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OS  TRÊS  ELEMENTOS  ESSENCIAIS  DO  HOMEM 



Módulo IV – Existência e Sobrevivência do Espírito 

   

   Origem e Natureza dos Espíritos 

 

1) Os três elementos essenciais no homem: corpo, espírito e perispírito 

 

2) Origem e natureza do espírito 

 

3) Ubiquidade dos espíritos 

 

4) Processo de evolução do princípio inteligente 



TRINDADE  UNIVERSAL 

             DEUS 

ESPÍRITO MATÉRIA 

- princípio/elemento inteligente 

- é alguma coisa: o nada não existe 

- matéria quintessenciada 

- é imponderável 

- elemento material 

- tem extensão 

- impressiona os sentidos 

- é impenetrável 

“É necessária a união do espírito à matéria para dar inteligência à matéria.” 

(LE. 25) 

PERISPÍRITO  



MATÉRIA 

• Não há progresso: nada muda sua natureza íntima 

• Há apenas mudança de estado 

• Ciclo de transformações – “na natureza nada se perde, tudo se transforma” 

• Diferentes arranjos do fluído universal 

ESPÍRITO 

•   Consciência do “EU” 

•   A essência espiritual é individual: tem existência em si 

•   Há progresso: modificação íntima  -  evolução 



EXISTÊNCIA  DO  ESPÍRITO 

• “Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa 

inteligente.” (G. pag. 174) 

• ESPÌRITO = princípio inteligente do Universo (LE. 23) 

• O pensamento não pode ser atribuído ao corpo físico. 

• O homem vivo pensa – o morto não. 

• No homem vivo há algo que não existe no morto:  

              -  inteligência - 



O  QUE  É  O  HOMEM 

  O HOMEM é um Espírito, que se utiliza de vários corpos materiais 

(corpos físicos) e de um semi-material, fluídico (corpo astral ou 

perispírito), para realizar, em várias encarnações, a evolução a que 

está sujeito, por sua própria natureza. 

O corpo físico reflete o corpo espiritual (perispírito), que 

retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação. 

      (André Luiz) 



O   HOMEM  ENCARNADO 

ESPÍRITO 
(consciência/inteligência) 

PERISPÍRITO 
(corpo fluídico = matéria menos densa) modelo 

invisível, que estrutura o corpo físico. 

CORPO FÍSICO  
(carnal = matéria densa) 



OS  SETE  CORPOS  DO  AGREGADO HUMANO 

• CORPO FÍSICO: mundo tridimensional 

• DUPLO ETÉRICO ou Corpo Vital: (= vitalidade) corpo bioeletromagnético - fenômenos químicos, 

fisiológicos e biológicos, de percepção, processo metabólico toda ação das calorias, etc, tem sua base 

no corpo vital. Célula a célula com corpo físico. Desaparece com a morte. 

• CORPO ASTRAL : vivenda dos sentimentos e emoções - estrutura eletromagnética (eletrons e fotons) 

e substâncias químicas em faixa vibratória diferente da matéria convencional. 

• CORPO MENTAL INFERIOR (= consciência / pensamento) envoltório sutil da mente. Dá origem ao 

perispírito 

• CORPO MENTAL SUPERIOR ou Causal (= memória criativa) registro das vidas passadas 

• CORPO BÚDICO (= memória do Espírito) corpo radiante ao qual ainda não está intimamente ligado. 

 

• CORPO ÁTMICO (= essência Divina) – o Deus interno 



CORPO  FÍSICO: instrumento de trabalho 

• O corpo físico é envoltório e instrumento de trabalho do espírito. (LE.178) 

 

• O próprio espírito fabrica seu envoltório e o torna adequado às suas 

necessidades: 

 Aperfeiçoa e desenvolve à medida que necessita manifestar suas 

faculdades. 

 O processo de evolução é contínuo:  espiritual e físico 

 O corpo físico sofre as vicissitudes da matéria: nasce, funciona durante 

algum tempo, morre e se decompõe. 

 Homem físico = animal + inteligência 



O  CORPO  HUMANO 

• “Á vida corpórea é a síntese das irradiações da alma. Não há órgãos em 

harmonia sem pensamentos equilibrados, como não há ordem sem 

inteligência.” (A. Luiz – Nos Domínios da Mediunidade, p. 84) 

“Quando olhado de dentro é tão vasto! Milhões e milhões de células, e cada 

célula com vida própria, funcionando com tamanha inteligência que parece 

inacreditável,  impossível, inconcebível. Você come alguma coisa e o seu corpo 

transforma a comida em sangue, ossos, medula. Você come e o corpo 

transforma a comida em consciência, pensamento.  ... Cada célula tem a sua 

própria alma.” (Osho, p. 22) 



“O corpo humano tem um ponto certo de equilíbrio, de estabilidade, e 

qualquer interferência do Espírito que o anima ou de forças ou 

entidades do ambiente exterior, produz alterações, distorções, 

desarmonias, distúrbios, moléstias.” (Armond, E) 



DUPLO  ETÉRICO 







Os  CORPOS  E  OS  CHAKRAS 

Coronário 

Frontal 

Laríngeo 

Cardíaco 

Esplênico 

Gástrico 

Genésico 

Corpo Átmico 

Corpo Físico 

Duplo Etérico 

Corpo Astral 

Corpo Mental Inferior 

Corpo Mental Superior 
Pineal 

Hipófise 

Tiróide 

Timo 

Baço / pâncreas 

Plexo solar 

Gônadas/ovários 

Corpo  Búdico 





MERIDIANOS  DE  ACUPUNTURA 

Doze pares de “canais de energia” utilizados em acupuntura e outros métodos 

terapêuticos da medicina tradicional chinesa. 



CIRCULAÇÃO  DA  ENERGIA 



• Corpo Biomagnético 

• Corpo Bioplasmático 

• MOB – Modelo Organizador Biológico (Ernani Guimarães Andrade) 

• Psicossoma (André Luiz) 

• Corpo Espiritual (Paulo – Epístola aos Coríntios 15:44) 

• CEF – Campo Estruturador da Forma 

• CO – Campo Organizador 

 

  

PERISPÍRITO 

 

O perispírito é o transmissor e receptor das sensações do ser. 

 

O Espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. 

 



PERISPÍRITO 

• Intermediário entre o corpo físico e o espírito 

 

• Criado a partir do fluído próprio do mundo onde reencarna 

 

• Não se pode imaginar a alma sem o perispírito, seu reflexo e ponto de contato 

com a realidade que a envolve e que se apura, se aprimora, com a própria 

evolução.   

 

• Mais grosseiro (pesado) nos espíritos inferiores, dificultando a mobilidade de 

um mundo para outro. 

 

• A natureza íntima do perispírito, embora adaptada ao meio, não é a mesma em 

todos os espíritos: varia em densidade conforme a evolução. 

 

 



NUTRIÇÃO  DO  PERISPÍRITO 



CHARLES  DARWIN 

C. Darwin 

(1809 – 1882) 

Naturalista inglês: Teoria da Seleção Natural. 

"Sobre a origem das espécies por meio de seleção natural“ 

(1859) 

Percurso da viagem do HMS Beagle: 4 anos e 9 meses. 

Influenciado por Jean-Batiste Lamark   (1809) 

Contatos com Alfred Wallace:  “a seleção natural não 

 poderia justificar o gênio matemático, artístico ou musical, 

 nem contemplações metafísicas, a razão ou o humor, e  

que algo no invisível universo do Espírito“. 



EVOLUÇÃO 

 

 

 

 

• CREACIONISMO? 

 

 

 

 

• EVOLUCIONISMO? 



Teoria da Evolução de Alfred Wallace 

 

 O talento na matemática, música, arte, metafísica (raciocínio abstrato) e humor 

 são capacidades mentais desenvolvidas sem a influência na sobrevivência dos 

indivíduos na luta pela vida e não podem ter surgido em consequência da lei de 

seleção natural. 

 

 3 etapas de evolução: inconsciente / consciente / intelectual 

 Passagem do inorgânico para orgânico = “vida” 

 Passagem do vegetal para animal = aparecimento da sensação/ consciência 

 Homem com faculdades nobres e exclusivas, que o colocam acima dos brutos 

e com possibilidades de progresso infinito 

 

 Estas 3 etapas apontam claramente para um universo invisível – para o mundo 

do espírito, a que a matéria está submetida. 



ORIGEM  DOS  SERES  VIVOS 

• A Terra continha os germes que aguardavam o momento favorável para se 
desenvolverem. (LE. 44) 

  condições ambientais para cada espécie. 

  teoria geral de evolução das espécies: Lamarck / Wallace / Darwin / Mendel 

  o aparecimento de caráter novo no corpo físico não se faz de improviso, 

  nem por geração espontânea: é fruto de longa e paciente elaboração na 

      estrutura do perispírito através de sucessivas reencarnações. 

  todo órgão, por mais completo que seja, originou de formas elementares 

      inferiores. 

  há 2 evoluções paralelas interdependentes e simultâneas: do organismo 

      físico e do organismo anímico: a espiritual comanda a biológica – a 

      matéria é inerte por natureza. 

  a evolução é inteligente – comandada pelo princípio espiritual. 



ORIGEM E NATUREZA DOS ESPÍRITOS 

• Criação de Deus: seres inteligentes do Universo. 

 

Os espíritos tem uma forma determinada, limitada e constante? (LE. 88) 

      -  Para vós, não; para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um 

clarão   ou uma centelha etérea. 

 deslocam-se com o pensamento: 

        ”o pensamento é a própria alma que se transporta.” 

 a matéria não constitui obstáculo. 

 possuem o dom da obiquidade: podem estar em vários lugares ao mesmo 

    tempo, porém não se divide. Ex.: sol 

 a capacidade de irradiação depende do grau de pureza do espírito. 

    (LE.92) 



EVOLUÇÃO 

• O princípio inteligente se individualiza e se elabora passando pelos 

graus da animalidade: é ali que se ensaia para a vida e desenvolve suas 

primeiras faculdades, pelo exercício. 

• Filiação espiritual e corporal do animal para o homem. (G. pag. 183) 

• A lei da unidade preside a criação. 

• O Espírito entra na “humanidade” com atributos especiais: senso moral e 

livre arbítrio – responsabilidade pelos atos. 

• “... O princípio inteligente vai modelando, ao longo das eras, em seu 

processo de individualização, não só as suas estruturas físicas, mas 

também o seu envoltório fluídico, até tornar-se Espírito e estar apto 

para ingressar no período da Humanidade.” 



EVOLUÇÃO  ESPIRITUAL 

“ Na planta, a inteligência dormita, no animal, sonha; só no homem acorda. 

conhece-se, possui-se e torna-se consciente...” (Leon Denis) 

“ ... a mônada vertida do plano espiritual sobre o Planeta Físico atravessou 

 os mais rudes crivos da adaptação e seleção, assimilando os valores  

 múltiplos da organização, da reprodução, da memória, do instinto, da  

 sensibilidade, da percepção e da preservação própria, penetrando, assim,  

 pelas vias da inteligência mais completa e laboriosamente adquirida nas 

 faixas inaugurais da razão.” (André Luiz – Evolução em Dois Mundos p. 41) 

“ Para que haja evolução é preciso: pensar, raciocinar, duvidar e indagar.” 

(Allan Kardec – Espírito Verdade) 



RELAÇÕES DO CORPO FÍSICO COM O ESPIRITUAL 

 As células são consciências elementares: princípios inteligentes de feição 

rudimentar 

 - estão a serviço do espírito nos animais superiores e nas criaturas humanas 

 - renovam-se continuamente, no corpo físico e no corpo espiritual 

 - atendem com precisão matemática os apelos da mente nos fulcros 

        energéticos do córtice encefálico movimentado e controlado pelo espírito 

 As células são microscópicos motores elétricos com vida própria, 

subordinadas às determinações do ser que as aglutina e lhes imprime as funções 

que devem exercer no corpo orgânico. 

   Sob as ordens da inteligência, comunicam-se umas com as outras sob o 

       influxo espiritual que as mantém em coesão. 



SAÚDE  FÍSICA  E  ESPIRITUAL 

“ ... todos os atos têm como causa ou matriz, o pensamento (do espírito); 

      torna-se evidente que os pecadores são enfermos da alma. E, ao contrário do que 

estabelece a ética da maioria das religiões, as suas transgressões não ofendem a 

Deus, mas a eles próprios, exclusivamente.” 

 

“... a recuperação da saúde moral de seu espírito enfermo só poderá ser conseguida 

mediante aquele esmeril que se chama Dor e o lapidário que se chama Tempo.” 

 

     As toxinas psíquicas, durante a purificação espiritual, convergem para os 

tecidos, órgãos ou regiões do corpo, que será o dreno ou válvula de escape 

para expurgar os fluídos deletérios que o intoxicam e o impedem de firmar a 

sua marcha na estrada da evolução. 

        Ramatís 



INTELIGÊNCIA  E  VONTADE 

• “Todas as alterações verificadas nos estados da matéria não tem mais 

que um fim – o progresso do espírito, que é a única realidade 

pensante.”       

 

• “Hoje, o que importa é desembaraçarmo-nos das paixões e instintos 

residuais da nossa passagem pelos reinos inferiores.”  

 

• “A vontade tudo pode em relação à matéria.” 

 

        (Delanne, G.) 
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