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Existência de Deus

Existência dos espíritos e sua
sobrevivência após a morte

Reencarnação

Pluralidade dos mundos habitados

Comunicabilidade com os espíritos



God

SpiritMatter

Deus, a inteligência suprema e a causa 
primária de todas as coisas, criou os dois 

elementos do universo: o Espírito (“o 
princípio inteligente do universo”) e a 

matéria (“agente intermediário, sobre o 
qual o espírito aje”).

Deus

Matéria Espírito



Espíritos são os seres inteligentes da criação. O 
mundo invisível ou espírita é o mundo normal, 

primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo.
(LE questão 23; Introdução VI)

A existência de uma vida espiritual foi mencionada por 
Jesus constantemente no Evangelho. Se esta vida existe, 

espíritos vivem nela. Mas o que são Espíritos?
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23 a. Qual a natureza íntima do Espírito?
Não é fácil analisar o Espírito com a vossa linguagem. 
Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, 
entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo: coisa 
nenhuma é o nada e o nada não existe.

24. Espírito é sinônimo de inteligência? 
A inteligência é um atributo essencial do Espírito. Uma e 
outro, porém, se confundem num princípio comum, de 
sorte que, para vós, são a mesma coisa.

25. O Espírito independe da matéria, ou é apenas 
uma propriedade desta, como as cores o são da luz 
e o som o é do ar? São distintos uma do outro; mas, a 
união do Espírito e da matéria é necessária para 
intelectualizar a matéria. 

27. Há então dois elementos gerais do Universo: a matéria 
e o Espírito? Sim e acima de tudo Deus, o criador, o pai de 
todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio 
de tudo o que existe, a trindade universal. Mas ao elemento 
material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o 
papel de intermediário entre o Espírito e a matéria propriamente 
dita, por demais grosseira para que o Espírito possa exercer ação 
sobre ela.
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Para o Espiritismo a alma é um ser real, distinto, a causa e não 
o efeito de todas as atividades humanas. Ele explica que os 
espíritos não são nada mais do que almas de pessoas que 
viveram materialmente na terra. Isto significa que quando as 
pessoas estão encarnadas o espírito é chamado de alma mas 
quando o corpo morre elas são chamadas de espíritos.

Deus nunca parou de criar espíritos então habitando 
diversos mundos desabitados no universo. E Jesus 
disse: “Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não 
fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar um 
lugar para vós.” João 14:2

Todos os espíritos são criados simples e ignorantes, com 
igual aptidão para o progresso através de suas 
atividades individuais. Cada um de nós, através da 
reencarnação, adquirimos experiências que nos 
tornaram o que nós somos hoje.

Dentro diversas coisas que os ensinamentos do 
Espiritismo nos trás existe a tríplice configuração: espírito, 
perispírito e o corpo físico. O perispírito é o intermediário 
que conecta o espírito à matéria.



•Não são criados no momento da concepção física; 

•Que todos atingirão grau de perfeição compatível
com a criatura pelos seus esforços pessoais; 

•Sendo (todos) filhos do mesmo Pai, são objetos de 
uma mesma solicitude; 

•Após a morte do corpo físico eles compõem a 
população espiritual da Terra.

O Espiritismo ensina que
os espíritos:



A vida do Espírito é que é eterna; a do corpo 
é transitória e passageira. Quando o
corpo morre, a alma retoma a vida eterna. 
(LE, item 153)



Mesmo antes de nos considerarmos seres humanos e 

descendentes de nossos pais, nós somos em realidade 

Espíritos, filhos de Deus.

O ciclo eterno da vida

passado futuro



• A existência do Espírito não tem fim.
• Os Espíritos podem ser imaginados como 

uma chama, uma faísca surreal.
• Aonde existir um pensamento, lá também 

existirá o Espírito.
• Cada Espírito é indivisível.
• O Espírito pode expandir seu pensamento 

em todas as direções.

Corpo

físico
Perispírito

Espírito



A evidência da existência do Espírito é dada pela 
consciência que a pessoa possui de si mesma (consciência 
do seu eu) e pela manisfestação do seu desejo. O 
Espiritismo expressa claro e distinto que estes seres (os 
Espíritos) provam sua identidade através de indicações 
verificáveis sem fim, referindo a particularidades individuais 
durante sua vida na Terra.



Nos dias atuais a evidência da sobrevivência do Espírito
pode ser verificada: 

❖Através das comunicações mediúnicas e
fenômenos psíquicos;
❖Através de regressões a vidas passadas; 
❖Através de experiências de transcomunicação: 
mensagens Espíritas através da televisão, vídeo, 
computador, telefone, gravador, rádio, etc. 

❖Experiências com Espíritos através de fotografias.



Os Espíritos 

nunca regridem!!
Progredir!

ESPÍRITOS BONS

ESPÍRITOS IMPERFEITOS

ESPÍRITOS 

PERFEITOS

Influência da matéria 

sobre o Espírito

Influência do Espírito 

sobre a matéria

Sem influência da 

matéria
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A vida na Terra é sempre uma oportunidade para fazermos 
reparações e aprendermos ao longo da viagem em direção à 
bondade. Sempre temos livre escolha em todas as coisas e as 
consequências, boas ou más, são o resultado das nossas 
próprias decisões.  Esta é a lei da ação e reação, da causa e 
efeito. Se nós estamos sofrendo neste momento é possível que a 
causa deste sofrimento venha dos erros cometidos nesta vida ou 
em vidas passadas.

• Cada ser humano encarnado é
um Espírito rumando em direção
à Deus.



Portanto, se nós nos entregamos ao mal, então cedo ou tarde nós
sofreremos as consequências daqueles atos. Jesus disse: “Cada
um de acordo com seu trabalho." Isto explica a razão de tanto
sofrimento na Terra.

É por isso que uma pessoa progride mais rápido do que outra, tal
qual diferentes estudantes em uma mesma classe de aula.
Quanto melhor nossa conduta, mais rápido nos liberamos dos
sofrimentos, reduzindo nossa jornada à evolução.



“Acaso ignorais que 
vosso corpo é templo 
do Espírito Santo que 
mora em vós e que 
recebestes de Deus? 

Ignorais que não 
pertenceis a vós 

mesmos?” 
Paulo– I Corintos, 6:19 

“O corpo é o primeiro
empréstimo recebido

pelo espírito
encarnado.”
André Luiz – Conduta Espírita

ESPÍRITO

CORPO

PERISPÍRITO



• 1. A vida do espírito é transitória e transiente.

( ) VERDADE ( ) FALSO

• 2. Os espíritos são o princípio inteligente do Universo.

( ) VERDADE ( ) FALSO 

• 3. Inteligência é uma qualidade essencial do Espírito. 

( ) VERDADE ( ) FALSO 

• 4. Os espíritos não podem se comunicar com seres vivos.

( ) VERDADE ( ) FALSO 

• 5. Anjos são seres privilegiados da criação.

( ) VERDADE ( ) FALSO 

• 6. Quando o corpo morre a alma retorna à vida eterna. 

( ) VERDADE ( ) FALSO 

• 7. O perispírito é a mesma coisa que o corpo físico. 

( ) VERDADE ( ) FALSO 

• 8. Os espíritos estão sempre progredindo. 

( ) VERDADE ( ) FALSO 
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