
 Centro Espírita Ismênia de Jesus
 Evangelização Espírita Ismênia de Jesus

Plano de Ação Evangelizadora
ONLINE

PAE 17  Evangelizadoras:  Andrea e Elizabeth
Dia 16/06/2021 Horário: 20 às 21 h

Título: Perispírito

Objetivos:
Espera-se que o evangelizando:

● compreenda que existe um envoltório, chamado perispírito, que dá

forma ao espírito.

Conteúdo:
LIVRO DOS ESPÍRITOS - (LIVRO SEGUNDO – MUNDO ESPÍRITA OU DOS

ESPÍRITOS) - CAP. 1 - DOS ESPÍRITOS

93. O Espírito propriamente dito vive a descoberto, ou, como pretendem

alguns, envolvido por alguma substância?

— O Espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas
ainda bastante grosseira para nós; suficientemente vaporosa, entretanto, para
que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser.

Comentário de Kardec: Como a semente de um fruto é envolvida pelo
perisperma, o Espírito propriamente dito é revestido de um envoltório que, por
comparação, se pode chamar perispírito.

94. De onde tira o Espírito o seu envoltório semimaterial?

— Do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em
todos os mundos; passando de um mundo para outro, o Espírito muda de
envoltório, como mudais de roupa.

94-a. Dessa maneira, quando os Espíritos de mundos superiores vêm até nós,
tomam um perispírito mais grosseiro?

— É necessário que eles se revistam da vossa matéria, como já dissemos.

95. O envoltório semimaterial do Espírito tem formas determinadas e pode ser
perceptível?

— Sim, uma forma ao arbítrio do Espírito; e é assim que ele vos aparece
algumas vezes, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, podendo tomar uma
forma visível e mesmo palpável.



Desenvolvimento:                                  
ACOLHIMENTO:

Abrir a sala de reunião no google meet 5 minutos antes das 20h.

Iniciar conversa sobre como foi a semana.

Pegar um copinho com água e colocar sobre uma mesa, pois faremos uma

vibração e a água será fluidificada.

Fazer a prece.

AÇÃO PROPRIAMENTE DITA:

Fazer uma revisão sobre Deus e espírito.

Iniciar apresentando o vídeo “Perispírito em animação”

<https://youtu.be/Txs2L-d-3Rs>

Depois conversar com as crianças usando a lanterna do celular para retomar o

conceito de espírito (chama ou clarão), sua forma e cor.

Depois usar o molde do corpo humano em papel celofane para explicar o

conceito de perispírito, salientando que o perispírito é feito de uma substância

vaporosa e que essa substância é extraída do mundo onde o espírito vai

encarnar. Lembrar que estudamos diferentes mundos, portanto se um espírito

de um mundo superior quiser encarnar na Terra terá que usar substâncias da

Terra em seu perispírito. O espírito muda de perispírito, qd encarna em

diferentes mundos, assim como mudamos de roupa. É o espírito quem molda o

perispírito, dessa forma ele pode aparecer com diferentes fisionomias e até

mesmo se tornar palpável.

Para encerrar mostrar o vídeo “Espírito, perispírito e corpo”

<https://ne-np.facebook.com/folhinhaespirita/videos/corpo-perisp%C3%ADrito-e

-esp%C3%ADritoexplicado-de-forma-simples-enviado-pelo-grupo-de-wha/2490

48179718204/>

FINALIZAÇÃO
Iniciar uma mentalização para autopasse, pedindo que fechem os olhos,

sentem-se de maneira confortável e pensem numa cor que eles gostem muito.

Iniciar vibrando pelas partes do corpo, começando pelos pés até a cabeça. 

Encerrar com uma prece. Ao final pedir que bebam a água fluidificada.

https://youtu.be/Txs2L-d-3Rs
https://ne-np.facebook.com/folhinhaespirita/videos/corpo-perisp%C3%ADrito-e-esp%C3%ADritoexplicado-de-forma-simples-enviado-pelo-grupo-de-wha/249048179718204/
https://ne-np.facebook.com/folhinhaespirita/videos/corpo-perisp%C3%ADrito-e-esp%C3%ADritoexplicado-de-forma-simples-enviado-pelo-grupo-de-wha/249048179718204/
https://ne-np.facebook.com/folhinhaespirita/videos/corpo-perisp%C3%ADrito-e-esp%C3%ADritoexplicado-de-forma-simples-enviado-pelo-grupo-de-wha/249048179718204/


Recursos didáticos:
1. celular ou computador com acesso a internet;


