
Curso Básico de Espiritismo - Espírito / Evolução 
 
Para um melhor entendimento dos capítulos estudados retirei dos Livros Conhecendo o espiritismo, Livro dos 

espíritos e A Gêneses os trechos mais importantes. Depois fiz uma pequena redação sobre os capítulos espírito e 

evolução grifando quando necessário. Porem para que haja uma compreensão total dos dois assuntos é 

indispensável assistir a aula.  

Att. Armando Pontes. 

 

Espírito 
 
O espírito constitui-se num resultante da evolução do princípio espiritual após sucessivas existências 
em contato com a matéria bruta, com organismos vegetais e com a complexidade dos corpos 
animais. (NOVAES, 1998, p.33) 
 
Quando o princípio espiritual atinge a capacidade de utilizar um corpo humano, ele é denominado 
espírito. (NOVAES, 1998, p.33) 
 

O homem possui natureza tríplice, sendo ele o encontro do corpo físico, do 
perispírito e do espírito. (p.33) 
1 – Corpo Físico       Nosso corpo material 
2 – Perispírito           Ou corpo espiritual mediador do corpo físico e o 
                                  espírito. Que se liga molécula a molécula participando de 
                                   todas as sensações do corpo físico 
3 – Alma            Ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao 
                                   corpo. (KARDEK,1995a, p.15) 
 
Obs.: Espírito.: Seres inteligentes da Criação. Povoam o universo, fora do 
                          mundo material. (KARDEK,1995a, p.80); 
                         Alma depois de desencarnada 

 
 
Os espíritos foram criados por Deus, que continua criando-os sem cessar, simples e ignorantes 
quanto às Suas leis. Essa criação é de toda a eternidade e ocorre em todo o Universo. Os espíritos 
povoam o cosmo e se encontram em mundos espalhados pelo infinito em estágios diferentes, os 
quais são habitados por eles que se encontram em níveis evolutivos diferentes, porém todos fazendo 
parte da natureza. Os mundos se comunicam como cidades de um mesmo país. Os espíritos, de 

acordo com propósitos superiores, deslocam-
se de um mundo a outro a fim de cumprirem 
aprendizados que os capacitem à perfeição. 
(NOVAES, 1998, p.35-36) 
 
Os órgãos do perispírito são chamados de 
chakras e correspondem aos plexos do corpo 
físico. Os chakras são centros de força que 
comandam a atividade do perispírito. O 
perispírito se liga ao corpo físico molécula a 
molécula, enraizando-se na corrente sangüínea e 
nervosa, participando dessa forma de todas as 
sensações. (NOVAES, 1998, p.35-36) 



 
Os espíritos se organizam no mundo espiritual de acordo com seus níveis evolutivos e por 
afinidades de propósitos. À medida que evoluem mudam de situação e se agrupam com aqueles 
que estão em sua faixa de evolução. Após a morte a evolução continua, não havendo nenhuma 
espera para julgamentos nem estação de repouso definitivo ou sofrimento eterno. (NOVAES, 1998, 
p.36) 
 
São comuns as aparições de pessoas recém falecidas junto a parentes com a finalidade de se 
despedirem deles. (NOVAES, 1998, p.37) 
 
Alguns espíritos, pela sua natureza, não só se apresentam como também se materializam, tornando-
se tangíveis. Utilizando-se dos fluidos (energias) especiais conseguem se mostrar de forma 
inequívoca, provando sua individualidade e imortalidade. (NOVAES, 1998, p.37) 
 
Classificação dos espíritos – Escala Espírita 

 
Segundo Kardec (1995a 88p.) a classificação 
dos espíritos baseia-se no seu grau de 
adiantamento, em suas qualidades e nas 
imperfeições que adiquiriram com sua 
evolução. Em geral tem-se tres ordens 
Primeira Ordem os espíritos puros, Segunda 
ordem os Bons espíritos e terceira ordem a 
dos espíritos imperfeitos.   
 
 
 
Mais informações em Livro dos Espíritos, 
Segunda parte Capítulo I dos espíritos 
Escala espírita. 
 
 

 
Evolução 

 
Novaes (1998, 39p.) nos ensina que o universo foi criado por Deus que criou o Espírito 

(simples e ignorante) e o Fluido Cósmico Universal de onde se origina a matéria. Nada existe fora 
do universo que seja diferente de Espírito e Matéria, nas suas diversas formas. O Homem (Espírito) 
é produto da criação que evoluiu até alcançar a forma atual não sendo possíveis criações mágicas 
nem instantâneas. 
 Num dado momento Deus Criou o princípio vital (derivado do fluído cósmico universal) e a 
partir deste momento deu-se a expansão da criação na terra. Esta manifestação da vida era algo 
diferenciado da matéria, mas sem consciência desta diferença. Esta composição a partir da interação 
com a matéria e as condições climáticas que foram transformando a terra foi se estruturando e 
modificando-se a caminho da própria identidade. Assim formou-se o Princípio Espiritual.  
 As eras geológicas da terra foram se passando e o princípio espiritual acoplando-se as formas 
materiais foi se reestruturando, desenvolvendo-se, adquirindo conhecimento das leis universais 
tornando-se cada vez mais complexas buscando sempre formas mais aptas ao seu progresso em 
direção do divino.  



 
Passa pelas experiências junto à matéria bruta (princípio material), estagia nas 
formas transitórias entre o mineral e o vegetal, passa pelas espécies vegetais, 
apreendendo a sensibilidade e os mecanismos da nutrição, atravessa o reino 
animal alcançando o homem quando, nesse processo contínuo, estrutura a razão 
ou consciência de si e de Deus. (NOVAES, 1998, 42p.) 

 
Quando o princípio espiritual desenvolve-se para a forma humana ele passa a se chamar 

Espírito.  No reino animal e principalmente no humano a evolução por meio da reencarnação. O 
homem, portanto evolui a partir de espécimes inferiores onde adquiriu toda experiência possível. 
Quando o Espírito já aprendeu tudo que foi possível em um determinado planeta ele passa a 
reencarnar em outro mundo mais adiantado, prosseguindo em sua trajetória evolutiva. 

 
12. - Desde que um Espírito nasce para a vida espiritual, tem, por adiantar-se, 
que fazer uso de suas faculdades, rudimentares a princípio. Por isso é que 
reveste um envoltório adequado ao seu estado de infância intelectual, envoltório 
que ele abandona para tomar outro, à proporção que se lhe aumentam as forças. 
Ora como em todos os tempos houve mundos e esses mundos deram nascimento 
a corpos organizados próprios a receber Espíritos, em todos os tempos os 
Espíritos, qualquer que fosse o grau de adiantamento que houvessem alcançado, 
encontraram os elementos necessários à sua vida carnal. (KARDEC, 1995b, 
221p) 

 
 Novaes (1998, p45.) conclui que o Espiritismo aponta novos rumos evolutivos não possui 
dogmas nem argumentos sem provas as leis da natureza estão na base de seus ensinamentos sua 
autoridade está na realidade dos fatos e não em livros tendo a consciência que a natureza tudo evolui 
na direção da harmonia e do equilíbrio em que o parâmetro é o amor. 
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