MAPA MENTAL CONTENDO RESUMO
DIDÁTICO DA ESCALA ESPÍRITA
CAPÍTULO I, PARTE SEGUNDA,
TÍTULO "DOS ESPÍRITOS" QUESTÕES
100 a 113
Fazem o MAL por prazer; são propensos a
todos os vícios; são flagelos para a
Humanidade
IMPUROS (Q. 102) - décima classe
São IGNORANTES (metem-se em tudo!); são
maliciosos; zombeteiros; gostam de causar
intriga; são tratados como duendes,
trasgos, gnomos, diabretes (estão sob a
égide de Espíritos Superiores)

LEVIANOS (Q 103) - nona classe

ESCALA ESPÍRITA

TERCEIRA ORDEM (5)
PSEUDOSÁBIOS (Q. 104) - oitava classe

Crêem saber mais do que realmente sabem (
possuem conhecimentos amplos); misturam
verdades com erros absurdos; possuem
ORGULHO, ciúmes e obstinação

Predominância da matéria sobre o
Espírito e propensão ao mal

Nem bastante bons para fazerem o bem,
nem bastante maus para fazer o mau. Não
ultrapassam o comum da Humanidade;
Apegam-se às GROSSERIAS do mundo

NEUTROS (Q. 105) - sétima classe

BATEDORES E PERTURBADORES (Q. 106) - sexta classe

Não formam uma classe distinta; Permeiam
toda a terceira ordem; Manifestam-se por
EFEITOS FÍSICOS (pancadas, agitação do ar,
etc.)

A BONDADE é a qualidade predominante;
Limitados,porém, são seus conhecimentos
BENEVOLENTES (Q.108) - quinta classe

ESCALA ESPÍRITA
QUESTÕES 100 a 113
SEGUNDA ORDEM (4)

SÁBIOS (Q. 109) - quarta classe

Possuem amplitude de CONHECIMENTOS;
Preocupam-se menos com as questões
morais (pesquisadores); Encaram a ciência
do ponto de vista de sua UTILIDADE

As qualidades MORAIS são o seu traço de
caráter; Possuem "juízo reto" sobre os
homens e as coisas
DE SABEDORIA (Q. 110) - terceira classe

SUPERIORES (Q. 111) - segunda classe

PRIMEIRA ORDEM (1)
PUROS (Q. 113) - puros

Predominância do Espírito sobre a
matéria; Compleição para as ciências
e para as Artes; Alguns reúnem o
SABER e as qualidades MORAIS; Já
gozam da FELICIDADE dos bons;
Neutralizam a influência dos maus

Reúnem a CIÊNCIA, a SABEDORIA e a
BONDADE; Possuem linguagem SUBLIME
que exala BENEVOLÊNCIA; Quando, por
exceção, encarnam, é para cumprir missão
de progresso

Percorreram TODOS OS GRAUS da escala;
Despojaram-se de todas as impurezas da
matéria; Alcançaram a SOMA DE
PERFEIÇÃO de que é suscetível a criatura;
Não tem mais que sofrer PROVAS nem
EXPIAÇÕES; Gozam de INEFÁVEL
FELICIDADE; São os mensageiros de DEUS;
São designados pelos nomes de ANJOS,
ARCANJOS e SERAFINS

NENHUMA influência da matéria;
Superioridade INTELECTUAL e
MORAL em relação às demais ordens

