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• […] As energias mentais do habitantes da Terra tecem o
envoltório que os retém à superfície do Globo. Raros são
aqueles cuja mente vara o teto sombrio com os raios de luz
dos sentimentos sublimados que lhes fulguram no templo
íntimo.[…]
• […] O pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das
linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes de
bem ou de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte,
segundo a vontade que o exterioriza e dirige. E a moradia dos
homens ainda está mergulhada em fluidos ou em
pensamentos vivos e semicondensados de estreiteza
espiritual, brutalidade, angústia, incompreensão, rudeza,
preguiça, má-vontade, egoísmo, injustiça, crueldade,
separação, discórdia, indiferença, ódio, sombra e miséria...[…]
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Fluido Universal
LE Q.27: Haveria, assim, dois elementos gerais do Universo; a matéria e o espírito?
Sim, e acima de ambos Deus, o Criador, o pai de todas as coisas. Essas três coisas são o
princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Mas, ao elemento material é
necessário ajuntar o fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito
e a matéria propriamente dita, demasiado grosseira para que o espírito possa exercer
alguma ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como
elemento material, ele se distingue por propriedades especiais.
Se fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito não o fosse
também. Ele está colocado entre o espírito e a matéria; é fluido, como a matéria é matéria;
susceptível, em suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito, de
produzir infinita variedade de coisas, das quais não conheceis mais do que uma ínfima
parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elemento, sendo o agente de que o espírito
se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de
dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá.
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LE Q.27a: Será esse fluido o que designamos por eletricidade?
• Dissemos que ele é susceptível de inumeráveis combinações. O
que chamais fluido elétrico, fluido magnético são modificações do
fluido universal, que é, propriamente falando, uma matéria mais
perfeita, mais sutil, que se pode considerar como independente.

LE Q.65: O princípio vital reside num dos corpos que
conhecemos?
• Ele tem como fonte o fluido universal é o que
chamais fluido magnético ou fluido elétrico
animalizado. É o intermediário, o liame entre o
espírito e a matéria.
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LE Q.94: De onde tira o Espírito o seu envoltório semimaterial?
• Do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os
mundos; passando de um mundo para outro, o Espírito muda de envoltório, como
mudais de roupa.
LE Q.257: IV ENSAIO TEÓRICO SOBRE A SENSAÇÃO NOS ESPÍRITOS
[…] O perispírito é o liame que une o Espírito à matéria do corpo; é tomado do meio
ambiente, do fluido universal; contém ao mesmo tempo eletricidade, fluido magnético, e
até um certo ponto, a própria matéria inerte. Poderíamos dizer que é a quintessência da
matéria. E o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual, porque esta
pertence ao Espírito.[...]
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LE Q.282: Como os Espíritos se comunicam entre si?

• Eles se veem e se compreendem; a palavra é material: é o
reflexo da faculdade espiritual. O fluido universal
estabelece entre eles uma comunicação constante; é o
veículo de transmissão do pensamento, como o ar é para
vós o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal
que liga todos os mundos, permitindo aos Espíritos
corresponderem-se de um mundo a outro.
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A Gênese, Cap.XIV - Os Fluidos
2. O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva,
cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da
Natureza (Cap. X). 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 da transformação do fluido 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. (Cap. IV, nos 10
e seguintes.)
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LM 74: As respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito São Luís depois
confirmadas por muitos outros:
1. O fluido universal é uma emanação da Divindade?
• - Não.
2. É uma criação da Divindade?
• - Tudo foi criado, exceto Deus.
3. O fluido universal é o próprio elemento universal?
• - Sim, é o princípio elementar de todas as coisas.
4. Tem alguma relação com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos?
• - É o seu elemento.
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LM 74: As respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito São Luís depois
confirmadas por muitos outros:
5. Como o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade?
• - Para encontrá-lo na simplicidade absoluta seria preciso remontar aos Espíritos puros.
No vosso mundo ele está sempre mais ou menos modificado, para formar a matéria
compacta que vos rodeia. Podeis dizer, entretanto, que ele mais se aproxima dessa
simplicidade no fluido que chamais fluido magnético animal.
6. Afirmou-se que o fluido universal é a fonte da vida: seria ao mesmo tempo a fonte da
inteligência?
• Não; esse fluido só anima a matéria.

Fluido Universal
LM 74: As respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito São Luís depois
confirmadas por muitos outros:
7. Sendo esse fluido que forma o perispírito, parece encontrar-se nele numa espécie de
condensação que de certa maneira o aproxima da matéria propriamente dita?
• De certa maneira, dizeis bem, porque ele não possui todas as propriedades da matéria
e a sua condensação é maior ou menor, segundo a natureza dos mundos.
8. Como um Espírito pode mover um corpo sólido?
• Combinando uma porção de fluido universal com o fluido que se desprende do médium
apropriado a esses efeitos.
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REVISTA ESPÍRITA, NOV. 1861:
• O fluido universal liga entre si todos os mundos; e, conforme os movimentos que lhe
são impressos pela vontade do Criador, origina todos os fenômenos da Criação. Ele é a
própria vida, ligando as diferentes matérias de nosso globo; é ele que, por propriedades
subordinadas a leis, regula as diferentes coisas tão misteriosas para vós, as afinidades
físicas e morais; é ele que vos faz ver o passado, o presente e o futuro, principalmente
quando a matéria que obstrui vossa alma é anulada ou enfraquecida por uma causa
qualquer; então essa dupla vista (embora menos desenvolvida do que após a morte),
vê, sente e toca tudo, nesse meio fluídico que é o seu elemento e o reflexo exato do
que foi, é e será; porque somente as partes mais grosseiras desse fluido estão sujeitas
a modificações sensíveis de composição.
Henry, antigo magnetizador
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REVISTA ESPÍRITA, MAR. 1866: Introdução ao estudo dos fluidos espirituais
• [...] Todos os corpos da Natureza, minerais, vegetais, animais, animados ou
inanimados, sólidos, líquidos ou gasosos são, pois, formados dos mesmos elementos,
combinados de maneira a produzir a infinita variedade dos diferentes corpos. Hoje a
Ciência vai mais longe; suas investigações pouco a pouco a conduzem à grande lei da
unidade.
• Agora é geralmente admitido que os corpos reputados simples não passam de
modificações, de transformações de um elemento único, princípio universal designado
sob os nomes de éter, fluido cósmico ou fluido universal, de tal sorte que, segundo o
modo de agregação das moléculas desse fluido, e sob a influência de circunstâncias
particulares, adquire propriedades especiais, que constituem os corpos simples; estes,
combinados entre si em diversas proporções, formam, como dissemos, a inumerável
variedade de corpos compostos.
• [...] Sendo esse fluido o princípio de toda a matéria, ele mesmo é matéria, embora num
completo estado de eterização.[…]

• […] Com a demonstração da sobrevivência da alma, porém, a
consciência humana adquire domínio sobre as trevas do
instinto, controlando a corrente dos desejos e dos impulsos,
soerguendo as aspirações da criatura para níveis mais
altos.[…]

• […] Os corações despertados para a verdade começam a
entender as linhas eternas da justiça e do bem. A voz do Cristo
é ouvida sob nova expressão na mais profunda acústica da
alma.[…]
• […] Em verdade, pois, nobre é a missão do Espiritismo,
descortinando a grandeza da universalidade divina à
acanhada visão terrestre; no entanto, muito maior e muito mais
sublime é a missão do nosso ideal santificante com Jesus para
o engrandecimento da própria Terra, a fim de que o Planeta se
divinize para o Reino do Amor Universal.
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