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Fluido cósmico universal 
e fluido vital



Há um fluido etéreo ou
matéria cósmica primitiva,
geradora do mundo e dos
seres, que enche o espaço e
penetra os corpos.

Os movimentos vibratórios do agente são
conhecidos sob os nomes de som, calor,
luz, etc.

Essas múltiplas forças variadas e
diversificadas em seus modos de
ação, são conhecidas na Terra
como gravidade, coesão,
afinidade, atração, magnetismo e
eletricidade ativa.

Fluído cósmico 
universal

São inerentes a ele as leis
imutáveis que regem o mundo
e as forças que presidiram às
metamorfoses da matéria.



Em outros mundos, apresentam-se sob outros aspectos, revelam
outros caracteres desconhecidos na Terra.

Forças têm sido desenvolvido em escala inimaginável, cujas
grandezas somos incapazes de avaliar.

Todas essas forças dependentes de uma lei universal diversificada
em seus efeitos, pelos desígnios eternos, foram imposta à criação,
para lhe imprimir harmonia e estabilidade.



A grande diversidade de corpos
materiais existentes no Universo é
porque, sendo ilimitadas as forças
de transformações e as condições
em que estas se produziram,
também as várias combinações da
matéria não podiam deixar de ser
ilimitadas.

Quer a substância pertença aos
fluidos dos corpos imponderáveis
ou ponderáveis, não há, em todo
o Universo, senão uma única
substância primitiva: o fluído
cósmico universal.



A matéria cósmica primitiva
continha os elementos materiais,
fluídicos e vitais de todos os
universos. Ela é a mãe fecunda de
todas as coisas, a eterna geratriz.

Essa substância não desapareceu.
Incessantemente, dá à luz novas
criações e recebe, reconstituídos,
os princípios dos mundos que se
apagam do livro eterno.



No fluido cósmico universal, o plasma divino, vibram e vivem
constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano.

Nessa substância original, ao influxo do próprio Criador, operam as
inteligências divinas, em processo de comunhão indescritível,
extraindo as fontes de energia com que se constroem os sistemas da
imensidade, em conformidade com os desígnios de Deus, que faz
deles agentes orientadores da Criação.



Os fenômenos espirituais ou psíquicos, ligados à existência dos
Espíritos, cabem nas atribuições do Espiritismo.

Os fenômenos materiais são da alçada da Ciência.

Cada um desses dois estados dá lugar
a fenômenos especiais: do mundo
visível e do mundo invisível.

Não há transição brusca entre os
dois estados.

O fluido cósmico universal 
possui 2 estados distintos: o 

de eterização; e o de 
materialização. 



Como as vidas espiritual e corporal se acham incessantemente em
contato, os fenômenos das duas categorias, muitas vezes, produzem-
se simultaneamente.

No estado de encarnação, o homem somente percebe os fenômenos
psíquicos que se prendem à vida corpórea; os do domínio espiritual
escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no
estado de Espírito.



No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme,
sofrendo modificações tão variadas em gênero e mais numerosas
do que no estado de matéria tangível.

Essas modificações constituem fluidos distintos de propriedades
especiais, dando lugar a fenômenos peculiares ao mundo invisível.

Esses fluidos têm para os Espíritos uma aparência tão material
quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados e são, para
eles, o que são para nós as substâncias do mundo terrestre.



Os elementos fluídicos do mundo
espiritual escapam às nossas análises
e à percepção dos nossos sentidos,
feitos para perceberem a matéria
tangível e não a matéria etérea.

Assim, há imensidade de fenômenos que são
inexplicáveis unicamente com as leis da matéria.

Há os tão intimamente ligados à vida
corporal, que pertencem ao meio terreno.
Os seus efeitos podem ser observados
como se observam os do fluido do imã.

Alguns deles somente podemos ter
ideia mediante comparações
imperfeitas, como as de um cego que
procura fazer ideia da teoria das cores.



Fluido vital

Modificado segundo as espécies, é ele que
lhes dá movimento e atividade e os
distingue da matéria inerte.

Pode haver vida sem a faculdade de
pensar, pois o princípio vital é coisa
distinta e independente.

É o princípio da vida material e
orgânica, força motriz dos corpos
orgânicos, comum a todos os seres
vivos da Natureza, desde as
plantas até o homem.

Fluido vital ou princípio vital é
subproduto do fluido cósmico
universal.



Elementos gerais do Universo: 
matéria e Espírito



Há dois elementos gerais do
Universo: matéria e espírito
(princípio inteligente ou espiritual)
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.

Tem-se o princípio inteligente (ou
espirtual) do Universo e o Espírito,
que designa a individualidade
humana dotada de razão.



Trindade Universal

Da ação simultânea dos princípios material e espiritual
(inteligente), nascem os fenômenos especiais que são
naturalmente inexplicáveis, se não considerarmos um dos dois.

Eterno, infinito, imutável, 
imaterial, único e onipotente



A matéria tem origem no fluido cósmico universal.

As inteligências divinas operam nessa substância original, em
comunhão indescritível, extraindo as fontes de energia com
que se constroem os sistemas da imensidade, em serviço de
co-criação, de conformidade com os desígnios de Deus, que
faz deles agentes orientadores da criação excelsa.



Sob a orientação dessas inteligências superiores, congregam-
se os átomos, e, sob a pressão espiritualmente dirigida de
ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas as
áreas espaciais, sem perda de movimento, para que se
transformem em massa nuclear adensada, de que se esculpem
os planetas, em cujo princípio inteligente encontrarão
adequado desenvolvimento.



Tem-se a luz e o calor, que irradiam energia. Todavia, não se
sabe, no que se refere à elaboração da luz, qual seja a força
que provoca a agitação inteligente dos átomos, compelindo-
os a produzir irradiações capazes de lançar ondas no
Universo com a velocidade de 300.000 quilômetros por
segundo, preferindo reconhecer, em toda parte, com a
obrigação de estudarmos e progredirmos.



O processo de co-criação, em
plano maior, resultou na
produção de variados tipos de
matérias no cosmos.

Pode-se estabelecer o princípio
de que todas as substâncias,
conhecidas e desconhecidas, por
mais dessemelhantes que
pareçam, são, de fato, apenas
modos diversos sob que a
matéria se apresenta.
Variedades em que ela se
transforma sob a direção das
forças inumeráveis que a
governam.



Se há grande diversidade de matéria,
em razão das ilimitadas forças e das
condições que presidiram as suas
transformações, também são ilimitadas
as combinações da matéria.

Quer a substância pertença aos fluidos
propriamente ditos, aos corpos
imponderáveis, quer revista os
caracteres e as propriedades ordinárias
da matéria, não há, em todo o
Universo, senão uma única substância
primitiva: o fluido cósmico universal.



O espírito ou princípio inteligente independe da matéria, sendo
distintos um do outro.

A inteligência é atributo essencial do
espírito, mas não é o próprio
princípio inteligente, e que, devido à
limitação dos nossos conhecimentos,
podemos facilmente confundir o
atributo com a causa.

Não é fácil analisar a natureza
íntima do espírito (princípio
inteligente) pela nossa
linguagem, uma vez que esse
princípio, mesmo sem
representação inteligível para
nós, significa alguma coisa para
eles, Espíritos possuidores de
esclarecimento superior.



A ligação matéria-princípio inteligente é conduzida pela ação dos
Espíritos Crísticos diretamente ligados à Inteligência Divina, que
retiram do fluido cósmico universal os elementos necessários à
formação de novas substâncias e novos corpos materiais.

Intelectualizar a matéria está
relacionada à capacidade ou à
habilidade de o princípio
inteligente conhecer ou
compreender a matéria, e,
quando em contato com esta,
imprime-lhe ajustes e
organizações, tantas quantas
forem necessárias.

A união do espírito e da matéria
é necessária para intelectualizar
a matéria.



“Um fato patente domina todas as
hipóteses: vemos matéria destituída de
inteligência e vemos um princípio
inteligente que independe da matéria.

A origem e a conexão destas duas coisas
nos são desconhecidas.

Se promanam ou não de uma só fonte; se
há pontos de contato entre ambas; se a
inteligência tem existência própria, ou se
é uma propriedade, um efeito; se é
mesmo, conforme à opinião de alguns,
uma emanação da Divindade, ignoramos.

Elas se nos mostram como sendo
distintas; daí o considerarmo-las
formando os dois princípios constitutivos
do Universo.

Vemos, acima de tudo isso, uma
inteligência que domina todas as outras,
que as governa, que se distingue delas
por atributos essenciais. A essa
inteligência suprema é que chamamos
Deus”.



Formação dos mundos e da Terra



Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em
mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai; se assim não fosse,
já eu o teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar.

Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar,
voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver,
também vós aí estejais. (João 14: 1-3)



O Universo abrange a infinidade dos
mundos que vemos e não vemos,
todos os seres animados e
inanimados, todos os astros que se
movem no espaço, assim como os
fluidos que o enchem.

A razão diz não ser possível que o
Universo se fez a si mesmo e que, não
podendo ser obra do acaso, há de ser
obra de Deus.



Por mais longínqua que 

seja a época a que 

recuemos, pela 

imaginação, os supostos 

limites da criação, haverá 

sempre, além desse 

limite, uma eternidade.

Existindo desde a 

eternidade, Deus criou 

desde a eternidade e não 

poderia ser de outro modo.



Deus é a Luz dos seres e do mundo.

A aparição do Sol dá nascimento
instantâneo a ondas de luz que se vão
espalhando por todos os lados, na
extensão.

Do mesmo modo, o Universo, nascido do
Eterno, remonta aos períodos inimagináveis
do infinito de duração, ao Fiat lux!

O começo absoluto das coisas remonta, pois,
a Deus.



O mundo, no nascedouro, não se
apresentou assente na sua
virilidade e na plenitude da sua
vida. Como todas as coisas, o
Universo nasceu criança.

Revestido de leis e da impulsão
inicial inerente à sua formação, a
matéria cósmica primitiva fez que
sucessivamente nascessem
turbilhões, aglomerações desse
fluido difuso, amontoados de
matéria nebulosa que se cindiram
por si próprios e se modificaram
ao infinito para gerar, nas regiões
incomensuráveis da amplidão,
diversos centros de criações
simultâneas ou sucessivas.



Outros, ocupando ilimitada extensão,
cresceram com lentidão extrema, ou
de novo se dividiram em outros
centros secundários.

Menos disseminados no espaço
e mais ricos em princípios e em
forças atuantes, começaram,
desde logo, a sua particular vida
astral.

Os centros primitivos
tornaram-se focos de vida
especial em virtude das
forças que predominaram
entre si e das circunstâncias
ulteriores que presidiram aos
seus desenvolvimentos.



Recuando a tempos inimagináveis, a Terra e o nosso sistema solar
não existiam e tampouco havia evoluções da vida planetária.

Mas, esplêndidos sóis já iluminavam o éter; planetas habitados
davam vida e existência de multidão de seres, sob outros olhares.

Esplendores já deixaram de existir, sob o pensamento da potência
infinita. E nós, pobres seres pequeninos, que viemos após uma
eternidade de vida, nós nos cremos contemporâneos da criação!



Atrás de nós e à nossa frente, está a eternidade. O espaço é uma
sucessão e simultaneidade de criações.

Nebulosas, que mal percebemos, são aglomerados de sóis em vias
de formação; tais outras são vias-lácteas de mundos habitados;
outras, finalmente, sedes de catástrofes e esgotamento.

Estamos no meio de infinidade de mundos, anteriores e ulteriores.
A criação universal não se acha restrita a nós.



Deus criou o Universo e os seres
pela sua Vontade.

A base de construção dos
mundos e corpos materiais é o
fluido cósmico universal.

A matéria cósmica primitiva, a
eterna geratriz, continha os
elementos materiais, fluídicos e
vitais de todos os universos.

Essa substância e sua potência
não desapareceram.

Incessantemente, dá à luz novas
criações; e recebe,
reconstituídos, os princípios dos
mundos que se apagam do livro
eterno.



“Rezam as tradições do mundo
espiritual que existe uma
Comunidade de Espíritos Puros e
Eleitos pelo Senhor Supremo do
Universo, em cujas mãos se
conservam as rédeas diretoras
da vida de todas as
coletividades planetárias.

Essa comunidade de seres
angélicos e perfeitos, da qual é
Jesus um dos membros divinos,
apenas já se reuniu, nas
proximidades da Terra para a
solução de problemas decisivos
da organização e da direção do
nosso planeta, por duas vezes no
curso dos milênios conhecidos”.



“A primeira, verificou-se quando o
orbe terrestre se desprendia da
nebulosa solar, a fim de que se
lançassem, no Tempo e no Espaço,
as balizas do nosso sistema
cosmogônico e os pródromos da
vida na matéria em ignição, do
planeta, e a segunda, quando se
decidia a vinda do Senhor à face
da Terra, trazendo à família
humana a lição imortal do seu
Evangelho de amor e redenção.

Assim, sob a direção de Jesus – o
governador espiritual da Terra – e
seus propostos divinos, temos
informações sobre a formação do
Planeta”.



A Terra conserva em si os traços evidentes da sua formação.

A história da formação da Terra está escrita nas camadas
geológicas, de maneira bem mais certa do que nos livros
preconcebidos, porque é a própria Natureza que fala.

Sem as descobertas da Geologia e da Astronomia, a Gênese do
mundo ainda estaria nas trevas da lenda. Graças a elas, o homem
conhece a história da sua habitação.



Que força sobre-humana pôde
manter o equilíbrio da nebulosa
terrestre, destacada do núcleo
central do sistema, conferindo-lhe
um conjunto de leis matemáticas,
dentro das quais se iam
manifestar todos os fenômenos
inteligentes e harmônicos de sua
vida, por milênios de milênios?

Distanciando do Sol cerca de
149.600.000 quilômetros e
deslocando-se no espaço com a
velocidade diária de 2.500.000
quilômetros, em torno do grande
astro do dia, imaginemos a sua
composição nos primeiros tempos
de existência, como planeta.



O conflito de forças telúricas e de energias físico-químicas opera
grandiosas construções, no imenso cadinho onde a temperatura se
eleva, por vezes, a 2.000 graus de calor, como se a matéria
incandescente estivesse submetida aos diversos ensaios para examinar a
qualidade e as possibilidades na edificação da nova escola dos seres.

As descargas elétricas despertam estranhas comoções e surge a
diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao hidrogênio.



As vastidões atmosféricas são amplo
repositório de energias elétricas e de vapores
que trabalham as substâncias no orbe.

O frio dos espaços atua sobre as energias
incandescentes e a condensação dos metais
verifica-se na crosta solidificada.

É o descanso das tumultuosas comoções
geológicas do globo.

Formam-se os primitivos oceanos.

A atmosfera está carregada de vapores
aquosos e grandes tempestades varrem a
superfície do planeta.

Sobre a Terra o caos fica dominado como por
encanto.

As paisagens aclaram-se, fixando a luz solar.

As mãos de Jesus haviam descansado, após o
longo período de confusão dos elementos
físicos da organização planetária.



“Hámuitas moradas na casa de Nosso Pai” (...)

“Entretanto viverás naquela que houveres erguido para
ti mesmo, segundo o ensinamento do próprio Mestre,
que manda conferir a cada um de acordo com as
próprias obras.

Repara, pois, como te situas no campo do mundo,
compreendendo que o teu sentimento é a força a
impelir-te para os círculos superiores ou para as esferas
inferiores, onde tecerás o próprio ninho. (...)

Lembremo-nos de que não há céu para quem não
edificou o paraíso em si mesmo, e aprendamos,
sobretudo, a sentir com o amor, a fim de que o amor
nos eduque para a extinção das trevas. (...)

Observa, desse modo, a natureza do teu campo íntimo
e acautela-te para o futuro, porque, sem dúvida, há
inúmeras moradas no universo infinito, mas viverás
escravo ou senhor no templo do bem ou no cárcere do
mal que tiveres escolhido para a tua residência nos
caminhos da vida eterna”.
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