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FLUIDOS VITAIS 
Vamos conhecer primeiro o que Allan Kardec coloca em algumas obras Básicas da Doutrina Espírita 

sobre o Fluido Vital ou Princípio Vital. 
 

LE - 1ª PARTE  CAPÍTULO IV -  DO PRINCÍPIO VITAL 
61. Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? 
 “A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada.” 
 

62. Qual a causa da animalização da matéria?  
“Sua união com o princípio vital.” 
 

65. O princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos? 
 “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.” 
 

66. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? “Sim, modificado segundo as espécies.  
 

LE - 1ª PARTE  CAPÍTULO IV -  A VIDA E A MORTE 
68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? “Esgotamento dos órgãos.”  
 

70. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos, quando estes morrem?  
“A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa donde 

saiu.” 
A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies 

e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há, que se acham, 
por assim dizer saturados desse fluido, enquanto os outros o possuem em quantidade apenas suficiente. 
Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. 

A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não 
for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. 

O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a 
um que o tenha de menos e em certos casos prolongar a vida prestes a extinguir-se. 

 
GÊNESE - CAPÍTULO X -  GÊNESE ORGÂNICA 

16. Sem falar do princípio inteligente, que é questão à parte, há, na matéria orgânica, um princípio 
especial, inapreensível e que ainda não pode ser definido: o princípio vital. Ativo no ser vivente, esse 
princípio se acha extinto no ser morto. 

 
18. A atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do 

mesmo modo que o calor, pelo movimento de rotação de uma roda. Cessada aquela ação, por motivo da 
morte, o princípio vital se extingue, como o calor, quando a roda deixa de girar.  

 
LM - 2ª PARTE   CAPÍTULO IV -  TEORIA DAS MANIFESTAÇÕES FÍSICAS 

77. Pois que o fluido vital, que o Espírito, de certo modo, emite, dá vida factícia e momentânea aos 
corpos inertes; pois que o perispírito não é mais do que esse mesmo fluido vital, segue-se que, quando o 
Espírito está encarnado, é ele próprio quem dá vida ao seu corpo, por meio do seu perispírito, conservando-
se unido a esse corpo, enquanto a organização deste o permite. Quando se retira, o corpo morre. 

 
LINGUAGEM DEFICIENTE 

Verificamos que há dificuldade de se fazer a distinção entre fluido vital que animaliza e dá vida 
energética para o Corpo Físico e o Fluido Vital que dá vida energética ao Perispírito. Fazendo uma analogia 
entre o Corpo Físico e o Perispírito  constatamos que: 

- ambos são formados por Fluído Cósmico Universal,  
- ambos são corpos que envolvem o Espírito. 
- Portanto, ambos necessitam de Fluido Vital e certamente este Fluido deva ser adequado a cada 

corpo. 
Sabemos que os Espíritos tiveram grande dificuldade para fazer algumas definições devido a linguagem 

utilizada por nós encarnados. Vejamos um exemplo no Livro dos Espíritos 
 

LE-139. Alguns Espíritos e, antes deles, alguns filósofos definiram a alma como sendo: “uma 
centelha anímica emanada do grande Todo”. Por que essa contradição? 

“Não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras. Por que não tendes uma palavra para 
cada coisa?” 
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(...) Isto resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de um palavra para cada 
idéia, donde uma imensidade de equívocos e discussões. Eis por que os Espíritos superiores nos 
dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras.  

 
LIVRO: SAÚDE E ESPIRITISMO - CAP. PERISPÍRITO E CHACRAS 

Segundo o Espírito Erasto, o fluido vital é apanágio exclusivo do encarnado (LM/98);  
Erasto, não estava referindo-se ao fluido vital no sentido em que algumas vezes, empregou-o André 

Luiz, como fluiVdo de Espíritos desencarnados, fluido pertencente ao corpo astral, segundo a terminologia 
que adota (vide, por ex., AR, 1957:70 – “Colaboram com fluidos vitais e elementos radiantes, altamente 
sublimados [...])”, referindo-se a coloboradores mediúnicos do mundo invisível”. 

Fluido Vivo (EDM Cap. 13 Almas e Fluidos) – “No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar, 
mais diretamente, com um fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, a nascer-lhe da própria alma, 
de vez que podemos defini-lo, até certo ponto, por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente 
humana, em processo vitalista semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força emanante 
do Criador, esparsa em todo o Cosmo, transubstanciando-a, sob a própria  responsabilidade, para 
influenciar a Criação, a partir de si mesma”. 

 

DEFINIÇÃO DE NOMECLATURA 
Seguindo orientação dos Espíritos na questão 139 do LE, e buscarmos definir uma nomeclatura para o 

Fluido Vital, poderíamos considerá-lo da seguinte forma: 
- Fluido Vital Espiritual, quando o Fluido Vital estiver energizando o Corpo Espiritual; 
- Fluido Vital Físico, Quando o Fluido Vital estiver energizando e animalizando o Corpo Físico. 

E neste caso não haveria contradição, porque tanto o Espírito Erasto quanto André Luiz estariam certos 
e nós teríamos mais facilidade de compreender as funções vitais dos corpos espiritual e físico.  

 
CICLO DO FLUIDO VITAL 

O Fluido Vital Espiritual e o Fluido Vital Físico ou Princípio Vital são transformações do Fluido 
Cósmico Universal. 
 
 

FLUIDO CÓSMICO UNIVERSAL 
 
 

 
FLUIDO VITAL ESPIRITUAL 

 
 
 

FLUIDO VITAL FÍSICO 
OU PRINCÍPIO VITAL 

 
 
 
 
 
 
 

FLUIDO CÓSMICO UNIVERSAL 
 

 

Cessada a vida no corpo físico o Princípio Vital ou Fluido Vital (Físico) volta a massa donde saiu.  
 

Fazendo novamente a leitura dos textos contidos nas obras Básicas da Doutrina 
Espírita, mas acrescentando após o fluido vital ou princípio vital o termo FÍSICO ou 
ESPIRITUAL acreditamos que o entendimento será mais claro: 

 
PRINCÍPIO VITAL (FÍSICO) 

“Sem falar do princípio inteligente que é questão à parte, há, na matéria orgânica, um princípio especial, 
inapreensível e que ainda não pode ser definido: o princípio Vital ou Fluido Vital (Físico).  

Ativo no ser vivente, esse princípio se acha extinto no ser morto; mas,  nem por isso deixa de dar à 
substância propriedades que a distinguem das substâncias inorgânicas.  
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TRANSFORMAR MATÉRIA INORGÂNICA EM ORGÂNICA 
O Princípio Vital ou Fluido Vital (Físico) é uma matéria que tem sua origem na matéria universal 

modificada.  
O Princípio Vital ou Fluido Vital (Físico), não existindo em estado livre na natureza, sempre se 

encontra em combinação com um ser vivo. 
“A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada pela sua união com  

o Princípio Vital ou Fluido Vital (Físico)”.  (LE – Questões 61 e 62). 
 

CARACTERÍSTICAS DO FLUIDO VITAL (FÍSICO)  
“A atividade do Princípio Vital ou Fluido Vital (Físico) é alimentada durante a vida pela ação do 

funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor, pelo movimento de rotação de uma roda. Cessada 
aquela ação, por motivo da morte, o Princípio Vital ou Fluido Vital (Físico) se extingue, como o calor 
quando a roda deixa de girar”.  (A GÊNESE – Cap. X, item 18). 

O Princípio Vital ou Fluido Vital (Físico) é uma transformação do fluído cósmico universal que animaliza 
a matéria em presença do princípio inteligente. O Espírito somente poderá habitar o corpo físico 
enquanto este estiver animalizado pelo Princípio Vital ou Fluido Vital (Físico). 

 
CAUSA DA MORTE NOS SERES ORGÂNICOS 

A causa da morte dos seres orgânicos é o esgotamento dos órgãos. 
Quando da morte dos seres orgânicos a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O 

Princípio Vital ou Fluido Vital (Físico) volta a massa donde saiu. 
Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse Princípio Vital ou Fluido Vital (Físico) e esse fluído 

dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas 
lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas.  
 

O FLUIDO VITAL FÍSICO E O MAGNETISMO 
O Fluido Vital Físico após metabolizado pelo organismo físico, vai  transforma-se em um dos 

componentes da irradiação magnética.  
 

QUANTIDADE DE FLUIDO VITAL (FÍSICO OU ANIMALIZADO) 
“A quantidade de Princípio Vital ou Fluido Vital (Físico) não é absoluta em todos os seres orgânicos. 

Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada individuo, quer no indivíduo de uma espécie.  
Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluído, enquanto outros o possuem em 

quantidades apenas o suficiente.  Daí,  para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, 
superabundante. 

“A quantidade de Princípio Vital ou Fluido Vital (Físico)  se esgota. Pode-se tornar insuficiente para a 
conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O 
Princípio Vital ou Fluido Vital (Físico) se transmite de um indivíduo para outro. Aquele que o tiver em 
maior porção pode dá-lo a um que tenha de menos e em certos casos prolongar a vida prestes a extinguir-
se”. (LE – Cap. IV, Questões 68 a 70). 

 
DEFINIÇÃO E FUNÇÃO DO  FLUIDO VITAL OU PRINCÍPIO VITAL 

Fluido Vital Espiritual: Energia que o espírito necessita para sustentar a vida, independente de estar 
encarnado ou não. Esta energia é extraída do fluido cósmico universal, que absorvemos automática e 
inconscientemente,  por várias portas de entrada, destacando-se a respiração e os centros de força vital,  
também chamados de "Chakras" e também através da alimentação. 
 
  

                                              Energias           Nádhis          Sistema               Sistema                 Sangue 
       Chacras                       Secundárias                             Nervoso            Endócrinico 
 
 
O Fluído Cósmico Universal ao ser absorvido por um destes centros de força é metabolizado 

primeiramente em fluído vital Espiritual para metabolização no perispírito e depois de densificado é 
canalizado, para todo o organismo, com maior ou menor intensidade, de acordo com o estado emocional da 
criatura. 

 
O Fluido Vital Físico ou Princípio vital é a energia que o Espírito necessita para sua experiência 

encarnatória. Porque este Fluido Vital Físico ou Princípio Vital Físico transforma a matéria inorgânica 
em orgânica. Nós somente o produzimos quando estamos encarnados. 

Fluido Vital Físico ou Princípio Vital: Fluido que animaliza a matéria. 
Ectoplasma: Fluido que liga o espírito ao organismo material orgânico. 
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OS CORPOS QUE ENVOLVEM O ESPÍRITO NECESSITAM DE FLUIDO VITAL 
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O Corpo Físico é formado de 
Fluído Cósmico Universal; 
O Corpo Físico é um dos corpos
que envolve o Espírito; 
O Corpo Físico necessita de 
Fluido Vital para animalizar a 
matéria; 
LIVRO: NOSSO LAR - CAP. 9 PROBLEMAS DA ALIMENTAÇÃO 
ais de seis meses, os serviços de alimentação, em "Nosso Lar", foram reduzidos à inalação de princípios 
 da atmosfera, através da respiração, e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Tudo 
uilibra no amor infinito de Deus, e, quanto mais evolvido o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. 

PERISPÍRITO É O MODELADOR BIOLÓGICO DO CORPO FÍSICO 
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O Fluido Vital ou Princípio Vital é 
uma transformação do fluido 
cósmico universal que animaliza 
a matéria em presença do 
princípio inteligente. 

 
 
 
 

AÇÃO DO FLUIDO VITAL FÍSICO  
 Fluido Vital Físico é a energia que edifica e coordena as moléculas físicas, ajustand
o a comporem as formas em todos os reinos: o mineral, o vegetal, o animal e o hominal.  
em o Fluido Vital Físico, não haveria coesão molecular, pois é ele que congrega todas as
pendentes e as interliga em íntima relação. 
ssim como o cimento une os tijolos de um edifício, o Fluido Vital Físico é a liga, o elo v
ento oculto que associa os átomos, as moléculas e as células. 
 Fluido vital manifesta-se, conforme a necessidade e a natureza vibratória de cada plano
pírito do homem atua.  
ua falta implicaria na desintegração e no desaparecimento instantâneo da vida. 
 o Fluido Vital Físico, ou energia vital, o fio que une as moléculas para plasmar as m
as de vida! 
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CORPO  
FÍSICO 
 
 
 
 

O Espírito somente poderá
habitar o corpo físico enquanto
este estiver animalizado pelo
Fluido Vital ou Princípio Vital
(Físico ou Animalizado) 
 
 
 
 
 

LE - 427. De que natureza é o
agente que se chama fluido
magnético? “Fluido vital,
eletricidade animalizada, que são
mo-dificações do fluido universal.” 
LIVRO: NOSSO LAR - CAP. 18 AMOR, ALIMENTO DAS ALMAS 
ção, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas,
iam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura
aça: - Afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na Terra.  
LIVRO: NOSSO LAR - CAP. 2  CLARÊNCIO 
s as fibras, e, nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair
exaustão. De quando em quando, deparavam-se-me verduras que me pareciam
des filetes dágua a que me atirava sequioso. Devorava as folhas desconhecidas,
urva, enquanto mo permitiam as forças irresistíveis, a impelirem-me para a frente. 
Perispírito é formado de Fluído 
Cósmico Universal; 
Perispírito é um dos corpos que 
envolve o Espírito; 
Se o Perispírito é um corpo não 
necessita ele também de um tipo 
específico de Fluido Vital que 
animalize a matéria de que ele é 
formado ? 
CORPO FÍSICO
PERISPÍRITO
No duplo etérico ocorre a 
densificação  

do Fluido Vital Sútil com a 
finalidade  de animalizar a 

matéria. A densificação 
correrá pela combinação do 
Fluido Vital Sútil vindo do 
rispírito com Fluidos Físicos 
e entram pelo Duplo Etérico
o-as de 

 células 

ital ou o 
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AÇÃO DO PENSAMENTOS E DOS SENTIMENTOS  
SOBRE OS FLUIDOS ABSORVIDOS DO COSMO  

Nós absorvemos do cosmos fluidos vitais, espirituais e físicos no seu estado mais puro, esses fluidos ao 
ingressar dentro do nosso organismo perispiritual, entram em reação com:  
- as ondas da energia que se produzem através do que pensamos; 
- as ondas da energia que se produzem através do que sentimos. 

Nesse processo metabólico os fluidos no estado puro que foram absorvidos adquirem as características 
apropriadas do que pensamos e do que sentimos. 

Se pensamos e sentimos coisas boas esses fluidos se tornarão leves, sutis e nos sentiremos bem. 
Se pensamos e sentimos coisas ruins esses fluidos se tornarão pesados, densos e nos sentiremos mal. 
Esses fluidos irão irradiar-se em torno de nós formando a nossa aura fluidica 

 
ENERGIA ABSORVIDA DA IRRADIAÇÃO DAS PESSOAS 

Nós também absorvemos os fluidos que já foram metabolizados e que se  irradiam das outras pessoas, 
esses fluidos também ao ingressar dentro do nosso organismo perispiritual, entram em reação com:  
- as ondas que se produzem através do que pensamos; 
- as ondas que se produzem através do que sentimos. 

Portanto, nesse processo metabólico os fluidos que adquirimos passam a ter as  nossas características 
somadas com as características daqueles fluidos que vieram das outras pessoas. 
a) Se os fluidos que vieram das outras pessoas são leves e sutis e nós também, pensamos e sentimos 

coisas boas esses fluidos se manterão leves, sutis e nos sentiremos bem. 
b) Se os fluidos que vieram das outras pessoas são leves e sutis e nós pensamos e sentimos coisas ruins 

esses fluidos se tornarão pesados, densos e nos sentiremos mal. 
c) Se os fluidos que vieram das outras pessoas são pesados e densos, mas nós pensamos e sentimos 

coisas boas esses fluidos se tornarão leves, sutis e nos sentiremos bem. 
d) Se os fluidos que vieram das outras pessoas são pesados e densos e nós pensamos e sentimos coisas 

ruins esses fluidos se tornarão muito mais pesados, densose nos sentiremos muito mal. 
Os fluidos absorvidos das outras pessoas irão somar-se com os fluidos no estado puro absorvidos do 

cosmos e irão irradiar-se em torno de nós formando a nossa aura fluidica. 
 

AS CORES DO FLUIDO VITAL  
O Fluido vital pode ser identificado pela vidência dos médiuns, e se apresenta à visão etérica na cor 

branca em sua manifestação unitária. 
Os matizes do Fluido vital que sintetizam a cor branca são: amarelo, azul, violeta, verde, alaranjado,  e 

dois tipos de vermelho, sendo um destes mais carregados e o outro num tom róseo, que em certos casos 
emite reflexos lilases.   

 
A FUNÇÃO DOS MATIZES DO FLUIDO VITAL 

Cada um dos sete matizes do Fluido vital possui função distinta na vida do homem, pois enquanto o tom 
do: 
- amarelo claro, formoso brilhante e transparente, alimenta as atividades superiores do  intelecto. 
- amarelo escuro e opaco, de aspecto oleoso, é mais característico do homem animalizado, cujas 

emissões cerebrais só operam na região instintiva. 

 
O Fluido vital ao fluir pelos chacras do duplo etérico, se difundem em diferentes matizes. 
Os chacras do duplo etérico situadas nas regiões mais instintivas do homem (o umbilical, o 

genésico e o básico), mostram-se em cores mais densas, mais robustas ou “materiais”, assimilando 
atividades de ordens mais afins ao mundo físico. 
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Já os chacras situados nas zonas mais elevadas do duplo etérico do homem (o cardíaco, o 
laríngeo, o frontal e o coronário), se manifestam nas pessoas de boa índole espiritual sob aspectos 
cromosóficos formosos, transparentes e com maior número de raios “ou pétalas”. 

 
A SUTILIZAÇÃO DAS ENERGIAS GROSSEIRAS  

As energias grosseiras quando entram em contato com energias sublimadas se tornam mais sutilizadas. 
Isso acontece porque o Fluido vital físico, ao filtrar-se pelos chacras das regiões instintivas do ser, 

mostra-se mais grosseiro e decai em sua freqüência vibratória habitual, ao sustentar sua atividade mais 
animal.  

Mas assim que essas diversas cores fluem pelos chacras mais inferiores e depois atingem as regiões 
mais elevadas do homem, elas então se modificam, clareiam e sutilizam-se, aumentando a sua beleza e 
colorido, pois recebem a contribuição das energias espirituais sublimes descidas das regiões angélicas 
através do sublime canal espiritual situado no alto da cabeça do homem: o augusto chakra coronário de 
“união divina”, permanentemente aberto para a região alta da vida do Espírito Imortal! 

 
NOSSOS PENSAMENTOS TOMAM A COR  

DOS NOSSOS DESEJOS E DAS AÇÕES QUE OS DETERMINAM 
O pensamento é uma vibração mental, essas vibrações mentais são irradiadas de nossa mente;  
Se pudéssemos vê-las, vê-las-íamos em forma de estranhos filamentos que se entrelaçam, sem se 

confundirem um com os outros;  
São possuídos de um movimento vibratório natural, sem uniformidade em suas particularidades; e suas 

cores variam do escuro ao claro mais brilhante. (Ver Cartas de uma Morta, F. C. Xavier, 2ª edição, págs. 98 
e 99). 

 

LUZ: É este fenômeno de luz, provocado por pensamentos glorificados. Nessa faixa de luz só podem 
vibrar continuamente espíritos perfeitos como Jesus.  Por conseguinte, quando nós nos dedicamos ao 
estudo e à pratica do Evangelho, sintonizamo-nos com a faixa de luz.  

 

PRATEADA: A luz prateada, resplandecente, é a cor dos pensamentos sábios, de renúncia em favor da 
humanidade; Entregando-nos ao desenvolvimento de nossa inteligência e do nosso coração, ligamo-nos a 
faixa prateada.  

 

BRANCO: É a cor da pureza. Pensamentos puros originam a luz branca das vibrações mentais. 
Ao cultivarmos rigorosa higiene mental, irradiaremos, pensamentos  brancos, isto é, de pureza.   
 

AZUL: A faixa Azul é a faixa cultural da humanidade, quando a cultura é aplicada para a evolução moral 
dos povos. O cultivo da Arte nas expressões mais elevadas, nos faz ter irradiações azulinas.  

 

ROSA: É a cor do amor e da virtude. É a luz tomam as vibrações mentais do amor, mas do amor sem 
laivos de paixão; e a virtude, modesta e humilde. 

Se abrigarmos em  nossos sentimentos de puro amor com nossos semelhantes e nossos atos forem 
modelados pela virtude, vibrações rosadas partirão de nossas mentes.  

 

LILÁS: Lilás é a cor que identifica as vibrações mentais de adoração, religião e culto. 
Como sabemos em preces ao Criador, quando sinceramente nos dedicamos à religião, quando 

cultuamos a Divindade, nossos pensamentos adquirem a cor Lilás.  
 

CINZA CLARO: Caridade. Os pensamentos de caridade tomam a cor cinza-claro.  
Ao irmos caridosamente levar conforto de uma visita a um pobrezinho ou perfazermos qualquer ato de 

caridade, vibramos nas faixas cinza-claro.  
 

CINZA ESCURO: É a cor das vibrações concernentes ao devotamento e ao ideal.  
E quando o ideal ou o devotamento de por uma causa justa nos empolgam o ser, vibramos nas faixas 

cinza-escuros.  
 

VERDE CLARO: A cor que indica a transição entre o materialismo e a espiritualidade de nossos 
pensamentos. Irradiam luz desta cor: 

a) Os que sofrem, sincera e resignadamente e elevam suas orações ao Altíssimo; 
b) Os que se dedicam às ciências, e às artes, quando nobremente inspiradas, porque é a cor da 

inspiração superior; 
c) Os que sabem renunciar em benefício de seus semelhantes. 
 

MARROM: As vibrações mentais de cor marrom originam-se na parte material de nossa existência; são 
os pensamentos materiais comuns da humanidade. 

Jamais nos situemos somente nas faixas marrons; cumprindo os nossos deveres materiais, esforcemo-
nos por respirar espiritualmente em faixas mais altas. 
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Assim, 8 horas dedicadas honestamente as coisas materiais, são suficientes para mantermos o equilíbrio 
material de nossa vida.  

Das 16 horas restantes, tiremos alguns momentos para habilitarmo-nos aos poucos, a vibrar em outras 
faixas, trilhando o caminho da elevação.  

 

PRETO: O preto é a negação da luz. Quando o Ódio, o rancor, o ciúme, a inveja, a cólera, o vício, o 
crime, a desonestidade, etc., nos dominam, apagam-se as luzes dos nossos pensamentos e fazem que 
vibrações negras envolvam nossa mente.  

 
MISIONÁRIOS DA LUZ – Cap. Preparando Experiências 

Manassés, encontrou Silvério, um amigo que regressaria à esfera carnal.  
E este queria saber qual seria o tempo médio conferido à forma física futura.  
- Setenta anos, no mínimo – respondeu Manassés. 
O outro fixou uma expressão de reconhecimento, enquanto Manassés continuava: - Pondere a graça 

recebida, Silvério, e, depois de tomar-lhe a posse no plano físico, não volte aqui antes dos setenta. Trate de 
aproveitar a oportunidade. Todos os seus amigos esperam que você volte, à nossa colônia, na condição de 
um "completista". 

- Perguntei a Manassés que significava a palavra "completista"? 
- É o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o 

corpo terrestre oferece. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos 
oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas.  
 

PRINCÍPIO VITAL OU FLUIDO VITAL FÍSICO - COMBUSTÍVEL 
Nós vamos fazer uma viagem e precisamos de um carro. Para percorrer a distância estipulada desta 

viagem vamos necessitar de 50 litros de combustível. Temos 3 situações: 
1ª - Se dirigirmos corretamente, respeitando as leis de transito e os limites do carro a viagem seguirá seu 

curso normal.  
2ª - Se forçarmos o carro aumentaremos o seu desgaste, embora com combustível suficiente no tanque, 

não terá condições de seguir viagem. 
3ª - Se desrespeitarmos as leis poderá ocorrer um acidente onde o carro, embora com bastante 

combustível no tanque, não terá condições de seguir viagem. 
 
Podemos comparar o corpo com o carro e o princípio vital com o combustível.  
1ª - Se vivermos corretamente, respeitando as Leis divinas e os limites do corpo a vida física seguirá seu 

curso normal.  
2ª - Se forçarmos os limites do nosso corpo físico aumentará o seu desgaste, embora com bastante 

princípio vital, não terá condições de seguir a vida física.  
3ª - Se desrespeitarmos as Leis divinas poderá ocorrer um acidente onde o corpo, embora com bastante 

princípio vital, não terá condições de seguir a vida física.  
Quando desencarnamos com grande quantidade de princípio vital Físico os laços que ligam o perispírito 

ao corpo fisico permanecem muito firmes, ocorrendo demora para se desfazer os laços fluídicos fazendo 
com que o espírito passe por um estado de perturbação mais acentuado do que se estivesse com pouco 
Fluido Vital Físico; 
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