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O contexto histórico do século 
XIX na Europa

• Século XVIII - das Luzes
• Revolução Francesa
• Napoleão Bonaparte
• Século da Razão
• Positivismo 
• Mesas Girantes 2
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      “A mediunidade é 
coisa santa, que deve ser 
praticada santamente, 
religiosamente.” 
  
                                        Allan Kardec em 
O Evangelho segundo o Espiritismo, item 10. 
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"A explicação dos fatos que o 
Espiritismo admite, de suas 
causas e consequências morais, 
forma toda uma ciência e toda 
uma filosofia, que reclamam 
estudo sério, perseverante e 
aprofundado.”  

(O Livro dos Médiuns, Cap. XIV, item 7)
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       Instruções Práticas Sobre as      
       
    Manifestações Espíritas - 1858

       Exposição completa das 
condições necessárias à 
comunicação com os Espíritos e os 
meios de desenvolver nos médiuns 
a faculdade mediúnica.
 
 http://www.aeradoespirito.net/LivrosCodEspirita/InstPratManifEsp.pdf
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“Esta obra (Instruções Práticas 
Sobre as Manifestações Espíritas) 
está inteiramente esgotada e não 
será reimpressa. Substituí-la-á 
novo trabalho, ora no prelo, e que 
será muito mais completo e 
obedecerá a um outro plano.” 
 
        Allan Kardec – Revista Espírita  – Agosto de 1860. 
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“Além dos médiuns propriamente 
ditos, há uma multidão de pessoas, 
que aumenta todos os dias, que se 
ocupam das manifestações espíritas; 
guiá-las em suas observações, 
assinalar-lhes os obstáculos que 
podem e devem necessariamente 
encontrar numa nova ciência, iniciá-las 
na maneira de conversar com os 
Espíritos, indicar-lhes os meios de ter 
boas comunicações, é esse o campo 
que devemos abranger (...)”  
        (Allan Kardec na Introdução de O Livro dos Médiuns)
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1- HUMANISMO: Kardec  pesou os 
valores éticos e as consequências 
morais das novas ideias.

2- RACIONALISMO:  observação;  
análise crítica  e criteriosa dos 
fenômenos; conclusões lógicas,  
seguindo as etapas comuns aos 
métodos experimentais.
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1.Observação
4. Análise de 
resultados

2. Registro das 
observações

3. Comparação 
de dados

5. Sistematização

dos dados 

6.Conclusões

7.Publicação de resultados



3- INTUIÇÃO: bom senso; equilíbrio 
intelectual; crer sem fanatismo.

4- UNIVERSALISMO: no controle 
universal dos ensinos dos Espíritos 
conjuga razão e sentimento, bom 
senso e lógica.
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5- UNIDADE DOUTRINÁRIA: é 
necessário  consenso nos princípios e 
ensinos espíritas.
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     “Há muito tempo anunciada, mas 
com a publicação retardada por força 
de sua própria importância, esta obra 
aparecerá de 5 a 10 de janeiro (...) 
Ela constitui o complemento do Livro 
dos Espíritos e encerra a parte 
experimental do Espiritismo, assim 
como este último contém a parte 
filosófica.”
        Allan Kardec – Revista Espírita – Janeiro de 1861. 
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1615 DE JANEIRO DE 1861 – em PARIS

http://www.febnet.org.br/file/1/136.pdf
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        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 constituindo 
o seguimento de O Livro dos Espíritos.
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O seu plano é bem claro: partir das 
explicações teóricas - classificando , 
conceituando,  analisando – para as 
questões práticas, tirando-lhes as 
consequências morais.



     
      “Nós nos dirigimos às 
pessoas que veem no 
Espiritismo um objetivo sério, 
que compreendem toda a sua 
importância e não fazem das 
comunicações com o mundo 
invisível um passatempo.” 
  Allan Kardec na Introdução de O Livro dos Médiuns.
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Introdução  

• Finalidade da Obra
• Objetivo do livro
• Público alvo
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Finalidade da Obra
• “(...) precaver os adeptos 

contra os escolhos de um 
noviciado, produziu frutos 
que à leitura desta obra 
devem muitos o terem 
logrado evitá-los. (...)”
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Objetivo do livro 

• “(...) Seu objetivo consiste em 
indicar em indicar os meios de 
desenvolvimento da faculdade 
mediúnica, tanto quanto o 
permitam as disposições de 
cada um, e, sobretudo, dirigir-
lhe o emprego de modo útil, 
quando ela exista. (...)”  23



“Guia” dos Médiuns
• "Enganar-se-ia igualmente quem 

supusesse encontrar nesta obra uma 
receita universal e infalível para 
formar médiuns. Se bem cada um 
traga em si o gérmen das qualidades 
necessárias para se tomar médium, 
tais qualidades existem em graus 
muito diferentes e o seu 
desenvolvimento depende de causas 
que a ninguém é dado conseguir se 
verifiquem à vontade”. 
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Público alvo
• “(...) Como repositório de 

instrução prática, portanto, a 
nossa obra não se destina 
exclusivamente aos médiuns, 
mas a todos os que estejam 
em condições de ver e 
observar os fenômenos 
espíritas. (...)” 
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Parte primeira: Parte primeira: 
                                        Noções Preliminares Noções Preliminares 

        4 capítulos 4 capítulos 
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Cap. 1: Há Espíritos?
            Com base na existência, 

sobrevivência e individualidade da 
alma, demonstra filosoficamente a 
comunicabilidade dos Espíritos. 
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Cap. 2: Do Maravilhoso e do                  
Sobrenatural

            Apresenta argumentos e 
contra-argumentos capazes de 
provar a existência dos fenômenos 
espíritas, como se dialogasse com 
críticos e opositores.
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Cap. 3: Do Método
            Regras e normas eficazes à 

promoção, difusão e estudo metódico 
do Espiritismo, que deve partir do 
conhecido para o desconhecido.



1º. Dissemos que o Espiritismo é toda 
uma ciência, toda uma filosofia. 
Quem, pois, seriamente queira 
conhecê-lo deve, como primeira 
condição, dispor-se a um estudo sério 
e persuadir-se de que ele não pode, 
como nenhuma outra ciência, ser 
aprendido a brincar.                             
                       (LM. Cap. III, item 18)
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2º. (...) tais os motivos que nos 
forçam a não admitir, em nossas 
sessões experimentais, senão 
quem possua suficientes noções 
preparatórias, para compreender 
o que ali se faz. 

(LM. Cap. III, item 34)
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Cap. 4: Dos Sistemas
             Trata das interpretações a que 

deram lugar os fenômenos espíritas.
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 Parte segunda:Parte segunda:
                                    Das Manifestações Espíritas.Das Manifestações Espíritas.

    
    32 capítulos 32 capítulos – estudo da ação dos – estudo da ação dos 

Espíritos sobre a matériaEspíritos sobre a matéria
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Das Manifestações Espíritas

• Kardec estuda a 
fenomenologia 
espírita, a concepção 
de médium à luz do 
Espiritismo, o 
exercício da 
mediunidade e            
de suas dificuldades
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Cap. 1: Ação dos Espíritos sobre a matéria
Cap. 2: Manifestações físicas. Mesas 

girantes
Cap. 3: Manifestações inteligentes
Cap. 4: Teoria das manifestações físicas 

espontâneas
Cap. 5: Manifestações físicas espontâneas
Cap. 6: Manifestações visuais
Cap. 7: Bicorporeidade e transfiguração
Cap. 8: Laboratório do mundo invisível
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Cap. 9: Lugares assombrados
Cap. 10: Natureza das comunicações
Cap. 11: Sematologia e tiptologia
Cap. 12: Pneumatografia e pneumatofonia
Cap. 13: Psicografia
Cap. 14: Dos médiuns
Cap. 15: Médiuns escreventes ou 

psicógrafos
Cap. 16: Médiuns especiais
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Cap. 17: Formação dos médiuns
Cap. 18: Inconvenientes e perigos da 

mediunidade
Cap. 19: Do papel dos médiuns
Cap. 20: Influência moral do médium
Cap. 21: Influência do meio
Cap. 22: Mediunidade nos animais
Cap. 23: Da obsessão
Cap. 24: Identidade dos Espíritos
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Cap. 25: Das evocações
Cap. 26: Perguntas que se podem fazer aos 

Espíritos
Cap. 27: Contradições e mistificações
Cap. 28: Charlatanismo e embuste
Cap. 29: Reuniões e Sociedades Espíritas
Cap. 30: Regulamento da Sociedade espírita 

de Paris
Cap. 31: Dissertações espíritas
Cap. 32: Vocabulário Espírita



     “Nós mesmos pudemos constatar, 
em nossas excursões, a influência 
salutar que esta obra exerceu sobre a 
direção dos estudos espíritas práticos; 
assim, as decepções e mistificações 
são muito menos numerosas do que 
outrora, porque ela ensinou os meios 
de frustrar as artimanhas dos 
Espíritos enganadores.”
 KARDEC, Allan. Revista Espírita: jornal de estudos psicológicos. Ano IV. RJ: FEB, 2006, pág. 517.
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•  “Perfeita comunhão de vistas e de 
sentimentos;

•  Cordialidade recíproca entre todos 
os membros;

• Ausência de todo sentimento 
contrário à verdadeira caridade 
cristã;

•  Um único desejo: o de se instruírem 
e melhorarem, por meio dos ensinos 
dos Espíritos e do aproveitamento de 
seus conselhos.”   (LM. Cap. XXIX, itens 340 e 341)
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“Que importa crer na existência 
dos Espíritos, se essa crença não 
faz que aquele que a tem se torne 
melhor, mais benigno e indulgente 
para com os seus semelhantes, 
mais humilde e paciente na 
adversidade?”
         Allan Kardec em LM. Cap. XXIX, item 350.
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