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Não há ninguém que não 
possua bondade inter ior. 
Há, nos refolhos da alma, a 
presença de Deus como luz 
coagulada, aguardando os 
estímulos de fora, a fim de 
brilhar com alta potência. 

Joanna de Ângelis 
(Plenitude) 
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(PROCESSOS MENTAIS E PENSAMENTO)



PROCESSO MENTAL E PENSAMENTO
(A LÂMPADA E A LUZ)



Nos Domínios da Mediunidade - Cap. 5
"A lâmpada em cujo bojo se faz luz arroja de si 
mesma os fotônios que são elementos vivos da 
Natureza a vibrarem no 'espaço físico', através 
dos movimentos que lhes são peculiares, e 
nossa alma, em cuja intimidade se processa a 
ideia irradiante, lança fora de si os princípios 
espirituais, condensados na força ponderável e 
múltipla do pensamento, princípios esses com 
que influímos no 'espaço mental'".



 A emissão de raios de luz é 
consequência do aquecimento 
do filamento da lâmpada pela 
passagem da energia elétrica. 
Portanto, a luz é o efeito de um 
processo.



Processos mentais

• Sistema  de  relações  que  culmina  em 
uma ideia ou conceito;

•Ocorrem na estrutura psíquica;

•Utilizam informação pré-existente.



Informação

•Resultados  de  processos  mentais  anteriores  e  bem 
estabelecidos;

•Não significa que não podem ser alterados;

•A informação, oriunda de processos, podem ser alteradas 
conforme outros conceitos vão se formando.



 O pensamento é consequência dos processos 

mentais. Portanto, o pensamento é um efeito.



A informação é o material utilizado para os 

processos mentais.



O Livro dos Médiuns  
Cap. XIX, item 225

“Os nossos pensamentos não precisam da vestidura da palavra, 
para serem compreendidos pelos espíritos e todos os espíritos 
percebem os pensamentos que lhes desejamos transmitir ...” 
“Assim, quando encontramos em um médium o cérebro 
povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e o 
seu espírito rico de conhecimentos latentes ... de natureza a nos 
facilitarem as comunicações, dele de preferência nos 
servimos ..."



O Livro dos Médiuns  
Cap. XIX, item 225

“Com um médium, cuja inteligência atual, ou anterior, se ache 
desenvolv ida , o nosso pensamento se comunica 
instantaneamente de espírito a espírito, por uma faculdade 
peculiar à essência mesma do espírito.” 
“Efetivamente, quando somos obrigados a servir-nos de 
médiuns pouco adiantados ... nos vemos forçados a lançar 
mão de formas incompletas ... pois somos constrangidos a 
decompor os nossos pensamentos e a ditar palavra por 
palavra, letra por letra ...”



Uma ideia em si não é formada por palavras, mas sua 
interpretação; 
Para ser apresentada ao mundo exterior necessita ser 
codificada em uma linguagem conhecida, isto é, letras que 
formam palavras que, por sua vez, formam frases;  
Este processo mecanicista é, em geral, rudimentar diante 
de outros mais complexos e completos, tal como a 
comunicação mental.

Conclusão



Hierarquização dos processos mentais



Distribuição de conteúdos 
na estrutura mental



Diante de um estímulo 3 
informações são processadas 

e formam o PROCESSO 
MENTAL 1



O indivíduo pode permanecer apenas com um 
conceito a partir do estímulo, mas com o 

aprofundamento de análise, outras informações são 
consideradas, formando novos conceitos.



Partindo de um estímulo, 
3 processos são gerados



A continuação da análise proporcionará conceitos mais 
aprimorados e mais completos.



Neste exemplo, o processo 2 
foi descartado e o processo 4 
surge mais aprimorado, pois 
parte de dois processos 
anteriores.



Neste exemplo, todos os 
processos anteriores são 
considerado, formando um 
resultado ainda mais estável.



Hierarquização dos processos mentais

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P1  P2  P3

P2  P4

P5 Processos de 3º ordem 

Processos de 2º ordem 

Processos de 1º ordem 

Conteúdos base



FÉ

• É possível identificar expressões de fé fanática e de fé 
raciocinada, ambas são demonstrações de “fé”.  

• O mas o que faz uma ser uma expressão do fanatismo e a 
outra ser do raciocínio?  

• A graduação, decorrente de processos mentais bem 
elaborados e da emotividade envolvida.



FÉ - DUAS SITUAÇÕES DISTINTAS PODEM OCORRER:

a) Aquele seguro da sua crença e dos conceitos de Deus, ao se 
deparar com  afirmação da não existência de Deus e conduz um 
raciocínio lógico a este respeito, não se deixará abalar, pois 
chegou aos seus conceitos através de processo mentais 
elaborados e hierarquizados, compreendendo,  inclusive, como 
o outro chegou a conclusões diversas. 

b) Aquele que não estabeleceu seu sistema de crença e valores 
através de processos mentais hierarquizados, se abala com 
ideias contrárias as suas, devido fragilidade psíquica.

Fé raciocinada

Fé fanática
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