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P.  — São habitados todos os globos que se movem 

no Espaço? 

R.  — Sim e o homem terreno está longe de ser, 

como supõe, o primeiro em inteligência, em 

bondade e perfeição. 

(Item 55.)

 Temos, assim, no Espaço Incomensurável, mun-

dos-berços e mundos-experiências, mundos-uni -

versidades e mundos-templos, mundos-oficinas 

e mundos-reformatórios, mundos-hospitais e 

mundos-prisões. 

EmmanuEl

O ensino dos Espíritos, ao ditarem a codifi-
cação do Espiritismo, confirma plenamente a re-
ferência de nosso Senhor Jesus Cristo, de que “na 
casa de meu Pai há muitas moradas”. (João, 14:2.)

Podemos conceituar de três maneiras, para 
efeito de estudo, a palavra “moradas”, mencio-
nada no Evangelho: 

1
Mundos habitados
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a) Os mundos que formam o Universo, 
em que outras humanidades realizam a 
marcha evolutiva.

b) As diversas zonas espirituais, superiores 
ou inferiores, além das fronteiras físicas, 
em que a vida palpita com a mesma in-
tensidade das metrópoles humanas.

c) Os vários departamentos da mente, em 
que se demoram pensamentos e reações, 
dramas e tragédias, anseios e realidades 
do Espírito.

A ciência moderna, evoluindo e reformulan-
do conceitos clássicos, já admite, além do nosso, a 
existência de outros mundos, nos quais há possi-
bilidades de vida, confirmando, assim, a assertiva 
das entidades superiores na obra que é a pedra an-
gular da filosofia espírita: O Livro dos Espíritos.

Ninguém poderá imaginar quantos mun-
dos realmente existem, habitados; mas nenhum 
espírita põe dúvida em que inúmeras humani-
dades vivem nesses mundos, felizes, uns, infe-
lizes, outros.

Para que os adeptos do Espiritismo creiam 
na existência de outros orbes, nos incontáveis 
departamentos da vida universal, há razões de:

a) Ordem científica,
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b) ordem filosófica e
c) ordem religiosa ou evangélica.

No que se refere aos argumentos cientí-

ficos, perguntaríamos: Por que haveria de ser 

a Terra o centro do Universo, quando nem o é 

do sistema planetário solar pelo pouco ou quase 

nada que representa diante de milhões de fabu-

losos astros que navegam, equilibrados pela me-

cânica celeste, no Espaço incomensurável? 

Vejamos:1 

O Sol — centro do nosso sistema — é 

1.300.000 vezes maior que a Terra, mas é alguns 

milhões de vezes menor que Antares. 

O brilho de Canopus é 80.000 vezes supe-

rior ao brilho do Sol. 

Urano é 70 vezes maior que a Terra, peque-

nina laranja dentro de nosso sistema. 

Capela é 5.800 vezes maior que o Sol. 

Júpiter, que maravilha — 12 satélites co-

nhecidos!... 

A Via Láctea é um turbilhão fabuloso de 

sóis, de todas as dimensões e claridades, que a 

Mundos habitados

1Os dados citados nesta obra, relacionados à Astronomia e 
outras ciências, são os conhecidos à época de sua 1a edição 
(1975). – Nota da Editora.
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moderna Astronomia não consegue contar, mas 

que avalia em mais de 200.000.000... 
Assim, pelo exposto, os argumentos científi-

cos sustentam-se nos seguintes fatores essenciais: 

a) posição,
b) volume e
c) constituição em relação a outros mundos. 

Por que, com semelhante insignificância 
dimensional, seria o nosso pequenino e desa-
jeitado orbe a razão de ser da própria vida da 
Humanidade e o núcleo polarizador de milhões 
de galáxias?!...

Sob o ponto de vista filosófico, transitam 
as almas por vários mundos, purificando-se, 
cada vez mais, e adquirindo a sabedoria que as 
tornará realmente perfeitas. 

O espírito reencarnado, hoje, na Terra, po-
derá, amanhã, estar em Marte ou Vênus, em Sa-
turno ou Júpiter, para citar, apenas, quatro dos 
nove componentes do nosso sistema planetário. 

...



P.  — O pensamento não é a própria alma que se 
transporta? 

R.  — Quando o pensamento está em alguma par-
te, a alma também aí está, pois que é a alma 
quem pensa. O pensamento é um atributo. 

(Item 89a.) 

 Nossas emoções, pensamentos e atos são ele-
mentos dinâmicos de indução. 

EmmanuEl

A força do pensamento, e sua consequen-
te inf luenciação no próprio destino humano, 
constitui realidade que ninguém pode nem deve 
ignorar. 

Se a alma está no lugar em que projeta o 
pensamento, por maior seja a distância percor-
rida, ou a percorrer, evidentemente devemos 
sempre “pensar bem”. 

Pensar no bem, pelo bem e para o bem — 
nosso e de todos. 

2
alMa e pensaMento
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Pensar sempre no bem, a fim de que a nos-
sa inf luenciação sobre os demais seja benéfica, 
salutar, construtiva. 

O Espírito, elemento inteligente do Uni-
verso, pensa.

A mente, “campo da consciência desper-
ta”, segundo Emmanuel, ref lete.

O corpo, “máquina divina”, na feliz defi-
nição de André Luiz, executa, com o auxílio dos 
órgãos que lhe são peculiares. 

“Cada Espírito” — ensina Allan Kardec — 
“é uma unidade indivisível, mas cada um pode 
lançar seus pensamentos para diversos lados, 
sem que se fracione para tal efeito” (O Livro dos 
Espíritos, questão 92a).

Quando o pensamento, traduzindo, assim, 
atividade anímica, reveste expressões de alegria 
e bom ânimo, de entusiasmo e equilíbrio, seme-
lhantes expressões se projetam no Tempo e no 
Espaço e tomam o rumo da criatura em quem 
pensamos, alcançando-a, inevitavelmente. 

Em sua tríplice composição, pode o ho-
mem ser comparado a um “farol” (vide ilustra-
ção à pág. 30), signi ficando: 

a) a energia luminosa que se expande, ou 
seja: Es pí ri to que pensa, por sua con-
dição de elemento inteligente do         
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Universo (O Livro dos Espíritos,           
questão 23).

  É o ser responsável que prestará con-
tas à Lei, agora ou mais tarde, aqui ou 
em qualquer parte; 

b) a mente que coordena, integra, concen-
tra e dirige a energia do pensamento. 
Espelho que ref lete a energia espiritual 
(“Campo da consciência desperta” — 
Emmanuel), a refletir a dinâmica do ser 
inteligente;

c) o físico, a estrutura material de que 
é construído o “farol” e que serve de 
veículo de manifestação do Espírito 
no plano material. É a parte destrutí-
vel, que se refaz, se recompõe tantas 
vezes quantas necessárias, até que o 
ser pensante dela não mais precise na 
obra que lhe cabe cumprir: o aperfei-
çoamento moral e cultural (“Máquina 
divina”, cap. 49 de Os Mensageiros, An-
dré Luiz).

O Espírito, encarnado ou desencarnado, 
edificado no bem, sintonizado com as lições 
cristãs, projeta sua luz, sua claridade por toda 
parte. A todos beneficia e serve, à manei ra do 
farol que indica o rumo certo, em pleno oceano 

alMa e pensaMento
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e por maior que seja o negrume da noite, às em-
barcações que demandam portos longínquos.

A criatura atingida pelo nosso pensamento 
recebe o fruto mental por nós elaborado.

Assim sendo, ficamos sabendo que:
— pensamentos de otimismo geram bem-

-estar,
— pensamentos de esperança conduzem 

bom ânimo,
— pensamentos de fé são instrumentos vi-

tais de fortalecimento e coragem, de estímulo e 
segurança, 
— pensamentos de fraternidade se ref letem, 
junto aos que amamos, em forma de inexplicá-
vel felicidade, de indefinível júbilo interior. 

...



P.  — O Espírito, propriamente dito, nenhuma 
cobertura tem, ou, como pretendem al-
guns, está sempre envolto numa substância             
qualquer? 

R.  — Envolve-o uma substância, vaporosa para 
os teus olhos, mas ainda bastante grosseira 
para nós; assaz vaporosa, entretanto, para 
poder elevar-se na atmosfera e transportar-
-se aonde queira. 

(Item 93.)

 O perispírito é, ainda, corpo organizado 
que, representando o molde fundamental da 
existência para o homem, subsiste, além do 
sepulcro, demorando-se na região que lhe é 
própria, de conformidade com o seu peso 
específico. 

EmmanuEl

Os conceitos acima definem, muito bem, 
o perispírito, envoltório com que os Espíritos se 
apresentam e com o qual, no mundo espiritual, 
assinalam sua vivência. 

3
perispírito
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Em seu estudo, temos a considerar, basi-
camente: 

a) funções;
b) forma;
c) organização;
d) densidade;
e) coloração. 

Com tais elementos fundamentais, pode- 

-se ter uma ideia, aproximada, do que seja peris-

pírito, uma vez que “tão arrojada é a tentativa de 

transmitir informes sobre a questão aos compa-

nheiros encarnados, quão difícil se faria esclare-

cer à lagarta com respeito ao que será ela depois de 

vencer a inér cia da crisálida”, explica Emmanuel 

na obra Roteiro, cap. 6. 

Funções: Reveste o Espírito, quando de-

sencarnado, e serve de intermediário entre o 

Espírito e o corpo durante a encarnação. 

Do corpo para o Espírito, transmite sensa-

ções; do Espírito para o corpo, conduz impressões. 

Forma: Quando os Espíritos possuem de-

terminada elevação, podem modificá-la, à sua 

vontade. Caso contrário, sob a inf luência das 

leis que regem o mundo mental, ou sob a ação de 

entidades cruéis, como acontece nos processos 

de zoantropia (aparência de monstros animales-

cos) e licantropia (aspecto de lobo), pode haver 
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alterações na forma perispiritual, independente 
da vontade do Espírito. 

Organização: Organiza-se o perispírito com 
o fluido pe culiar ao mundo onde vive — “Pas-
sando de um mundo a outro, o Espírito muda 
de envoltório, como mudais de roupa” (Questão 
94a de O Livro dos Espíritos).

Densidade: Quintessenciada ou rarefeita, 
nas almas grandemente evoluídas, pastosa ou 
opaca, nas almas muito imperfeitas. 

Coloração: Luminosa e brilhante, nos Es-
píritos superiores; sem qualquer brilho, nas al-
mas inferiorizadas. 

A existência do perispírito, que é termo 
espírita de signativo desse singular corpo que 
reveste o Es pí r ito desencarnado, é conhecida 
desde a mais remota Antigui dade, tendo rece-
bido, através do tempo, várias denominações. 

Entre os homens primitivos, no alvorecer 
da Humanidade, dão-lhe o estranho nome de 
corpo-sombra. 

Entre os egípcios, ká. 
Os teosofistas denominam-no corpo astral.
Paulo de Tarso designa-o corpo celeste.
Filósofos do século XIX chamavam-lhe 

mediador plástico. 

Allan Kardec, codificando o Espiritismo, 

deu-lhe o nome de perispírito. 

perispírito
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Nas palavras de Jesus — “Os teus olhos são 

a candeia do teu corpo” — identificamos clara 

referência ao perispírito, pois sabemos que olhos 

maus densificam-no, enquanto olhos bons e pu-

ros dão-lhe claridade. 

Emmanuel, o elevado Instrutor espiritual, 

define-o por “campo eletromagnético, em cir-

cuito fechado, constituído de gases rarefeitos”, 

classificando o seu desenvolvimento, no tempo 

e nas espécies, da seguinte maneira: 

I)  Sub-humana (forma)   —  Animais 

II)  Protoforma humana         —  Macacoides               

             (Forma de macaco)

III)  Psicossoma primitivo —  Selvagens 

IV)  Psicossoma inferior  — Homens animalizados 

V)  Psicossoma normal —  Homens normais 

VI)  Psicossoma superior — Almas metanormais 

VII)  Almas sublimadas       —  Angelitude
...



martins PEralva, como era conhecido, chamava-se José 

Martins Peralva Sobrinho, nasceu na cidade de Buquim, 

em Sergipe, no dia 1o de abril de 1918 e foi o terceiro 

filho do casal Basílio Martins Peralva e Etelvina da Fon-

seca Peralva. 

Iniciou-se no Espiritismo sob a orientação paterna 

e desde os 6 anos presenciou em seu próprio lar notá-

veis curas realizadas por seu genitor.

Do ponto de vista material, teve adolescência difícil, 

pois ficou órfão de pai com apenas 13 anos e de mãe 

com 20 anos, sobrevindo dificuldades que o levaram 

a assumir, mesmo na condição de filho mais novo, o 

comando da casa e logo trabalhar para obter o pão de 

cada dia.

Teve vários empregos no comércio e foi apontador 

na construção civil. Prestando concurso público, foi 

aprovado para o cargo de escriturário da Prefeitura de 

Aracaju. Ingressou na carreira bancária em 1950, apo-

sentando-se após 35 anos de trabalho.

Em 1942 casou-se com Jupira Silveira, com quem 

teve três filhos: Ieda, Basílio e Alcione, que lhe deram 

cinco netos.

Sobre o autor
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O primeiro encontro com Francisco Cândido               

Xavier ocorreu em 1949 sob grande emoção. Desse con-

tato nasceu em Martins Peralva o desejo de se mudar 

para Belo Horizonte, o que ocorreu em 4 de setembro 

de 1949, pois foi orientado por seu médico a mudar-se 

para a capital mineira, tida na época como cidade de 

clima ideal para seus problemas pulmonares.

Chegando a Belo Horizonte, logo se integrou no 

movimento espírita mineiro e coordenou a Mocidade 

Espírita “O Precursor”. Depois de participar, durante 

15 anos, do Centro Espírita Célia Xavier, fixou-se na 

União Espírita Mineira onde exerceu os cargos de 1o se-

cretário, vice-presidente, secretário de O Espírito Minei-

ro, diretor do Departamento de Doutrina e Divulgação 

e diretor-executivo do Conselho Federativo Espírita de 

Minas Gerais. 

Martins Peralva foi ainda membro do Conselho            

Geral e secretário do Abrigo Jesus, sócio efetivo do Hos-

pital Espírita André Luiz e 2o secretário do Centro Espí-

rita Luz, Amor e Caridade.

Escreveu cinco obras de reconhecido valor doutriná-

rio: Estudando a mediunidade, Estudando o Evangelho, O 

pensamento de Emmanuel, Mediunidade e evolução, todas 

editadas pela FEB, e Mensageiros do bem, editada pela 

União Espírita Mineira.

Como escritor e jornalista, colaborou em jor-

nais e periódicos espíritas. Ficou também conhecido                  

pelos artigos espíritas que publicava no principal jornal 

dos mineiros — O Estado de Minas.

José Martins Peralva Sobrinho desencarnou em 3 

de setembro de 2007, aos 89 anos.


