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Corpo mental

“RETRATO DO CORPO MENTAL — Para definirmos de alguma sorte, o 
corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é 
reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o 
reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o 
corpo mental (3) que lhe preside a formação.” (continua)



Corpo mental

“O corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos 
estudiosos, é o envoltório sutil da mente, e que, por agora, não 
podemos definir com mais amplitude de conceituação, além daquela 
em que tem sido apresentado pelos pesquisadores encarnados, e isto 
por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. — (Nota do 
Autor espiritual).” André Luiz, Evolução em dois mundos



Corpos espirituais na literatura espírita

CORPO FÍSICO

CORPO ETÉRICO

CORPO ASTRAL

CORPO MENTAL



Os corpos espirituais em estudo

• Corpo Físico

• Duplo Etérico

• Corpo Astral ou Emocional

• Corpo Mental Inferior ou Concreto

• Corpo Mental Superior ou Abstrato

• Corpo Buddhi (ou Búdico)

• Corpo Átmico



Prece: vertical, horizontal e “invocação”

“Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, 
se caracteriza por determinado potencial de 
frequência e todos estamos cercados por 
Inteligências capazes de sintonizar com o nosso 
apelo, à maneira de estações receptoras.”
André Luiz, Entre a terra e o céu



Pensamento e responsabilidade

“Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou 
para o mal. Por isso mesmo, a direção delas permanece afeta à nossa 
responsabilidade. Analisemos com cuidado a nossa escolha, em 
qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer, 
porquanto o nosso pensamento voará, diante de nós, atraindo e 
formando a realização que nos propomos atingir e, em qualquer setor 
da existência, a vida responde, segundo a nossa solicitação.”
André Luiz, Entre a terra e o céu



Sala de trabalhos mediúnicos

• Preparação do ambiente

• Respeito aos horários

• Conversação relacionada ao trabalho mediúnico

• Harmonia do grupo

• Ação da prece (individual e coletiva)

• Respeito aos Espíritos


