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 HISTÓRICO 

• O Fenômeno de Hydesville, ocorrido em 31 de 
março de 1848, em que duas crianças 
conversaram, através de pancadas, com um 
Espírito já desencarnado, deu início ao estudo 
dos fatos mediúnicos. Após este episódio, o 
fenômeno das mesas girantes, que assolou os 
Estados Unidos e a Europa, serviu de 
brincadeiras de salão, quando as mesas 
dançavam, escreviam batiam o pé e até 
falavam. É dentro desse contexto que surge a 
Doutrina Espírita. 



• Das brincadeiras de salão, surge Hipollyte Léon 
Denizard Rivail — Allan Kardec—, um estudioso 
do magnetismo e do método teórico 
experimental em ciência. Havendo uma 
disseminação muito grande dos fenômenos das 
mesas girantes, Kardec, ainda Hipollyte, foi 
convidado para assistir a uma dessas sessões, 
pois o seu amigo Fortier, magnetizador, dissera 
que além da mesa mover-se ela também falava. É 
aí que entra o gênio inquiridor do pesquisador 
teórico experimental. Assim, retruca: só se ela 
tiver cérebro para pensar e nervos para sentir e 
que possa tornar-se sonâmbula. A partir daí, 
começa a freqüentar essas sessões, culminando, 
mais tarde, com a publicação de O Livro dos 
Espíritos, em 18/04/1857 



 

  PROCEDIMENTO DE KARDEC 
• No livro Obras Póstumas, Allan Kardec escreve: "Até ali, as 

sessões em casa do Sr. Baudin nenhum fim determinado 
tinham tido. Tentei lá obter a resolução dos problemas que 
me interessavam, do ponto de vista da Filosofia, da 
Psicologia, e da natureza do mundo invisível. Levava para 
cada sessão uma série de questões preparadas e 
metodicamente dispostas. Eram sempre respondidas com 
precisão, profundeza e lógica. A partir de então, as sessões 
assumiram caráter muito diverso. Entre os assistentes 
contavam-se pessoas sérias, que tomaram por elas vivo 
interesse e, se me acontecia faltar, ficavam sem saberem o 
que fazer. As perguntas fúteis haviam perdido, para a 
maioria, todo atrativo. Eu, a princípio, cuidara apenas de 
instruir-me; mais tarde, quando vi que aquilo constituía um 
todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a idéia 
de publicar os ensinos recebidos, para a instrução de toda a 
gente 



   

    Foram aquelas mesmas questões que, sucessivamente 
desenvolvidas e completadas, constituíram a base 
de O Livro dos Espíritos ... Estava concluído, em grande 
parte, o meu trabalho e tinha proporções de um livro. 
Eu, porém, fazia questão de submetê-lo ao exame de 
outros Espíritos, com o auxílio de diferentes médiuns ... 
Foi assim que mais de dez médiuns prestaram concurso 
a esse trabalho. Da comparação e da fusão de todas as 
respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes 
remodeladas no silêncio da meditação, foi que elaborei 
a primeira edição de O Livro dos Espíritos, entregue à 
publicidade em 18 de abril de 1857." (1975, p. 269-
270) 

•   



 

18-abr-1857  



 
 

1.As causas primárias  
2.Mundo espírita ou mundo 
dos Espíritos  
3.Leis morais  
4.Esperança e consolação  



 
O Livro dos Espíritos: lançado por Allan Kardec 
em 1857, é o principal livro da Doutrina Espírita. 
Podemos chamá-lo de espinha dorsal, pois 
sustenta todas as outras obras doutrinárias. 
Divide-se em quatro partes: “As causas 
primárias”; “Mundo espírita ou dos Espíritos”; “As 
leis morais”; e “Esperanças e consolações”. É 
composto de 1018 perguntas feitas por Kardec 
aos Espíritos superiores responsáveis pela vinda 
do Espiritismo aos homens. O que é Deus? De 
onde viemos? Para aonde vamos? O que estamos 
fazendo na Terra? Estas são algumas das questões 
respondidas pela falange do Espírito de Verdade. 



• Esta obra é a pedra fundamental da Doutrina dos 
Espíritos; o primeiro dos cinco livros básicos que 
compõem a Codificação do Espiritismo, reunindo 
os ensinos dos Espíritos Superiores através de 
médiuns de várias partes do mundo. Ele é o 
marco inicial de uma doutrina que trouxe uma 
profunda repercussão no pensamento e na visão 
de vida de considerável parcela da Humanidade, 
desde 1857, data da primeira edição francesa. 
Estruturado em quatro partes e contendo 1.018 
perguntas formuladas pelo Codificador, aborda os 
ensinamentos espíritas, de uma forma lógica e 
racional, sob os aspectos científico, filosófico e 
religioso. 

 



 

• Independentemente de crença ou convicção 
religiosa, a leitura de “O Livro dos Espíritos” será 
de imenso valor para todos, porque trata de 
Deus, da imortalidade da alma, da natureza dos 
Espíritos, de suas relações com os homens, das 
leis morais, da vida presente, da vida futura e do 
porvir da Humanidade, assuntos de interesse 
geral e de grande atualidade. 

 



 

jan-1861  



 
 

1.Noções preliminares do 
mundo espiritual  
2.Manifestações espíritas  



   O Livro dos Médiuns: teve seu lançamento em 
1861. Nele, Allan Kardec mostra os benefícios 
e os perigos da mediunidade, ou seja, o canal 
que liga o homem encarnado ao mundo 
espiritual. Demonstra que embora todos os 
seres vivos possuam esta abertura de contato, 
há aqueles que a têm de uma forma mais 
abrangente. Kardec e os Espíritos superiores 
alertam sobre a sutileza desta faculdade, para 
que uma pessoa possa contatar os Espíritos 
sem ser prejudicada por entidades maléficas, 
descontrolando sua mediunidade. 



• Esta é a segunda das cinco obras que 
constituem a Codificação da Doutrina Espírita. 
Reúne “o ensino especial dos Espíritos sobre a 
teoria de todos os gêneros de manifestações, 
os meios de comunicação com o mundo 
invisível, o desenvolvimento da mediunidade, 
as dificuldades e os tropeços que se podem 
encontrar na prática do Espiritismo”. 
Apresenta ainda, na parte final, precioso 
vocabulário básico espírita. 

 



• De leitura e consulta indispensável para os 
espíritas, este livro será sempre uma preciosa 
fonte de conhecimento também para qualquer 
pessoa indagadora e atenta ao fenômeno 
mediúnico, que se manifesta crescentemente no 
mundo inteiro, dentro ou fora das atividades 
espíritas. Sendo os homens parte integrante do 
intercâmbio entre os dois planos da vida, o 
material e o espiritual, o melhor é que 
conheçamos, e bem, os mecanismos desse 
relacionamento. “O Livro dos Médiuns” é o 
manual mais seguro para todos os que se 
dedicam às atividades de comunicação com o 
mundo espiritual. 

 



abr-1864  



 
 

1.As ações comuns da vida do 
Cristo  
2.Os milagres  
3.As predições  
4.As palavras que serviram 
para estabelecer os dogmas da 
igreja  
5.O ensinamento moral  



   O Evangelho Segundo o Espiritismo: editada 
em 1864, esta obra pode ser entendida como 
a parte moral da Doutrina Espírita. Nela, 
Kardec e os Espíritos superiores comentam 
numa linguagem acessível as principais 
passagens da vida de Jesus. Explicam suas 
parábolas e demonstram a grandiosidade do 
Mestre nos seus ensinos, dando-nos, além 
disso, conselhos importantes sobre nossa 
conduta diária frente às dificuldades e dúvidas 
da vida 



 

• Terceira das cinco obras que constituem a 
base da Codificação Espírita, “O Evangelho 
segundo o Espiritismo” encerra um conjunto 
de ensinamentos de cunho moral transmitidos 
por Espíritos Superiores, organizados e 
comentados por Allan Kardec. 

 

• É obra eminentemente consoladora, de cunho 
evangélico, que trará ao leitor a verdadeira e 
importante dimensão da figura de Jesus. 



• Esta obra encerra a essência do ensino moral 
de Jesus e por isso constitui o abrigo onde os 
adeptos de todas as religiões – e mesmo os 
que não têm religião – podem reunir-se, 
porquanto oferece um roteiro seguro para a 
nossa reforma íntima, objetivo apontado pelo 
Cristo como indispensável para alcançarmos a 
felicidade vindoura, a paz interior, essa 
conquista que somente a observância plena 
das leis divinas pode proporcionar ao Espírito 
na sua caminhada evolutiva para Deus. 

 



 

ago-1865  



1.A morte, o céu, o inferno, o 
purgatório, penas eternas, 
anjos e demônios, a evocação 
dos mortos  



 
 

2.Classificação por categorias 
das inúmeras provas da 
sobrevivência da alma obtidas 
por meio das comunicações  



 

2.1. Espíritos felizes  
2.2. Espíritos em situação 
mediana  
2.3. Espíritos sofredores  
2.4. Suicidas  
2.5. Criminosos arrependidos  
2.6. Espíritos endurecidos  
2.7. Espíritos terrestres  



   O Céu e o Inferno: Kardec lançou este livro em 
1865. Através da evocação dos Espíritos de 
pessoas das mais diferentes classes sociais, 
crenças e condutas, demonstra-nos como foi a 
chegada e a vivência espiritual destes seres 
após o seu desencarne. Rainhas, camponeses, 
religiosos, assassinos, ignorantes e intelectuais 
são alguns dos que contam o que os 
aguardava depois de suas atitudes terrenas e 
como poderão ser suas vidas futuras. 



 

• Esta é a quarta das cinco obras básicas que 
compõem a Codificação do Espiritismo. Seu 
principal escopo é explicar a justiça de Deus à 
luz da Doutrina Espírita. Objetiva demonstrar 
a imortalidade do Espírito e a condição que 
ele usufruirá no mundo espiritual, como 
consequência de seus próprios atos. Divide-se 
a obra em duas partes: 



• A primeira parte estabelece um exame 
comparado das doutrinas religiosas sobre a 
vida após a morte; mostra fatos como a morte 
de crianças, seres nascidos com deformações, 
acidentes coletivos e uma gama de problemas 
que só a imortalidade da alma e a 
reencarnação explicam satisfatoriamente. 
Kardec procura elucidar temas como: anjos, 
céu, demônios, inferno, penas eternas, 
purgatório, temor da morte, a proibição 
mosaica sobre a evocação dos mortos, etc. 
Apresenta também a explicação espírita 
contrária à doutrina das penas eternas. 

 



 

• A segunda parte, resultante de um trabalho 
prático, reúne exemplos acerca da situação da 
alma durante e após a desencarnação. São 
depoimentos de criminosos arrependidos, de 
espíritos endurecidos, de espíritos felizes, 
medianos, sofredores, suicidas e em expiação 
terrestre. 

 



 

jan-1868  



 

 
1.A gênese  
2.Os milagres  
3.As predições  



 
A Gênese: nesta obra, de 1868, Kardec explica 
a Gênesis Bíblica, a formação do Universo, 
demonstrando a coerência da mesma quando 
confrontada com os conhecimentos 
científicos, despida das alegorias próprias da 
época em que foi escrita. Expõe o que são os 
milagres, explicados pelas leis da natureza, 
produtos da modificação dos fluidos que nos 
cercam. Enfim, faz a religião e a ciência 
caminharem juntas, fortalecendo a fé dos que 
crêem em Deus. 



 

• Quinta e última das obras básicas da 
Codificação do Espiritismo, “A Gênese – os 
Milagres e as Predições segundo o 
Espiritismo” é um livro que, conhecido e 
estudado, proporciona uma oportunidade 
excepcional de imersão em grandes temas de 
interesse universal, abordados de forma 
lógica, racional e reveladora. 

•  
 



 
• Divide-se a obra em três partes: na primeira parte 

analisa a origem do planeta Terra, de forma 
coerente, fugindo às interpretações misteriosas e 
mágicas sobre a criação do mundo; na segunda 
parte aborda a questão dos milagres, explicando 
a natureza dos fluidos e os fatos extraordinários 
contidos no Evangelho; na terceira parte enfoca 
as predições do Evangelho, os sinais dos tempos e 
a geração nova, que marcará um novo tempo no 
mundo com a prática da justiça, da paz e da 
fraternidade. Os assuntos apresentados nos 
dezoito capítulos desta obra têm como base a 
imutabilidade das grandiosas Leis Divinas. 

•  
 



 

3.03.2015 01-jan-1858 a 31-mar-1869  

 

1859  



   

   O Que é o Espiritismo: esta obra encerra, de 
forma compacta, uma introdução aos 
conceitos do Espiritismo e ao conhecimento 
do mundo invisível, um resumo da Doutrina 
Espírita, além de esclarecimentos em relação 
às principais dúvidas e objeções mais comuns 
que se levantam em relação à Doutrina 
Espírita. 

•   



• Divide-se em 3 capítulos: o primeiro, sob a forma 
de diálogos com um crítico, um céptico e um 
padre, traz respostas àqueles que desconhecem 
os princípios básicos da Doutrina, bem como 
apropriadas refutações aos seus contraditores; o 
segundo capítulo expõe partes da ciência prática 
e experimental, caracterizando-se como um 
resumo de “O Livro dos Médiuns”; no terceiro 
capítulo é publicado o resumo de “O Livro dos 
Espíritos”, com a solução, apontada pela Doutrina 
Espírita, de problemas de ordem psicológica, 
moral e filosófica. 

• O volume inclui também a biografia de Allan 
Kardec, por Henri Sausse. 

 



    Revista Espírita: Periódico mensal, a “Revista Espírita - 
Jornal de Estudos Psicológicos” foi publicada, sob a 
responsabilidade direta de Allan Kardec, no período de 
janeiro de 1858 a março de 1869, doze volumes anuais, 
ano de sua desencarnação, passando, a partir de então, 
a ser administrada pelos seus continuadores até os 
nossos dias. Os exemplares referentes aos anos de 
1858 a 1869 foram editados em língua portuguesa, 
agrupados em doze volumes anuais. 

• Esta importante revista foi utilizada por Allan Kardec 
como uma espécie de tribuna livre, na qual sondava a 
reação dos homens e a impressão dos Espíritos acerca 
de determinados assuntos, ainda hipotéticos ou mal 
compreendidos, enquanto lhes aguardava a 
confirmação, através do critério da concordância e da 
universalidade do ensino dos Espíritos. 



• Inúmeros capítulos dos livros básicos da 
Codificação, na íntegra ou com pequenas 
modificações, vieram à luz por meio da “Revista 
Espírita”. Através de suas páginas admiráveis 
desfilam os assuntos mais diversos, desde a 
fenomenologia mediúnica nos seus variados 
matizes, até as dissertações da mais pura moral 
evangélica, a vida no mundo espiritual, a sorte 
futura reservada aos que praticam e aos que não 
praticam o bem, a justiça da reencarnação, a 
bondade e a misericórdia divinas, enfim, os 
princípios fundamentais em que se assenta o 
Espiritismo. 

 

 



•  É um jornal de estudos psicológicos, em fascículos 
mensais, redigidos e publicados pelo próprio Kardec. A 
coleção completa consta de 12 volumes, resultantes de 
onze anos e quatro meses de trabalho intensivo. Ela 
mostra toda a história do Espiritismo, em seu processo 
de desenvolvimento e propagação. De modo geral, a 
Revista Espírita contém: 

• a) relato de manifestações físicas e inteligentes de 
Espíritos, tais como aparições, ruídos, batidas, 
materializações, evocações etc. 

• b) o ensino dos Espíritos sobre as coisas do mundo 
visível e invisível, sobre as ciências, a moral, a 
imortalidade da alma, a natureza do homem e seu 
futuro etc. 

• c) a história do Espiritismo, suas relações com outras 
ciências, com o magnetismo, com o sonambulismo etc. 

 



 

jan-1890  



 

 

   Obras Póstumas: Obra publicada após a 
desencarnação de Allan Kardec, apresenta, 
inicialmente, uma  biografia do Codificador, 
seguida do discurso pronunciado por Camille 
Flammarion junto ao túmulo de Kardec 
quando do sepultamento do seu corpo físico. 



• Reunindo importantes registros deixados por 
Allan Kardec, acerca de pontos doutrinários e 
fundamentais do Espiritismo, divide-se este 
trabalho em duas grandes partes: a primeira 
aborda assuntos como: caráter e conseqüências 
religiosas das manifestações dos Espíritos, as 
cinco alternativas da Humanidade, questões e 
problemas, as expiações coletivas, liberdade, 
igualdade e fraternidade, música espírita, a morte 
espiritual, a vida futura; a segunda parte inclui 
apontamentos em torno da iniciação espírita e o 
roteiro missionário de Kardec, assim como uma 
“exposição de motivos”, apresentada na 
“Constituição do Espiritismo”, como precioso 
legado do mestre lionês às sociedades espíritas 
do futuro. 
 



   Viagem Espírita: Esta obra é o relato da 
viagem realizada pelo Codificador no ano de 
1862, que o levou a mais de vinte cidades, nas 
quais presidiu aproximadamente 50 reuniões 
organizadas pelas entidades espíritas das 
localidades visitadas. 

• Para Kardec essa viagem teve a finalidade de 
avaliar a situação em que se encontrava a 
Doutrina Espírita e levar ao conhecimento 
geral as orientações necessárias aos 
organizadores dos diferentes Centros. 

 



• Nos três discursos pronunciados por Kardec, 
em Lyon e Bordeaux, foram feitas valiosas 
considerações sobre a conduta dos espíritas, 
as atividades dos grupos e importantes temas 
que envolvem os adeptos. 

• O Codificador oferece também instruções 
particulares aos grupos em resposta a diversas 
questões propostas e, por fim, um Projeto de 
Regulamento para o uso de grupos e 
pequenas Sociedades Espíritas. 

  









“Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma 
causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da 

grandeza  do efeito”. 


