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PERISPÍRITO 

 
Palavra que deriva do grego peri, em torno e do latim spirus, alma. 
Significa em torno da alma.  Podemos defini-lo como “ envoltório sutil e perene 
da alma, que possibilita sua interação com os meios espiritual e físico.” 

Essa palavra foi empregada pela primeira vez por Allan Kardec, no Livro dos 
Espíritos, no item 93:  –	O	Espírito,	propriamente	dito,	nenhuma	cobertura	tem,	ou	como	
pretendem	alguns,	está	sempre	envolto	numa	substancia	qualquer?	

	
R.	Envolve‐o	uma	substância,	vaporosa	para	os	teus	olhos,	mas	ainda	bastante	

grosseira	para	nós;	assaz	vaporosa,	entretanto,	para	poder	elevar‐se	na	atmosfera	e	
transportar‐se	aonde	queira.	

	
"Envolvendo	espiritual – o	gérmen	do	fruto,	há	o	perisperma;	do	mesmo	modo,	um	

substância	que,	por	comparação,	se	pode	chamar	de	perispírito,	serve	de	envoltório	ao	
Espírito"	[Le‐qst	93].	
	
O Perispírito recebe também outras denominações. André Luiz chama-o de 
Psicossoma	e, também,	corpo espiritual.	
Atualmente, os autores dão aos três termos – períspirito, psicossoma, corpo 
espiritual o mesmo sentido. 
Alma e períspirito constituem um todo indissolúvel. Conforme esclarece 
Kardec, alma e períspirito “ constituem o ser chamado  Espírito.” 
A alma é pois um ser simples; o Espírito, um ser dual e o homem um ser 
trino. (O Que é o Espiritismo. 37.ed.,FEB, Rio de Janeiro, 1995: cap. II, item 
14, p 155). 
KARDEK afirma, também na obra O Que é o Espiritismo, que embora seja comum o emprego 
das palavras Alma  e Espirito como sinônimos, elas não exprimem exatamente a mesma idéia. 
A Alma é o princípio inteligente, imperceptível e indefinido. O períspirito faz dela um ser 
limitado, definido e circunscrito á sua individualidade. 
A união da alma  do períspirito e do corpo material constitui o homem; a alma e o períspirito 
separados do corpo material constituem o  ser chamado Espírito. 
Léon DENIS em   Cristianismo e Espiritismo. 10.ed., FEB, Rio de Janeiro, p.219, 
observa: 
           Chamamos Espírito á alma revestida do seu corpo fluídico. A alma é o centro de 
vida do períspirito, como esse é o centro de vida do organismo físico. Ela que sente, pensa 
e quer; o corpo físico constitui, com o corpo fluídico, o duplo organismo por cujo 
intermédio ela atua no mundo da matéria. 
 

“Estreita correlação liga os três elementos constitutivos do ser. Quanto mais 
elevado é o Espírito, tanto mais sutil, leve e brilhante é o perispírito, tanto mais isento 
de paixões e moderado em seus apetites ou desejos é o corpo. A nobreza e a 
dignidade da alma refletem-se sobre o perispírito, tornando-o mais harmonioso nas 
formas e mais etéreo; revelam-se até sobre o próprio corpo: a face então se ilumina 
com o reflexo de uma chama interior”. 



 
“É pelas correntes magnéticas que o perispírito se comunica com a alma. É 

pelos fluidos nervosos que ele está ligado ao corpo. Esses fluidos, posto que 
invisíveis, são vínculos poderosos que o prendem à matéria, do nascimento à morte ”. 
            O fluido nervoso ou vital, de que o perispírito é a origem, exerce um papel 
considerável no organismo. Sua existência e seu modo de ação podem explicar muitos 
problemas patológicos. Ao mesmo tempo agente de transmissão das sensações 
externas e das impressões íntimas, ele é comparável ao fio telegráfico, transmissor do 
pensamento, e que é percorrido por uma dupla corrente”.  

(DENIS, Leon. Depois da Morte)		
	
André Luiz apresenta o perispírito como uma “formação sutil, urdida em 

recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura as células, 
noutra faixa vibratória, diante do sistema de permuta visceralmente renovado, 
distribuem-se mais ou menos à feição das partículas coloides (agregado de 
moléculas), com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a 
sua condição específica, e apresentando estados morfológicos (compatibilidade) 
conforme o campo mental a que se ajusta”  
(André Luiz – Evolução em dois mundos). 

 
Em outras palavras, o perispírito é o resultado da aglutinação da energia 

cósmica (fluido cósmico universal), adequada a natureza do nosso planeta, sobre um 
campo energético da própria alma (força espiritual) comportando-se, depois dessa 
aglutinação como uma estrutura de categoria eletromagnética (de ordem física) e 
formando o envoltório conhecido como corpo da alma, necessário, insubstituível e 
perene, já de textura definida como material, embora tão sutil que os espíritos da 
codificação usaram o termo semi-material para qualifica-la, haja vista a dificuldade de 
encontrar um termo mais apropriado. 

 
Sabe-se hoje, que a matéria é afinal, uma forma, um estado ou uma fase da 

energia. É a rigor, constituída por campos de energia específicos, que se especializam 
de acordo com os fatores determinantes. Tal como a luz, matéria vibra. Quanto maior 
a frequência da vibração, menos densa e mais sutil será. O perispírito constituído de 
uma matéria mais sutil, que vibra numa frequência mais elevada que a do corpo 
denso, apresentando, não obstante, células, tecidos e órgãos, que vão servir no 
processo de reencarnação como matrizes para os correspondentes biológicos. Cada 
tipo de célula do corpo físico é uma imagem da respectiva célula do corpo espiritual. 
 
 
NATUREZA DO PERISPÍRITO 
 

O perispírito é um dos mais importantes produtos do Fluido Cósmico Universal. 
É uma condensação desse fluído em torno de uma inteligência. Sendo assim, está em 
relação com o grau de adiantamento moral do Espírito: nos Espíritos puros será belo e 
etéreo; nos Espíritos infelizes materializado e grosseiro. Daí deduzirmos que a 
constituição íntima do perispírito não é a mesma em todos os Espíritos encarnados ou 
desencarnados que formam a humanidade terrestre.  

 
Como afirma Allan Kardec: 

 
"O perispírito passa por transformações sucessivas, tornado- se cada vez mais 

etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos Espíritos puros." 
 

Para alguns espíritos, o envoltório fluídico apesar de etéreo e imponderável 
com relação a matéria tangível, ainda é por demais pesado, se assim podemos 



exprimir, com relação ao mundo espiritual, não permitindo que eles saiam do meio que 
lhes é próprio. Nessa categoria se devem incluir aqueles cujo perispírito é tão 
grosseiro que eles o confundem com o próprio corpo carnal, razão porque continuam a 
crer- se vivos. Esses espíritos, cujo numero é grande, permanecem na superfície da 
terra, como os encarnados, julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. 
Outros, um pouco mais desmaterializados, não o são, contudo, suficientemente para 
se elevarem acima das regiões terrestres. 
 

A vibração causada no perispírito pelo fluido nervoso ficará armazenada 
durante algum tempo a nível consciente, para posteriormente passar a nível 
inconsciente. Temos assim, no perispírito, um arquivo de todas as experiências do 
corpo físico, desde o momento da concepção até a desencarnação. 

 
 ESTIMULO   CORPO FÍSICO   FLUÍDO NERVOSO   PERISPÍRITO   
ESPÍRITO   RESPOSTA 

 
Um Espírito só consegue se manifestar em nosso meio, através da combinação 

de seus fluidos perispirituais com os fluidos perispirituais do médium, que passam a 
formar uma espécie de "atmosfera fluídico-espiritual" comum às suas individualidades, 
atmosfera esta que torna possível os fenômenos mediúnicos nos seus diferentes tipos. 
 
 
FUNÇÕES DO PERÍSPÍRITO 
 
 

1) - Envoltório do Espírito 
 
"Tem assim o homem duas naturezas: pelo corpo, participa da natureza dos 

animais, cujos instintos lhe são comuns; pela alma, participa da natureza dos 
Espíritos”. 
 

"O laço ou perispírito, que prende ao corpo o Espírito, é uma espécie de envoltório 
semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O Espírito conserva 
o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, 
porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no 
fenômeno das aparições. 
 

"O Espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se 
pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que, em certos casos, se torna 
apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. 

 
 
2) - Elo entre o Espírito e o Corpo 
 

Sob este aspecto, o perispírito atua como intermediário entre o corpo e o 
Espírito. É importante revermos a questão 135 de O Livro dos Espíritos. 

 
Pergunta 135. - Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? 
 
R. "Há o laço que liga a alma ao corpo". 
a) - De que natureza é esse laço? 
 
R. "Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o Espírito e o corpo. É 

preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por 
meio desse laço é que o Espírito atua sobre a matéria e reciprocamente". 



 
Em o Livro dos Médiuns (1.861), encontramos a referência de que perispírito é 

o intermediário de todas as sensações que o Espírito recebe e pelo qual transmite a 
sua vontade. 

 
No Livro Obras Póstumas, há a seguinte referência com relação a esta matéria: 
 
O perispírito serve de intermediário ao Espírito e ao corpo. É o órgão 

transmissor de todas as sensações. Quando elas vêm do exterior, o corpo recebe a 
impressão, o perispírito a transmite e o Espírito a recebe. Quando o ato é de iniciativa 
do Espírito, pode dizer-se que o Espírito quer, o perispírito transmite e o corpo 
executa. 
 

DO CORPO PARA O ESPÍRITO: TRANSMITE SENSAÇÕES 
 

DO ESPÍRITO PARA O CORPO: CONDUZ IMPRESSÕES 
 
 

3) - Modelo Organizador Biológico: 
 

Gabriel Delanne, no seu Livro Evolução Anímica, menciona que os “Espíritos 
conservam a forma humana e isto não só por se apresentarem tipicamente assim, 
como também porque o perispírito encerra todo um organismo fluídico-modêlo, pelo 
qual a matéria há de se organizar no condicionamento do corpo físico”. 

 
“Precisamos recorrer ao perispírito, pois ele é que contém o desenho prévio, a 

lei onipotente que servirá de regra inflexível ao novo organismo e lhe assegurará o 
lugar na escala morfológica, segundo o grau de sua evolução. É no embrião que se 
executa essa ação diretiva”. 

 
“Tomemos, por exemplo, várias sementes de espécies diferentes. Em 

analisando-as quimicamente, não poderemos encontrar a menor diferença em sua 
composição, temo-las absolutamente iguais”. 

 
“Plantemo-las, após, no mesmo terreno e veremos cada qual submetida a uma 

idéia diretiva especial, diferente da de sua convizinha”. 
 
“Durante a vida da planta, essa idéia diretriz conservará a forma característica 

da planta, renovar-lhe-á os tecidos segundo o plano preconcebido, e conforme ao tipo 
que lhe foi de origem assinado”. 

 
“Sendo a matéria primária idêntica para todas as plantas, como idêntica é a 

força vital para todos os indivíduos, importa exista uma outra força que origine e 
mantenha a forma. Ao Perispírito atribuímos esse papel, no reino vegetal, como no 
animal”. 

 
Léon Denis, no seu Livro Depois da Morte, nos ensina que “o perispírito é um 

organismo fluídico; é a forma preexistente e sobrevivente do ser humano, sobre qual 
se modela o envoltório carnal, como uma veste dupla e invisível, constituída de 
matéria quintenssenciada, que atravessa todos os corpos por mais impenetráveis que 
estes nos pareçam”. 

 
O Espírito Camilo, no livro psicografado por José Raul Teixeira - Correnteza de 

Luz, explica que: “como sendo do perispírito a responsabilidade pela organização do 
complexo celular, determinando, nas reencarnações humanas, a fixação das 



caracterizações de ordem genética, no quadro de necessidades e méritos que a 
Providência Celeste processa, devidamente. Na sua possibilidade plástica, é dotado 
da função modeladora da forma, dando-lhe, sob o comando espiritual, mental, a 
expressão da qual necessita para que tal forma material seja ideal para atender as 
necessidades diversas do reencarnante, ao consumar-se a reencarnação”. 

 
“Por todos os seus atributos, pelas ligações célula a célula, conduzindo para a 

carne os impulsos internos da alma e para esta as reações nervosas do corpo físico, o 
perispírito presta-se como veículo imprescindível para ajudar na exteriorização da 
mediunidade, nos parâmetros da Terra”. 
 
 

4) - Veículo da Mediunidade 
 

Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha preponderante 
papel no organismo. Pela sua expansão, põe o Espírito encarnado em relação mais 
direta com os Espíritos livres e também com os Espíritos encarnados. 

 
Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos 

espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um 
líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto, 
por sua expansão e sua irradiação, o perispírito com eles se confunde. 

 
Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o 

organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa 
natureza, o corpo ressente uma impressão salutar; em sendo maus, a impressão é 
penosa. Se permanentes e energéticos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens 
físicas; não é outra a causa de certas enfermidades. 
 
 

4.1) - O Perispírito e a comunicação Mediúnica 
 

Um Espírito só consegue se manifestar em nosso meio através da combinação 
de seus fluidos perispiríticos com os fluidos do médium, que passam a formar uma 
espécie de atmosfera fluídico-espiritual, comum às suas individualidades, atmosfera 
essa que torna favorável à transmissão do pensamento, que se faz de Espírito para 
alma e esta, pela ação que exerce sobre o corpo, exterioriza o conteúdo desse 
pensamento pelos diferentes tipos de faculdade mediúnica: psicografia, psicofonia, 
etc. 
 
 

5) - Arquivo das Experiências do Espírito 
 
Antônio J. Freire, no seu livro Da Alma Humana, menciona que “o perispírito 

tem, dentre outras funções, a de arquivar nas suas camadas mais sutis e 
permanentes, como películas cinematográficas, todos os acontecimentos de que 
fomos protagonistas, registrando e assimilando todos os conhecimentos adquiridos 
através de nossa evolução individual multimilenária, ficando mergulhados e 
comprimidos nas profundezas do subconsciente e do subliminal todos esses 
conhecimentos desnecessários e incompatíveis com a missão progressiva, expiatória 
e reparadora de cada reencarnação, mas suscetíveis de aflorarem à consciência 
normal e cerebral por processos hipnóticos/magnéticos, já muitas vezes 
experimentados e observados sob o nome de regressão de memória das vidas 
passadas (Conde Albert de Rochas (lê-se Rochá), José Maria Colavida e os atuais 
pesquisadores)”. 



 
Gabriel Delanne, no seu Livro Evolução Anímica, faz comentários interessantes 

a este aspecto: 
 
"O perispírito é a idéia diretora, o plano imponderável da estrutura orgânica. É 

ele que armazena, registra, conserva todas as percepções, todas as volições e idéias 
da alma. Ele se constitui a testemunha imutável, o detentor indefectível dos mais 
fugidios pensamentos, dos sonhos apenas entrevistos e formulados. É enfim, o 
guardião fiel, o acervo imperdível do nosso passado. Em sua substância incorruptível, 
fixaram-se as leis do nosso desenvolvimento, tornando-o por excelência o conservador 
da nossa personalidade, por isso que nele é que reside a memória”. 

 
 
6) - Sede dos Centros Vitais 
 
Estamos imersos num mar de fluidos, derivados do Fluido Cósmico Universal - 

FCU e absorvendo e metabolizando o Fluido Vital, que por si só, separado da matéria, 
não tem existência. 

 
Esta absorção que se dá automaticamente é feita pelos determinados Centros 

de Força, que já eram conhecidos pelas doutrinas secretas e iniciáticas, com a 
denominação de CHAKRA - palavra sânscrita que significa roda, devido a que esses 
centros são constituídos por uma série de vórtices semelhantes a rodas que existem 
na superfície do perispírito. 
 
 
PROPRIEDADES DO PERISPÍRITO 
 
Estudos desenvolvidos por autores desencarnados e encarnados  identificam já, com 
bastante nitidez, certas qualidades inerentes  ao períspirito. 
Essas propriedades sustentam o viver interexistencial do ser humano, no presente 
estádio evolutivo, sendo certo que, em níveis mais avançados de vida, outras 
qualidades e características poderão marcá-lo. 
Assim, podem se catalogadas como propriedades do períspirito: 
 

1. Porosidade 
Caracteristica fundamental, tem em seus espaços intermoleculares de sua 

delicada tessitura a possibilidade não só de sua redução volumétrica, importante no 
processo de reencarnação, como a tomada de formas  e aspectos diversos, 
transitórios ou não em correspondência com o estado mental. Está intimamente ligada 
a plasticidade. 

 
 
2. Plasticidade 
O perispírito é uma extensão da alma, espelho da mente, moldando-se de 

acordo com o seu comando plasticisante, graças a porosidade que o caracteriza. 
Adapta-se automaticamente as ordens mentais que brotam continuamente da alma. A 
forma que assume, muitas vezes mostra a capacidade intelectual, o desenvolvimento 
da vontade e o treino mental, tudo isso independente do aperfeiçoamento moral.  

O Espírito só pode adequar- se perispiritualmente aos moldes quedigam com 
suas vivências pretéritas e atuais, ou seja, com a sua realidade íntima. 

 
 
3. Densidade  



O perispírito não deixa de ser matéria, ainda que de natureza 
quintenssenciada. Como tal, apresenta uma certa densidade que se relaciona com o 
grau de evolução da alma. Dita seu peso e também sua luminosidade. 

 
 
4. Ponderabilidade 
Formada de matéria sutil quintessenciada, ele não apresenta peso possível de 

ser detectado por meio de qualquer instrumento conhecido. Não obstante, na 
dimensão espiritual seu peso varia de acordo com sua moralidade.  

“Nossa posição mental, determina o peso específico do nosso envoltório 
espiritual e também o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório.” 
(André Luiz - Entre o céu e a terra). 

 
 
5. Luminosidade 
É uma propriedade que se desenvolve sob o influxo da atividade e das 

qualidades da alma. Sua intensidade está na razão da pureza do espírito. Anote-se 
que a luz espiritual nada tem a ver com a luz conhecida em física: radiação 
eletromagnética. Uma lâmpada, por exemplo, chega a parecer uma vela diante de 
uma Presença Espiritual Superior. 

 
 
6. Penetrabilidade 
Sua natureza etérea permite ao espírito atravessar qualquer barreira física. 
 
 
7. Visibilidade 
O perispírito, em si, é completamente invisível aos olhos físicos. Para os 

espírito não. Os menos adiantados percebem o corpo espiritual de seus pares, 
captando-lhe o aspecto geral. Já os superiores podem perscrutar a intimidade 
perispirítica de desencarnados, observando-lhes as desarmonias e necessidades.  

 
 
8. Corporeidade 
Um espírito pode, quando mais evoluído, aparecer para outros menos 

adiantados, atraindo para si elementos mais materiais e corporificando-se, de maneira 
a ser percebido. Pode também corporificar-se materialmente, de forma eventual e 
transitória, como acontece nos processos de materialização, aglutinando recursos 
ectoplásmico disponíveis e assumindo uma aparência material. 

 
 
9. Tangibilidade 
Pode, com suporte ectoplásmico tornar-se materialmente tangível. 
 
 
10. Expansibilidade 
O perispírito é indivisível, mas pode expandir seu campo de sensibilidade. 

Faculta também a deflagração do processo de emancipação da alma, a tal ponto de 
chegar a um desdobramento. 

 
 
11. Bicorporeidade 
É uma expressão mais avançada da expansibilidade que possibilita a 

duplicação corpórea e bilocação. 



 
 
12. Unicidade 
13. O perispírito é único, como são únicas as almas 
 
 
14. Perenidade 
Ele é indestrutível, e apenas se aprimora e evolui. 
 
15.  Sensibilidade Global 

 
              Sem o corpo físico, o Espírito amplia extraordinariamente sua capacidade de 
perceber, pois a percepção já não depende dos canais nervosos materiais, 
acontecendo com um registro global do períspirito. Ou seja, uma percepção que o 
espírito realiza com todo o seu ser. Assim vê, ouve, sente, enfim, com o corpo 
espiritual inteiro. 
 
            16 . Sensibilidade Magnética  
                 
               O períspirito, campo de força que é, apresenta –se  particularmente sensível 
à ação magnética. 
Especialmente no domínio do magnetismo espiritual essa qualidade é de extrema 
relevância pois, devido a ela, o espírito torna-se suscetível ás influências da energia 
ambiental que o envolve e também é ela que lhe permite absorver, assimilar e também 
transmitir a energia espiritual que capta ou recebe. Ex. Passe. 
 
PERISPÍRITO E REENCARNAÇÃO 
 
A reencarnação é o processo pelo qual o Espírito, organizando um novo corpo, retorna 
a dimensão física. 
O papel do períspirito nesse processo é fundamental. 
O psicossoma, com suas propriedades e funções, comanda o desenvolvimento 
ontogênico já a partir dos momentos iniciais em que, após o choque biológico 
provocado pela ruptura da película que envolve o óvulo, pelo espermatozoide ( 
fecundação), chega o elemento masculino ao centro da célula feminina, soldando-se 
os pró-núcleos em uma estrutura matriz e deflagrando, assim, o processo  
Entende-se que é nesse instante da concepção, que se verifica, normalmente, a 
ligação do   corpo espiritual à estrutura embrionária, que, então, passa a desenvolver-
se segundo as linhas de força projetadas por aquele. 
A união corpo – alma “começa na concepção, mas só se completa por ocasião do 
nascimento” conforme ensina KARDEC, em o Livro dos Espíritos. 
Recomendamos a leitura da obra de André Luiz, Missionários da Luz, em que são 
trazidas informações importantes e inéditas sobre o processo da reencarnação. 
 
PERISPÍRITO E ENFERMIDADE 
 
Embora alguns avanços tenham acontecido no mundo acadêmico em relação as 
causas da doença ( genericamente entendida como o comprometimento da higidez 
psíquica e física), ainda estão longe de serem inteiramente compreendidas, pois ainda 
a ênfase é dada aos efeitos materiais. 
Na realidade, a enfermidade só pode ser verdadeiramente entendida à luz dos 
conhecimentos que dizem com o períspirito. 
É preciso considerar que todas as ocorrências de caráter patológico, em princípio, tem 
sua gênese em disfunções dos centro vitais, e estes, em seu dinamismo, refletem o 



estado da mente. Pensamento equilibrado, harmonizado com o bem, significa fluxo 
normal de energia vital, sob comando dos centros de força, o que resulta em 
regularidade fisiológica. 
Ou seja, mente serena, limpa e amorosa sustentando harmoniosamente um campo 
perispirítico, representa perfeita higidez física. Ao contrário, mente doente, com as 
forças psicossômicas em disfunção, significa corpo enfermo. 
André Luiz, em Missionários da Luz (25.ed., FEB,1994, cap.4,p.37) ensina: 
   Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, 
segundo conhecmos no campo das cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, 
dentro do molde  preexistente do corpo espiritual. Atingido o molde em sua estrutura 
pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. 
 
Na página 315 da mesma obra, esclarece: 
   O desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. É 
por este motivo que as obsessões, quase sempre, se acompanham de características 
muito dolorosas. As  intoxicações da alma determinam as moléstias do corpo. 
Pela nossa condição de seres habitantes em  um planeta de provas e expiações, 
ainda presos à roda das reencarnações, é muito raro, ou mesmo quase impossível, 
que se encontre na Terra uma mente realmente sã, capaz de organizar e sustentar um 
corpo realmente sadio. 
Cada vez mais vai se compreendendo que o homem é o único responsável pelo seu 
bem estar e que o sofrimento é mero meio de corrigenda e avanço no caminho da 
aprendizagem evolutiva. 
A enfermidade constitui, em regra, o processo de cura da alma. 
J. Herculano PIRES, nos  lembra: 
   As doenças revelam desajustes da nossa posição existencial. Esses desajustes decorrem 
da liberdade de que dispomos em face das exigências evolutivas. A dor, a angústia, as 
inibições são como campainhas de alarme prevenindo-nos de abusos ou descuidos. Sem a 
liberdade de errar, não poderíamos desenvolver as nossas potencialidades espirituais. 
Somos passageiros de uma nave cósmica, envoltos no escafandro de carne e osso, 
submetidos a experiências semelhantes aos astronautas que, não podendo atingir as 
estrelas, fazem treinamento na órbita planetária. Acidentes de viagem, falhas técnicas, 
dificuldades, fracassos perigosos, dor e morte dependem  da nossa maneira de agir 
durante a viagem e da perícia ou imperícia nossa, do grau de responsabilidade, de 
perspicácia , de bom senso, de calma, de amor e respeito ao semelhante que conseguimos 
desenvolver.  ( PIRES, J. Herculano.Ciência Espírita e Suas Implicações 
Científicas.5.ed.USE,São Paulo,1995: cap.V,p.66) 
 
O Espírito, no caminho da evolução, agredindo, maltratando, ferindo ou prejudicando, 
desarmoniza-se com relação à Ordem que rege a Criação. Todavia, chegado o 
momento da conscientização de suas faltas, o Espírito chega à percepção das 
consequências de seus atos, o que acontece, geralmente, depois de sofrimentos 
resultantes  de disfunções perispírituais, impostas pela mente em desequilíbrio. 
Esse processo atrai outro, o de retificação por via do renascimento físico, surgindo, 
então, a dor como mestra maior. 
Trata-se, em verdade, de um desenvolvimento dirigido, simultaneamente, à cura e à 
aprendizagem: cura das lesões psicossômicas provocadas pela mente desordenada, e 
aprendizagem que o sofrimento propicia, em caminho para níveis superiores de 
consciência. É a lei do Progresso Espiritual. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


