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Foi nesta casa que
o prof. Rivail
recebeu as
primeiras
informações sobre
sua missão.

7 de maio de 1856 na
casa do Sr. Roustan;
médium Srta. Japher.

Psicografia
No início Kardec utilizava
um novo mecanismo baseado em
uma prancheta com um orifício
oblíquo onde se colocava um
lápis; outras vezes se
utilizava uma cesta com um
lápis no centro. Estes
aparelhos foram utilizados
para receber as respostas dos
espíritos sobre as razões para
as comunicações e osJulie
novose Caroline Baudin,
ensinamentos.
dois adolescentes de 14 e
16 anos de idade,
respectivamente, foram os
médiuns que Kardec
utilizou com mais
frequência no início.

Indireta

CESTAS OU PRANCHETAS

Direta
MÃO

Com o tempo as cestas e
pranchetas deixaram de
ser utilizadas e as mãos
dos médiuns tomaram seu
lugar; um fenômeno
conhecido como
“psicografia”.

“(...) A CESTA EM SI NÃO SE TORNA INTELIGENTE E
APENAS SERVE COMO INSTRUMENTO DE UMA
INTELGÊNCIA...” § O Livro dos Médiuns 157

Carlotti Friedrich
Tiedeman - professor de
zoologia e anatomia em
Heidelberg
Rene Taillandier – aluno
de Rivail e membro da
Academia de Ciência

Victorien Sardou –
médium dramaturgo
pictográfico

Camille Flammarion –
cientista astrofísico

Pediram para Rivail analisar e
organizar mais de 50 cadernos
com anotações recebidos por
médiuns.

“Foi então
necessário
agir não com
sutileza, mas
com cautela,
…”
Kardec entendeu que para preparar um
cabedal completo de conhecimento era
necessário preparar metodologicamente as
questões que seriam dirigidas aos espíritos
todas as semanas.

•“(...)

“recebiam
comunicações de quase mil
Centros Espíritas sérios”

• Contatos descritos por Kardec
em seus livros:
– 37 países:
– Europa (18),
– América (8),
– Africa (5),
– Asia (6),
– 268 cidades.
(Fernandes, 2004)

Controle Universal dos Princípios Espíritas
• Eles estão espalhados do polo
Norte ao polo Sul
• Eles foram trazidos por médiuns
de países diferentes

• Não depende de uma pessoa única
• Não tem nacionalidade

• Não ascende de nenhuma religião
conhecida
• Não possui classe social

• São transmitidos gradualmente por
espíritos iluminados
Do Evangelho Segundo o Espiritismo

O Livro dos Espíritos
Abril, 1857

“Foi pela comparação e
equivalência das
respostas, que estavam
coordenadas,
classificadas e muitas
vezes revisadas no
silêncio da meditação,
que compilei a primeira
edição do Livro dos
Espíritos.”

A 18 de abril de 1857, um
sábado de primavera, o Livro dos
Espíritos e Allan Kardec foram
apresentados ao público na
livraria Dentu, na Galeria de
Orleans nr 13 em Paris.

Fatos Interessantes
• Ninguém quis investir na publicação do
Livro dos Espíritos
• Primeira edição = 1.200 cópias
• Kardec publicou o livro com seus
próprios recursos
• O sucesso da publicação foi imediato e
inesperado
• Transformou-se em um best-seller na
sua categoria
• O Livro dos Espíritos foi reimpresso 15
vezes ainda quando Kardec estava vivo

A Sociedade Parisiense para Estudos Espíritas e a Revista Espírita
No ano de 1858, logo após
a publicação do Livro dos
Espíritos, Allan Kardec
fundou a Sociedade
Parisiense para Estudos
Espíritas e publicou a
primeira edição da Revista
Espírita, um jornal para
Estudos Psicológicos.

Allan Kardec foi o editor chefe da
Revista Espírita até sua morte a 31 de
março de 1869. Por isso os doze volumes
da Revista Espírita são parte integral
da codificação e tem um papel muito
importante nela.

Allan Kardec
Desde o seu primeiro contato com os
espíritos em 1855, Kardec gastou 14
anos organizando o Espiritismo, o que
terminou a 31 de março de 1869, quando
desencarnou devido a um aneurisma.

Sumário das obras básicas do Espiritismo

O Livro dos Espíritos
• Publicado em 18 de abril de

1957, é o principal livro do
Espiritismo. Pode ser
considerado a espinha dorsal
da doutrina porque é o apoio
de todas os outros livros
doutrinários. Está dividido em
quatro partes:

–
–
–
–

Das causas primárias
Do mundo dos Espíritos
Das leis morais
Das esperanças e
consolações
• Contém todas as 1019+
perguntas que Kardec fez
aos espíritos superiores
que foram responsáveis por
trazer o Espiritismo para a
humanidade. “Que é Deus”,
“De onde nós viemos?” “Para
onde estamos indo?” “O que
estamos fazendo na Terra?”
Estas são algumas das

O Livro dos Médiuns
• Publicado em 15 de janeiro
de 1861. Contém os
benefícios e os perigos da
mediunidade, isto é,
relata sobre o canal que
conecta pessoas encarnadas
com o mundo espiritual.

• Mostra que apesar de

todos os seres
humanos terem a
capacidade, há
aqueles que a possuem
num sentido maior.
Kardec e os espíritos
superiores falam como
esta faculdade
permite uma pessoa
contactar os
espíritos sem ser
prejudicada por

O Evangelho Segundo o Espiritismo
• Publicado em 15 de

abril de 1864, este
livro pode ser
entendido como a parte
moral da doutrina
Espírita.

• Neste livro Kardec e

os espíritos
superiores comentam em
uma linguagem fácil
algumas das principais
passagens de Jesus.
Eles explicam Suas
parábolas e mostram a
grandiosidade dos
ensinamentos do Mestre
também dando conselhos
importantes sobre
nossa conduta diária
quando enfrentamos
dificuldades e

O Céu e o Inferno
• Kardec publicou este

livro em 1 de agosto de
1865. Através da
evocação de espíritos de
todas as classes
sociais, credos, e
comportamentos, ele nos
mostra como eles
chegaram ao mundo
espiritual após suas
mortes.

• Rainhas, fazendeiros,

pessoas religiosas,
assassinos, ignorantes e
intelectuais, estes são
alguns que voltaram para
contar o que os
aguardava após a jornada
terrena e como foi sua
vida futura.

A Gênese
• Neste livro publicado em

6 de janeiro de 1868,
Kardec explica a Gênesis
Bíblica, como o Universo
foi formado e demonstra
sua racionalidade quando
comparado com o
conhecimento científico,
sem as alegorias do tempo
em que foi escrita.

• Ele descreve o que são os
milagres de acordo com as
leis da natureza; são
produtos da alteração das
energias que nos
circundam.

• Por fim, ele coloca

religião e ciência ladoa-lado, fortalecendo a fé
naqueles que acreditam em
Deus.

Allan Kardec desencarnou
como viveu:
TRABALHANDO.
Ele estava entregando
uma edição da Revista
Espírita para um
funcionário de uma livraria
que acabara de comprá-la.
Ele se curvou e sem
pronunciar uma única
palavra, desencarnou.

A Doutrina Espírita
150 anos de luz e paz
• 1857 – O Livro dos Espíritos
• 1858 – ‘A Revista Espírita’ Jornal de Estudos
Psicológicos
• 1861 – O Livro dos Médiuns
• 1864 – O Evangelho Segundo o Espiritismo
• 1865 – O Céu e o Inferno
• 1868 – Gênesis
• 1890 – Obras Póstumas

1868

Pergunta
Relacione o livro que compõe a obra da
codificação pelo nome, com o ano da sua
publicação.

O Evangelho Segundo o Espiritismo; O Céu e o
Inferno; O Livro dos Espíritos; A Gênese
1861; 1868; 1857; 1864; 1865

O principal objetivo do Espiritismo
“O objetivo do
Espiritismo é
destruir o
materialismo e
ajudar a
humanidade a
melhorar sua
moral e seu
progresso
intelectual.”
O Livro dos Espíritos questão
799

Coleção de livros escritos por Allan Kardec
1. Le Livre des Esprits, 1ère édition - 18/04/1857);
2. Revue Spirite: 01/04/1858);
3. Instruction Pratique sur les Manifestations Spirites, édition unique - 1858;
4. Revue Spirite: 01/01/1859);
5. Qu'est-ce que le Spiritisme – from 08/1859 to 02/1861
6. Revue Spirite: 01/1860
7. Lettre sur le Spiritisme - 09/1860
8. Revue Spirite: année 1861
9. Le Livre des Médiums - 15/01/1861
10.Revue Spirite: 01/01/1862;
11.Le Spiritisme a sa plus simple expression - 15/01/1862
12.Réponse à l'adresse des Spirites Lyonnais à l'occasion de la nouvelle année
(02/1862);
13.Voyage Spirite en 1862 - (12/1862
14.Revue Spirite: année 1863
15.Revue Spirite: année 1864
16.Imitation de L'Évangile selon le Spiritisme - 06/04/1864
17.Résumé de la Loi des Phénomènes Spirites - 04/1864
18.Auto-da-fé de Barcelone, reprografia [conjunto de técnicas que permitem reproduzir
um documento] editada por Kardec (12/1864)
19.Revue Spirite: année 1865
20.Le Ciel et l'Enfer ou La Justice Divine selon le Spiritisme - 01/08/1865
21.Revue Spirite: année 1866 –
22.Recueil de priéres spirites (Coleção de Preces Espíritas) - 1866
23.Revue Spirite: année 1867 –
24.Étude sur la Poésie Médianimique (Estudo sobre a Poesia Medianímica - 01/1867
25.Revue Spirite: année 1868
26.La Genèse, les Miracles et les Prédictions selon le Spiritisme - 06/01/1868
27.Caractère de la Révelation Spirite - 02/1868
28.Revue Spirite: année 1869
29.Catalogue Raisonné des Ouvrages pouvant servir à fonder une Bibliothèque Spirite 03/1869
30.Oeuvres Posthumes - 1890
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