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1. Perispírito 

 

 2. Fluido Vital 
 



 Perispírito 



Perispírito 



Perispírito 

• Princípio 
inteligente no 
qual reside o 
senso moral 

Alma ou 
Espírito  

• Envoltório 
material que 

reveste a alma 

Corpo 

• Envoltório 
fluídico, 

semimaterial, 
ligaçao entre 
alma e corpo 

Perispirito 



Perispírito 

A natureza semimaterial do 

perispírito, permite ao Espírito: 
 

“(...) poder elevar-se na 

atmosfera e transportar-se 

aonde queira.” 

 

Sendo o perispírito elo de 

ligação entre o Espírito e o 

corpo material: 
 

“(...) é tirado do meio 

ambiente, do fluido universal.” 

 

 

 “Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria.  

 É o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual, 

pois esta reside no Espírito.  

 É, além disso, o agente das sensações exteriores. “  

KARDEC, Allan. O livro dos Espíritos. Questões 93 e 257. 



Perispírito 

O perispírito é 

idêntico em 

todos os 

encarnados? 



Perispírito 

O perispírito reflete o 

grau de evolução, 
moral e intelectual, de 

cada indivíduo... 

... ainda que, os 
elementos básicos de 

sua constituição 
sejam retirados do 

mundo onde o Espírito 
vive, encarnado ou 

desencarnado.  

 “Resulta disso este 
fato capital: a 

constituição íntima 
do perispírito não é 
idêntica em todos os 
Espíritos encarnados 

ou desencarnados 
que povoam a Terra 
ou o espaço que a 

circunda.” 

KARDEC, Allan. A Gênese, cap. XIV, item 10. 



Perispírito 

Qual é a 

forma do 

perispírito? 



Perispírito 

“Com pequenas diferenças quanto às 
particularidades, a forma humana se 

nos depara entre os habitantes de 
todos os globos...  

 ... à exceção das modificações 
orgânicas exigidas pelo meio no qual 

o ser é chamado a viver. (...) 

 Essa é também a forma de todos os 
Espíritos não encarnados, que só têm 

o perispírito (...).” 

KARDEC, Allan. O livro dos médiuns, parte 2, cap. I, item 56. 



Perispírito 

Quais são as 
propriedades 

do 
perispírito? 



Perispírito 



Fluido vital 

Como é obtida 

a vitalidade 

presente nos 

seres vivos? 



Fluido vital 

A vitalidade presente no corpo físico e no 
perispírito dos seres vivos é fornecida e 

alimentada por um elemento abundante na 
Natureza: Fluido ou Princípio Vital.  

“Há na matéria orgânica um princípio 
especial, inapreensível, e que ainda 
não pode ser definido: o princípio 

vital. Ativo no ser vivo, esse princípio 
se acha extinto no ser morto (...).” 

KARDEC, Allan. A Gênese, cap. X, item 16. 


