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FLUIDOTERAPIA NA CASA ESPÍRITA
ÁGUA FLUIDIFICADA

O QUE É ÁGUA FLUIDIFICADA ?
Em termos de Espiritismo, entende-se por água fluida ou fluidificada aquela em que fluidos medicamentosos 

são adicionados na água.

QUEM FAZ A FLUIDIFICAÇÃO DA ÁGUA ?
Em geral, são os Espíritos desencarnados que, durante as sessões de fluidoterapia, fluidificam a água.

TIPOS DE FLUIDIFICAÇÃO DA ÁGUA
Fluidificação  Magnética:  é  aquela  em  que  fluidos  medicamentosos  são  adicionados  na  água  por  ação 

magnética do médium dotado do dom da cura, que coloca suas mãos sobre o recipiente com água e projeta seus 
próprios fluidos.

Fluidicação Espiritual:  é aquela em que os Espíritos aplicam fluidos, sem intermediários, diretamente sobre 
os frascos com água. Na Fluidicação Espiritual a água não recebe fluidos magnéticos do médium de cura, mas 
somente os trazidos pelos Espíritos. A Fluidicação Espiritual é a mais comumente utilizada nos Centros Espíritas.

Fluidificação Mista: É uma modalidade de Fluidicação onde se misturam os fluidos do medium de cura com 
os fluidos trazidos pelos Espíritos
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Como vimos, o processo de fluidificação da água, independe da presença de médiuns curadores.

COMO É FEITA A FLUIDIFICAÇÃO DA ÁGUA?
A água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É como que a base pura, em que a medicação 

Espiritual pode ser impressa, através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma.  O processo é 
invisível  aos  olhos  mortais,  por  isso,  a  confiança  e  a  fé  do  paciente  são  partes  essenciais  nos  efeitos  do 
tratamento. A água é um ótimo condutor de forca eletro-magnética e absorverá os fluidos sobre ela projetados, 
conserva-los-á e os transmitirá ao organismo doente, quando ingerida.

Água  fluidificada  expande  os  átomos  físicos,  ocasionando  a  entrada  de  átomos  espirituais  ainda  Água 
fluidificada expande os átomos físicos, ocasionando a entrada de átomos espirituais ainda desconhecidos e que 
servem para ajudar na nossa cura.

Essa noção racional é que permitiu a sua utilização nos Templos do Espiritismo como um meio condutor de 
energias  de  saúde  e  harmonia  orgânica,  após  fluidificada.  Informações  energéticas  do  medicamento  ficam 
gravadas na memória quântica da molécula da água.

Veja na imagem abaixo uma figuração de como os átomos físicos da água ficam expandidos após a fluidificação
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COMPARAÇÃO ENTRE A ÁGUA FLUÍDIFICADA E A HOMEOPATIA
 Os medicamentos Homeopáticos para serem prescritos necessitam de uma potência adequada ao caso de 

cada paciente ou seja, precisam ser diluídos e agitados de acordo com a orientação do Médico, que avalia isto 
durante a consulta. Este processo de manipulação do medicamento se  chama dinamização. Para obtenção da 
dinamização, normalmente os Farmacêuticos utilizam, entre outras, as técnicas chamadas de CH (Centesimal 
Hahnemanniana). Veja no quadro abaixo a relação da homeopatia com a água fluídifcada:  

A água  fluidificada equivale  a  um medicamento  homeopático  na centésima milésima dinamização.  Diante 
desse comparação que nos demonstra o quanto a água fluidificada é um recurso potente para o tratamento das 
enfermidades, deveríamos estimular o seu uso de forma mais ostensiva.   

QUAIS OS PROCEDIMENTOS PARA A FLUIDIFICAÇÃO DA ÁGUA
Recebendo, pois a água para fluidificar, bastará que o médium coloque-a na Câmara de Passes e os Espíritos 

magnetizadores,  utilizando-se  dos  recursos  dos  próprios  médiuns  passistas,  da  natureza  vegetal  e  fluídica, 
imprimir-lhe-ão combinações medicamentosas para o alívio e até a cura de enfermidades.

Mas havendo no grupo médium dotado do dom da cura, poderá  também fluidificar a água, bastando direcionar 
suas mãos em direção ao vasilhame com água e projetar os próprios fluidos, ou melhor ainda, captar pela prece 
os fluidos espirituais e projetá-los sobre a vasilha.

Não é necessário abrir os recipientes com água para fluidificação. Para as energias radiantes, a matéria não 
representa obstáculo, podendo, portanto, os fluidos salutares manipulados pelos espíritos, atravessaram-na com 
facilidade. 
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Se os espíritos podem agir  na intimidade de corpos  físicos  impregnando os seus órgãos com os fluidos, 
estabelecendo-lhes o equilíbrio orgânico, o que os impediria de agir em pequena garrafa lacrada por uma tampa 
de cortiça ou material plástico?  

Os bloqueios materiais não são entraves aos Espíritos, eles podem fluidificar a água com ou sem tampa sem 
nenhum constrangimento. Sendo assim, não há a necessidade de se a tirar a tampa.

Portanto, o frasco que contém a água a ser fluidificada tanto pode estar aberto quanto fechado.  Por uma 
questão de higiene certamente que será muito melhor que ele esteja com tampa.

USO INDIVIDUAL OU COLETIVO
A água pode ser fluidificada, de modo geral, em benefício de todos; todavia, pode sê-lo em caráter particular 

para determinado enfermo, e, neste caso, é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo.

Quando for destinada a um enfermo determinado, justo é que dela só se sirva a pessoa indicada.
Quando não houver um motivo especial, o seu uso poderá ser generalizado entre todos os familiares sem 

inconveniência alguma.

AÇÃO DA ÁGUA FLUIDIFICADA NO ORGANISMO
A água é uma molécula polar composta e é facilmente absorvida no nosso organismo. Por isso e aproveitando-

se de algumas de suas propriedades (tensão superficial, condutividade elétrica e susceptibilidade magnética), é 
usada como agente do tratamento de fluidoterapia.

Todas as reações que acontecem no nosso organismo são em soluções aquosas, e as proteínas, membranas, 
enzimas, mitocôndrias e hormônios somente são funcionais na presença desta substância (água).

A ciência  denomina a  água de “Líquido Vital”.  Uma vez fluidificada e  ingerida,  a água pode provocar  os 
seguintes efeitos:

(a) Inibição da formação de radicais livres, ou seja, diminuição dos processos oxidativos celulares, diminuição 
da taxa de produção de gás carbônico, aceleração dos processos de fagocitose, incremento na produção 
de linfócitos (células de defesa);

(b) Observa-se  na  membrana  celular  uma  maior  mobilidades  de  íons  Sódio  e  Potássio,  melhorando  o 
processo  de  osmose  celular,  tendo  um  efeito  rejuvenescedor  no  organismo.  Há  uma  distribuição  no 
mecanismo de transporte de vários tipos de cátions, como é o caso do cálcio;
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(c) Efeitos sobre os hormônios receptores, ativação dos linfócitos por antígenos e várias lecitinas. O processo 
de polarização magnética induzida (imantação) da água no organismo produz a captura e precipitação do 
cálcio em excesso no meio celular;

(d) Reposição da energia espiritual, renovando a estrutura perispiritual.

Como vimos, a terapêutica com a água fluidificada traz muitos benefícios ao organismo, apesar de não poder 
parar ou regredir  as doenças geradas por resgates,  doenças crônicas e degenerativas,  porém facilita a ação 
medicamentosa e tem se mostrado eficiente na cura das doenças psicossomáticas.

A ÁGUA E A CIÊNCIA
A ciência terrestre reconhece que a água é um excelente condutor de energias. A água é um condutor fluídico 

por excelência, refletindorefletindo  oo  teorteor  ee  asas  vibravibraççõesões  dadaqqueles ueles qqueue  deladela  sese  servemservem  , para todos os fins.
A Ciência vem contribuindo cada vez mais para que entendamos o  funcionalidade da água fluidificada em 

nosso organismo, vejamos a seguir duas esperiências cientificas.

     1ª) Estudo Científico realizado pelo pesquisador Masaru Emoto: 
Vejamos a seguir  um estudo científico de um pesquisador japonês sobre a influência na água de nossos 

pensamentos,  vibrações, sentimentos,  palavras,  idéias e músicas. Durante doze anos,  o pesquisador japonês 
Masaru Emoto e sua equipe cristalizaram e fotografaram moléculas de água das mais variadas partes do mundo.

 As  amostras  foram  retiradas  de  rios,  lagos,  chuva,  neve  e  submetidas  às  vibrações  de  pensamentos, 
sentimentos, palavras,  idéias e músicas. Foi possível registrar em imagens a reação das moléculas de água a 
esses estímulos. Pôde-se observar desde desenhos maravilhosos, esculpidos como se fossem jóias na estrutura 
molecular  da  água  até  a  não  formação  dos  desenhos  geométricos  quando  a  vibração  escolhida  fora 
desagregadora. 

Apresentaremos uma série de experiências efetuadas por Masaru Emoto, mostrando-nos como o efeito de 
determinados sons e outros agentes, alteram a estrutura molecular da água.  

Som de uma oração
Emoto colocou água entre dois alto-falantes que emitiam o som de uma oração e, após algum tempo, congelou a 
água e fotografou os cristais que se formaram. Parece uma jóia!

Som da Aria
Molécula de água exposta à energia do som da Ária para corda em Sol de Bach.
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Som de um muito obrigado
Molécula de água exposta ao som de um “muito obrigado”. Vale a pena sermos gratos!!!

Podemos escolher:  qual molécula nós queremos que exista no planeta e em nós... a molécula do amor ou a 
molécula da destruição? 

Afinal... é importante lembrar que a constituição de nosso corpo, assim      como a do planeta  Terra, é 70% de 
água! Imaginem a energia dessas maravilhosas jóias percorrendo nosso sangue...  afinal,  se acontece fora de 
nosso corpo  (e se nosso corpo tem 70%  de água), ocorrerá dentro dele também, cada vez que agirmos com 
amor e retidão!

Mas não podemos esquecer que o inverso também ocorrerá cada vez que errarmos! Assim, podemos perceber 
o porquê de tanta destruição dentro e fora de nós! O porquê de tanta energia má e destrutiva...Tantas doenças....

Tudo começa a partir de nós! E, se quisermos, tudo acabará a partir de nós também! Se agirmos com amor, 
verdade, retidão, paz e não-violência, conseguiremos  reestruturar nossas vidas e, conseqüentemente, o mundo 
estará a salvo!

O material acima citado tem como referência o artigo foi publicado na Revista Cristã de Espiritismo, edição 37.

   2ª) Experiências Realizadas pela Uniespírito:
   O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira da Universidade do Espírito de S. Paulo, encaminhou galões de água para 
análise  nos  laboratórios  da  USP.  Depois  de  analisados  um  desses  galões 
recebeu uma energização por imposição de mãos e outro galão da mesma água 
não recebeu nenhum tipo  de tratamento neste  sentido.  Depois  enviou estes 
galões  novamente  para  análise,  agora  nos  laboratórios  da  Sabesp.  A  água 
magnetizada apresentou menor condutividade elétrica. Condutividade indica a 
facilidade com a qual um material é capaz de conduzir corrente elétrica, quanto 
maior  mais dissipação de energia,  quanto menor maior retenção de energia. 
Havendo menor  condutividade elétrica,  os  elementos  magnéticos  ficam mais 
facilmente  retidos  naquela  água.  Isto  quer  dizer,  que  com  a  diminuição  da 
condutividade  elétrica  aumentou  a  capacidade  da  água  reter  energias 
magnéticas. Dessa forma a água pode ficar impregnada de elemento espiritual 
de cunho magnético que irá ser absorvido pelo organismo da pessoa. 
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    3ª) Testes  de pH realizados antes e depois da fluidificação de água 
Vejamos a seguir  testes de pH que realizamos na água antes e após sua fluidificação, estes testes foram 

realizados na cidade de Curitiba – Paraná nas seguintes instituições Espíritas: 
Faculdade  Espírita,  Sociedade  Espírita  Boa  Vontade,  Centro  de  Estudos 
Espíritas Fraternidade  União Espírita  Caminheiros do Bem e na cidade de 
Itaiópolis em Santa Catarina no Centro Espírita Seara do Evangelho. Todos os 
testes foram realizados através do aparelho pHmetro marca Digimed modelo 
DMPH2.

pH é a  medição  do  potencial  de  hidrogênio  ou  a  relação  numérica  que 
expressa  o  equilíbrio  entre  íons  de  Hidrogênio  (H+)  e  Hidróxidos  (OH-). 
Apresenta variação entre 0 e 14, sendo 7,0 o valor neutro. Águas com pH < 7,0 
são consideradas ácidas, e com pH > 7,0 alcalinas. Em resumo, pH indica a 
medida da acidez, neutralidade ou alcalinidade da água. Isto quer dizer que 
quanto mais Hidrogênio e menos Hidróxidos mais ácida é a água, quanto mais 
Hidróxidos e menos Hidrogênio mais alcalina é a água.

A Portaria 518 do Ministério da Saude, estabelece o padrão de potabilidade para a água de consumo humano. 
No Artigo 18  § 1º recomenda que o pH da água seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5 na rede de distribuição. 

Não há exigência de controle do parâmetro condutividade para água de consumo humano.

Relação entre pH e Condutividade 
pH

    PH <7 (ácido) = quanto mais íons H+ dissolvidos em meio aquoso, melhor será conduzida a corrente elétrica,
                               portanto ocorrerá aumento da condutividade.
    PH =7 (neutro) = quanto menos íons H+ e OH- dissolvidos em meio aquoso, menor será conduzida a corrente 
                                elétrica, portanto ocorrerá diminuição da condutividade.
    PH >7 (alcalino) = quanto mais íons OH- dissolvidos em meio aquoso, melhor será conduzida a corrente  
                                   elétrica, portanto ocorrerá aumento da condutividade.

Condutividade 
Condutividade  é uma medida que indica a  capacidade ou facilidade com a qual  um material  é capaz de 

conduzir  corrente elétrica.  Quanto maior for a condutividade mais dissipação de energia, quanto menor maior 
retenção de energia.  Havendo menor  condutividade elétrica,  os elementos  magnéticos ficam mais  facilmente 
retidos na solução aquosa. A condutividade, está relacionada com sais e é óbvio, existem sais ácidos e básicos.

Conclusão
Portanto, a água com baixa condutividade elétrica aumenta a capacidade da água reter energias magnéticas. 

Dessa forma deduzimos que a água com pH próximo a faixa neutra ficará com mais facilidade de se impregnar de 
elemento espiritual de caráter magnético.

41



MARCHA DOS TESTES DE PH
Antes do início das reuniões  em cada uma das Casas Espíritas  citadas,  adicionamos água numa jarra e 

deixamos sobre a mesa. Após o término da palestra efetuamos a medição do pH da água que estava na jarra. 
Então, iniciamos as baterias de testes para a fluidificação da água. 

A Função dos médiuns era apenas de ler o nome do paciente e orar fervorosamente pedindo aos espíritos que 
adicionassem o medicamento necessário a cada um.

Para a primeira bateria de testes (1 médium para vários pacientes): escolhemos um dos médiuns da Casa e 
solicitamos alguns voluntários das pessoas presentes, anotamos para qual enfermidade queria o tratamento, e 
separamos um copo de 50 ml com a água da jarra para cada paciente e após a fluidificação efetuamos a medição 
do pH de cada um dos copos.

Para a segunda bateria de testes (1 grupo de médiuns fluidificou a água de vários pacientes): escolhemos 
um grupo de médiuns da Casa e solicitamos outros  voluntários  das pessoas presentes,  anotamos para qual 
enfermidade queria o tratamento, e separamos um copo de 50 ml com a água da jarra para cada paciente e após 
a fluidificação efetuamos a medição do pH de cada um dos copos.

Para a terceira bateria de testes (1 grupo de médiuns fluidificou a água para um paciente): escolhemos outro 
grupo de médiuns  da Casa e solicitamos apenas um voluntário  das pessoas presentes,  anotamos para qual 
enfermidade queria o tratamento, e separamos um copo de 50 ml com a água da jarra para o paciente e após a 
fluidificação efetuamos a medição do pH do copo.

Para a quarta bateria de testes (1 médium para 1 paciente): escolhemos um grupo de médiuns da Casa e 
solicitamos outros voluntários das pessoas presentes, anotamos para qual enfermidade queria o tratamento, e 
separamos um copo de 50 ml com a água da jarra para cada paciente e após a fluidificação efetuamos a medição 
do pH de cada um dos copos.
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 RESULTADOS OBTIDOS NA FACULDADE ESPÍRITA
Antes do início da fluidificação efetuamos a medição do pH da água que estava na jarra. O pH obtido foi de 

8,36. Este pH confere a água uma característica alcalina. 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS NA FACULDADE ESPÍRITA
• Houve  alteração  do  pH  da  água  fluidificada  para  todos  os  pacientes,  isto  demonstra  que  após  a 

fluidificação houve uma alteração da característica inicial; 
• O valor do pH antes da fluidificação era de  8,36 antes da fluidificação e após ficou em torno de 8,27 
• Dos 16 testes 13 diminuíram o valor do pH em relação ao pH inicial e somente 3 aumentaram;
• Em todos os testes a água permaneceu com característica alcalina;
• Não houve relação de alteração do pH para as mesmas enfermidades, deduzimos que para cada caso o 

tratamento é específico, mesmo sendo a mesma enfermidade. 
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 RESULTADOS OBTIDOS NA SOCIEDADE ESPÍRITA BOA VONTADE
Este Centro Espírita localiza-se na cidade de Curitiba – Paraná. Antes do início da fluidificação efetuamos a 

medição do pH da água que estava na jarra. O pH obtido foi de 7,40. Este pH confere a água uma característica 
muito próxima da neutralidade, a água não é nem ácida e nem alcalina. 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS NA S.E. BOA VONTADE
• Houve  alteração  do  pH  da  água  fluidificada  para  todos  os  pacientes,  isto  demonstra  que  após  a 

fluidificação houve uma alteração da característica inicial; 
• O valor do pH antes da fluidificação era de  7,40 antes da fluidificação e após ficou em torno de 8,26 
• Dos 13 testes todos aumentaram o valor do pH em relação ao pH inicial;
• Em todos os testes a água passou para característica alcalina;
• Não houve relação de alteração do pH para as mesmas enfermidades, deduzimos que para cada caso o 

tratamento é específico, mesmo sendo a mesma enfermidade. 
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RESULTADOS OBTIDOS NO CENTRO ESPÍRITA SEARA DO EVANGELHO
Este  Centro  Espírita  localiza-se  na cidade  de  Itaiópolis  –  Santa  Catarina.  Antes  do  início  da  fluidificação 

efetuamos a medição do pH da água que estava na jarra. O pH obtido foi de 6,90. Este pH confere a água uma 
característica muito próxima da neutralidade, a água não é nem ácida e nem alcalina. 

 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS NO C.E. SEARA DO EVANGELHO (Itaiópolis-SC)
• Houve  alteração  do  pH  da  água  fluidificada  para  todos  os  pacientes,  isto  demonstra  que  após  a 

fluidificação houve uma alteração da característica inicial; 
• O valor do pH antes da fluidificação era de  6,90 antes da fluidificação e após ficou em torno de 7,70 
• Dos 13 testes todos aumentaram o valor do pH em relação ao pH inicial;
• Em todos os testes a água passou para característica ligeiramente alcalina;
• Não houve relação de alteração do pH para as mesmas enfermidades, deduzimos que para cada caso o 

tratamento é específico, mesmo sendo a mesma enfermidade. 
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RESULTADOS OBTIDOS NO CENTRO DE ESTUDOS ESPÍRITAS FRATERNIDADE
Este Centro Espírita localiza-se na cidade de Curitiba – Paraná. Antes do início da fluidificação efetuamos a 

medição do pH da água que estava na jarra. O pH obtido foi de 8,70. Este pH confere a água uma característica 
alcalina. 

  

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS NO C.E.E. FRATERNIDADE
• Houve  alteração  do  pH  da  água  fluidificada  para  todos  os  pacientes,  isto  demonstra  que  após  a 

fluidificação houve uma alteração da característica inicial; 
• O valor do pH antes da fluidificação era de  8,70 antes da fluidificação e após ficou em torno de 8,56 
• Dos 13 testes 10 diminuíram o valor do pH em relação ao pH inicial,  2 aumentaram  o pH e 1 manteve o 

mesmo pH;
• Em todos os testes a água manteve a característica alcalina;
• Não houve relação de alteração do pH para as mesmas enfermidades, deduzimos que para cada caso o 

tratamento é específico, mesmo sendo a mesma enfermidade. 
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RESULTADOS OBTIDOS UNIÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO BEM
Este Centro Espírita localiza-se na cidade de Curitiba – Paraná. Antes do início da fluidificação efetuamos a 

medição do pH da água que estava na jarra. O pH obtido foi de 8,70. Este pH confere a água uma característica 
alcalina. 

 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS UNIÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO BEM
• Houve  alteração  do  pH  da  água  fluidificada  para  todos  os  pacientes,  isto  demonstra  que  após  a 

fluidificação houve uma alteração da característica inicial; 
• O valor do pH antes da fluidificação era de  8,10 antes da fluidificação e após ficou em torno de 7,80 
• Dos 13 testes todos diminuiram o valor do pH em relação ao pH inicial;
• Em todos os testes a água manteve a característica ligeiramente alcalina;
• Não houve relação de alteração do pH para as mesmas enfermidades, deduzimos que para cada caso o 

tratamento é específico, mesmo sendo a mesma enfermidade. 
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AVALIAÇÃO GERAL DE TODOS OS RESULTADOS
• Houve  alteração  do  pH  da  água  fluidificada  para  todos  os  68  pacientes,  isto  demonstra  que  após  a 

fluidificação houve a adição e retenção na água de alguma energia magnética ocasionando e alteração das 
características iniciais; 

• O menor valor do pH antes da fluidificação foi de  6,90 e o maior de 8,70. Após a fluidificação o menor pH 
foi de 7,33 e o maior de 8,78. Na média geral após a fluidificação o pH ficou em torno de 8,12. 

• Em todos os testes a água ficou com característica alcalina ou ligeiramente alcalina;
• Não houve um relação de alteração do pH para as mesmas enfermidades, de onde deduz-se que para 

cada caso o tratamento é específico, mesmo sendo a mesma enfermidade. 

CONCLUSÃO
No processo de fluidificação da água ocorrem alterações das características físicas da água, ajustando-a para 

um melhor efeito dos fluidos medicamentos adicionados pelos espíritos. 
Para cada paciente o fluido medicamentoso será específico não só com sua enfermidade física, mas também 

com as suas necessidades espirituais de cada um. 
O processo é invisível aos olhos mortais, por isso, a confiança e a fé do paciente são partes essenciais nos 

efeitos  do  tratamento.  A água  absorverá  os  fluidos  sobre  ela  projetados,  conserva-los-á  e  os  transmitirá  ao 
organismo doente, quando ingerida.

Com isso reforçamos a idéia de que água fluidificada é um recurso fluidoterápico potente para o tratamento e 
assistência ao corpo e à alma, deveríamos estimular o seu uso de forma mais ostensiva.   
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