
Aula 03 - Fluidos - 2° semestre - Módulo II   
Objetivos: 

Identificar fluido cósmico universal, como matéria elementar da criação Divina,  compreendendo seus estados 
distintos e a ação do pensamento na manipulação do mesmo através da vontade. 
 
Temas                                                                             Bibliografia: 

Definições e conceitos;                      LE – Livro I – Cap. IV Princípio Vital - q. 60 a 72 

Princípio vital e fluido vital.                GE - Cap. 14 Os Fluídos - itens 01 a 06; 16 a 21; 
                                                                      Cap. 10 Gênese Orgânica - itens 16 a 26; Cap. 11 
                                                                                   Gênese Espiritual- itens 1 a 14 
                                                             (*) Missionários da Luz – André Luiz – cap. 19  O Passe 
 
 

Introdução. 

 Definição Geral de Fluidos: é a designação genérica de liquidos e gases. 
Dentro do Espiritismo, porém, a palavra ganhou um sentido especial, 

designando vários tipos de materia mais rarefeita do que um gás. (Evolução 
para o 3º. Milenio – Carlos T. Rizzini)   

 

Fluido Cósmico Universal(FCU). 

 A substância etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde pelos espaços 
interplanetários; esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos 

rarefeito, nas regiões imensas, opulentas de aglomerações de estrelas; mais ou 
menos condensado onde o céu astral ainda não brilha; mais ou menos 

modificado por diversas combinações, de acordo com as localidades da 

extensão, nada mais é do que a substância primitiva onde residem as forças 

universais, donde a natureza há tirado todas as coisas. (KARDEC, Allan. “A 
Gênese. Cap. V ). 

 

Observações sobre o Fluido Cósmico Universal(FCU). 

O fluido é tudo que paira no espaço (universo), como sabemos e está comprovado 
também cientificamente que existem diversas Vias Lácteas, e dentro delas seus 

sistemas solares constituídos de estrelas, astros e planetas, todos, portanto possuem 

Fluidos, chamado pelos Espíritos de Fluido Cósmico Universal "FCU", criado pôr DEUS, 

a matéria elementar primitiva.  

 
Este Fluido apresenta estados que vão desde a imponderabilidade (eterização, 

invisível) até a condensação (materialização, o que se pode ver), significa que sofre 

alterações variáveis conforme os corpos de sua natureza. 

 
Fluido Universal – Espírito - Matéria. 

 (LE)Questão 27 – Há então dois elementos gerais no universo: a matéria e o 
espírito?   

        

R> Sim e acima de tudo Deus, o criador, o pai de todas as coisas.                         

Deus, espírito e matéria constituem o princípio de  tudo o 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 grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela.(...). 

  
Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar,  sendo o agente de que o espírito 

se utiliza, é o  princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo  estado de 

divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. (KARDEC, Allan. O 

Livro dos Espíritos.). 



 

 (LE)Questão 27-a - Esse fluido será o que designamos pelo nome de 
eletricidade?   

R>  Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações.  O que chamais fluido 

elétrico, fluido  magnético, são modificações do fluido universal, que  não é, 
propriamente falando, senão matéria mais  perfeita, mais sutil e que se pode 

considerar independente. (KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos.).  

 
 Conceito de Fluido X Matéria. 

 Léon Denis afirma que a matéria, quando se rarefaz, fica invisível, 
imponderável, toma aspectos cada vez mais sutis, os quais chamamos de 
fluidos. (Léon Denis. “No Invisível” ). 

 

 A materia sólida, não passa de um estado transitório do fluido universal; o 

ponto de partida do fluido universal é a pureza absoluta, do qual nada pode dar 

uma ideia; o ponto oposto é a transformação em matéria tangível; entre os dois 
extremos existem inúmeras transformações. (KARDEC, Allan. “A Gênese. 

Cap.XIV item-5”).  

 

•A partir das transformações do Fluido Universal surgem os elementos 
materiais que, sob determinadas condições e circunstâncias, vão propiciar a 

formação dos corpos no mundo material. Eles compõem os elementos 

encontrados na Natureza e classificados pela Química na Tabela Periódica dos 

Elementos. (KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. - Cap. IV ). 
 

 Quatro estados da matéria são conhecidos:  Sólido, Liquido, Gasoso e Plasma 

ou radiante (raios especiais)- os raios gama, devido a alta energia que possui, 

são capazes de penetrar na matéria mais profundamente que a radiação beta 
ou alfa. 

 

 O Fluido Cósmico Universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar 
primitiva, cujas modificações constituem a inumerável variedade dos corpos da 

natureza. Como princípio elementar do Universo, ele assume dois estados 

distintos: o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o 

primitivo estado normal, e o de materialização ou de ponderabilidade, que é de 
certa maneira, consecutivo àquele. O ponto intermédio é o de transformação do 

fluído em matéria tangível. Mas, ainda aí, não há transição brusca, porquanto 

podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como termo médio entre 

os dois estados. (KARDEC, Allan. “A Gênese. Cap.XIV item-2”). 

  
 O fluido cósmico que liga a criação ao criador é fonte inexaurível, sempre ao 

alcance de todas as criaturas. É nele que a nossa mente espiritual busca e 

encontra a quintessência energética de que se sustenta, e é a partir dele que 

elabora a matéria mental que expede através do pensamento, sob a forma do 

fluído mentomagnético. (HERNANI T. SANT'ANNA, Áureo .“Universo e Vida”).  

Fluido Espiritual. 

 Não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois que, em 

definitiva, eles são sempre matéria mais ou menos quintessenciada. De 
realmente espiritual só a alma ou princípio inteligente. Dá-se-lhes essa 

denominação por comparação apenas e, sobretudo, pela afinidade que lhes 

guardam com os Espíritos. Pode dizer-se que são a matéria do mundo 



espiritual, razão por que são chamados fluidos espirituais (KARDEC, Allan. “A 

Gênese. Cap.XIV item-5”). 

 

 Fluido Espiritual é característico do plano espiritual, o dos seres desencarnados. 
 

  
Fluido Vital ou Princípio vital. 

 Fluido elétrico, magnético ou vital são modificações do fluido universal (FCU), 
que não é propriamente falando, senão a matéria mais perfeita, mais sutil e 

que se pode considerar independente. (MICHAELUS. “Magnetismo Espiritual”: 

cap.2). 
 

 (LE)Questão 61 – Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos 
inorgânicos?    

R> A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos  orgânicos está animalizada.  

(KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos ). 

 

 (LE)Questão 62 – Qual a causa da animalização da matéria?     
R> Sua união com o princípio vital.(KARDEC, Allan.O Livro dos Espíritos) 

 

 (LE)Questão 65 – O princípio vital reside em alguns dos corpos que 
conhecemos?     

R> Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético, ou fluido 
elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o Espírito e a matéria. 

(KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos ). 
 

 (LE)Questão 427 – De que natureza é o agente que se chama fluido magnético?     
R>Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. 

(KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos ).  

 

 Fluido vital trata-se de elemento básico da vida material orgânica. Cada pessoa 
recebe o fluido vital compatível com o tempo previsto para a duração de sua 
encarnação.  

 

Observações sobre Fluido Vital ou Princípio vital. 

Os Espíritos afirmam que uma das modificações mais importantes do fluido universal 

é o fluido vital. Ele é o responsável pela força motriz que movimenta os corpos vivos. 
Sem ele, a matéria é inerte. Fluido Vital ou Princípio Vital é uma transformação do 

fluido cósmico universal que animaliza a matéria em presença do princípio inteligente.  

 

Para encarnar, os seres como já buscam do fluido cósmico universal, o fluido vital, 
que animaliza a matéria dando forma, movimento e atividade, distinguindo-a da 

matéria inerte. Este Princípio Vital mantém-se enquanto o espírito está ligado à 

matéria, tem a função no organismo pela ação dos órgãos físicos. 

 
Vale a pena lembrar que quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres 

orgânicos, varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos 

vários indivíduos de uma mesma espécie. Há os que estão, por assim dizer, saturados 

de fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. 
 



É por isso que uns são mais ativos, mais enérgicos e de certa maneira, de vida 

superabundante Quando os seres orgânicos perdem a vitalidade, por ocasião da 

morte, a matéria se decompõe formando novos corpos e o fluido vital volta à massa, 
ao todo universal, para novas combinações e utilizações no Universo. 

 

Fluido Perispiritual. 

 Fluido perispiritual ou perispirítico é o traço de união entre o Espírito e a 
matéria. (KARDEC, Allan. “A Gênese. Cap.XI item-17”).  

 

 Trata-se, também, do agente de todos os fenômenos espíritas, que só se pode 
produzir pela ação recíproca dos fluidos que emitem o médium e o Espírito. 

(KARDEC, Allan. “Obras Póstumas. Parte 1 – Manifestações dos Espíritos ).  

 

  
Observações sobre o Fluido Perispiritual. 

Fluido Perispiritual é o que cada ser, no seu perispírito, absorve e individualiza 

buscando do Fluido Cósmico Universal as propriedades características, permitindo 

assim distinguir esse fluido entre todos os outros, ou seja, nenhum ser é igual, 
vibram na mesma frequência, mas não são iguais. 

 

Qualidades dos Fluidos. 

 AÇÃO DO PENSAMENTO: “Sendo os fluidos o veículo do pensamento, 

este atua sobre aqueles como o som atua sobre o ar; eles nos trazem o 
pensamento como o ar nos traz o som.” (KARDEC, Allan. “Obras Póstumas. 

Parte 1”).  
 

 -COR: Varia conforme o estado evolutivo do Espírito, emoções, saúde física, 

psíquica ou moral. (KARDEC, Allan. “A Gênese. Cap.XIV item-16”).  
 

 -DENSIDADE: Podem apresentar desde a alta densidade da matéria mais 

bruta e sólida até a sutileza dos elementos etéreos e puros dos mundos 

perfeitos e felizes (KARDEC, Allan. “A Gênese. Cap.XIV item-16”).  
 

 -VIBRAÇÃO: Varia de acordo com o tipo de mundo e as características do 

Espírito. Cada qualidade de mundo apresenta faixa vibratória que lhe é própria 

e dentro deste intervalo de vibrações habitam Espíritos que mantêm 

semelhante sintonia (KARDEC, Allan. “A Gênese. Cap.XIV item-16”).  
 

 -PLASTICIDADE: Manipulação dos fluidos, que os Espíritos fazem por 

pensamento e vontade. (KARDEC, Allan. “A Gênese. Cap.XIV item-16”).  

 

 -DOAÇÃO: Os fluidos podem ser transferidos de um ser para outro, como 

sucede em certos processos de cura e na terapia de passes. (KARDEC, Allan. “A 

Gênese. Cap.XIV item-16”).  

 

 ATMOSFERA FLUÍDICA – Os maus pensamentos corrompem os fluidos 

espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. (KARDEC, 
Allan. “A Gênese. Cap.XIV item-6”).  

 



A ação dos Espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de importância 

direta e capital para os encarnados. Desde o instante em que tais fluidos, são o 

veículo do pensamento; que o pensamento lhes pode modificar as propriedades, é 
evidente que eles devem estar impregnados das qualidades boas ou más, dos 

pensamentos que os colocam em vibração, modificados pela pureza ou impureza 

dos sentimentos pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas 

deletérios corrompem o ar respirável. (KARDEC, Allan. “A Gênese. Cap.XIV item-
16”). 

 

Observações sobre Atmosféra fluídica. 

Vimos que o pensamento exerce uma poderosa influência nos fluidos espirituais, 
modificando suas características básicas.  

Os pensamentos bons impõem-lhes luminosidade e vibrações elevadas que causam 

conforto e sensação de bem estar às pessoas que se encontram sob sua influência. 

 
Os pensamentos maus provocam alterações vibratórias contrárias às citadas acima. 

Os fluidos ficam densos, opacos e escuros e sua ação provoca mal estar físico e 

psíquico.  

 

Pode-se concluir assim, que em torno de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, 
de uma nação ou planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica, que varia 

vibratoriamente, segundo a natureza moral dos Espíritos envolvidos. 

 

Considerações feitas por Allan Kardec na revista espírita de junho de 1858 

 DEUS: Pai e criador; "inteligência suprema, causa primária de todas as 

coisas". Dentre essas "todas as coisas" Ele criou: O Fluido Universal. 

  

 O FLUIDO UNIVERSAL: "fonte" e princípio básico de todos os fluidos, o 

qual derivou (e continua a gerar) um grande campo:  O Fluido Cósmico. 

  

 O FLUIDO CÓSMICO: primeira (e talvez única) e maior decorrência do 

fluido universal, o qual, além de gerar todos os universos, macros e micros, 

tem dentro de si mesmo um outro campo: O Fluido Vital. 

  

 O FLUIDO VITAL: que é o responsável, quando "combinado" com o fluido 

cósmico, ou com outras de suas derivações, através do agente chamado 

PRINCÍPIO VITAL segundo padrões muito especiais, pela vida. 

  

 Voltando a DEUS, na outra grande vertente da Criação, surge: O Principio 

Inteligente.  

  

 PRINCÍPIO INTELIGENTE(UNIVERSAL): "fonte" do "elemento 

espiritual" que virá a ser o Espírito Imortal; o "acionador" do Principio vital. 

(KARDEC, Allan.  “Teoria das manifestações físicas – Revista Espírita”: junho 

1858 - pagina. 155.). 

 

 



Considerações sobre os Fluidos baseados no estudo do livro “Nos domínios 

da Mediunidade” – Francisco Candido Xavier – ditado pelos espírito André 

Luiz.   Não devemos confundir, Fluído com Energia ou Bioenergia. Energia é força em 
ação que produz trabalho. 

 

Os fluidos são formas de matéria elementar, primitiva, conquanto rarefeita e invisível, 

cujas modificações constituem as variedades de corpos da Natureza.  
 

O fluido assume dois estados distintos: o de eterização ou de ponderabilidade.  

 

No de eterização o fluido cósmico não é uniforme, mesmo assim não deixa de ser 
etéreo, e apenas sofre modificações que constituem fluidos distintos; embora 

partindo do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais. Muito grande é 

a responsabilidade de um espírito quando reencarnado, pois para que ocorra a sua 

volta ao corpo físico, geneticistas espirituais s fazem a ligação perispírito - corpo 
físico.  

      

Atuando os fluidos espirituais sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o 

corpo físico, iniciando o contato molecular.  

Aqui começa o trabalho energia e fluido. No corpo físico o fluido vital circula nas veias 
misturadas ao sangue, influindo na Organização humana.     

 

Além dele - fluido vital - o homem possui o fluido nervoso e o fluido espiritual. O 

fluido nervoso serve para imprimir elasticidade aos músculos, nervos e articulações; o 
fluido espiritual serve para o desenvolvimento da inteligência; ele envolve a matéria 

cerebral, sendo o cérebro a sede de impulsão e direção dos fluidos espiritual, nervoso 

e vital.  

 
Em todas as células agitam-se interruptores e condutores, elementos de emissão e 

recepção, sendo a mente a orientadora desse universo.  

A célula nervosa é entidade de natureza elétrica, mas que diariamente se nutre dos 

fluidos. 

   
Desse modo, a mente é a orientadora desse universo, em que bilhões de fluidos e 

energias múltiplas se consagram a seu serviço. 

Portanto, se a nossa mente vai mal, todo o cosmo celular se desequilibra.  

    
Ainda nos foi mostrada a aura espiritual captando os fluidos do universo e 

abastecendo os centros de força, alojados no perispírito e estes levando até a mente 

sede do espírito.  

 
Os fluidos do Universo; e a mente os transformam em fluido vital, espiritual e 

nervoso, sendo a mente o reservatório e a sede da impulsão e direção desses fluidos 

que dela partem para os centros de forças ou centros vitais, que compreendem(o 

Coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico, o genésico e o 
básico), que encontram-se situados no corpo espiritual ou corpo psicossoma, que se 

conjugam na ramificação dos plexos, vibrando em sintonia uns com os outros, ao 

influxo do poder da mente.”conforme nos informa espírito André Luiz”. 

 

Aqui se faz a união energia e fluidos que são distribuídos até as células e órgãos, 
enfim, para todo o corpo humano.  

 



O fluido espiritual, o fluido nervoso e o fluido vital encontram nas rodas energéticas a 

energia, e caminham lado a lado com elas, mas obedecendo à mente, que a tudo 

orienta. Conseguintemente, o corpo humano é composto de fluidos e energia; a célula 
nervosa, conforme já disse, é entidade de natureza elétrica, que diariamente se nutre 

de fluidos. 

 

Tanto os encarnados como os desencarnados podem influir sobre os fluidos, basta 
que com o pensamento e a vontade possamos dirigir, transmitir, aglomerá-los, dar-

lhes forma, aparência, cor e até, mudar suas propriedades.  

 

Esta ação sobre os fluidos pode ser consciente ou inconsciente basta pensar e sentir 
algo para causar efeito sobre eles.   

          

Os fluidos em si são neutros, o pensamento e o sentimento do espírito é que lhe dá 

as características. 
 

 Fluidos Bons resultam de bons pensamentos, sentimentos nobres e puros. Fluidos 

Maus ao contrário dos bons. Fluidos iguais se combinam, fluidos contrários se 

repelem; os fracos cedem as mais fortes; os bons predominam sobre os maus.  

        
Para que possamos fazer uma higiene em nossa Alma devemos cuidar dos nossos 

pensamentos e sentimentos e nossa conduta, se estas forem inferiores produziremos 

maus fluidos, o que acabam pôr prejudicar o nosso Perispírito e consequentemente 

nosso corpo físico.             
Se nos empenharmos na correção desses pensamentos, sentimentos e atos, 

fortalecemos os nossos fluidos, estaremos nos sintonizando com os bons espíritos e 

isto equilibra a nossa saúde mental e corporal.    

 


