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

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); 
Observa-se na membrana celular uma 
maior mobilidade 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; 
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; 
Reposição da energia espiritual, 
renovando a estrutura perispiritual. 
A terapia 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. 

 

CONCLUSÃO 

A água fluidificada, portanto, é uma 
água magnetizada, principalmente, 
pelos Espíritos, contendo, assim, 
alterações ocasionadas pelos fluidos 
salutares ali colocados e direcionados 
para o equilíbrio de alguma 
enfermidade física ou espiritual. Para 
cada paciente o fluido medicamentoso 
será específico não só para a sua 
enfermidade física, mas também para 
as necessidades espirituais de cada 
um. Deve ser usada como um 
medicamento. Manda o bom senso que 
não se utilize remédios sem 
necessidade, portanto, da mesma 
maneira, só deve usar a água 
fluidificada quem de fato estiver 
necessitando dela. Tudo em excesso 
faz mal, não é mesmo? 

 

"Coloca o teu recipiente de água 
cristalina à frente de tuas orações e 
espera e confia." Emmanuel / Chico 

Xavier 
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DESCOBRIR-SE 

Como descobrir o valor da vida. 

A tua vida é algo superior, indefinível, mas tu precisas aceitá-la e 
enriquecê-la, a fim de que ela te mostre o teu valor. 

Descobre-te e, como resultado, aparecem-te alegria, saúde, beleza e 
felicidade. 

E assim, por que desprezar o interior. 

Volta-te para dentro, preserva o coração e vê ali uma força que quer  se 
manifestar, aparecer, brilhar, resolver problemas, perdoar as ofensas, 
despertar espiritualidade e fazer um progresso integral. 

Oxigena-te e aprofunda-te na vida. 

Melhor descobre o fundo das águas quem tem mais oxigênio. 

 

Fonte ânimo - Lourival Lopes 
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OBJETIVOS: 

• Conceber o estágio de nosso mundo dentro do conceito de inúmeros 
planetas habitados no universo; 

• Entender que a Terra é uma Escola de Espíritos; 

• Compreender que a totalidade do universo, em todas as suas 
dimensões e mistérios, é a casa do pai. 

Anotações: 
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Fluidicação Espiritual: É 
aquela em que os 
Espíritos aplicam fluidos 
(sem intermediários) 
diretamente sobre os 
frascos com água. Na 
Fluidificação Espiritual a 
água não recebe fluidos 
magnéticos do indivíduo 
encarnado, mas somente 
os trazidos pelos 
Espíritos. A Fluidificação 
Espiritual é a mais 
comumente utilizada nos 
Centros Espíritas. 

Fluidificação Mista: É uma 
modalidade de 
fluidificação onde se 
misturam os fluidos do 
indivíduo encarnado com 
os fluidos trazidos pelos 
Espíritos.  

Como vimos, o processo 
de fluidificação da água 
independe da presença 
de médiuns curadores, 
pois os Espíritos podem 
aplicar os fluidos sem 
intermediários, 
diretamente sobre os 
frascos com água, além 
disso, qualquer pessoa 
pode fluidificar a água, 
basta ter fé e concentrar-
se naquilo que estiver 
fazendo, projetando assim 
os seus próprios fluidos e 
recebendo o auxílio da 

Espiritualidade amiga, 
sempre presente. 

PROCEDIMENTOS PARA 
A FLUIDIFICAÇÃO DA 
ÁGUA 
A pessoa deverá colocar 
um recipiente com água e 
realizar uma oração 
solicitando o auxílio dos 
Espíritos Magnetizadores. 
Este procedimento é 
simples, mas muito eficaz 
e necessita da fé do 
indivíduo.  

Se a pessoa desejar, 
poderá também fluidificar 
a água, bastando 
direcionar suas mãos em 
direção ao vasilhame com 
água e projetar os 
próprios fluidos, ou ainda, 
captar pela prece os 
fluidos espirituais e 
projetá-los sobre a água. 

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, 
atravessarem-na com 
facilidade. 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  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 fechado. 

 
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). 
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A água fluida ou fluidificada é um 
recurso freqüentemente utilizado em 
diversas casas espíritas para 
complementar o tratamento através dos 
passes.  

A água que as pessoas utilizam no 
estudo (culto) do evangelho no lar tem 
por objetivo a fluidificação da água, ou 
seja, sua magnetização com fluidos 
(energias) mais puros. Neste caso a 
água recebe as energias doadas pelos 
amigos espirituais e ajuda no equilíbrio 
do corpo físico e espiritual de quem 
ingeri-la. 

A água fluidificada surgiu inicialmente 
com as experiências dos 
magnetizadores e depois passou a ser 
utilizada na prática espírita. 

Allan Kardec, no livro A Gênese, afirma: 
“as mais insignificantes substâncias, 
como a água, por exemplo, podem 
adquirir qualidades poderosas e 
efetivas, sob a ação do fluido espiritual 
ou magnético, ao qual elas servem de 
veículo, ou, se quiserem, de 
reservatório.” 

O QUE É ÁGUA FLUIDIFICADA? 

A água fluidificada é a água normal, 
acrescida de fluidos curadores. Em 
termos de Espiritismo, entende-se por 
água fluidificada aquela em que fluidos 
medicamentosos são adicionados à 
água. É a água magnetizada por 
fluidos. 

QUEM FAZ A FLUIDIFICAÇÃO DA 
ÁGUA? 

Em geral, são os Espíritos 

desencarnados que, durante as 
sessões de fluidoterapia, fluidificam a 
água, mas a água pode ser 
magnetizada tanto pelos fluidos 
espirituais quanto pelos fluidos dos 
homens encarnados, assim como 
ocorre com os passes, sendo 
necessário, para isso, da parte do 
indivíduo que irá realizar a fluidificação, 
a realização de preces e a imposição 
das mãos, a fim de direcionar os fluidos 
para o recipiente em que se encontrar a 
água. 

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. O processo é 
invisível aos olhos mortais, por isso, a 
confiança e a fé do paciente são partes 
essenciais para que tratamento alcance 
o efeito desejado. 

A água é um ótimo condutor de força 
eletro-magnética e absorverá os fluidos 
sobre ela projetados, conserva-los-á e 
os transmitirá ao organismo doente, 
quando ingerida. 

 

TIPOS DE FLUIDIFICAÇÃO DA ÁGUA 

Fluidificação Magnética: É aquela em 
que fluidos medicamentosos são 
adicionados na água por ação 
magnética da pessoa (encarnada) que 
coloca suas mãos sobre o recipiente 
com água e projeta seus próprios 
fluidos. 
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DIVISÃO DOS ASSUNTOS  

MÁXIMAS 

• HÁ MUITAS MORADAS...”  JOÃO  XIV: 1:3 

COMENTÁRIOS DE KARDEC 

• DIFERENTES ESTADOS DA ALMA NA ERRATICIDADE 

• DIFERENTES CATEGORIAS DE MUNDOS HABITADOS 

• DESTINAÇÃO DA TERRA 

INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS 

• MUNDOS INFERIORES E MUNDOS SUPERIORES 

• MUNDOS DE EXPIAÇÕES E DE PROVAS 

• MUNDOS REGENERADORES 

• PROGRESSÃO DOS MUNDOS 
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“AS DIFERENTES MORADAS" 

A CASA DO PAI É O UNIVERSO 

OS DIFERENTES MUNDOS 

• Que circulam no espaço 
infinito 

• Morada de espíritos 
encarnados 

• Correspondem ao 
adiantamento destes espíritos 

DIFERENTES MEIOS 

• O meio em que se encontre 

• O aspecto das coisas 

• As sensações que experimente 

• As percepções que tenha 

• O estado de prisão ou de 
liberdade, de luz ou de  trevas. 

CAUSAS DAS VARIAÇÕES:  O BEM OU  MAL PRATICADOS 

Anotações: 

 

 



NOS MUNDOS MAIS 
ADIANTADOS 

A VIDA É TODA 
ESPIRITUAL 

NOS MUNDOS 
INTERMEDIÁRIOS 

MISTURAM-SE O 
BEM E O MAL 

PREDOMINANDO 
UM OU OUTRO, DE 

ACORDO COM A 
MAIORIA DOS QUE 

O HABITAM 

NOS MUNDOS 
INFERIORES 

A EXISTÊNCIA É 
TODA MATERIAL 
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DIFERENTES CATEGORIAS DE MUNDOS HABITADOS 

OS MUNDOS INFERIORES 

REFERENTES AOS SEUS HABITANTES 

• Reinam as paixões 

• A existência é toda material 

• É quase nula a vida moral 

• Sem as noções do justo e do injusto 

• Sem delicadezas ou benevolências 

• A lei é a força bruta 

• O objetivo é a conquista do alimento 

• São carentes de indústrias ou invenções 

• A forma é a humana mas sem beleza 

Anotações: 
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PERGUNTA SOBRE O TEMA: 

1. Vou para vos preparar o lugar.” Qual o sentido desta promessa de 
Jesus à humanidade?  

2. Como interpretar a frase de Jesus: “Há diferentes moradas na casa 
de meu Pai”?  

3. O que se entende por “erraticidade”? 
4. Como é a existência dos espíritos que não lograram progredir e se 

aperfeiçoar? 
5. Terá Deus nos criado apenas para o sofrimento?  
6. Qual a finalidade de estar na Terra? 
7. Como fazer para apressar a cura de nossas enfermidades morais? 
8. Estamos destinados a reencarnar indefinidamente na Terra? 
9. A felicidade existe? Como conquistá-la? 

"A Terra chegou a um de seus períodos de transformação, e vai passar 
de um mundo expiatório a mundo regenerador. - Então os homens 
encontrarão nela a felicidade, porque a Lei de Deus a governará" (Santo 
Agostinho, O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo. III, item 19). 

Usando essa frase do Evangelho Segundo o Espiritismo, devemos 
salientar que a Terra está perto de uma de suas fases de transição; e 
que só ficarão aqui espíritos que tiverem merecimentos para viverem em 
um mundo mais civilizado, onde o bem predominará sobre o mal. 

Os indivíduos trabalharão primeiro para o bem coletivo e 
depois pensarão na individualidade. Mas, como a natureza 
não dá saltos, situações difíceis acontecerão na vida das 
pessoas, para separar o joio do trigo. E quem persistir no 
bem, não se deixando levar pelas imperfeições, poderá 
encontrar a paz de espírito que tanto busca.     

SANTO AGOSTINHO    

Anotações: 
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ESCÂNDALOS 

"Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que 
venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem os 
escândalos vêm" (Mateus l8:7). 

Nesta passagem, Jesus afirma que os sofrimentos são necessários no 
estágio atual do nosso planeta, pois há espíritos atrasados que causam 
as dores e outros que precisam passar por isto para o seu aprendizado. 

Mas ai daquele que faz o seu semelhante sofrer, pois ele colherá frutos 
amargos das sementes ruins que plantou durante a sua vida aqui neste 
planeta.      

SANTO AGOSTINHO 

CONFIANÇA NO FUTURO 

 

""Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra, será ligado no 
céu e tudo o que desligardes na terra, será desligado no céu" (Mateus 
l8:l8). 

Nesta frase, Jesus confirma que só quando encarnados é que 
consertaremos os erros que cometemos. 

E é na matéria que iremos aplicar os conhecimentos que aprendemos, 
mudando o nosso espírito e superando os nossos limites morais e 
intelectuais. 

Que nossa felicidade estará ligada naquilo que mais estimarmos, ou 
seja, se gostarmos mais das coisas da terra do que das do espírito, 
nossa paz dependerá de como estiver a situação material pela qual 
estivermos passando. 

E como a vida na matéria é inconstante, nossa felicidade também será 
assim. 

Ao passo que se tivermos nosso coração e nossos desejos focados na 
parte espiritual e nas coisas de Deus, alcançaremos a paz de espírito, 
pois o que vem do céu é constante; e a felicidade é uma consequência. 

INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS 

Estudo do Livro 

Página - 12 - Capítulo - III -HÁ MUITAS MORADAS NA CASA DE MEU PAI - Centro de Estudos Espírita Caminho da Luz  

OS MUNDOS INFERIORES 

REFERENTES AOS SEUS HABITANTES 

• Os habitantes são como crianças que estão a crescer 

• guardam a vaga intuição mais ou menos desenvolvida de um 
ente supremo; isto os torna superiores uns aos outros. 

Mundos Regeneradores  

• Sujeitos às leis da matéria 

• Corpos ainda de carne 

• Experimentam sensações e 
desejos 

• Libertos das paixões 
desordenadas 

• Isentos do orgulho, inveja, 

ódio 

• Todos reconhecem a deus 

• Ainda suportam provas 

• Ainda são falíveis 

• Podem recair nos mundos de 
expiação 

OS MUNDOS REGENERADORES 

REFERENTES AOS SEUS HABITANTES 

Anotações: 
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OS MUNDOS SUPERIORES  

REFERENTE AO CORPO DOS SEUS HABITANTES 

MATERIALIDADE - sem doenças 
, sem necessidades, sem 
deteriorações. 

FORMA - “humana”  mas 
embelezada, aperfeiçoada, 
purificada. 
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REFERENTES ÀS RELAÇÕES SOCIAIS 

OS MUNDOS SUPERIORES  

MORTE - sem decomposição DURAÇÃO DA VIDA  - proporcio-
nal ao grau de adiantamento dos 
mundos 

CRESCIMENTO - RÁPIDO – INFÂNCIA CURTA 

TRAÇOS E IMPRESSÕES - 
transfigurados pelas impressões 
interiores 

PESO - a leveza específica 
permite locomoção rápida, 
fácil...desliza ...plaina 

SENTIDOS - APTOS A OUTRAS PERCEPÇÕES 

REFERENTE AO CORPO DOS SEUS HABITANTES 

A posse de bens - adquiridos por meio da inteligência; ninguém  sofre 
por lhe falta o  necessário. 

Sentimentos inferiores – desco-
nhecidos (ódios, ciúmes, cobiça, 
inveja) 

O MAL - NÃO EXISTE 

Traços e impressões - 
transfigurados pelas impressões 
interiores. 

Supremacia - advém da 
superioridade moral e intelectual. 

AUTORIDADE RESPEITADA POR TODOS. EXERCIDA COM JUSTIÇA 

Relações entre povos sempre 
amistosas. não existem guerras – 
senhores - escravos 

Comunicação é acultada a livre 
transmissão do pensamento. 

Alegrias - proporcionadas pela 
eterna luz, eterna beleza, e pela 
eterna serenidade da  

Anotações: 
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DESTINAÇÃO DA TERRA  

EXPIAÇÕES 

• Toda dificuldade, problema, 
doenças provenientes de atos 
errados que fizemos em uma 
vida passada, pois para toda 
ação existe uma reação, e para 
uma ação ruim vem uma reação 
ruim, em forma de sofrimento e 
dor. 

• Nós nem sempre recebemos 
estas reações na mesma vida 
que praticamos o erro; então, 
elas ficarão para o resgate em 
uma próxima reencarnação. 

• É assim que age a justiça 
divina, que tem o objetivo maior 
de ensinar e nunca de castigar. 

 

PROVAÇÕES 

• São situações que passamos e 
que têm a finalidade de 

exercitar a nossa inteligência, 
paciência e a nossa 
resignação. 

• Não têm, necessariamente, 
nada a ver com atos que 
fizemos em outras 
encarnações, mas são frutos 
de atitudes que tomamos ou 
deixamos de tomar nesta 
existência. 

• São, também, frutos das 
atitudes dos outros irmãos 
nossos, com quem somos 
colocados a conviver nesta 
vida. 

• Por isso, é necessário 
compreendermos o que 
estamos fazendo aqui, para 
aceitarmos melhor as 
pequenas alfinetadas diárias 
que a vida nos oferece e que 
visam nos educar.  

... PARA ENCARNAR EM MUNDO 
IGUAL OU MAIS ADIANTADO 

... PARA ENCARNAR EM MUNDO 
IGUAL OU  MAIS ATRASADO 

POR NENHUMA CONQUISTA 
OU DEGRADAÇÃO NO 
PROCESSO EVOLUTIVO 

EM QUE SITUAÇÃO DEIXAMOS O PLANETA TERRA? 

POR CONQUISTAS NO 

PROCESSO EVOLUTIVO 
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MUNDOS REGENERADORES 

• Servem de transição entre os mundos de expiação e provas para os 
mundos felizes. 

• O bem predomina sobre o mal e os espíritos que não estiverem 
prontos para esta transição serão conduzidos para outros mundos de 
condições inferiores.  

• É o próximo passo evolutivo, pelo que a Terra passará; e esta 
transição já está acontecendo. 

MUNDOS FELIZES  

• O bem supera em muito, o mal. 

• Nestes mundos, a felicidade dos espíritos extrapola em tudo o que 
compreendemos dela no nosso planeta. 

• A ciência e a tecnologia atingem patamares inimagináveis. 

• Não existirão mais mortes por doenças, guerras, pestes, fome e tudo 
o que seja fruto do egoísmo e do orgulho. 

MUNDOS CELESTES OU DIVINOS 

• São as moradas dos Espíritos purificados, onde o bem reina e o mal 

Anotações: 

 

Anotações: 

 

DESTINAÇÃO DA TERRA 

• Tem por finalidade a expiação e/ou provação dos Espíritos que nela 
vêm reencarnar. 

Anotações: 

 

Anotações: 
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Já foi primitivo Caminhando para a regeneração 

CLASSIFICAÇÃO 

PRIMITIVOS 

EXPIAÇÕES E PROVAS 

REGENERAÇÃO 

MUNDOS FELIZES  

CELESTES OU DIVINOS 

CARACTERÍSTICAS 

PRIMEIRAS ENCARNAÇÕES 

PREDOMÍNIO DO MAL 

EXPIAM; FORTALECEM; REFAZEM 

O BEM SOBREPUJA O MAL 

SÓ REINA O BEM 

A CLASSIFICAÇÃO DOS  MUNDOS 

 

 

Hoje esta em   Prova   Expiação  

CATEGORIA DE 
MUNDO  

PROGRESSO 
ACADÊMICO  

CLASSES PREDOMINANTES 
DE ESPÍRITOS  

Primitivo  Educação Infantil  Espíritos Simples e 
Ignorantes e Neutros.  

Provas e 
Expiações  

Ensino 
Fundamental  

Espíritos Perturbadores, 
Neutros, Pseudo-sábios, 
Levianos, Impuros, 
Benévolos e Sábios.  

Regeneradores   Ensino Médio Espíritos Neutros,  
Benévolos, Sábios, de 
Sabedoria e Superiores.  

Ditosos ou 
Felizes 

 Curso Superior  Espíritos de Sabedoria e 
Superiores.  

Celestes ou 
Divinos  

Pós Graduação  Espíritos Puros.  

A EVOLUÇÃO COMO A ESCOLA TERRESTRE 

Terra em relação a classificação dos mundos 
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PRINCÍPIO INTELIGENTE 

CRIADO SIMPLES 

E IGNORANTE 

REINO MINERAL 

REINO VEGETAL 

REINO ANIMAL 

P
R
IN
C
ÍP
IO
 I
N
T
E
L
IG
E
N
T
E
 

V
A
I 
S
E
 I
N
D
IV
ID
U
A
L
IZ
A
N
D
O
 

INÍCIO DO PERÍODO 

DE HUMANIDADE 

PARA O ESPÍRITO 

MUNDOS 

PRIMITIVOS 

MUNDOS DE  

EXPIAÇÕES E  

PROVAS 

MUNDOS DE  

REGENERAÇÕES 

MUNDOS  

FELIZES 

MUNDOS CELESTES 

OU DIVINOS 

ESPÍRITOS 

PUROS 

ESPÍRITOS  SUPERIORES 

ESPÍRITOS  PRUDENTES 

ESPÍRITOS  SÁBIOS 

ESPÍRITOS  BENÉVOLOS 

ESPÍRITOS  NEUTROS 

ESPÍRITOS   

PSEUDOSÁBIOS 

ESPÍRITOS  LEVIANOS 

ESPÍRITOS  IMPUROS 

3
ª 
 O
R
D
E
E
M
 

E
S
P
ÍR
IT
O
S
 I
M
P
E
R
F
E
IT
O
S
 

2
ª 
 O
R
D
E
E
M
 

E
S
P
ÍR
IT
O
S
 B
O
N
S
 

1
ª 
 O
R
D
E
E
M
 

E
S
P
ÍR
IT
O
S
 P
U
R
O
S
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MUNDOS PRIMITIVOS  

• É a primeira fase dos planetas habitados, onde o mal sobrepuja 
o bem. 

• Servem de morada para as primeiras encarnações dos 
Espíritos. 

• Podemos comparar estes planetas à Terra na pré-história até o 
começo da civilização humana, como conhecemos. 

• Neste tipo de mundo não existe nenhuma vida moral, vivendo aí 
o homem como vivem os animais, só preocupado com a 
satisfação das suas necessidades materiais. 

• A ignorância predomina totalmente sobre o conhecimento e a 
moral. 

Anotações: 

 

MUNDOS DE EXPIAÇÕES E PROVAS 

• É a situação atual do nosso planeta, que nos 
oferece o exemplo de um dos tipos de mundos 
expiatórios. 

• Os espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade 
dos homens e a inclemência da natureza. 

• O mal predomina sobre o bem, e conseqüentemente o sofrimento 
predomina sobre a felicidade. 

• Os espíritos aí encarnados têm que expiar, ou seja, consertar erros 
do passado, de outras encarnações e ao mesmo tempo passar por 
provações, cujo objetivo é fazer evoluir as qualidades do coração e 
da inteligência. 

Anotações: 
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