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O Pensamento

 Atributo do Espírito
 “Penso logo existo”
 Inteligência e 

Pensamento
 Leon Denis
 Cérebro é a origem do 

pensamento?
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND
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http://stelalecocq.blogspot.com/2012/07/velocidade-do-pensamento.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


“Pensamento e Vida”  Emmanuel – Chico Xavier

Nosso pensamento
cria a vida que procuramos

“Pensamento e Vida” Emanuel – Chico Xavier
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A Fonte Mental

.

Todas as obras humanas
constituem a resultante do
pensamento das criaturas. O
mal e o bem, o feio e o belo
viveram, antes de tudo, na
fonte mental que os produziu.

This Photo by dreamstime.com
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http://stelalecocq.blogspot.com/2012/07/velocidade-do-pensamento.html


O Poder da Criação Mental

 Pensar é criar. 

 Emitimos ondas mentais

 “Ingerimos” pensamentos

 Vivemos no mundo que 
criamos

https://espiritismoeconhecimento.wordpress.com/2014/08/17/pensamento-e-evolucao-espiritual/
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O Poder da Criação Mental

Assim é que nações, cidades, leis são
exteriorizações concretas do
pensamento e o verdadeiro mundo
de um Espírito é aquele criado por
seus pensamentos, atos e aspirações.

https://magusfaber.wordpress.com/2009/10/07/o-poder-dos-simbolos/
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Pensamento e Vontade – E Bozzano

 O pensamento e a vontade 
são duas forças plásticas e 
organizadoras.
 Ideoplastia
 O pensamento não é 

função do cérebro: este, 
sim, é condicionado por 
aquele.
 ”Uma solidez científica 

inabalável".Fonte: autoresespiritasclassicos.com
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Fotos de pensamento

Imagens: autoresespiritasclassicos.com

 Comandante Darget
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Formas de pensamento - 1901
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No plano espiritual

Tudo o que encontramos é resultado da mentalização 
poderosa de Espíritos desencarnados

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC 10

https://essenciaevida10.blogspot.com/2017/04/missao-do-espiritismo.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Recursos no Evangelho

Imagem: www.holyspiritspeaks.org
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A ação da prece

 Dirigindo o pensamento
 Comunicação
 Fluido Universal 

https://noticias.gospelmais.com.br/files/2018/09/oracao-linguagem-de-sinais.jpg
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Habitamos onde nosso pensamento está

Somos envolvidos pela onda 
mental que criamos

Caridade e amor ao próximo 
= alegria, tranquilidade e 
bom ânimo para nós 
mesmos

Imagem: http://blog.canoro.com.br
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Renovação Mental

Cabe ao espírita
buscar sua renovação
mental para que,
conscientemente,
crie uma vida melhor
para si e para os que
o cercam.

https://i2.wp.com/estudos.gospelmais.com.br/files/20
11/07/renovacao-mente.jpg?fit=200%2C134&ssl=1 14



Vigiar

Para manter o nosso equilíbrio espiritual, evitando assim atitudes de 
conseqüências infelizes, devemos vigiar constantemente nosso 
Pensamento, uma vez que ele é materialização dos nossos desejos e 
que se faz perceptível aos desencarnados no plano espiritual.

https://www.periodistadigital.com/imagenes/2014/08/24/rezo.jpg 15



Sintonizar

 Identifiquemo-nos  com o 
pensamento do Mestre em 
seu Evangelho
 Estejamos sintonizados 

com amigos espirituais que 
nos ajudem no trabalho de 
evolução íntima 
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https://dirceurabelo.wordpress.com



Resumindo

“ A sua vida será sempre o que você esteja
mentalizando constantemente.

Em razão disso qualquer mudança real em
seus caminhos, virá unicamente da mudança de
seus pensamentos”

André Luiz
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Nosso pensamento
cria a vida que procuramos.

Emmanuel 
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