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“Parece que, assim, se pode considerar a alma como tendo sido o 
princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Já não dissemos 
que tudo em a Natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses se-
res, cuja totalidade estais longe de conhecer, é que o princípio inteligente 
se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, confor-
me acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como 
o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma 
transformação e se torna Espírito. Entra então no período da humaniza-
ção, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir 
o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, à fase da infância 
se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza.”

O Livro dos Espíritos - 607 a.
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“- Como é que, chegado ao período de preparação para entrar na 
humanidade, na espiritualidade consciente, o Espírito passa desse estado 
misto, que o separa do animal e o prepara para a vida espiritual, ao estado 
de Espírito formado, isto é, de individualidade inteligente, livre e respon-
sável? É nesse momento que se prepara a transformação do instinto em 
inteligência consciente. Suficientemente desenvolvido no estado animal, 
o Espírito é, de certo modo, restituído ao todo universal, mas em condi-
ções especiais é conduzido aos mundos ad hoc, às regiões preparativas, 
pois que lhe cumpre achar o meio onde elaboram os princípios consti-
tutivos do perispírito. (...) Aí perde a consciência do seu ser, porquanto 
a influência da matéria tem que se anular no período da estagnação, e 
cai num estado a que chamaremos, para que nos possais compreender, 
letargia. Durante esse período, o perispírito, destinado a receber o princí-
pio espiritual, se desenvolve, se constitui ao derredor daquela centelha de 
verdadeira vida. Toma a princípio uma forma indistinta, depois se aperfei-
çoa gradualmente como o gérmen no seio materno e passa por todas as 
fases do desenvolvimento. Quando o invólucro está pronto para contê-lo, 
o Espírito sai do torpor em que jazia e solta o seu primeiro brado de admi-
ração. Nesse ponto, o perispírito é completamente fluídico, mesmo para 
nós. Tão pálida é a chama que ele encerra, a essência  espiritual da vida, 
que os nossos sentidos, embora sutilíssimos, dificilmente a distinguem.”




