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1. Que é Deus? 
“Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.” 

 

22. a) — Que definição podeis dar da matéria? 
“A matéria é o laço que prende o espírito; é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação.” 

Deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. 

 

23. Que é o espírito? 
“O princípio inteligente do Universo.” 

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.” 

 

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”. 

 

 















O Perispírito 
O perispírito ou corpo fluídico dos Espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluído 

cósmico universal; é uma condensação desse fluído em torno de um foco de inteligência ou 

alma. Já vimos que também o corpo carnal tem seu principio de origem nesse mesmo fluído 

condensado e transformado em matéria tangível. No períspirito, a transformacao molecular se 

opera diferentemente, porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e suas qualidades 

etéreas. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm pois origem no mesmo elemento primitivo; 

ambos sao matéria, ainda que em dois estados diferentes. 

 
























