A IMPORTÂNCIA FUNDAMENTAL DO PERISPÍRITO
. NOTA: este texto é a Nota final nº 72 da tradução de
“O Livro dos Espíritos” JCB /MCB

Ao ler o conteúdo de “O Livro dos Espíritos” e tudo o que ele nos diz a respeito da evolução dos
seres humanos, já ficámos com uma ideia da “concentração de complexidades” que o nosso veículo
perispiritual carrega consigo. A ciência atual, oferecendo-nos informações técnico-científicas que a
experiência e os factos confirmam, ajuda-nos a construir uma imagem mais compreensível da sua
verdadeira natureza e propriedades.
Apresentamos algumas ideias base, ponto de partida para as pesquisas que os leitores desejarem
fazer:



Texto de Gabriel Delanne, Carlos de Brito Imbassahy, e Reinaldo di Lucia, importantes
expoentes de épocas diversas da investigação científica relativa a temas de espiritismo;
A seguir ao texto de Carlos de Brito Imbassahy, por fazer parte dos investigadores que ele
mesmo refere, fazemos alusão a um notável cientista norte americano, Harold Saxton
Burr, que trabalhou em eletrodinâmica biológica e fez investigações acerca dos “campos de
vida” (fields of life) e dos “agentes estruturadores”, termos e ideias fundamentais para a
compreensão da natureza e funcionamento do perispírito.

Fragmentos de Gabriel Delanne:

“…Se realmente existe no homem um segundo corpo, que é o modelo inabalável pelo qual se
ordena a matéria carnal, compreende-se que – apesar do turbilhão de matéria que se movimenta no
corpo humano – se mantenha em nós o tipo individual que nos caracteriza, no meio das incessantes
mutações resultantes da desagregação e da reconstituição de todas as partes do corpo, comparáveis
a uma máquina à qual, a cada instante, se mudassem todas as suas partes constituintes. O perispírito
é o regulador das funções, o arquiteto que vela pela manutenção do edifício, porque essa tarefa não
pode depender essencialmente das atividades cegas da matéria.
Reflitamos sobre:
 A diversidade dos órgãos que compõem o corpo humano;
 Os tecidos que servem à construção dos órgãos;
 A cifra prodigiosa de muitos triliões de células aglomeradas, que formam todos os tecidos;
 O número colossal de moléculas do protoplasma;
 E, enfim, a imensa quantidade dos átomos que constituem as moléculas orgânicas.
Achamo-nos em presença de um verdadeiro Universo, tão variado que ultrapassa em complexidade
o que a imaginação possa conceber.

A maravilha é a ordem que reina nesses milhares de milhões de ações enredadas.
(…) Se no meio desse turbilhão existe um factor que permanece estável, é lógico que seja ele o
organizador ao qual a matéria obedece. Esse factor é o perispírito, visto que é evidente a sua
existência durante a vida, como é evidente que existe para além da morte. Os avanços no
conhecimento das suas propriedades resultarão preciosíssimos no domínio da Fisiologia e da
Medicina.
O que os antigos chamavam a “vis medicatrix naturae” é o mecanismo estável, incorruptível,
sempre ativo, que defende o organismo contra as ações mecânicas, físicas, químicas e microbianas
às quais está sempre sujeito, e que recompõe a cada instante a integridade do ser vivo quando é
afetada.
Numa palavra, o corpo não é somente um aglomerado de células justapostas: é um todo harmónico
cujas partes constituintes têm funções bem definidas, subordinadas ao papel que desempenham no
plano geral.

Claude Bernard (1813 – 1878) Fundador da Medicina Experimental

O perispírito é a realização física dessa “ideia diretora”, que o grande cientista CLAUDE
BERNARD assinalou como a verdadeira característica da vida. Essa “ideia diretora” é também o
“desígnio vital” que cada um de nós realiza e conserva ao longo de toda a sua existência…”
Texto pesquisado e traduzido a partir da obra de Gabriel Delanne: “Documents pour servir à l’étude
de la Réincarnation” (A Reencarnação). Paris: Éditions de la B.P.S, 1927.

Palavras de Carlos de Brito Imbassahy *

Breve citação de um texto visto no site Era do Espírito enviado a Ellio Mollo pelo autor no dia 2 de
novembro de 2007; Tema, “O Perispírito ante a Psico-bio-física”
“…o “campo de vida” seria o que Kardec definiu como perispírito e o “agente estruturador” seria,
portanto – e por correspondência – o Espírito encarnante.(.,,)
“… o campo pode ser definido como sendo a área física em torno de um agente qualquer sobre a
qual sua ação é percebida. Exemplificando: em torno de uma fogueira há uma região em que seu
calor é percebido; será, pois, o campo térmico da mesma. O íman é sempre o exemplo ideal porque
em sua volta há uma região restrita de atração fora da qual ela não é sentida.”
“. A primeira característica de qualquer campo é a energia atuante e relacionada com o agente
estruturador. O campo do imã tem a propriedade de aglutinar limalhas de ferro e níquel dando-lhes
uma formação relacionada com o imã, criando imagens conhecidas como “linhas de força” do
campo.
Temos aí uma ideia do que Kardec disse ao definir o perispírito como não sendo material, ou
melhor, sendo semimaterial, porque teria esta propriedade aglutinadora de reunir a energia cósmica
em si como o campo do imã quando atua sobre as aludidas limalhas.
Esta energia cósmica modulada por um agente físico que atua em determinada região em torno do
seu agente estruturador é conhecida como sendo um dos estados físicos da energia fundamental.
Assim, o conceito de “semimaterial” emitido à época de Kardec satisfaz plenamente às condições
de conhecimento da atualidade. O perispírito só tem sentido porque é capaz de agir de forma
semelhante, agregando energia cósmica em seu campo para poder atuar sobre as células orgânicas
fetais no útero materno, quando no processo encarnatório.



O campo do íman também é formado de energia agregada a ele, sem o que jamais atuaria
sobre as limalhas.

Cabe lembrar que, na época de Kardec, não se conhecia a energia. O próprio Newton teria definido
a energia cósmica fundamental como sendo um fluido, o FCU. Portanto, naquela época, não sendo
material, só poderia ser considerado como “semimaterial”. Entenda-se, pois, desta forma, o conceito
em apreciação.”

Propriedades do perispírito
(…) “…Rigorosamente coerente com o que Kardec informa em O Livro dos Médiuns e na Seleta de
artigos da Revista Espírita, vamos chegar às seguintes conclusões obtidas pela verificação feita em
laboratório com uso de aparelhos espectrográficos capazes de detetar o aludido “campo de vida”:









– O perispírito é elaborado pelo Espírito segundo suas necessidades junto ao mundo
cósmico em que vá viver;
– É um campo quântico de natureza psíquica capaz de estruturar células orgânicas e formar
corpos somáticos;
– Em decorrência da propriedade anterior, ele detém a condição de transmitir ao corpo dito
somático as suas necessidades orgânicas decorrentes da vida que deva ter;
– Como tal, comparando-o ao campo de uma fita de gravador, ele pode interferir
diretamente no corpo somático modulando-o para que ele se estruture segundo suas
necessidades encarnatórias.
– No sentido inverso, ele pode gravar tudo o que o encarnante faça durante sua vida terrena,
sendo o arquivo temporário das suas reações; dessa forma, nossas atitudes presentes podem
se refletir nas vidas futuras e o “assim como fizeres, assim acharás” terá plena justificativa,
lembrando que, como numa pilha elétrica, toda energia que emana de um polo volta para o
outro, fechando o circuito; caso contrário, ela não circula pelo mesmo.
– Sendo transitório, como todo e qualquer campo, decorrente da ação indutora do agente, ele
não poderá ser o registro de nossos atos, ou seja, a “memória inconsciente” freudiana,
arquivo de todos os nossos atos passados, mas servirá de elo entre nossa vida encarnada e os
demais campos e sistemas integrados do Espírito. – Do mesmo modo que um campo de um
condutor elétrico se modifica de acordo com a corrente que passe por ele, também o
perispírito será modulado pela índole ou variação de sentimentos do Espírito, motivo pelo

qual este necessita de um ambiente compatível com a sua evolução para nele se encarnar, a
fim de que seu perispírito possa atuar nas suas energias materiais.
O que se pode concluir é que tudo isso foi comentado por Kardec sem que, à sua época, se tivesse
noção ou o conhecimento atual relacionado com um campo energético e principalmente, de
natureza psíquica.”
* O Engenheiro e professor universitário Carlos de Brito Imbassahy é investigador espírita
com formação científica, muito conhecido no universo espírita brasileiro, tem numerosos
artigos e livros publicados a respeito do tema de que tratamos aqui. É filho de Carlos
Imbassahy (1883-1969), advogado, jornalista e importante individualidade ligada ao
espiritismo brasileiro.

– A Eletrodinâmica Biológica e a noção dos “campos de vida” e dos “agentes estruturadores”
na obra de Harold Saxton Burr (citado em textos da autoria de Carlos de Brito Imbassahy).
Harold Saxton Burr (1889-1973)
cientista norte americano não espírita, não foi o único investigador a ter interesse por estes
temas e a estudá-los.

Na linguagem dos homens de ciência é possível afirmar que tudo o que existe, visível ou invisível,
obedece ao potencial organizador de “campos de vida”, “agentes estruturadores” ou
“FRAMEWORKERS”.
Harold S. Burr foi professor da “Yale University School of Medicine”, na área da neuroanatomia e
da eletrodinâmica biológica. As suas principais áreas de estudo foram: “A teoria eletrodinâmica da
vida”; “As características elétricas dos sistemas vivos” e “A comprovação da existência de campos
eletrodinâmicos nos organismos vivos”.
Há três obras suas bastante marcantes: “A Natureza do Homem e o Significado da Existência”,
“Projeto para a Imortalidade” e “Os Campos de Vida, as Nossas Ligações com o Universo”.

Na sua obra “A Natureza do Homem e o Significado da Existência” de 1962, a que tivemos acesso
online, conclui de forma muito expressiva, e com argumentos científico-filosóficos, pela existência
de DEUS.
Recomendamos vivamente a leitura desta obra, que pode ser consultada online, e descarregada,
página a página, pelo menos nos “sites” de duas bibliotecas universitárias dos EUA.

O Perispírito / Uma abordagem do século XX
Reinaldo Di Lucia *

Incluímos esta breve citação do investigador aqui referido, por ser o documento mais recente que
conseguimos encontrar, de fonte espírita, com referências científicas, a respeito do perispírito. Com
efeito foi publicado no site do Instituto Cultural Kardecista de Santos em 5 de setembro e 10 de
outubro de 2016, como atualização de outro artigo do mesmo autor e com o mesmo título,
publicado em outubro de 2002 no Caderno Cultural Espírita.
“…Dentre todos os continuadores do pensamento de Allan Kardec, Delanne é o que maior
importância atribui ao perispírito. Provavelmente, isto se dá na medida em que é de grande
dificuldade para qualquer pessoa adepta ao positivismo, aceitar que o Espírito, este ser imaterial e,
para muitos, puramente abstrato, possa ser o princípio de todas as manifestações intelectivas do
homem.
Assim, ele vai atribuir ao perispírito uma gama significativa de funções relativas à organização ou
mesmo às capacidades inteligentes do ser humano. As principais funções cujas bases são por ele
atribuídas ao perispírito são sumariamente descritas abaixo.
Primeiramente, temos a formação do corpo físico. Delanne depara-se com o problema de explicar
como o corpo físico pode ser formado com tantos detalhes e reconstruído, com a mesma
semelhança, sempre que certas partes são destruídas. Lança mão então da explicação perispiritual:
A força vital por si só não bastaria para explicar a forma característica de todos os indivíduos, e
tampouco justificaria a hierarquia sistematizada de todos os órgãos, sua sinergia em função de um
esforço comum, visto serem eles, simultaneamente, autónomos e solidários. Neste ponto é que
incide o ascendente da intervenção do perispírito, ou seja, de um órgão que possua as leis
organogenéticas, mantenedoras da fixidez do organismo, através de constantes mutações
moleculares.”
O perispírito é então, em sua opinião, o modelo fluídico, o molde que servirá para construir o corpo
físico. Como veremos, esta também é a opinião de Hernâni Guimarães, atualizando o raciocínio a
partir de recentes descobertas científicas.

A grande preocupação desse pensador, para atribuir ao perispírito o papel de molde do corpo está na
explicação da forma. Enquanto que ele podia perfeitamente admitir uma força vital primária
idêntica para todos os seres vivos, desde a planta até o homem, pressupunha que deveria existir uma
outra força que diferenciasse as muitas espécies no que tange à sua forma. Essa força seria o
perispírito.
Em segundo lugar, Delanne dá ao perispírito um papel psicológico fundamental. Para ele, o
perispírito é a base da memória do homem, a qual, por sua vez, é fundamental para a asseguração
contínua de sua identidade.
Ele baseia esta opinião sobre a ideia que, mais que qualquer outra célula do corpo humano, as do
cérebro são substituídas rapidamente, o que impossibilitaria a manutenção, neste órgão, da
memória.
“O cérebro, porém, muda perpetuamente, as células dos seus tecidos são incessantemente agitadas,
modificadas, destruídas por sensações vindas do interior e exterior. Mais do que as outras, essas
células submetem-se a uma desagregação rápida e, num período assaz curto, são integralmente
substituídas.”
Partindo do principio acima descrito, o eminente pensador espírita debita ao perispírito a função da
memória, já que esta não poderia ser unicamente do corpo. Em sua tese, qualquer facto guardado
pela memória é registrado no perispírito. Quando uma célula cerebral morre, é substituída por outra
formada pelo mesmo perispírito, que lhe imprimirá, qual disco gravado por uma matriz, as mesmas
impressões que ele próprio guarda. Fica assim resguardada a memória.
Ideias semelhantes a essas são igualmente defendidas por Léon Denis e Gustave Geley, em vários
dos seus livros, o que nos dá a impressão que eram bastante difundidas no meio espirita à época –
apesar de não terem sido defendidas por Kardec em sua obra.
(•••)
Em resumo, as principais ideias sobre o perispírito expostas por estes eminentes pensadores, e ainda
hoje bastante difundidas no movimento espírita são:
O perispírito é um envoltório do espírito, que o acompanha desde a sua criação e, portanto,
preexistente ao nascimento e sobrevive à morte do corpo físico. É composto de matéria, porém, em
nível diferente daquela a que os encarnados estão acostumados. Kardec afirma ser uma matéria
“quintessenciada”, obtida por modificação direta do fluido cósmico (que é a matéria primordial),
contendo ainda elementos do princípio vital e mesmo de componentes físicos e eletromagnéticos.
A sua composição energética é tanto mais densa, ou menos subtil, quanto menos evoluído (do ponto
de vista intelectual e moral) for o espírito. Com a evolução deste, vai-se tornando mais subtil, ainda
que não se saiba ao certo o que isto significa fisicamente, mas sempre acompanha o espírito.
É totalmente sujeito à vontade do espírito, que pode plasmá-lo a seu gosto e dar-lhe a forma que
Serve como elemento de ligação entre o espírito e o corpo físico, uma vez que um e outro não
podem interagir diretamente devido à diferença estrutural entre ambos.
É o elemento que possibilita a manutenção de uma forma para o espírito desencarnado e, assim,
permite que este possa identificar-se como uma individualidade.

É o princípio fundamental das manifestações mediúnicas, em especial daquelas caracterizadas como
efeitos físicos.
É o molde do corpo físico, uma forma que conteria os elementos informacionais que permitiriam a
sua formação e a sua manutenção. Esta função também é a única forma de adequar o surgimento da
vida à Segunda Lei da Termodinâmica.
É a sede dos sentimentos e das faculdades, notadamente da memória. Por vezes, é apontado como
sede da inteligência.
Possui órgãos e células, como o corpo físico. Este, aliás, é uma cópia daquele.

Reinaldo di Lucia *
(Nota curricular provavelmente desatualizada e inexata)
Engenheiro Químico formado pela Faculdade de Engenharia Industrial, FEI, S.Bernardo,SP;
professor universitário, com especialização em Qualidade na Fundação Getúlio Vargas,
Reinaldo Di Lucia tem formação em MBA executivo em Gestão Empresarial também pela
FGV e pós-graduação em Engenharia de Qualidade pela Faculdade de Engenharia Industrial.
Reinaldo di Lucia, da cidade de Santos, Brasil, é membro do Centro de Pesquisa e
Documentação Espírita- CPDoc e colunista do Jornal Abertura, mantido pelo Instituto
Cultural Kardecista de Santos-ICKS, em que trata de assuntos contemporâneos sob a ótica
progressista do espiritismo.

