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Espírito  corpo mental  perispírito  corpo carnal

Hierarquia

Elaborado paulatinamente 
através das várias experiências, 
desde que o princípio inteligente 

se exprime como mônada 
celeste, tanto na esfera 

espiritual quanto na carnal, até 
alcançar a idade da razão.

presidenteproprietário operáriodiretor

Atinge o posto 
através de seu 
próprio esforço, 

galgando degraus à 
medida que adquire 

experiências.



O corpo físico
✓Formado por trilhões de células, dos 

mais variados tipos e funções. 
➢Sangue: 

• Glóbulos brancos e vermelhos. 
➢Neurônios; 
➢Musculares; 
➢Epiteliais; 
➢Renais; 
➢Etc., etc.,etc...



Evolução em Dois Mundos 
Cap. II
Retrato do corpo mental: 

... Claro está, portanto, que ele (perispírito) ... 
prossegue em manifestação incessante, além do 
sepulcro, formação sutil, ..., extremamente porosa e 
plástica, em cuja tessitura as células, noutra faixa 
vibratória ... se distribuem mais ou menos à feição 
das partículas coloides, ... , comportando-se no 
espaço segundo a sua condição específica, e 
apresentando estados morfológicos conforme o campo 
mental a que se ajusta.
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Coloides 
⦿Neblina 
⦿Espuma 
⦿Gel 
⦿Pedra-pomes 
⦿Tintas 
⦿Vidros coloridos

Coloides são sistemas nos quais um ou mais 
componentes apresentam pelo menos uma de suas 
dimensões dentro do intervalo de 1nm a 1µm e não 
sedimentam pela ação da gravidade.



Células a feição de partículas 
coloides no perispírito

sem células                   com células



Evolução em Dois Mundos 
Cap. II

Estrutura mental das células: 

É importante considerar, todavia, que nós, os 
desencarnados, na esfera que nos é própria, 
estudamos, presentemente, a estrutura mental 
das células...



Evolução em Dois Mundos 
Cap. V
Princípios inteligentes rudimentares: 

Com o transcurso dos evos, surpreendemos as 
células como princípios inteligentes de feição 
rudimentar, a serviço do princípio inteligente em 
estágio mais nobre nos animais superiores e nas 
criaturas humanas, renovando-se continuamente, 
no corpo físico e no corpo espiritual, em 
modulações vibratórias diversas, conforme a 
situação da inteligência que as senhoreia, depois 
do berço ou depois do túmulo.



Como fica o perispírito?
■ Formado por trilhões de células, dos 

mais variados tipos e funções. 
■ Sangue: 

■ Glóbulos brancos e vermelhos. 
■ Neurônios; 
■ Musculares; 
■ Epiteliais; 
■ Renais; 
■ Etc., etc.,etc...



Missionários da Luz 
Cap. XIII
... O homem do futuro compreenderá que as suas 
células não representam apenas segmentos de 
carne, mas companheiras de evolução, credoras 
de seu reconhecimento e auxílio efetivo. Sem esse 
entendimento de harmonia no império orgânico, é 
inútil procurar a paz.



A célula 1. Nucléolo  
2. Núcleo celular  
3. Ribossomos  
4. Vesículas  
5. Ergastoplasma  
6. Complexo de Golgi  
7. Microtúbulos  
8. Retículo 

Endoplasmático Liso  
9. Mitocôndrias  
10.Vacúolo  
11.Citoplasma  
12.Lisossomas  
13.Centríolos 



O fígado



O perispírito, ao menos as últimas 
camadas, é composto pelo perispírito 

dos trilhões de células que compõem o 
corpo físico. 
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