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De seu livro, Mediunidade, temas indispensáveis para os espíritas, destacamos
alguns capítulos mais interessantes, como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Os Fluídos;
Fluído Universal (enfoque espírita);
Fluído Universal (enfoque científico);
Fluído Vital;
Fluído Espiritual;
Fluídos da Natureza;
O Ectoplasma.
Magnetismo;
A Teoria das Cordas.

Do capítulo “Os Fluídos”, ele diz com seus estudos e conhecimento sobre o assunto:
Fluído é o nome genérico atribuído pela física a qualquer líquido ou gás. Todavia, no
estudo do Espiritismo, ele adquire um significado bem mais elástico, sendo,
inclusive, sinônimo de matéria universal que preenche os vazios entre os astros,
estendendo-se pelo infinito.
Desse fluído universal, dizem os nossos mentores, deriva tudo quanto os espíritos
utilizam e imaginam para as suas necessidades evolutivas. Mentes poderosas o
manipulam e dele fazem surgir galáxias e protozoários (o macro e o micro) os
medicamentos e venenos, a depender do operador e de seus conhecimentos.
Os mundos nascem do fluído universal, por condenação e a ele voltam por
desagregação. Essa parece ser a versão admitida pelos espíritos, com a que mais se
aproxima da verdade. Por tal motivo, o colocamos como macro inicial da “árvore
genealógica” dos fluídos, a partir do qual iniciamos a nossa classificação.
Do fluído universal derivam-se outros fluídos não menos importantes, através de
diferentes arranjos moleculares, sendo os mais urgentes para os nossos estudos, o
vital, o espiritual, o magnético e o ectoplasma. Na verdade, a variação fluídica que o
Espírito pode obter dessa fonte inesgotável é imensa, surgindo daí toda a gama de
medicamentos, objetos, alimentos e utensílios utilizados em seu cotidiano.
O estudo dos fluídos perpassa uma grande parcela das atividades espíritas, que dele
se beneficia, em suas atividades. A água fluidificada, o passe, as reuniões de cunho
mediúnico, o atendimento a enfermos, os grupos de estudo doutrinários, são
atividades que exigem daqueles que a desempenham conhecimento aprofundado
desse tema.
Todo o estudo do Perispírito encontra-se embasado nos fluídos, de vez que ele, em
um envoltório fluídico retirado do ambiente em que se encontra. Resulta daí que
este corpo plástico e maleável, varia conforme o mundo que habita. Sendo fluídico,
deixa-se alterar por outros fluídos, tendo essência e densidade relacionadas ao
adiantamento moral do Espírito. Basta esse simples fato para mostrar a importância
do estudo dos fluídos, tendo essência e densidade relacionadas a importância do
estudo dos fluídos e o quanto depende o entendimento da teoria doutrinária do
conhecimento desta realidade.
Não nos enganemos, Tudo, com exceção de DEUS e do ESPÍRITO, potencias que
desconhecemos, é FLUÍDO ou derivação dele.

Ainda de Luiz Gonzaga Pinheiro, O PERISPÍRITO E SUAS MODELAÇÕES.
“Uma notável contribuição para o Espiritismo Brasileiro” como disse o escritor
Ariovaldo Cavarzan, este livro consiste num estudo, bastante sério, centrado no
processo de modelagem do PERISPÍRITO (corpo espiritual).
Tendo como ponto de partida o “corpo” mental que seria a verdadeira sede dos
registros que acompanham o espírito em sua viagem através da vida imortal, o
professor e pesquisador cearense Luis Gonzaga Pinheiro traça uma didática narrativa
de um assunto complexo, esmiuçando todos os pontos que anseia por explicar.
Autor de quase uma dezena de livros, entre eles “Diário de um Doutrinador”, o autor
vai com este presente trabalho, mergulhar mais fundo no fascinante oceano
espiritual, já por ele explorado em seu livro “Mediunidade, tire suas dúvidas”,
acendendo mais uma lanterna nesse espaço aberto às novas revelações em torno da
veste perispiritual.
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NOTA
Todos os capítulos deste trabalho baseiam-se nos conhecimentos de muitos
estudiosos, como verão no decorrer da leitura. Traz ainda este livro, desenhos
originários da biologia, química e física. É um compendio de conhecimentos
científicos de estudiosos de todos os tempos. Vale muito conhecê-los.
Maria Rodrigues do Amaral.

BIBLIOGRAFIA
Luiz Gonzaga Pinheiro (Escritor).
Livro: Mediunidade. O Perispirito e Suas Modelações.
Editora EME, Capivari, S. P., 2000.

Voltar

