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ÉÉ  uma condensação do uma condensação do 
FCU em torno de um FCU em torno de um 
foco de inteligência ou foco de inteligência ou 
alma.alma.  (A Gênese – cap. (A Gênese – cap. 
XIV, item 7)XIV, item 7)

Fonte: L.E. Q 135 aFonte: L.E. Q 135 a

O complexo humanoO complexo humano



ESTRUTURAÇÃO ESTRUTURAÇÃO 
DO DO 

PERISPÍRITOPERISPÍRITO



  

Jorge Andréa (Presença Espírita –– 
mar-abr/07 p. 33-35)

afetividadeafetividade

HábitosHábitos          

valoresvalores
FLUXO ENERGÉTIVO: Campos vibratórios FLUXO ENERGÉTIVO: Campos vibratórios 

com as suas variadas dimensõescom as suas variadas dimensões

sentimento
sentimento

VontadeVontade

Pensamento
Pensamento

Corpo Corpo 
MentalMental



  

PerispíritoPerispírito

Espírito Espírito 
ou Almaou Alma

Corpo 
Mental

O CORPO MENTALO CORPO MENTAL
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O corpo mental (envoltório sutil 
da mente) preside a formação 
do perispírito. 

O corpo mental expande-se na 
estruturação do perispírito, 
dando-lhe sustentação.

André Luiz - Evolução em Dois MundosAndré Luiz - Evolução em Dois Mundos

PERISPÍRITO: FORMAÇÃOPERISPÍRITO: FORMAÇÃO



  

É a parte imperecível do 
perispírito, pois acompanha o 
princípio inteligente qualquer 
que seja seu grau de evolução, 
desde a criação simples e 
ignorante até o nível dos puros.

O CORPO MENTALO CORPO MENTAL

André Luiz - Evolução em Dois MundosAndré Luiz - Evolução em Dois Mundos



  

PERISPÍRITO: FORMAÇÃOPERISPÍRITO: FORMAÇÃO

... o nosso veículo sutil, tanto quanto o ... o nosso veículo sutil, tanto quanto o 
corpo de carne, corpo de carne, é criação mental no é criação mental no 
caminho evolutivocaminho evolutivo, tecido com recursos , tecido com recursos 
tomados transitoriamente por nós tomados transitoriamente por nós 
mesmos aos celeiros do Universo, vaso mesmos aos celeiros do Universo, vaso 
de que nos utilizamos para ambientar em de que nos utilizamos para ambientar em 
nossa individualidade eterna a divina luz nossa individualidade eterna a divina luz 
da sublimação, com que nos cabe da sublimação, com que nos cabe 
demandar as esferas do Espírito Puro. demandar as esferas do Espírito Puro. 

ClarêncioClarêncio - Entre a Terra e o Céu ( - Entre a Terra e o Céu (André Luiz)André Luiz) p. 163-166 p. 163-166



  

PERISPÍRITO: FORMAÇÃOPERISPÍRITO: FORMAÇÃO

Tudo é trabalho da mente no Tudo é trabalho da mente no 
espaço e no tempoespaço e no tempo, a valer-se de , a valer-se de 
milhares de formas, a fim de milhares de formas, a fim de 
purificar-se e santificar-se para a purificar-se e santificar-se para a 
Glória Divina.Glória Divina.

Clarêncio - Entre a Terra e o Céu (Clarêncio - Entre a Terra e o Céu (André Luiz)André Luiz) p. 163-166 p. 163-166



  

O complexo humanoO complexo humano
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ESPÍRITOESPÍRITO

PERISPÍRITOPERISPÍRITO

CORPOCORPO
FÍSICOFÍSICO

ENERGIAENERGIA
VITALVITAL

O Complexo Humano e a Geração do Fluido VitalO Complexo Humano e a Geração do Fluido Vital

O Fluido Vital, além de estruturar a vida orgânica, é O Fluido Vital, além de estruturar a vida orgânica, é 
um dos principais fluidos trocados entre as pessoas.um dos principais fluidos trocados entre as pessoas.
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DínamoDínamo

MotorMotor

A eletricidade  A eletricidade  
animalizada animalizada 
de nossas de nossas 
baterias...baterias...



  

O DUPLO ETÉRICOO DUPLO ETÉRICO

              A ação do perispírito sobre os A ação do perispírito sobre os 
elementos físicos e sobre as energias elementos físicos e sobre as energias 
vitalvital  (princípio vital), estrutura a  (princípio vital), estrutura a 
organização física (corpo físico), bem organização física (corpo físico), bem 
como uma estrutura que contém a como uma estrutura que contém a 
vitalidade, que é o duplo etérico.vitalidade, que é o duplo etérico.
       O duplo etéreo        O duplo etéreo “reveste” o “reveste” o 
perispíritoperispírito, ou  ainda, que é uma , ou  ainda, que é uma 
extensão deste.extensão deste.



  

MOVIMENTAÇÃO DE OBJETOSMOVIMENTAÇÃO DE OBJETOS
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O DUPLO ETÉRICOO DUPLO ETÉRICO

        Corpo físico, duplo etérico e perispírito Corpo físico, duplo etérico e perispírito 
interpenetram-seinterpenetram-se  dinamicamente, sendo  dinamicamente, sendo 
distinguíveis pelos Espíritos superiores distinguíveis pelos Espíritos superiores 
pela sua pela sua qualidade energética e qualidade energética e 
densidade.densidade.
          Com a morte do corpo físico, a Com a morte do corpo físico, a 
estrutura do duplo etérico se desintegra, estrutura do duplo etérico se desintegra, 
e o perispírito perde essa túnica de e o perispírito perde essa túnica de 
vitalidade, essencial para o equilíbrio vitalidade, essencial para o equilíbrio 
Espírito-corpo.Espírito-corpo.  



  

O complexo humanoO complexo humano

RIE 10.2000RIE 10.2000



  

Jorge Andréa (Presença Espírita –– 
mar-abr/07 p. 33-35)

afetividadeafetividade

HábitosHábitos          

valoresvalores
FLUXO ENERGÉTIVO: Campos vibratórios FLUXO ENERGÉTIVO: Campos vibratórios 

com as suas variadas dimensõescom as suas variadas dimensões

sentimento
sentimento

VontadeVontade

Pensamento
Pensamento

Corpo Corpo 
MentalMental



CONCEITOS CONCEITOS 
DO DO 

PERISPÍRITOPERISPÍRITO



  

PERISPÍRITO: CONCEITOPERISPÍRITO: CONCEITO

          O termoO termo foi empregado pela primeira vez por  foi empregado pela primeira vez por 
Allan Kardec.Allan Kardec.
     Etimologicamente a palavra vem do grego      Etimologicamente a palavra vem do grego 
peri – em torno, e do latim spiritus – alma, peri – em torno, e do latim spiritus – alma, 
espírito, designando o envoltório sutil e perene espírito, designando o envoltório sutil e perene 
do Espírito, que possibilita sua interação com os do Espírito, que possibilita sua interação com os 
meios espiritual e físico.meios espiritual e físico.
     É a forma preexistente e sobrevivente do ser      É a forma preexistente e sobrevivente do ser 
humano, sobre o qual se modela o envoltório humano, sobre o qual se modela o envoltório 
carnal,  como carnal,  como uma veste dupla invisíveluma veste dupla invisível  
constituída de matéria quintenssenciada.constituída de matéria quintenssenciada.



  

PERISPÍRITO: CONCEITOPERISPÍRITO: CONCEITO

- - Corpo Bioenergético; Corpo Bioenergético; 
-- Corpo Bioplasmático,  Corpo Bioplasmático, 
-- MOB- Modelo Organizador Biológico. MOB- Modelo Organizador Biológico.
     Também chamado de      Também chamado de psicossomapsicossoma  
(André Luiz) e (André Luiz) e corpo espiritualcorpo espiritual, , 
lembrando a designação do apóstolo lembrando a designação do apóstolo 
Paulo, em sua primeira epístola aos Paulo, em sua primeira epístola aos 
Coríntios (15:44).Coríntios (15:44).



  

PERISPÍRITO: CONCEITOPERISPÍRITO: CONCEITO

            O Espírito, propriamente dito, é O Espírito, propriamente dito, é 
envolvido por uma substância, vaporosa  envolvido por uma substância, vaporosa  
mas ainda bastante grosseira.mas ainda bastante grosseira.
      Envolvendo o gérmen de um fruto, há       Envolvendo o gérmen de um fruto, há 
o o perispermaperisperma; do mesmo modo, uma ; do mesmo modo, uma 
substância que, por comparação, se pode substância que, por comparação, se pode 
chamar de chamar de perispíritoperispírito, serve de , serve de 
envoltório ao Espírito.envoltório ao Espírito.

O Livro dos Espíritos, questão 93.O Livro dos Espíritos, questão 93.



NATUREZA NATUREZA 
DO DO 

PERISPÍRITOPERISPÍRITO



  

PERISPÍRITO: NATUREZAPERISPÍRITO: NATUREZA

            Retirado do Fluído Cósmico Retirado do Fluído Cósmico 
Universal (modificado) de cada globo. Universal (modificado) de cada globo. 
          O perispírito ou corpo fluídico dos O perispírito ou corpo fluídico dos 
Espíritos (encarnados e desencarnados) Espíritos (encarnados e desencarnados) 
é um dos mais importantes produtos do é um dos mais importantes produtos do 
FCU.FCU.   
      É uma condensação desse fluido em       É uma condensação desse fluido em 
torno do Princípio Inteligente torno do Princípio Inteligente 
Individualizado.Individualizado.



  

PERISPÍRITO: NATUREZAPERISPÍRITO: NATUREZA

              É semimaterial, isto é, pertence à É semimaterial, isto é, pertence à 
matéria pela sua origem e à matéria pela sua origem e à 
espiritualidade pela sua natureza espiritualidade pela sua natureza 
etérea.etérea.
          Depura-se, ilumina-se ou obscurece-Depura-se, ilumina-se ou obscurece-
se segundo a natureza elevada ou se segundo a natureza elevada ou 
grosseira dos pensamentos em si grosseira dos pensamentos em si 
refletidos.refletidos.  Qualquer ato e/ou qualquer  Qualquer ato e/ou qualquer 
pensamento repercutem-se e gravam-pensamento repercutem-se e gravam-
se no perispírito.se no perispírito.



  

PERISPÍRITO: NATUREZAPERISPÍRITO: NATUREZA

                  Resultado da Resultado da aglutinação da energiaaglutinação da energia  
cósmica matriz (FCU), adequada a cósmica matriz (FCU), adequada a 
natureza de nosso planeta, sobre um natureza de nosso planeta, sobre um 
campo originado da própria extensão campo originado da própria extensão 
energética da alma (energética da alma (força espiritualforça espiritual), ), 
comportando-se, depois dessa agregação, comportando-se, depois dessa agregação, 
como uma estrutura de categoria como uma estrutura de categoria 
eletromagnética (de ordem física, pois) eletromagnética (de ordem física, pois) 
formando o envoltório conhecido como o formando o envoltório conhecido como o 
corpo da alma... corpo da alma... (Zalmino Zimmermann)(Zalmino Zimmermann)



  

PERISPÍRITO: NATUREZAPERISPÍRITO: NATUREZA

... ... necessárionecessário, , insubstituívelinsubstituível  e  e pereneperene, , 
já de textura definida como material, já de textura definida como material, 
embora tão sutil que os Espíritos da embora tão sutil que os Espíritos da 
Codificação usaram o termo Codificação usaram o termo semi-semi-
materialmaterial  para qualificá-la.  para qualificá-la. 
(Zalmino Zimmermann)(Zalmino Zimmermann)



FUNÇÕES DO FUNÇÕES DO 
PERISPÍRITOPERISPÍRITO



  

Funções do Perispírito:

 Instrumental;

 Individualizadora;

 Organizadora;

 Sustentadora;

 Sede dos centros de força.



  

Função Instrumental

            O perispírito representa um O perispírito representa um 
instrumento ou elemento de instrumento ou elemento de 
ligaçãoligação  entre o  Espírito e o corpo   entre o  Espírito e o corpo 
físico.físico.
      A função instrumental permite       A função instrumental permite 
a  a  interaçãointeração   do Espírito com os   do Espírito com os 
mundos espiritual e físico.mundos espiritual e físico.



  

Função Instrumental: Laço de ligação

            Em virtude de sua natureza etérea, o Em virtude de sua natureza etérea, o 
Espírito não pode atuar sobre a matéria Espírito não pode atuar sobre a matéria 
grosseira, sem intermediário, grosseira, sem intermediário, sem o sem o 
elemento que o liga à matéria.elemento que o liga à matéria.   
     Da mesma forma, quando revestido do      Da mesma forma, quando revestido do 
corpo material, os estímulos do mundo corpo material, os estímulos do mundo 
físico, captados  através dos órgãos dos físico, captados  através dos órgãos dos 
sentidos corpóreos, só chegam ao Espírito sentidos corpóreos, só chegam ao Espírito 
através da dupla polaridadeatravés da dupla polaridade do perispírito.  do perispírito. 



  

                Veículo das manifestações do Veículo das manifestações do 
ser:ser:  O perispírito é o  O perispírito é o transmissortransmissor  e  e 
receptorreceptor  das sensações do ser.  das sensações do ser. 
        O Espírito quer o perispírito         O Espírito quer o perispírito 
transmite e o corpo executa. transmite e o corpo executa. 
        O perispírito é apenas um         O perispírito é apenas um agente agente 
de transmissãode transmissão..

Função Instrumental



  

                    Veículo da mediunidade:Veículo da mediunidade:  O  O 
perispírito desempenha papel essencial perispírito desempenha papel essencial 
em todos os processo mediúnicos. em todos os processo mediúnicos. 
           É            É a chave para se entender os a chave para se entender os 
fenômenos espíritas,fenômenos espíritas,  pois é por meio do  pois é por meio do 
perispírito que os Espíritos agem sobre a perispírito que os Espíritos agem sobre a 
matéria inerte e produzem as diferentes matéria inerte e produzem as diferentes 
manifestações,  que podem ser de efeitos manifestações,  que podem ser de efeitos 
físicos (barulho, pancadas) ou intelectuais físicos (barulho, pancadas) ou intelectuais 
(transmissão do pensamento, visão e (transmissão do pensamento, visão e 
audição).audição).

Função Instrumental



Perispírito do Perispírito do 
médium se expande.médium se expande.

Perispírito Perispírito 
do Espírito do Espírito 

comunicante comunicante 
também se também se 
expande.expande.

Formam a atmosfera 

Formam a atmosfera 

fluídico-perispiritual 

fluídico-perispiritual 

comum.
comum.

O Espírit
o tra

nsmite
 

O Espírit
o tra

nsmite
 

sua vontade ao 

sua vontade ao 

médium.

médium.

MECÂNICA DA PSICOGRAFIAMECÂNICA DA PSICOGRAFIA
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Veículo do pensamento:Veículo do pensamento:  através do  através do 
perispírito que o perispírito que o pensamentopensamento  é  é 
irradiado. irradiado. 

É o órgão sensitivo do Espírito.É o órgão sensitivo do Espírito.  Nos  Nos 
desencarnados a desencarnados a percepçãopercepção  se dá  se dá 
através do perispírito não mais através do perispírito não mais 
limitado pelos órgãos do corpo físico.limitado pelos órgãos do corpo físico.

Função Instrumental



  

    O pensamento O pensamento 
nasce na mente, nasce na mente, 
percorre todo o percorre todo o 
organismo (cada organismo (cada 
célula) antes de se célula) antes de se 
irradiar. irradiar. Não há um Não há um 
segundo do nosso segundo do nosso 
pensamento que pensamento que 
não fique gravado não fique gravado 
no nosso perispírito.no nosso perispírito.
(Nos Domínios da Mediunidade  
– André Luiz (cap. 1)

Irradiação do pensamentoIrradiação do pensamento

Imagem: Revista Internacional de Imagem: Revista Internacional de 
Espiritismo – 06.99Espiritismo – 06.99



  

Função Individualizadora

          O perispírito   apresenta O perispírito   apresenta 
características  peculiares à características  peculiares à 
identificaçãoidentificação  de cada indivíduo. de cada indivíduo.

      A função individualizadora       A função individualizadora 
está relacionada à história e às está relacionada à história e às 
conquistas evolutivasconquistas evolutivas da pessoa. da pessoa.



  

SENTIDO DA EVOLUÇÃOSENTIDO DA EVOLUÇÃO
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Desmaterialização Desmaterialização 
do PERISPÍRITO do PERISPÍRITO 
com a evolução.com a evolução.

O PerispíritoPerispírito dos 
Espíritos mais 
inferioresinferiores é é tão tão 
grosseirogrosseiro,, que eles o 
confundem com o 
corpo carnal, razão 
por que continuam a 
crer-se vivos. (A Gênese 
Cap. XIV, item 9)

Destinação no Destinação no 
Mundo EspiritualMundo Espiritual



  

Função Individualizadora

            Dar visibilidade ao Espírito:Dar visibilidade ao Espírito: Torna o  Torna o 
Espírito (um ser abstrato) visível ou Espírito (um ser abstrato) visível ou 
tangível. tangível. 
      Organismo que       Organismo que personaliza, personaliza, 
individualiza e identificaindividualiza e identifica o Espírito. o Espírito.

Espírito e perispírito são Espírito e perispírito são inseparáveis, inseparáveis, 
indestrutíveis companheirosindestrutíveis companheiros na  na 

trajetória evolutiva.trajetória evolutiva.



  

Função Organizadora

              Trata-se do “molde” que Trata-se do “molde” que 
determina as linhas determina as linhas morfológicasmorfológicas e  e 
hereditárias do corpo físico.hereditárias do corpo físico.
       A função conservadora        A função conservadora 
preserva os mecanismos de preserva os mecanismos de 
manifestação da manifestação da lei de causalei de causa  e  e 
efeito.efeito.



  

Função Organizadora

              Modelo organizador biológico:Modelo organizador biológico:  
O perispírito é o organizador e O perispírito é o organizador e 
aglutinador da matéria do plano aglutinador da matéria do plano 
físico, imprescindível nos físico, imprescindível nos 
processos de reencarnação.processos de reencarnação.



  

Função Sustentadora

              Sob o impulso da mente Sob o impulso da mente 
espiritual, o espiritual, o perispírito transfereperispírito transfere  
paulatinamente a  paulatinamente a  energia vitalenergia vital  para  para 
o corpo físico, sustentando-o desde o corpo físico, sustentando-o desde 
a formação até o completo a formação até o completo 
desenvolvimento.desenvolvimento.
        A função conservadora garante         A função conservadora garante 
vitalidade ao corpo físico durante  o vitalidade ao corpo físico durante  o 
tempo previsto da reencarnação.tempo previsto da reencarnação.



PROPRIEDADES PROPRIEDADES 
DO DO 

PERISPÍRITOPERISPÍRITO



  

Propriedades do Perispírito:

 Plasticidade;

 Expansibilidade;

 Irradiação;

 Penetrabilidade;

 Absorvente;

 Densidade / ponderabilidade;

 Luminosidade;

 Visibilidade / Tangibilidade.



  

                Alterações morfológicas que Alterações morfológicas que 
ocorrem em função dos contínuos ocorrem em função dos contínuos 
comandos mentais do Espírito. comandos mentais do Espírito. 
                
                Essa capacidade de modificar Essa capacidade de modificar 
a indumentária perispiritual está a indumentária perispiritual está 
limitada ao padrão evolutivo do limitada ao padrão evolutivo do 
ser.ser.

Plasticidade



  

Ovóides

André Luiz – LibertaçãoAndré Luiz – Libertação

Seres que gastaram o perispírito em Seres que gastaram o perispírito em 
virtude de indescritíveis tormentos virtude de indescritíveis tormentos 
de desesperação gerados pela de desesperação gerados pela raiva raiva 
e pela revoltae pela revolta  e, naturalmente  e, naturalmente 
ligaram-se à mulher que odiavam. ligaram-se à mulher que odiavam. 



  

Espíritos infelizes que, obstinados na Espíritos infelizes que, obstinados na 
idéia de fazer idéia de fazer justiça com as própriasjustiça com as próprias  
mãos ou viciosamente apegados, pelo mãos ou viciosamente apegados, pelo 
processo de processo de auto-hipnoseauto-hipnose, por , por 
impulsos inferiores, impulsos inferiores, monoideistasmonoideistas, , 
infinitamente repetidosinfinitamente repetidos, acabaram , acabaram 
produzindo enormes transformações produzindo enormes transformações 
na morfologia do corpo espiritual. na morfologia do corpo espiritual. 

Ovóides

André Luiz – LibertaçãoAndré Luiz – Libertação



  

Intrinsecamente indivisível, entretanto, Intrinsecamente indivisível, entretanto, 
conforme suas condições, conforme suas condições, pode expandir-pode expandir-

se, aumentando, inclusive, o campo de se, aumentando, inclusive, o campo de 
percepção.percepção.

Expansibilidade- Elástico
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          Essa propriedade permite Essa propriedade permite 
os processos de os processos de emancipação emancipação 
da almada alma  (fenômeno do  (fenômeno do 
desdobramento - viagem desdobramento - viagem 
astral) e doações fluídicas.astral) e doações fluídicas.

Expansibilidade- Elástico



  

              O corpo espiritual possui a O corpo espiritual possui a 
propriedade da propriedade da irradiaçãoirradiação e forma em  e forma em 
torno do corpo físico uma atmosfera torno do corpo físico uma atmosfera 
(campo bioenergético), composta por (campo bioenergético), composta por 
fluídos perispirituais emanados pelos fluídos perispirituais emanados pelos 
pensamentos e ideoplastiaspensamentos e ideoplastias, e que , e que 
constituem a aura, não sendo esta, constituem a aura, não sendo esta, 
portanto, parte integrante do portanto, parte integrante do 
perispírito.perispírito.

Irradiação



  

                  A natureza etérea do perispírito A natureza etérea do perispírito 
permite ao Espírito, se presentes as permite ao Espírito, se presentes as 
necessárias condições mentais, necessárias condições mentais, 
atravessar qualquer barreira físicaatravessar qualquer barreira física.    .    
          Matéria nenhuma lhe opõe           Matéria nenhuma lhe opõe 
obstáculo; ele as atravessa todas, como obstáculo; ele as atravessa todas, como 
a luz atravessa os corpos a luz atravessa os corpos 
transparentes. transparentes. 
                  É por isso que não há clausura que É por isso que não há clausura que 
possa se opor à entrada dos Espíritos.possa se opor à entrada dos Espíritos.

Penetrabilidade



  

Irmão Jacob – VolteiIrmão Jacob – Voltei

O mundo espiritual é um plano da O mundo espiritual é um plano da 
matéria que vibra em graduação matéria que vibra em graduação 
diferente.diferente.



  

              Capacidade de assimilar essências Capacidade de assimilar essências 
materiais.materiais.
            Através do perispírito o Espírito Através do perispírito o Espírito 
desencarnado absorve os fluídos dos desencarnado absorve os fluídos dos 
alimentos, do fumo do álcool.alimentos, do fumo do álcool.
      O perispírito, por sua natureza       O perispírito, por sua natureza 
fluídica, é capaz de absorver fluidos do fluídica, é capaz de absorver fluidos do 
ambiente em que se encontre, ambiente em que se encontre, 
inclusive os por ele mesmo inclusive os por ele mesmo 
qualificados pela sua condição mentalqualificados pela sua condição mental. . 

Absorvente



  

Ver : André Luiz – Nos Domínios da Ver : André Luiz – Nos Domínios da 
Mediunidade – cap. 15Mediunidade – cap. 15



  

                É o intermediário nos É o intermediário nos 
processos de transferência dos processos de transferência dos 
fluidos, de energias, que se fluidos, de energias, que se 
verificam nas curas e nos verificam nas curas e nos 
passes.passes.

Absorvente - porosidade



  

    Sendo agente da alma, o perispírito, ainda Sendo agente da alma, o perispírito, ainda 
que de natureza etérea, não deixa de ser que de natureza etérea, não deixa de ser 
matéria. matéria. 
   Desse modo, apresenta uma certa    Desse modo, apresenta uma certa 
densidade (densidade (pesopeso  – pode ser medido), que  – pode ser medido), que 
se relaciona com o grau de evolução do ser. se relaciona com o grau de evolução do ser. 

      A densidade dita seu peso específico e A densidade dita seu peso específico e 
também sua luminosidadetambém sua luminosidade  (freqüência  (freqüência 
vibratória mental). Quanto menor a vibratória mental). Quanto menor a 
densidade do perispírito, menor seu peso e densidade do perispírito, menor seu peso e 
maior sua luminosidade.maior sua luminosidade.

Densidade - ponderabilidade



  

    A luz irradiada por um Espírito A luz irradiada por um Espírito 
será tanto mais intensa quanto será tanto mais intensa quanto 
maior o seu maior o seu grau evolutivograu evolutivo. A . A 
intensidade da irradiação está na intensidade da irradiação está na 
razão direta da razão direta da purezapureza  do ser (as  do ser (as 
menores imperfeições atenuam-menores imperfeições atenuam-
na).na).

Luminosidade



  

-  ZIMMERMANN, Zalmino. ZIMMERMANN, Zalmino. PerispíritoPerispírito;;

- KARDEC, Allan. - KARDEC, Allan. A GêneseA Gênese;;

- KARDEC, Allan. - KARDEC, Allan. Obras Póstumas. § 1ºObras Póstumas. § 1º;;

- - Dirigente de Grupo MediúnicoDirigente de Grupo Mediúnico. FERGS;. FERGS;

- Moreira, Fernando. - Moreira, Fernando. A Fisiologia da AlmaA Fisiologia da Alma. . 

RIE. Outubro de 2000;RIE. Outubro de 2000;

- - Funções do PerispíritoFunções do Perispírito. Apresentação PPT . Apresentação PPT 

FEB. www.febnet.org.br.FEB. www.febnet.org.br.
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