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FEDERAÇÃO 'EspíRITA BRASILEIRA

CAMPANHA DE ESTUDO SISTEMATIZADO

DA nOUTl\lNI\ LGl'iUI rA

MÓDULO Nfl. 01 (EXERCíc'io 01)

1. Cite os dois elementos gerais do Universo.

2. Indique qual o atributo essencial do Espírito.

3. Por que ~ necessária a união do Espírito e da matéria?

4. O perispírito pode ser considerado um tipo de matéria? Por quê?

5. Defina matéria, do ponto de vista espírita ..

MÓDULO N°. 01 (EXERCíClb 02)

1. Relacione as principais propriedades do fluido universal, conhecidas.

MÓDULO N°. 01 (EXERCíCIO 03)

Assinale a alternativa correta:

1. Para a Ciência oficial, são propriedades da matéria:
a) ter massa, extensão, inércia, impenetrabilidade, imponderabilidade;
b) ter massa, extensão, inércia', impenetrabilidade, divisibilidade;
c) extensão, inércia, divisibilidade, imponderabilidade.

2. Maléria, para os cientistas, é definida CO/llO:

a) uma porção do fluido universal; "
b) tudo o que ocupa lugar no espaço e possui Il1aSS<l e extensão:
c) qualquer substância sólida. /
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3. Matéria, na definição espirita, é:

a) o instrumento sobre o qUZlI o Esplrilo exerce SU<.l ZlÇ[lO;

b) a mesma dada pela Ciência;
c) substância encontrada semente nos planos físicos.

4. Espírito é:

a) principio inteligente que existe só na Terra; .
b) único elemento geral do Universo, criado por Deus;
c) principio inteligente do Universo, criado por Deus e que age sobre a matéria através

do fluido universal.

"
5. 1\ impondernbilidadc, ou incapacidade dc dclorminar peso, c l1l11~1 das propriedades

especiais:

a) da malór ia oluúlliciJ;
b) dos minerais;
c) do fluido universal.

6. Uma das caracterísücas Iundamenlais da mato: ia elementar primitiva é:
r

a) não ser suscetível demodificaçàc:
b) ser suscetível de experimentar modificação; daí as diversas propriedades da mate-

na;
c) ser ponderável.

7. Atlan Karucc soube traduzir muito born .os ónsuiamentos dos Espíritos Superiores
quando enunciou verdades que somente hoje estão em vias de confirmação pela
Ciência oficial.

Duas dessas verdades são:

a) a existência de corpos simples e compóslos na natureza;
b) a desconlinuidade da matéria e a existência de lima única substância ou elemento

que or.qina lodas as modalidades de matéria conhecida;
c) a inexistência de urna única substância primitiva geratriz de tudo o que existe na

Natureza.
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