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O livro dos espíritos 

Parte primeira – DAS CAUSAS PRIMÁRIAS 

CAPÍTULO II – Dos Elementos Gerais do Universo 
 

Eus é eterno e o universo faz parte da criação. A razão nos diz que houve um 

princípio das coisas, ou que o universo, como o concebemos, teve um início. 
Muitas especulações têm sido feitas sobre esse início ou princípio das coisas.  

Quando foi perguntado aos Espíritos, na questão 17, de O Livro dos Espíritos, se era 
dado ao homem conhecer o princípio das coisas, eles responderam que “não, Deus não 
permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo”. 

Neste contexto, entender o princípio das coisas significa conhecer os mecanismos pelos 
quais o Criador fez todas as coisas, o que evidentemente, devido a deficiente 

inteligência do homem “neste mundo”, isto lhe é vedado. 
Assim, perguntando se ao homem é dado conhecer o princípio das coisas, Eles 

respondem que, “ao homem, neste mundo”, isto ainda não é possível, tornando claro 
que com a evolução do homem, e, provavelmente, em mundos superiores, este 
princípio das coisas será do seu conhecimento. (Pedimos ao leitor ler o capítulo I, do 

livro A Gênese, de Allan Kardec) 
O homem pode conhecer certos assuntos elevados sem ser por meio da ciência. Daí, 

adentrarmos ao conceito de Revelação que é o conhecimento de certas verdades que 
alcançam o homem sem ser através da ciência ou de seus sentidos físicos. 

Foi assim que a Doutrina dos Espíritos chegou até nós, vinda diretamente do Alto, como 
a terceira revelação. A primeira chega ao homem com Moisés, trazendo os conceitos de 
Justiça; a segunda Revelação vem com Jesus, ensinando o Amor. A terceira Revelarão é 

o Espiritismo, esclarecendo sobre a Verdade. 
Podemos definir quando a matéria foi criada? A ciência tem apresentado a Teoria do 

Big bang como sendo a explicação mais provável para o surgimento do Universo. A 
explosão de uma proto-matéria, altamente condensada, teria espalhado um material 
cósmico em forma de plasma, que através de uma adensação vem formando ao longo 

de seus 15 a 20 bilhões de anos o que conhecemos hoje por Universo. A Doutrina 
Espírita tem nos ensinado que, seja qual seja o fenômeno ocorrido para o surgimento 

do Universo, sua origem está no Criador. 
Desse modo, assim como a ciência não pode precisar o momento inicial da 

cosmogênese, também os Espíritos, prudentemente, adiantam que, embora não 
conhecendo este início, Deus jamais deixou de operar (O Pai trabalha até agora e eu 
trabalho também (...). Jesus – João 5, 17), o que de alguma forma, remete o princípio 

das coisas para uma indefinição a qual humildemente devemos nos curvar. 
Com base na questão 22, podemos dizer que antigamente se pensava em apenas três 

estados da matéria, o sólido, líquido e o gasoso. Com a descoberta da eletricidade e do 
magnetismo notou-se que outros estados poderiam existir. 

A ciência nos informa sobre um tipo de matéria, o Plasma, onde as partículas 
subatômicas estão de tal forma aquecidas que as leis que vigoram para a matéria 
comum, tornam-se caóticas, ali. Temos, também, a informação dada pelos Espíritos a 

respeito de uma outra dimensão material, que ordinariamente chamamos de dimensão 
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extrafísica, onde a matéria, de tão sutil e etérea, está absolutamente sujeita ao império 

das forças mentais. 
Mais adiante, os Espíritos reveladores dizem que o Princípio Inteligente é o elemento 

geral do universo (elemento inteligente) de onde, com o transcorrer dos evos, os 
mecanismos da evolução promoverão o surgimento do Espírito. [O Livro dos Espíritos, 

questão 79]. Ele é o embrião do Espírito. 
O Princípio Inteligente poderá ser entendido, também, como o estágio inicial do 
desenvolvimento do Espírito propriamente dito, também conhecido como Mônada 

Divina ou Mônada Celeste (Martins Peralva – Estudando a Mediunidade). 
Quando Kardec pergunta “quais os elementos gerais do universo”? obtém como 

resposta: a) O ESPÍRITO, como elemento geral inteligente, não ainda individualizado; 
b) A MATÉRIA, que, da mesma forma, como elemento geral, é uma modificação do 

Fluido Universal; c) DEUS, o Incriado. O princípio de todas as coisas. 
Mas, o que é Fluido Universal? Ele que, incorretamente, às vezes chamamos de fluido 
cósmico universal (e isto é naturalmente uma redundância, pois cósmico e universal 

tem o mesmo significado), tem características muito especiais; o Fluido Universal é a 
matéria primitiva ou elementar, quer dizer, toda a matéria que existe no universo foi 

formada a partir dele, é uma modificação dele. O fluido universal não pode ser 
conhecido totalmente por Espíritos de nosso nível, pois para apreendê-lo em sua 

intimidade precisaríamos ascender a Espíritos Puros. 
Podemos definir o termo “matéria sutil” como a matéria encontrada em estados 
diferentes de vibrações que permeia o nosso mundo matéria comum e o plano 

espiritual. Pelas descrições de O Livro dos Espíritos e por Espíritos como André Luiz, 
Emmanuel, dentre outros, a estrutura dos planos espirituais próximos à Terra e dos 

perispíritos de Entidades vinculadas a estes planos guarda similaridade com a matéria 
conhecida pela ciência, embora se encontrem em estado diferente. 
Temos, a partir da resposta dada pelos Espíritos, mais uma definição para matéria sutil: 

“aquela que nenhuma impressão causa aos nossos sentidos”. Contudo, esta definição, 
hoje, não nos esclarece muito em relação ao que os Espíritos denominavam “matéria 

sutil”, pois a nossa volta uma grande quantidade de vibrações, radiações e fluidos, que 
não são detectados pelos nossos sentidos, o são, todavia, pelos artefatos modernos 

para este fim fabricados. Então, entre as melhores definições até hoje dadas, continua 
sendo aquela atribuída ao fluido universal: “etéreo, diáfano, sutil, etc. 
Para a Doutrina Espírito o Universo é criação de Deus e não coexistente com ele 

(questão 37 de O Livro dos Espíritos). Ele abrange “a infinidade dos mundos que vemos 
e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se 

movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem”. Universo é o conjunto de 
tudo o que existe e não é obra do homem. É a obra de Deus – que faz parte o próprio 

homem, ser pensante e racional, mas que é apenas uma criatura, um filho de Deus. 
Com relação ao vácuo (vazio), os Espíritos nos ensinam, na codificação, que o Fluido 
Universal é a matéria prima na obra da edificação dos mundos. Se esta matéria 

primitiva não ocupasse todo o Universo, o trabalho dos co-criadores estaria limitado às 
regiões predeterminadas e, consequentemente, nos veríamos diante da possibilidade da 

exaustão dos recursos de trabalho e a existência de trabalhadores ociosos, quando 
aquelas regiões fossem alcançadas. “O que te parece vazio está ocupado por matéria 
que te escapa aos sentidos e aos instrumentos”. (Questão 36, O livro dos espíritos). 

Não há dúvida de que o vácuo, o vazio, não existe porque são sinônimos do nada. E se 
o espaço fosse nada, simplesmente não existiria. O espaço é vazio (Em relação às 

nossas percepções, insuficientes que são para apreender a matéria sutil que neles 
existe). “Mas, a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão 
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etérea e sutil, que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre 

matéria. Para vós, porém, não o seria”. (Questão 22, O livro dos espíritos). 
Na atualidade, os cientistas têm feito experiências com os Neutrinos. O sol envia a 

maior parte de neutrinos que chega aqui (60 bilhões que atravessam cada cm2 do 
planeta por segundo). Os neutrinos surgem da reação nuclear do sol entre dois 

prótons. Um deles transforma-se em nêutron, com a colisão, cria-se um pósitron 
(elétron de carga elétrica positiva) e um neutrino. 
É o que tínhamos a exteriorizar sobre este capítulo. No próximo artigo (5) falaremos 

sobre o capítulo III desta primeira parte de “O livro dos Espíritos”, que trata da criação. 
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