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Escala Espírita

Imperfeitos: matéria sobre o Espírito (classes: 
impuros, levianos, pseudossábios, neutros, 
batedores/perturbadores)

Bons: Espírito sobre a matéria (classes: 
benévolos, de ciência, sabedoria, superiores)

Puros: Grau supremo de perfeição (classe 
única)

LE Q.100-113
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Foto: Doutrina Espríta Blog



Anjos Segundo a Tradição Católica

Foto: Revista Superinterssante



Anjos: Classes ou Coros

Primeira Esfera: mais próximos de Deus (Serafins, Querubins, 
Tronos)

Segunda Esfera: meio do caminho (Dominações, Virtudes, 
Potestades)

Terceira Esfera: Interferem no nosso dia-a-dia (Principados, 
Arcanjos, Anjos da Guarda)

Revista Superinteressante
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Anjos guardiães. Espíritos
protetores, familiares ou

simpáticos.
LE 489-522



Anjos guardiães e Espíritos protetores: Quem são?

Há Espíritos que se liguem particularmente a 
um indivíduo para protegê-lo?

Que se deve entender por anjo guardião?

Qual a missão do Espírito protetor?

O Espírito protetor liga-se ao indivíduo desde
o seu nascimento?
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Foto: Revista Unleash



Anjos guardiães e Espíritos protetores: Missão
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É voluntária ou obrigatória a missão do Espírito protetor?

O Espírito protetor fica fatalmente preso à criatura
confiada à sua guarda?

Poderá dar-se que o Espírito protetor abandone o seu
protegido, por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos?



Anjos guardiães e Espíritos protetores

O Espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe
fazer bem, pode fazer-lhe mal?

Pode um Espírito protetor deixar o seu protegido à mercê
de outro Espírito que lhe queira fazer mal?

Será por não poder lutar contra Espíritos maléficos que 
um Espírito protetor deixa que seu protegido se transvie
na vida?



Anjos guardiães e Espíritos protetores.

O Espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não
haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca
de vista?

Chegará um tempo em que o Espírito deixe de precisar de anjos
guardiães?

Por que é oculta a ação dos Espíritos sobre a nossa existência e por 
que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo?



Espíritos familiares ou simpáticos.

Pode um indivíduo achar-se-á ligado, além do Espírito
protetor, um mau Espírito, com o fim de impeli-lo ao erro e de 
lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal?

Podemos ter muitos Espíritos protetores?

Os Espíritos familiares são os mesmos a quem
chamamos Espíritos simpáticos ou Espíritos protetores?



Espíritos familiares

Haverá Espíritos que se liguem a uma família inteira para 
protegê-la?

Assim como são atraídos, pela simpatia, para certos
indivíduos, são-no igualmente os Espíritos, por motivos
particulares, para as reuniões de indivíduos?

As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as 
cidades, as nações, têm Espíritos protetores especiais?



Anjos guardiães. Espíritos protetores, familiares ou simpáticos.

Podem certos
Espíritos auxiliar o 

progresso das artes, 
protegendo os que a 

elas se dedicam?

O pressentimento é
sempre um aviso do 

Espírito protetor?
Foto: Pexels



“Dois Meses Antes”
Contos e Apólogos – Irmão X & Chico Xavier
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