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Quem somos nós?
ì “O homem terrestre não é um

deserdado. É filho de Deus, em
trabalho
construtivo,
envergando a roupagem da
carne;

ì Aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se.

A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu
livro.”
ì Emmanuel

(ANDRÉ LUIZ. Nosso Lar, “Novo amigo” – prefácio)

Quem somo nós?
ì “O

homem é um espírito
temporariamente encerrado em
um corpo de carne, um espírito
com um corpo espiritual, que deve
sobreviver à sua separação do
corpo carnal.”
(WILLIAM STAINTON MOSES. Ensinos
Espiritualistas, seção 19)

Quem somos nós?
ì “O homem [...] é um ser complexo. Nele se combinam três

elementos para formar uma unidade viva, a saber:

Corpo

• envoltório material temporário, que
abandonamos na morte como
vestuário usado;

Perispírito

• invólucro fluídico permanente, invisível aos
nossos sentidos naturais, que acompanha a
alma em sua evolução infinita e com ela se
melhora e purifica;

Alma

• princípio inteligente, centro da força,
foco da consciência e da
personalidade.”

(LÉON DENIS. Depois da Morte, Parte Quarta, cap. 24)

O corpo físico

ì “[...] serve de domicilio temporário ao espírito que, através

dele, adquire experiências, aprimora aquisições, repara erros,
sublima aspirações.

ì Alto empréstimo divino, é o instrumento da evolução espiritual

na Terra [...].”

(JOANNA DE ÂNGELIS. Estudos Espíritas, cap. 5)

Responsabilidade com o corpo físico
ì “Qualquer ultraje que sofra se lhe

imprime por processos muito sutis,
incorporando-o
aos
tecidos
constitutivos da sua eficiência em
gravames e ofensas que o
transtornam,
como
cobrador
honesto junto ao condutor leviano
que o dirige em regime inadiável de
urgência.”
(JOANNA DE ÂNGELIS. Estudos Espíritas, cap.
5)

O corpo espiritual ou perispírito
ì “O

princípio intermediário, ou
perispírito, substância semimaterial
que serve de primeiro envoltório ao
Espírito e liga a alma ao corpo. Tais,
num fruto, o gérmen, o perisperma
e a casca.”
(ALLAN KARDEC. O Livro dos Espíritos, perg.
104)

O corpo espiritual ou perispírito
ì “O

corpo
perispiritual
humano, vaso de nossas
manifestações, é, por ora, a
nossa mais alta conquista na
Terra, no capítulo das formas.”
(ANDRÉ LUIZ. No Mundo Maior, cap.
3)

Função do perispírito
ì “[...] é também ele a sede das

faculdades, dos sentimentos, da
inteligência
e, sobretudo, o
santuário da memória, em que o
ser encontra os elementos
comprobatórios
da
sua
identidade, através de todas as
mutações e transformações da
matéria.”
(EMMANUEL. Emmanuel, cap. 24)

O Espírito ou alma
ì Que é o espírito?
ì “O princípio inteligente do Universo.”
ì Qual a natureza ín1ma do espírito?
ì “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.”
ì É o espírito sinônimo de inteligência?
ì “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.”
(ALLAN KARDEC. O Livro dos Espíritos, perg. 23-24)

Corpo: reflexo das ações do Espírito
ì “Cada

corpo resulta de um
completo trabalho do Espírito
que o molda consciente ou
inconscientemente, para atender
as suas necessidades evolutivas,
sendo, portanto, o efeito da
realidade e não esta em si
mesma.”
(CARLOS TORRES PASTORINO.
Impermanência e
imortalidade, p. 44)

Personalidade, aptidões e tendências
ì “A personalidade não é obra da usina interna das glândulas,

mas produto da química mental.”

(ANDRÉ LUIZ. No Mundo Maior, cap. 11)

ì “As aptidões e tendências só raramente correspondem às leis

da hereditariedade, especialmente hoje, quando as opções para
a conduta e a ação se fazem um leque imenso de possibilidades,
ensejando a identificação do homem com as suas próprias
realidades.”
(MANOEL P. DE MIRANDA. Temas da Vida e da Morte, p. 42-43)

O Espírito e os padrões de saúde e doença
ì “Viajor de incontáveis etapas no

carreiro da evolução, armazena
[o Espírito] informações e
experiências
que
são
transferidas para os respectivos
equipamentos fisiológicos – em
cada reencarnação – produzindo
tecidos e mecanismos resistentes ou não a determinados
processos degenerativos [...].”
(CARLOS TORRES PASTORINO.
Impermanência e imortalidade, p. 42-43)

Exemplo
ì

”... Conforme a vida de nossa mente, assim vive nosso corpo
espiritual. Nosso amigo entregou-se, demasiado às criações
interiores do tédio, ódio, desencanto, aﬂição e condensou
semelhantes forças em si mesmo, coagulando-as desse modo,
no veículo que lhe serve às manifestações. Daí, esse aspecto
escuro e pastoso que apresenta. Nossas obras ﬁcam conosco.
Somos herdeiros de nós mesmos.”
(ANDRÉ LUIZ. Entre a terra e o céu, cap. 12)

A cura pelo trabalho no bem
ì “— Mas... e se nosso Irmão trabalhasse? se depois da morte

procurasse conjugar o verbo servir? — inquiriu meu colega,
preocupado.

ì Ah! indiscutivelmente o trabalho renova qualquer Posição mental.

Gerando novos motivos de elevação e novos fatores de auxílio, o
serviço estabelece caminhos outros que realmente funcionam como
recursos de libertação. Por isso mesmo, o constante apelo do Senhor
à ação e à fraternidade se estende, junto de nós, diariamente através
de mil modos... (...) Se pretendemos possuir um psicossoma sutilizado
capaz de reter a luz dos nossos melhores ideais, é imprescindível
descondensá-lo pela sublimação incessante de nossa mente, que
precisará, então, centralizar-se no esforço infatigável do bem.”
(ANDRÉ LUIZ. Entre a terra e o céu, cap. 12)

Recobrando a saúde
ì “Quando as doenças se encontram

ínsitas no perispírito, que as
imprime na organização física, na
emocional ou na psíquica, a mente
ainda aí desempenha um papel
relevante,
porquanto,
compreendendo
a
ocorrência
poderá
modificar-lhe
a
manifestação
mediante
a
resignação dinâmica, isto é, a
aceitação da ocorrência com ação
dignificadora, a fim de erradicar-lhe
a causa, corrigindo-a ou superandoa.”
(CARLOS TORRES PASTORINO.
Impermanência e imortalidade, p. 40-41)

Segredo para a saúde
ì “Qual o meio mais eficaz para nos melhorarmos nesta vida e

resistirmos às solicitações do mal?

ì Um sábio da antiguidade vos disse: Conhece-te a ti mesmo.”
(ALLAN KARDEC. O Livro dos Espíritos , perg. 19)

