
 
 



 
 





 
 







 
 







 
 





 
 





 
 





 
 



 
 





 
 







 
 





 
 





 
 







 
 





 
 





 
 





 
 





Principais 
Glândulas 
Endócrinas 
Masculinas na esquerda 

Femininas na direita. 

1. Glândula pineal  

2. Hipófise 

3. Tireoide  

4. Timo 

5. Glândula    
suprarrenal  

6. Pâncreas  

7. Ovário 

8.Testículo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Homem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mulher
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A2ndula_pineal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3fise
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tiroide
https://pt.wikipedia.org/wiki/Timo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A2ndula_suprarrenal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A2ndula_suprarrenal
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ncreas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ov%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Test%C3%ADculo


PINEAL OU EPÍFISE:   

• órgão sensorial onde se realiza a intersecção 
dos dois planos: espiritual e material 

• glândula do sistema endócrino responsável 
pela produção de melatonina (cuja principal 
função é regular o sono e controlar o 
compasso biológico do organismo: ritmo 
cardíaco, pressão sanguínea e sistema 
imunológico). 

 



PINEAL:  a glândula pineal é  considerada a glândula do 
ponto de união substancial entre corpo e alma. 
Funciona como uma antena e preside fenômenos como 
a clarividência, a telepatia e a mediunidade. 
Em Missionários da Luz,  Chico Xavier /André Luiz, a 
epífise é descrita como a glândula da vida espiritual e 
mental que caracteriza um órgão de elevada expressão 
no corpo etéreo, onde presidem os fenômenos 
nervosos da emotividade, devido a sua ascendência 
sobre todo o sistema endócrino, e desempenha papel 
fundamental no campo sexual (no terreno concreto, tal 
função é apontada desde 1958 e, atualmente passou a 
ser amplamente aceita em terreno concreto ); é 
descrita ainda como ligada à mente espiritual através 
de princípios eletromagnéticos do campo vital, 
comandando as forças subconscientes sob a 
determinação direta da vontade. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Clarivid%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Telepatia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mediunidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mission%C3%A1rios_da_Luz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chico_Xavier
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Luiz


HIPOTÁLAMO: regulação do comportamento 
emocional 

 

HIPÓFISE:  regula a atividade de outras  

glândulas, como a tireoide e a suprarrenal 

 

TIMO: imunidade 

 

PANCREAS: insulina e digestão 

 

GONADAS: reprodução 

 



 

TIREÓIDE: Ela age na função de órgãos como o 
coração, cérebro, fígado e rins. Interfere, 
também no humor e no controle emocional, 
dentre outros.  

ADRENAIS E SUPRARENAIS: produz dois 
hormônios principais: a adrenalina e 
anoradrenalina. Quando uma pessoa vive uma 
situação de estresse (susto, situações de 
grande emoção etc.), o sistema nervoso 
estimula a medula adrenal a liberar adrenalina 
no sangue.  

 



 
 



O corpo humano possui 96 500 Km de veias e 
artérias 

A pele é o maior órgão do corpo humano. Num 
adulto médio, ela tem 2 metros quadrados de 
extensão 

Os ossos representam 14% do peso do corpo. Todos 
temos 300 ossos quando nascemos, mas chegamos a 
adultos apenas com 206 

  O músculo mais potente do corpo é a língua 
O coração bombeia o sangue com uma pressão 

suficiente para esguichar o sangue a uma altura de 9 
metros 

A cada ano, 98% dos átomos do nosso corpo são 
substituídos. 
 

 
 
 
 



O corpo humano é formado por 70% de água, 
que corresponde a metade do nosso peso. No 
organismo, a água transporta alimentos, 
resíduos e sair minerais; lubrifica tecidos e 
articulações; conduz glicose e oxigênio para o 
interior das células, e regula a temperatura 

 

Um adulto é constituído por 
7,000,000,000,000,000,000,000,000,000  

    (7 octilhões) de átomos 
 



Nosso corpo brilha no escuro, mas a luz que 
emite é mil vezes mais fraca do que o que 
nossos olhos podem detectar 

Se o cérebro humano fosse um computador, 
poderia realizar 38 trilhões de operações por 
segundo. O supercomputador mais poderoso 
do mundo, o BlueGene, pode realizar apenas 
0,002% disso 

Seu corpo produz 25 milhões de novas células 
a cada segundo. A cada 13 segundos, você 
produz mais células do que há pessoas nos 
Estados Unidos 



 

O corpo humano de um adulto é composto 
por, aproximadamente, 100 trilhões de células 

 

Com uma média de 70 batidas por minuto, o 

    coração bate 37 milhões de vezes por ano 

 

 Um ser humano adulto possui, em média, 650 
músculos no corpo 
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CENTROS DE FORÇA ou CENTROS VITAIS: são 
captadores, acumuladores e distribuidores de 
energia vital que nutrem órgãos e sistemas de 
nosso corpo físico, interagindo através dos 
plexos, sob a influência da mente. 

 

• Os Espíritos assimilam energias das mais 
diversas, de forma contínua, automática e 
inconsciente, em decorrência de seu maior ou 
menor equilíbrio físico e espiritual. 

 

• O Perispírito metaboliza essas energias nos 
Centros de Força e as distribui em nosso 
organismo. 

 

 

 

 



• Assim, as funções dos centros de força são de 
vitalizar, equilibrar e interagir o corpo físico e 
psíquico, trazendo o desenvolvimento da 
nossa consciência 

• Se apresenta como um círculo de 5 – 8 cm de 
diâmetro 

 









 DIFERENÇA ENTRE PLEXOS E 
CENTROS DE FORÇA 

                  PLEXOS 

• ESTÃO SITUADOS NO 
CORPO FÍSICO  

 

•  SÃO CONJUNTOS E 
AGLOMERADOS DE NERVOS 
E VASOS QUE REGULAM A 
VIDA VEGETATIVA DO 
CORPO HUMANO 

           CENTROS DE FORÇA 

• ESTÃO LOCALIZADAS NO 
PERISPÍRITO 
 

• SÃO ESTAÇÕES DE FORÇA 
ESPIRITUAL OU FLUÍDICA 
 

• FORMAM UM CAMPO 
ELETRO-MAGNÉTICO 
UTILIZADO PELO ESPÍRITO E 
FUNCIONAM EM PLENA 
LIGAÇÃO COM OS PLEXOS 
DO CORPO FÍSICO 



• Sob o comando simultâneo e automático da 
mente do Espírito, os Centros de Força 
transferem o Fluido Cósmico Universal e as 
energias espirituais para os plexos 

• Nas células, por processo ainda desconhecido, 
o Fluido Cósmico é transformado em Fluido 
Vital 

• o padrão vibratório mental de cada Espírito 
determinará a qualidade vital do organismo 
físico 

• o maior desenvolvimento dos centros de força 
acarretará a ampliação da faculdade psíquica 

 



Entre a Terra e o Céu”, temos: 

  

• “Tal seja a viciação do pensamento, tal será a 
desarmonia no centro de força, que reage em 
nosso corpo à essa ou àquela classe de influxos 
mentais.” 

 

• “... Quando a nossa mente, por atos contrários à 
Lei Divina, prejudica a harmonia de qualquer um 
desses fulcros de força de nossa alma, 
naturalmente se escraviza aos efeitos da ação 
desequilibrante, obrigando-se ao trabalho de 
reajuste.” 



• Num corpo saudável, todos esses vórtices 
giram a uma grande velocidade de energia em 
cores diversas, permitindo que a energia flua 
por intermédio do sistema endócrino. 

• Mas, se um desses centros começa a diminuir 
a velocidade de rotação, o fluxo de energia 
fica inibido ou bloqueado; e disso resulta o 
envelhecimento ou a doença. 

 



















 

 





 

 



 

 





Sintomas gerais de disfunção dos 
Centros de Força 



Coronário: enxaquecas nos parietais (topo 
craniano), enxaquecas generalizadas, sono 
alterado, falta de concentração, distúrbios 
neurológicos, desequilíbrios psicológicos, 
inadaptação à realidade... 

Consequências de sua reativação: maior 
espiritualização, equilíbrio orgânico e mental, 
boa memória e consciência no sono (quando o 
cérebro físico consegue registrar e identificar 
as diversas experiências ocorridas com o 
Espírito em seu desprendimento do corpo 
físico). 



CENTRO DE FORÇA CORONÁRIO:  
absorve as energias do cosmo – Fluido Cósmico 

Universal 
capta as energias espirituais – Mediunidade  
 recebe diretamente os estímulos do próprio 

Espírito – pensamentos, sentimentos e seu 
comportamento mental, registrando a natureza 
dessas emanações no organismo  

coordena os demais Centros Vitais 
Localização: no alto da cabeça (topo) 
Ligação: “Glândula Pineal” ou “Epífise”.  
O Centro de Força Coronário é nossa janela para 

Deus e para as forças espirituais – exteriores (dos 
Espíritos) e interior (de nosso próprio “eu 
espiritual”).  

 



Definição Espírita: “É assim que, regendo a 
atividade funcional dos órgãos relacionados pela 
fisiologia terrena, nele (no corpo espiritual ou 
psicossoma – Perispírito) identificamos o centro 
coronário, instalado na região central do cérebro, 
sede da mente, centro que assimila os estímulos 
do Plano Superior e orienta a forma, o 
movimento, a estabilidade, o metabolismo 
orgânico e a vida consciencial da alma encarnada 
ou desencarnada, nas cintas de aprendizado que 
lhe corresponde no abrigo planetário. O centro 
coronário supervisiona, ainda, os outros centros 
vitais que lhe obedecem ao impulso, procedente 
do Espírito...” André Luiz – “Evolução em Dois 
Mundos” – por Chico Xavier 



Frontal ou Cerebral: enxaquecas no frontal ou na zona 
dos olhos, pesadelos e distúrbios do sono, falta de 
criatividade, mau humor, irritabilidade, perda de 
perspectiva e organização, problemas de 
comportamento... 

Consequências de sua reativação: intuição, 
autoconhecimento, maior compreensão e capacidade 
de aprendizado.  

CENTRO DE FORÇA CEREBRAL:  
  administra o funcionamento do sistema endócrino 

(que controla o metabolismo orgânico) 
 coordena o sistema nervoso, desde a captação de 

estímulos sensoriais (pelos neurônio sensitivos), até a 
reação a esses estímulos (pelas células efetoras) 

 é responsável pela percepção e manifestações 
mediúnicas através dos sentidos. 



Localização: entre as sobrancelhas (um pouco mais 
acima).  

Ligação: “Glândula Pituitária” ou “Hipófise” 
O Centro de Força Frontal é a janela da mente, irradiando 

a força do pensamento para dentro e para fora. 
Definição Espírita: “Desses centros secundários, 

entrelaçados no psicossoma (perispírito) e, 
consequentemente, no corpo físico, por redes 
plexiformes (interligadas), destacamos o centro 
cerebral contíguo (imediato) ao coronário, com 
influência decisiva sobre os demais, governando o 
córtice encefálico (crânio) na sustentação dos sentidos, 
marcando a atividade das glândulas endocrínicas e 
administrando o sistema nervoso, em toda a sua 
organização, coordenação, atividade e mecanismo, 
desde os neurônios sensitivos até as células efetoras;” 
André Luiz – “Evolução em Dois Mundos”  

 



    Laríngeo: infecções, problemas respiratórios e na 
fala, insegurança, timidez, dificuldades expor e se 
livrar das angústias... 

  Consequências de sua reativação: maior 
facilidade de expressar-se, saber ouvir a si 
próprio e aos outros, clareza na voz, fluxo 
respiratório natural e maior sensibilidade olfativa. 

    CENTRO DE FORÇA LARÍNGEO:   

coordena a vontade de expressão do Espírito 
através da fala e respiração 

permite as manifestações mediúnicas através da 
fala (psicofonia – fenômeno mediúnico pelo qual 
o Espírito se comunica através da voz do 
médium). 



Localização: em frente da garganta. 

 

Ligação: “Glândula Tireoide”. 

 

O Centro de Força Laríngeo é a porta da 
“expressão”, por onde o “eu” se exterioriza e é 
capaz de torna-se um ser social 

Definição Espírita: “... o centro laríngeo, 
controlando notadamente a respiração e a 
fonação;” André Luiz – “Evolução em Dois 
Mundos”  



Cardíaco: distúrbios cardíacos ou pulmonares, má 
circulação e respiração, doenças sanguíneas, viroses, 
avareza, egocentrismo, desequilíbrio emocional, 
palpitação, angústia, desespero, medo, pânico, 
sentimentos de vingança, ódio, ciúme, inveja...  

Consequências de sua reativação: bom funcionamento 
do coração, dos pulmões, da oxigenação do organismo, 
da circulação sanguínea, emoções elevadas, amor 
altruísta, perdão, paz, generosidade, idealismo, 
despertar afetivo...  

CENTRO DE FORÇA CARDÍACO:  

 equilibra as emoções do Espírito e seus reflexos 

  permite as manifestações mediúnicas através da 
escrita (psicografia mecânica). 



Localização: no centro do peitoral.  

 

Ligação: “Glândula Timo”.  

 

 O Centro de Força Cardíaco é a porta das 
emoções.  

Definição Espírita: “... o centro cardíaco, 
dirigindo a emotividade e a circulação das 
forças de base;” André Luiz – “Evolução em 
Dois Mundos” 



Esplênico: depressão, baixa imunidade, infecções, 
problemas circulatórios, envelhecimento precoce, 
perda de apetite, rancor, descrença, falta de 
autoestima... 

Consequências de sua reativação: resistência 
imunológica, vitalidade, boa disposição. 

CENTRO DE FORÇA ESPLÊNICO:  

absorve as energias vibratórias, vitalizando o 
organismo humano 

coordena a formação e reposição das defesas 
orgânicas através do sangue 

  controla a circulação dos elementos vitais em 
todo o corpo. 



Localização: na altura do baço.  

 

Ligação: “Glândulas Suprarrenais”. 

  

O Centro de Força Esplênico é o gerador da 
vitalidade física.  

Definição Espírita: “... o centro esplênico, 
determinando todas as atividades em que se 
exprime o sistema hemático, dentro das 
variações de meio e volume sanguíneo;” 
André Luiz – “Evolução em Dois Mundos” 



Gástrico: problemas digestivos, úlceras de 
estômago, tumores intestinais, diabete, 
pancreatite, indigestão, anorexia/bulimia, 
hepatite, cirrose, desequilíbrios ad-renais, artrite, 
doenças de cólon do intestino, medos, irritação, 
descontrole, nervosismo, ansiedade, falta de 
concentração, isolamento, insatisfação... 

Consequências de sua reativação: magnetismo, 
harmonia com as energias da Natureza, sensação 
de paz e equilíbrio.  

CENTRO DE FORÇA GÁSTRICO:  

 regula a ação dos fluidos presentes na 
alimentação ingerida e absorvida pelo organismo  

  repara o equilíbrio das funções orgânicas 



Localização: na região Abdominal.  

 

Ligação: “Pâncreas”. 

 

O Centro de Força Gástrico é o regulador da 
fisiologia orgânica 

Definição Espírita: “... o centro gástrico, 
responsabilizando-se pela digestão e absorção 
dos alimentos densos ou menos densos que, 
de qualquer modo, representam concentrados 
fluídicos penetrando-nos a organização;” 
André Luiz – “Evolução em Dois Mundos”  



Genésico: infertilidade, impotência sexual, 
desânimo, fraqueza física... 

 

 Consequências de sua reativação: criatividade, 
alegria, harmonia sexual, confiança pessoal. 

 

CENTRO DE FORÇA GENÉSICO: 

 regula o funcionamento orgânico objetivando 
a reprodução humana  

conecta o organismo às energias da terra 



Localização: abaixo do umbigo.  
 
Ligação: glândulas sexuais, as gônodas (ovário e 

testículo)  
 
É o centro gerador de vida, onde o feto é 

energizado e desenvolve-se.  
Definição Espírita: 
 “... o centro genésico, guiando a modelagem de 

novas formas entre os homens ou o 
estabelecimento de estímulos criadores, com 
vistas ao trabalho, à associação e à realização 
entre as almas.” André Luiz – “Evolução em Dois 
Mundos”  
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 O fluido vital ou princípio vital é uma forma 
modificada do Fluído Cósmico Universal. É o 
elemento básico da vida. É essa força motriz 
dos corpos orgânicos comum a todos os seres 
vivos, desde as plantas até os homens. É o 
fluido elétrico animalizado, designado 
também sob os nomes de fluido magnético ou 
fluido nervoso.  



Fluído Vital presente       Ausência de Fluido Vital 



Finalidade 
 Sendo a força motriz dos seres orgânicos, dá impulsão 

aos órgãos, movimento e atividade à matéria 
organizada 

 É, também, um dos constituintes do Ectoplasma, 
material de que se utilizam os Espíritos desencarnados 
nas manifestações mediúnicas de efeitos físicos. Os 
médiuns aptos à produção de tais fenômenos liberam 
essas energias com mais facilidade. 

 E nos processos de curas espirituais, será o principal 
elemento a ser transfundido para o enfermo. Quem o 
possui em melhor condição pode doá-lo àquele que 
necessita. Nos processos de "moratória espiritual", 
onde o encarnado recebe permissão para continuar na 
Terra por mais alguns anos, estará ele recebendo 
determinada carga de fluido vital, para renovar as suas 
reservas já enfraquecidas. 





 
O perfeito funcionamento dos órgãos poderia 

renová-lo; assim como, também, poderia sofrer um 
processo de deterioração em consequência dos 
maus hábitos físicos e morais. 

 
Portanto, a reposição dessa carga energética vital, 

na quantidade mínima que necessitamos para 
manter a vida, depende de vários fatores, tais 
como: o modo de vida, o meio, a qualidade dos 
pensamentos, dos sentimentos, das sensações, 
entre outros. 

 
Ao nascer, o indivíduo recebe a carga de fluido vital 

necessária ao tempo de vida estimado 
 

 
 



 
A morte ocorre quanto o organismo perde a 

capacidade de produzir e reter certa quantidade 
mínima de fluido vital (morte natural), ou quando 
uma lesão mais séria no corpo físico provoca uma 
taxa de escoamento desse fluido em quantidades 
superiores à sua capacidade de produção (morte 
acidental). 

 
Quando o corpo físico morre, essa energia volta à 

sua origem e o Espírito desencarna ou se liberta. 
Mas, essa energia pode ser gasta mais cedo; e o 
indivíduo retornará para o mundo espiritual antes 
do tempo 





Reposição 

Absorção FCU através dos CENTROS DE FORÇA 
(localizados no perispírito e duplo etérico): 
Principalmente no Centro Coronário, 
transitando para o organismo físico, onde será 
transformado em fluido vital(mitocôndrias) e 
transportado pelo sangue para manutenção 
das atividades de todos os órgãos. 

TRANSFUSÃO FLUÍDICA: Na doação fluídica 
através do pensamento e vontade (prece, 
passe magnético e afins), o fluido vital será 
diretamente assimilado pelo centro frontal e 
coronário do receptor (na proporção de sua 
necessidade e sintonia mental).  



ALIMENTAÇÃO: Enquanto houver vitalidade 
molecular nos organismos, o fluido vital estará 
presente e poderá ser absorvido por outro 
organismo que deles se alimente (juntamente 
com os nutrientes). ] 

 

RESPIRAÇÃO: Além do oxigênio, é possível 
absorver, da atmosfera, o fluido vital liberado 
pelos organismos vivos, que vão se dissipando 
no ar. 







 
REFERÊNCIA 
 
• Livro dos Espíritos – Allan Kardec 
• A Gênese - Allan Kardec 
• Curso Dinâmico de Espiritismo - J. Herculano 

Pires 
• Espirito, Perispirito e Alma - Hernani Guimarães 

Andrade 
• Evolução em Dois Mundos - André Luiz/ Chico 

Xavier 
• Nos Domínios da Mediunidade - André Luiz/ 

Chico Xavier 
• Mediunidade - J. Herculano Pires 

 
 



 
 





É o halo luminoso que irradia a personalidade e 
as características do Espírito.  

Suas características são individuais e expressam o 
estado evolutivo moral e intelectual do Espírito 
que, interpenetrando todo o ser, se expande 
além dele, formando esse halo luminoso de 
características e cores próprias a cada um, 
variáveis e em movimento incessante.  

A aura pode se expandir podendo influenciar os 
que com ela tenham afinidade; e também 
assimilará imposições dos que com ela 
simpatizam ( Espíritos Superiores/ Inferiores )  

     



É constituída a partir dos impulsos mentais do 
Espírito e se irradia através do conjunto de      
forças energéticas do Perispírito, do Duplo 

Etérico e do Corpo Físico 
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