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É o plasma Divino, 
hausto do Criador, 

força nervosa do Todo 
Sábio. Neste elemento 

primordial vibram e 
vivem constelações e 
sóis, mundos e seres, 

como peixes num 
oceano.”

(André Luiz – Evolução em Dois Mundos - Cap. 1)
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Todos vivemos em um universo constituído de 

partículas, raios e ondas que não conseguimos 

perceber normalmente.

Estamos imersos em um mundo de matéria 

sutilizada, refinada, invisível, porém real, que 

tem como fonte uma substância que é 

denominada Fluido Cósmico Universal – F.C.U.
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ESPÍRITO MATÉRIA

DEUS

(O TODO)

MUNDOS

F.C.U. (hálito do Criador)

Princípio Espiritual Princípio Material
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Deus, espirito e matéria constituem o 

principio de tudo que existe, a trindade 

universal. Mas, ao elemento material se tem 

que juntar o Fluido Universal, que 

desempenha o papel de intermediário entre 

o Espírito e a matéria propriamente dita, por 

demais grosseiras para que o Espírito possa 

exercer ação sobre ela.

Livro dos Espíritos – Pergunta: 27
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Vivemos em um Universo que se apresenta 

para nós sob duas formas:

• Uma visível, material, na qual habitam os 

seres encarnados ou materiais;

• Outra, invisível, imaterial, na qual habitam 

os desencarnados ou imateriais.
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No Universo visível, material os fenômenos ocorrem 

dentro de certos limites, segundo determinadas leis. 

No mundo visível a matéria se apresenta sob quatro 

estados reconhecidos pela ciência: o sólido, o 

líquido, o gasoso e o radiante. Como vemos o nosso 

chamado Universo visível já apresenta determinados 

estados da matéria em condições de invisibilidade 

para os cinco sentidos humanos.

Aquilo que não podemos perceber normalmente 

pelos sentidos que somos dotados, o fazemos 

utilizando determinados instrumentos, ou mesmo 

através de cálculos matemáticos.
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O mundo imaterial começa justamente onde o 

visível e material termina, porque na Natureza tudo 

segue um plano perfeito de continuidade. No 

Universo invisível e imaterial ocorrem igualmente 

fenômenos que também seguem leis que nos são 

reveladas pelos seres que nele habitam. 

O Fluido Cósmico Universal é a matéria elementar 

primitiva, cujas modificações e transformações 

constituem a inumerável variedade dos corpos da 

Natureza (A Gênese, cap. XIV – itens 1 e 2).
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O mundo imaterial, invisível ou Espiritual como é 

costumeiramente chamado, também é composto de 

alguma coisa, de algum material, de alguma 

substância, de algum elemento – é composto de 

fluidos.

Tais fluidos tem uma estrutura, uma forma de 

agregação, de composição de acordo com as 

vibrações sofridas apresentando propriedades 

especiais.

Há vários estados e formas pelos quais os fluidos se 

apresentam cada um com propriedades específicas, 

mas todos se originam do F.C.U.
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Como princípio elementar do Universo, ele 

assume dois estados distintos:

- O estado de eterização ou imponderabilidade, 

que se pode considerar o primitivo estado normal. 

Exemplos: magnetismo, eletricidade, ondas de 

rádio, luz.

- E o estado de materialização ou de 

ponderabilidade, que é, de certa maneira, 

consecutivo ao estado anterior. Exemplos: corpos 

materiais, tudo que podemos pegar.
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No estado de eterização, o fluido cósmico 

universal, sem deixar de ser etéreo, passa por 

modificações variadas em seu gênero, e mais 

numerosas que no estado de matéria tangível.

Tais modificações constituem fluidos distintos, 

dotados de propriedades especiais e dão lugar aos 

fenômenos particulares do mundo invisível.

Os fluidos que são formas energéticas, estão 

sujeitos a impulsão da mente quer do espírito 

encarnado ou do desencarnado.
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Os fluidos têm para os Espíritos uma aparência material 

quanto os objetos tangíveis para os encarnados e são para 

eles o que para nós são as substâncias do mundo terrestre; 

eles os elaboram, os combinam para produzir efeitos 

determinados. Os fluidos espirituais constituem um dos 

estados do Fluido Cósmico Universal.

Os Espíritos agem sobre os fluidos espirituais com auxílio do 

pensamento e da vontade e assim imprimem aos fluidos esta 

ou aquela direção eles os aglomeram, os dispersam; formam 

com estes materiais, conjuntos que tem aparência, uma forma, 

uma cor determinada; mudam suas propriedades como um 

químico altera as propriedades dos gases ou de outros 

corpos, combinando-os segundo determinadas leis.
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A vida espiritual e a vida material se acham 

incessantemente em contato. Os fenômenos das 

duas categorias muitas vezes se produzem 

simultaneamente.

No estado de encarnação, o homem pode perceber 

os fenômenos psíquicos que se prendem à vida 

corpórea. É através do corpo que percebemos os 

fenômenos do nosso meio material e através da 

percepção fluídica (mediunidade) que é inerente a 

todos os seres, que o espírito encarnado percebe as 

ocorrências do mundo espiritual.
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Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o 

que é a mão para o homem.

Pelo pensamento imprimem ao fluido esta ou aquela 

direção, eles o aglomeram, dispersam, combinam, 

mudam suas propriedades.

Sob o ponto de vista moral, trazem impressão dos 

sentimentos (amor, bondade, caridade, ódio, inveja, 

ciúme, orgulho, egoísmo, violência, hipocrisia, 

benevolência, doçura, etc.).

Sob o ponto de vista físico são condutores, 

excitantes, calmantes, irritantes, ansiedades, 

reparadores, tornam-se forças de transmissão, de 

propulsão, etc.
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A ação dos espíritos sobre os fluidos pode ser 

inconsciente por que basta pensar e sentir algo 

para causar efeitos sobre eles.

Dessa mesma forma ocorre conosco no mundo 

físico, porque mesmo estando encarnados 

continuamos impregnando, e na grande maioria de 

forma inconsciente, os fluidos com as energias que 

criamos através dos pensamentos e dos 

sentimentos.

Mas também pode o espírito agir conscientemente 

sobre os fluidos, sabendo o que realiza e como o 

fenômeno se processa.
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Cidades espirituais

Regiões umbralinas
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• Definindo Perispírito:

É o envoltório sutil e perene 

da alma, que possibilita sua 

interação com os meios 

espiritual e físico.

• Observações:

A mente está no Espírito.

A base dos fenômenos 

mediúnicos está na mente.
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O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos 

espirituais como o dos desencarnados e os 

transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, 

conforme seja bom ou mau, saneia ou vicia os 

fluidos ambientes. O perispírito dos encarnados é de 

natureza idêntica à dos fluidos espirituais e por isso 

os assimila com facilidade.

Tais fluidos agem sobre o perispírito e este, por sua 

vez, reage sobre o organismo com o qual está em 

contato molecular. Se os eflúvios forem de boa 

natureza, o corpo sente uma impressão salutar; se 

forem maus, a impressão é penosa.
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Cada ser absorve e individualiza seu 

perispírito através do Fluido Cósmico 

Universal e adquirirá propriedades 

características, permitindo distinguir esse 

fluido entre todos os outros.

Esses fluidos perispirituais circulam no 

perispírito, comandados pela mente, como o 

sangue no corpo físico, levando alimentação, 

oxigênio, hormônios, anticorpos. 
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O perispírito absorve com facilidade os fluidos 

externos porque tem idêntica natureza (também é 

fluídico).

Absorvidos, os fluidos agem sobre o perispírito, 

causando bons ou maus efeitos, conforme seja a sua 

qualidade.

No caso de um espírito encarnado (como nós) o 

perispírito, por sua vez irá reagir sobre o organismo 

físico, com o qual está em completo contato molecular. 

Portanto, os meios onde abundam os maus Espíritos 

são impregnados de maus fluidos que o encarnado 

absorve pelos poros perispiriticos, como absorve pelos 

poros do corpo os miasmas pestilenciais.
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Resumindo:

• Se os fluidos forem bons, produzirão no corpo 

uma impressão salutar, agradável.

• Se forem maus, a impressão é penosa, de 

desconforto;

• Se a atuação dos fluidos for má, for insistente, 

intensa e em grande quantidade, poderá 

determinar desordens físicas (certas moléstias 

tem essas desordens como causa);

• Os bons fluidos, ao contrário, podem curar.
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A Terra é um magneto de gigantescas proporções, 

constituído de forças atômicas condicionadas e cercado 

por essas mesmas forças em combinações multiformes. 

Toda agitação produz ondas: 

- Uma frase que emitimos ou um instrumento que vibra 

criam ondas sonoras; 

- Liguemos o aquecedor e espalharemos ondas caloríficas; 

- Acendamos a lâmpada e exteriorizaremos ondas 

luminosas; 

- Façamos funcionar o receptor radiofônico e 

encontraremos ondas elétricas. 

Em suma, toda inquietação se propaga em forma de ondas, 

através dos diferentes corpos da natureza. As ondas são 

avaliadas segundo o comprimento em que se expressam.

Livro: Mecanismos da Mediunidade
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Com pensamentos 

ruins, a frequência das 

ondas fica longa.

A antipatia é um 

exemplo de frequência 

ruim.

Com pensamentos 

bons, a frequência das 

ondas fica curta.
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Pelo modo de sentir e pensar:

• Estabelecemos um ajuste de comprimento de onda 

vibratória entre nós e os que pensam e sentem iguais 

a nós, ou seja, entramos em sintonia com eles;

• Produzimos um certo tipo de fluidos e os espíritos 

que produzam fluidos semelhantes poderão, então 

“combinar” seus fluidos com os nossos.

• Quando oferecemos sintonia e combinação de fluidos 

para o mal, estamos dando “brecha” aos espíritos 

inferiores.

• Vigilância e oração evitam ou corrigem a influência 

negativa de outros sobre nós ou de nós para outrem.



29

Cuidemos de nossos pensamentos, sentimentos e 

conduta, porque, se forem inferiores, produziremos 

constantemente fluidos maus, que acabarão por 

prejudicar nosso próprio perispírito e, até mesmo, ao 

nosso corpo físico. E abriremos “brecha” para 

combinação com os fluidos de espíritos inferiores.

Mas se nos empenharmos na correção de pensamentos, 

sentimentos e atos, conseguiremos: 

• Fortalecimento e sublimação de nossos fluidos,

• Afastamento ou repulsão dos fluidos e espíritos 

inferiores, 

• Atração dos bons espíritos e recepção de seus 

fluidos.
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“Tudo vibra e irradia no Universo porque tudo é força, 

luz e vida. Cada Espírito seja encarnado ou não possui 

conforme o seu grau de adiantamento e de pureza, uma 

irradiação cada vez mais rápida, intensa, luminosa.

A lei das atrações e correspondências rege toda as 

coisas; as vibrações, atraindo vibrações similares, 

aproximam e vinculam as almas, os corações, os 

pensamentos. Nossos maus desejos e culpas criam em 

torno de nós uma atmosfera fluídica impura, propicia à 

ação das influencias da mesma ordem, ao passo que as 

nobres aspirações atraem as salutares vibrações, as 

irradiações das esferas superiores.”
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“O principio da evolução reside na capacidade que 

possui o individuo de assimilar as forças misteriosas da 

Natureza, para se elevar, mediante o seu auxílio e 

ascender gradualmente até à causa das causas, à fonte 

inexaurível de que procede toda a vida.

Para comunicar conosco deverá o Espirito amortecer a 

intensidade de suas vibrações ao mesmo tempo em que 

ativará as nossas. 

A harmonização das ondas vibratórias e a simpatia entre 

os dois organismos farão com que possam estabelecer 

as relações e o intercambio mediúnico.”

Léon Denis
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“Recorda, acima de tudo, que o bem puro verte 

essencialmente de Deus e que os mensageiros de Deus 

tomar-te-ão sob a tutela do amor, se te dispões a servir.”

“Cada Espírito escolhe a força em que se inspira.

O raciocínio manda.

O sentimento guia.

Trazes, assim, contigo, o leme do destino escondido na 

mente, ocultando no peito o impulso que o dirige, porque 

tudo prospera aos golpes do desejo, e o imã do desejo 

chama-se coração.”

Emmanuel
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