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Apresentação 

Em nossos estudos anteriores, mais 

precisamente na apostila nº 2, citamos que 

o Duplo Etérico contribui e é formado pela 

substância que é um subproduto do 

processo de transformação dos fluídos 

vitais em energia. A esta substância a 

doutrina espírita dá o nome de 

Ectoplasma. 

Embora para a ciência acadêmica o termo 

‘ectoplasma’ seja usado para designar a 

parte da célula que fica entre a membrana 

e o núcleo ou, a porção periférica do 

citoplasma, para os espíritas o ectoplasma 

é geralmente conhecido como um plasma 

de origem psíquica; que se exsuda 

principalmente do médium de efeitos 

físicos e algo dos outros médiuns.  

Doravante vamos mais fundo no tema e 

compreender sua participação, 

imprescindível, nos fenômenos mediúnicos 

inclusive nas projeções astrais. 

Aspectos relacionados à Projeção 

Astral 

3. Ectoplasma 

Vamos refletir um pouco... 

a. Você se lembra, sabe o que é 

Ectoplasma? 

b. De onde é gerado o Ectoplasma? 

c. Quais as principais funções do 

Ectoplasma? 

d. Qual a relação do Ectoplasma com 

a Projeção Astral? 

3.1 Introdução 

Quando nos referimos ao Ectoplasma 

temos que ter ciência de que se trata de 

uma substância delicadíssima que se situa 

entre o perispírito e o corpo físico. Embora 

seja algo disforme, é dotado de forte 

vitalidade, motivo pelo qual serve de 

alavanca para interligar os planos, físico e 

espiritual. 

Se fossemos analisar, trecho a trecho do 

parágrafo anterior, daria para 

destrincharmos, se não todos, muitos dos 

assuntos sobre o tema em questão. 

Entretanto, ainda servindo como 

introdução ao tema, a obra “Nos Domínios 

da Mediunidade” psicografada por 

Francisco Cândido Xavier e ditada pelo 

Espírito André Luiz, diz no capítulo 28: 

“O veículo físico, sob o domínio dos 

técnicos do nosso plano, começou a expelir 

o ectoplasma, qual pasta flexível, à 

maneira de uma geleia viscosa e 

semilíquida, através de todos os poros e, 

com mais abundância, pelos orifícios 

naturais boca, narinas e ouvidos, também 

do tórax e dos dedos. A substância, 

caracterizada por um cheiro especialíssimo, 

que não conseguimos descrever, escorria 

acumulando-se na parte inferior do 

organismo medianímico, onde apresentava 

o aspecto de grande massa 

protoplasmática, viva e tremulante. Em 

derredor, grande massa de substância 

ectoplásmica leitosa-prateada, amontoava-

se, abundante.” 

 

3.2 Formação 

O Ectoplasma é uma substância secretada 

de organelas celulares, principalmente de 

mitocôndrias e complexo reticulo 

endoplasmático (Figura 1); locais onde 

respectivamente servem para geração de 
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energia através da Respiração Celular e 

para o armazenamento de proteínas 

geradas no núcleo da célula. 

Figura 1 

 

 

Haja vista que o ectoplasma é produto da 

transformação dos fluídos vitais em 

energia, deduzimos que a qualidade do 

ectoplasma está vinculada a qualidade dos 

fluídos vitais que adquirimos. 

Dessa forma então, vamos supor que haja 

uma pessoa com as seguintes 

características: tenha uma respiração 

curta, a qual pode denotar ansiedade; beba 

menos que 1 litro de água diariamente; 

consuma alimentos ricos em gordura 

animal e açúcar; deixa-se envolver 

emocionalmente de forma negativa com o 

cotidiano do trabalho e pegue pouco sol. 

Qual você acredita que será a qualidade do 

seu ectoplasma? Fica a reflexão. 

Apesar da semelhança que alguns pensam 

existir - ou até mesmo afirmar que são a 

mesma coisa -, entre ectoplasma e fluído 

vital, eles não são a mesma coisa. Vamos 

compreender essa diferença.       

 

3.2.1 Fluído Vital e Ectoplasma 

Fluido Vital é a energia que o Espírito 

necessita para sua experiência 

encarnatória; os fluídos vitais 

transformam a matéria inorgânica em 

orgânica e animalizam a matéria. Já o 

Ectoplasma é a substância que liga e 

fixa o corpo espiritual ao organismo 

físico. Nós somente o produzimos 

quando estamos encarnados.  

Assim como o cimento une os tijolos de 

um edifício, o Fluido Vital é o elo vital 

ou, o elemento que associa os átomos, 

as moléculas e as células dentro de um 

mesmo corpo. O Ectoplasma é o 

elemento que une o espírito à matéria, 

prendendo o perispírito pelo lado de 

dentro do corpo físico.   

Observe estas explicações no esquema 

1 abaixo: 

Esquema 1 

 

 

Contudo, é necessário analisarmos outro 

aspecto na formação do ectoplasma. Se o 

Duplo Etérico é o responsável por filtrar as 

energias sutis e torná-las mais densas e, 

dessa maneira, o organismo físico humano 

absorvê-las, o Duplo Etérico pode ser então 

considerado um elemento preponderante 

na formação do ectoplasma.  
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3.3 Características do Ectoplasma  

Na Introdução desta apostila, falamos que 

o ectoplasma é uma substância 

delicadíssima [...] algo disforme; além 

destas características, pode-se destacar 

que ele não apresenta comportamento 

definido de matéria nem de fluido, 

aproximando-se de um e de outro 

conforme a capacidade do grupo 

mediúnico. É interessante destacar que o 

ectoplasma pode servir para gerar 

fenômenos de efeitos físicos, tais como 

modelar sua obra em espectro ou, 

organelas. Entretanto ele é de difícil 

manipulação, sendo pegajoso e não se 

molda facilmente; por isso exige 

treinamento e técnicas para que os 

espíritos o utilizem. 

Figura 2 - Este é o Geleia, um espírito com seu 
perispírito materializado. Mas atenção: não é o 
espírito que se materializa e sim o ectoplasma que 
se adere a forma do perispírito do espírito. 

 

 

Apresenta-se viscoso, esbranquiçado 

(quase transparente, com reflexos leitosos) 

e é evanescente sob a luz.  

Nas entrelinhas 

Saiba você que para os espíritos 
desencarnados, o Ectoplasma se 
caracteriza como sendo uma substância 
de origem psíquica. Daí cabe uma 
pergunta: Quando pensamos, sentimos e 
agimos, liberamos energia ou, 
ectoplasma? 

O ectoplasma sofre muito a influência da 
luz do dia e da luz branca, ocorrendo 
interferências no fenômeno. Por isso o 
ideal é utilizar uma luz de tom 
avermelhado. 

È interessante ressaltar que mesmo nas 
materializações, o ectoplasma utilizado 
assim como em outros fenômenos 
mediúnicos como na projeção astral, não é 
somente do médium. Torna-se nesses 
casos a utilização do chamado ectoplasma 
elaborado. Falaremos dele mais adiante.  

3.4 Funções do Ectoplasma  

Agora vamos procurar elucidar a 

importância do entendimento e estudo 

sobre o ectoplasma. Se o Duplo Etérico é 

responsável por segurar o espírito pelo 

lado de fora do corpo físico, o ectoplasma 

é o elemento que segura o nosso espírito 

do lado interno do corpo humano.  

Além do mais, você sabia que é através 

dele que os espíritos podem atuar sobre a 

matéria e ele serve de alavanca para 

interligar os planos, físico e espiritual? Sem 

o ectoplasma não haveria intermediação 

dos espíritos desencarnados sobre a 

matéria; consequentemente não só os 

fenômenos mediúnicos ocorridos no na 

terceira dimensão estariam 

comprometidos, mas também os trabalhos 

de amparo no plano espiritual não 

ocorreriam. 

Tanto na materialização, por exemplo, 

assim como nas projeções astrais e em 

outros trabalhos mediúnicos, o ectoplasma 

utilizado não é apenas o gerado pelo 

organismo humano. 

Na obra “Nos Domínios da Mediunidade”, 

Áulus categoriza o ectoplasma em três 

grupos, conforme segue abaixo: 
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a) Fluidos A – representando as 

forças superiores e sutis da 

esfera espiritual;  

b) Fluidos B – recursos do 

médium e dos companheiros 

que o assistem;  

c) Fluidos C – energias tomadas à 

natureza terrestres.  

Os “Fluidos A” podem ser os mais puros e 

os “Fuidos C” podem ser os mais dóceis; já 

os “Fluidos B”, nascidos da atuação dos 

companheiros encarnados e, muito 

notadamente, do médium, são capazes de 

estragar os mais nobres projetos. 

Com a junção desses três elementos, têm o 

que se chamou por Ectoplasma Elaborado: 

Figura 3 - Formação do ectoplasma elaborado 

 

 

3.5 Aplicações do Ectoplasma  

Doravante vamos ver de forma prática 

como e quando o ectoplasma é 

utilizado. 

Entretanto vale ressaltar algo muito 

importante. Diante de todo o conteúdo 

exposto nas três primeiras apostilas em 

nossos estudos, o estudante atento já 

deve ter começado a compreender que 

a elevação moral capacita o médium a 

servir a Luz com auxilio dos espíritos 

benfeitores, pois a sua vigilância 

harmoniza as suas energias e contribui 

para o trabalho em grupo. 

Sendo assim, podemos elencar quando 

a aplicação do ectoplasma é 

pertinente, notando que ele é 

importante nos trabalhos de cura, 

conforme mostra a figura 4: 

 Analgesia 

 Regeneração tecidual 

 Função hormonal 

 Catabolismo / Anabolismo 

 Excitatória/ Relaxante 

 Cerebral / Motora 

 

Figura 4 - Ajuda nas curas espirituais. O médium 
doa seu ectoplasma para que o plano espiritual faça 
as cirurgias e os curativos espirituais.  

 

 

 

Além destes, pode-se destacar a aplicação 

imprescindível de ectoplasma no trabalho 

de projeção astral, como os mencionados e 

expostos nas figuras a seguir. 

Nas entrelinhas 

Seria correto afirmarmos que o fato de uma 

pessoa captar energia de maneira satisfatória 

seguindo o que é necessário e vigiar-se 

moralmente, não garante que ela doe 

Ectoplasma? 
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Figura 5 - O ectoplasma é utilizado para retirada de 
obsessores. 

 

Figura 6 - Ajuda na retirada do ectoplasma dos 
desencarnados que morreram prematuramente. 

 

 


