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Estudo do Livro dos Médiuns – Segunda Parte – Cap. VII – Das Manifestações Espíritas 

Da Bicorporeidade e da Transfiguração 

Aparições dos Espíritos de pessoas vivas - Homens duplos - Santo Afonso de Liguori e 

Santo Antônio de Pádua - Vespasiano - Transfiguração - Invisibilidade 

 
Item 114 a 117 - Aparições dos Espíritos de pessoas vivas 
 
QUESTÕES 
 
1. Qual o papel ou a função do Perispírito nas manifestações visuais? 

Resp. O Perispírito é o mediador, o instrumento que o Espírito se utiliza para produzir efeitos ou 

agir sobre a matéria. 

Pela sua essência, o Espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a 

matéria, sendo-lhe indispensável um intermediário, que é o envoltório fluídico, o qual, de certo 

modo, faz parte integrante dele (A Gênese Cap. XI). 

 

2. Em que circunstâncias um Espírito encarnado pode aparecer em local diverso onde seu corpo 

físico se encontra? 

Resp. Durante o sono do corpo físico o Espírito se expande e se exterioriza juntamente com seu 

perispírito, podendo ir onde quiser, em tese. 

Sabemos que durante o sono o Espírito readquire parte da sua liberdade, isto é, isola-se do corpo 

e é nesse estado que, em muitas ocasiões, se tem ensejo de observá-lo. Mas, o Espírito, quer o 

homem esteja vivo, quer morto, traz sempre o envoltório semimaterial que, pelas mesmas causas 

de que já tratamos, pode tornar-se visível e tangível. (LM, 114). 

 

Item 118 a 121 - Homens duplos 
 
QUESTÕES 
 
1. Como se dá a comunicação do Espírito expandido além do seu corpo físico durante o sono? 
Resp. O Espírito mantém a ligação ou comunicação com o corpo físico, abandonado durante o 
sono, através de um fio que se expande de seu perispírito, mantendo a comunicação com ele. 
Dessa forma o Espírito pode ir onde queira ou precise. Também, da mesma forma que 
desencarnados, pode irradiar-se ou bicorporeificar-se (dependendo da sua elevação moral) para 
onde queira ou precise. 
 
2. Explique o fenômeno da bicorporeidade. 
Resp. O Espírito se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes. No primeiro lugar, com o 
corpo que tem a vida orgânica, mas em estado de êxtase; no segundo, com o corpo da alma, o 
perispírito. Em alguns casos pode o espírito de um vivo dissociar-se de seu corpo material e 
mostrar-se com todas as características que apresenta em vida. É seu corpo espiritual ou 
perispírito que se desloca e materializa-se (LM, 119). 
 
3. Em que condições o Espírito pode tornar-se tangível? 
Resp. Por meio de uma espécie de condensação, o perispírito, normalmente invisível, pode se 
tornar perceptível à visão humana; o perispírito pode chegar a adquirir as propriedades de um 
corpo sólido e tangível, porém, conserva a possibilidade de retomar instantaneamente seu estado 
etéreo e invisível. 


