz coisas completamente
estranhas às suas ideias habituais, aos
seus conhecimentos e, até, fora do alcance
de sua inteligência.

Manifestação dos Espíritos pela 
audição e pela palavra



Aparições e materializações de Espíritos 

Dão-se as aparições dos Espíritos quando o vidente se acha em estado de
vigília e no gozo da plena e inteira liberdade das suas faculdades.

Apresentam-se sob forma vaporosa e diáfana, às vezes vaga e imprecisa.

Doutras vezes, as formas se mostram nitidamente acentuadas,
distinguindo-se os menores traços da fisionomia, a ponto de se tornar
possível fazer-se da aparição uma descrição completa.



Fenômeno em que o médium fala ou escreve em línguas
que ignora, formulando observações originais, ou
conversando com os presentes.

Xenoglossia 



Esse fenômeno abrange a manifestação dos Espíritos através
de meios técnicos, tais como, gravador, rádio, secretária
eletrônica, computador, fax, televisão, telefone e, mais
recentemente, TV-fone (uma composição de aparelhos que
possibilita à entidade espiritual aparecer no monitor de TV e
falar simultaneamente pelo telefone).

Transcomunicação
Instrumental (TCI) 



Experiência 
de quase 

morte

Estado de morte clínica que uma pessoa
experimenta durante alguns instantes, após
o que retorna à vida física.

Os relatos feitos pelas pessoas que passaram
por essa experiência coincidem com os
ensinamentos do Espiritismo e das religiões
que aceitam a reencarnação.



No momento da morte, são
comuns percepções do mundo
espiritual e dos Espíritos,
podendo, inclusive, aquele que
está em processo de
desencarnação visitar parentes e
amigos, a fim de despedir-se
deles.

Visões no leito 
da morte 



Nas ideias inatas: que as pessoas trazem consigo.

Nas lembranças de existências passadas: sob a forma de imagens
fragmentárias, mas podem ocorrer flashs (clarões) de memória
que permitem recordações mais completas.

Nas comunicações mediúnicas: sobre a identidade de Espíritos que
viveram experiências reencarnatórias e a revelação de vidas
passadas de pessoas que ainda estão encarnadas.

A reencarnação pode ainda ser comprovada por outros meios, tais
como: ditados mediúnicos, fenômenos de quase-morte e de
transcomunicação instrumental.

Fenômenos que 
demonstram a 
reencarnação 



Progressão dos Espíritos



Os Espíritos não foram criados bons e maus.

Deus os criou simples e ignorantes, cada um com determinada
missão, com o fim de esclarecê-los e os fazer chegar
progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade.



Os Espíritos evoluem passando pelas provas que Deus lhes impõe
para chegar à perfeição.

Essas provas são por eles enfrentadas durante as reencarnações,
necessárias ao seu progresso.

A passagem dos Espíritos pela vida corporal é necessária para que
eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios
cuja execução Deus lhes confia.

Pluralidade de 
existências



A encarnação para os Espíritos é apenas estado transitório.

Deus lhes impõe a experiência do uso que farão do livre-arbítrio.

Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem
rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da
iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores.

Os que usam mal da liberdade que Deus lhes concede retardam a
sua marcha e, tal seja a obstinação que demonstrem, podem
prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação.



O livre-arbítrio é importante para a progressão dos Espíritos, que
se desenvolve à medida que o Espírito adquire consciência de si
mesmo.

Não haveria liberdade, desde que a escolha fosse determinada por
uma causa independente da vontade do Espírito.



Terceira ordem – Espíritos imperfeitos

Décima classe. Espíritos impuros.

São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas
preocupações.

Como Espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a
desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor
enganar.

Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às
suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com o
conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir
nas provas por que passam.

Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas; outros os
designam pelos nomes de demônios, maus gênios, Espíritos do
mal.



Terceira ordem – Espíritos imperfeitos

Nona classe. Espíritos levianos.

São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se
em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade.
Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de
intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de
mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os Espíritos
vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes.

Oitava classe. Espíritos pseudo-sábios.

Dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber
mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos
sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um
cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas
capacidades e luzes.



Terceira ordem – Espíritos imperfeitos

Sétima classe. Espíritos neutros.

Nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para
fazerem o mal.

Pendem tanto para um como para o outro e não ultrapassam a
condição comum da Humanidade, quer no que concerne ao moral,
quer no que toca à inteligência.

Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias
sentem saudades.

Sexta classe. Espíritos batedores e perturbadores.

Estes Espíritos, propriamente falando, não formam uma classe
distinta pelas suas qualidades pessoais.

Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e
físicos, como pancadas, movimento e deslocamento anormal de
corpos sólidos, agitação do ar, etc.



Quinta classe. Espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade
dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los.
Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido
mais no sentido moral do que no sentido intelectual.

Quarta classe. Espíritos sábios. Distinguem-se pela amplitude de
seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões
morais, do que com as de natureza científica, para as quais têm
maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista
da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões
próprias dos Espíritos imperfeitos.

Terceira classe. Espíritos de sabedoria. As qualidades morais da
ordem mais elevada são o que os caracteriza. Sem possuírem
ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade
intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas.

Segunda ordem – Bons Espíritos



Segunda classe. Espíritos superiores.

Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade.

Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência; é
uma linguagem invariavelmente digna, elevada e, muitas vezes,
sublime.

Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos
darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro
dos limites do que é permitido ao homem saber.

Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou
que, por influência da matéria, fogem à prática do bem.

Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão
de progresso e então nos oferecem o tipo da perfeição a que a
Humanidade pode aspirar neste mundo.

Segunda ordem – Bons Espíritos



Primeira classe. Classe única.

Espíritos que percorreram todos os graus da escala e se
despojaram de todas as impurezas da matéria.

Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a
criatura, não têm mais que sofrer provas, nem expiações.

Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis,
realizam a vida eterna no seio de Deus.

Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos
às necessidades, nem às vicissitudes da vida material.

Essa felicidade não é a de ociosidade monótona. Eles são os
mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para
manutenção da harmonia universal.

São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou
serafins.

Primeira ordem – Espíritos puros 
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