
Livro dos Espíritos 

 

Primeiro livro lançado por Kardec sua  obra veio a público em 18 de abril de 

1857, lançada no Palais Royal, em Paris, na forma de perguntas e 

respostas, originalmente compreendendo 501 itens. Foi fruto dos estudos 

de Kardec sobre os fenômenos das mesas girantes, difundidos por toda a 

Europa em meados do século XIX, e que, segundo muitos pesquisadores da 

época, possuíam origem mediúnica. Foi o primeiro de uma série de cinco 

livros editados pelo pedagogo sobre o mesmo tema. 

 

As médiuns que serviram a esse trabalho foram inicialmente as jovens 

Caroline e Julie Boudin (respectivamente, com 16 e 14 anos à época), às 

quais mais tarde se juntou Celine Japhet (com 18 anos à época) no 

processo de revisão do livro. Após o primeiro esboço, o método das 

perguntas e respostas foi submetido à comparação com as comunicações obtidas por outros médiuns 

franceses, num total de "mais de dez", nas palavras de Kardec, cujos textos psicografados contribuíram para 

a estruturação do texto. 

Este foi o marco inicial do Pentateuco kardequiano uma serie de cinco livros. O livro dos espíritos deve ser 

estudado e reestudado várias vezes. Durante nossa jornada de estudos devemos sempre estar relendo este 

livro. Por mais que nos aprofundamos em nossos estudos espíritas ao lemos novamente aprendemos novos 

conceitos que nos passou desapercebido. O livro dos espíritos é a base da doutrina. Os outros livros da 

codificação que surgiram posteriormente foram dentre outros aspectos um  aprofundamento de temas que 

não poderiam ser abordados na ocasião. Pois o projeto do Pentateuco estava no início.  

Logo nas primeiras paginas desta grande obra temos a explicação:  

sobre a imortalidade da alma, a natureza dos Espíritos e suas relações com os 

homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da 

Humanidade - segundo os ensinos dados por Espíritos superiores com o 

concurso de diversos médiuns - recebidos e coordenados (KARDEC, 1995, p.3) 

 

O livro começa com a introdução e os prolegômenos que juntos somam cinquenta paginas de um estudo 

introdutório muito importante para a compreensão da obra como um todo. Como obra está dividido em 

quatro grandes partes  

PARTE PRIMEIRA PARTE SEGUNDA PARTE TERCEIRA PARTE QUARTA 

Das causas primárias Do mundo espírita ou 

mundo dos Espíritos 

Das leis morais Das esperanças e 

consolações 

 



Dentre o todos os capítulos deste livro o mais falado na doutrina é o primeiro capítulo com a célere pergunta 

1. Que é Deus?  

“Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas” 

‘No decorrer do livro vamos ter capítulos profundos e instigantes dentre os quais destacamos: CAPÍTULO I - 

De Deus, CAPÍTULO III -  Da Criação  CAPÍTULO IV - Do Princípio vital 

 

No decorrer do estudo teremos também diversos capítulos bastante esclarecedores como  

CAPÍTULO III (da parte primeira) -  Da Criação,  com os temas Formação dos mundos, Povoamento da Terra. 

Adão, Pluralidade dos mundos 

CAPÍTULO I - Dos Espíritos (da parte segunda) - com os temas Origem e natureza dos Espíritos, Perispírito, 

Escala espírita, CAPÍTULO II - Da encarnação dos Espíritos com os temas Objetivo da encarnação;  

CAPÍTULO IV - Da pluralidade das existências (da parte segunda) com os temas A reencarnação; Justiça da 

reencarnação, Encarnação nos diferentes mundos 

 

O Livro é bastante extenso e muito prazeroso vale todo o esforço dedicado a seu estudo e compreenção O 

livro dos espíritos é a base, o início da doutrina dos espíritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

Fonte: Kardek, Allan, O livro dos Espíritos, Rio de Janeiro, 76 ed. 1995 

http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Livro_dos_Esp%C3%ADritos 


