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Metodologia e critérios utilizados 
na Codificação Espírita



O professor Hippolyte Léon Denizard Rivail (Allan Kardec), estudioso
do magnetismo e inclinado ao estudo das ciências e da filosofia, não
era cientista no sentido profissional, especialista neste ou naquele
ramo da ciência, mas tinha cultura científica, espírito científico.



“Kardec fez o que ninguém ainda havia feito: foi o primeiro a
formar com os fatos observados um corpo de doutrina metódico
e regular, claro e inteligível para todos, extraindo do amontoado
caótico de mensagens mediúnicas os princípios fundamentais
com que elaborou uma nova doutrina filosófica, de caráter
científico e de consequências morais ou religiosas”.

(Zêus Wantuil e Francisco Thiesen. Allan Kardec)



Kardec foi além da coleta e seleção das mensagens recebidas
do mundo espiritual.

“Allan Kardec renasceu (...) com a sagrada missão de abrir
caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador
Prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo”.

(Emmanuel: A caminho da luz. Cap. 22)



“Se me amais, guardai os meus mandamentos; e Eu rogarei a meu
Pai e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique
eternamente convosco: o Espírito de Verdade, que o mundo não
pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece.
Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará
em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai
enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará
recordar tudo o que vos tenho dito”. (João, 14: 15-17 e 26) 



“Jesus disse: ainda tenho
muito que vos dizer, mas
vós não o podeis suportar
agora. Mas, quando vier
aquele Espírito de Verdade,
ele vos guiará em toda a
verdade; porque não falará
de si mesmo, mas dirá tudo
o que tiver ouvido, e vos
anunciará o que há de vir”.

(João 16: 12-13) 



“Jesus promete outro consolador: o Espírito de Verdade, que o mundo
ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender,
consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para
relembrar o que o Cristo há dito.

Se, portanto, o Espírito de Verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas
as coisas, é que o Cristo não dissera tudo; se ele vem relembrar o que o
Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido”.

(Allan Kardec. O Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. VI)



“O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo:
preside ao seu advento o Espírito de Verdade. Ele chama os homens à
observância da lei; ensina todas as coisas fazendo compreender o que
Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ‘ouçam os que têm
ouvidos para ouvir’. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos,
porquanto fala sem figuras, nem alegorias; levanta o véu
intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer
a consolação suprema aos deserdados da Terra e a todos os que sofrem,
atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores”.

(Allan Kardec. O Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. VI)



➢ Serenidade e equilíbrio:
encarou os fatos mediúnicos com
equilíbrio imperturbável, sem
negar nem afirmar
aprioristicamente.

➢ Domínio próprio: a fim de não se
entusiasmar com os primeiros
resultados.

➢ Cuidado na seleção das
comunicações.

Allan Kardec

➢ Humildade: interessado na busca da
verdade, antes e acima de tudo.

➢ Prudência nas declarações: para
evitar a divulgação de fatos ainda
não de todo examinados e
comprovados.



Espírito e matéria são duas constantes da realidade universal.

Espiritismo e Ciência completam-se.

A Ciência tem por objeto o estudo das leis do princípio material e o
objeto do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio
espiritual.

O princípio espiritual reage incessantemente sobre o princípio
material e vice-versa.



A Ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de

explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria; ao Espiritismo,

sem a Ciência, faltariam apoio e comprovação.

A Ciência pode experimentar e manipular a matéria, mas os

fenômenos espíritas originam-se na ação de inteligências, dotadas

de vontade própria, que não se acham subordinadas aos nossos

caprichos.



O método de 
investigação científica 

dos fenômenos espíritas

O método adotado por Kardec na

investigação e comprovação do

fato mediúnico é o experimental,

aplicado às ciências positivas,

fundamentado na observação,

comparação, análise sistemática

e conclusão.



O Espiritismo e a lógica indutiva

A estrutura lógica do Espiritismo é de natureza indutiva, pois da
observação de fatos positivos (fenômenos espirituais), pode-se
chegar a uma conclusão geral (realidade extrafísica).

O processo dedutivo também está consagrado na Doutrina
Espírita: partindo do conhecido (geral) para o desconhecido
(particular).

Universal Particular

Dedução: particulariza

Indução: generaliza



A Doutrina Espírita não estabeleceu teoria preconcebida.

Não apresentou como hipóteses:

- a existência e intervenção dos Espíritos;

- a reencarnação; e

- o perispírito, ou qualquer outro princípio da Doutrina.

Os fatos vieram antes e a teoria veio depois.



Kardec
Em Obras Póstumas

“Nunca elaborei teorias
preconcebidas; observava
cuidadosamente, comparava,
deduzia consequências; dos
efeitos, procurava remontar às
causas, por dedução e pelo
encadeamento lógico dos fatos,
não admitindo por válida uma
explicação, senão quando resolvia
todas as dificuldades da questão.”



“(...) Os Espíritos são a causa, e não o
efeito; quando se vê um efeito, pode-se
procurar sua causa, mas não é natural
imaginar-se uma causa antes de lhe ter
visto os efeitos”.

“(...) Se todo o efeito tem uma causa,
todo efeito inteligente deve ter uma
causa inteligente. Esta inteligência não
podia estar no objeto, porque a matéria
não é inteligente”.



O controle universal dos 
ensinos dos Espíritos

Dois critérios 
científicos adotados 
por Kardec, na tarefa 

de reunir as 
informações para a 

elaboração da 
Doutrina Espírita

A generalidade 
(universalidade) 

A concordância dos 
ensinos dos Espíritos



“Uma só garantia séria existe para o ensino dos Espíritos: a
concordância que haja entre as revelações que eles façam
espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns
estranhos uns aos outros e em vários lugares”. (Introdução de O
Evangelho Segundo o Espiritismo)

“Essa coletividade concordante da opinião dos Espíritos, passada aos
demais pelo critério da lógica, é que constitui a força da Doutrina
Espírita e lhe assegura a perpetuidade”. (Allan Kardec: A gênese.
Introdução)

Generalidade e concordância 
das revelações espirituais



“Como há homens de todos os
graus de saber e ignorância, de
bondade e malvadez, dá-se o
mesmo com os Espíritos. (...)

Essa diversidade nas qualidades
dos Espíritos é um dos pontos mais
importantes a considerar, por
explicar a natureza boa ou má das
comunicações que se recebem; é
em distingui-las que devemos
empregar todo o nosso cuidado”.

“É por isso que João, o Evangelista,
diz: ‘não creais em todos os
Espíritos, mas examinai se eles são
de Deus’. A experiência demonstra
a sabedoria desse conselho”.



“(...) submeter todas as
comunicações ao exame severo da
razão, do bom senso e da lógica (...)”

“As comunicações que recebemos
dos Espíritos podem ser boas ou
más, justas ou falsas, profundas ou
frívolas, consoante a natureza dos
que semanifestam”.

“Os Espíritos só podem responder
sobre aquilo que sabem, segundo o
seu estado de adiantamento, e
ainda dentro dos limites do que lhes
é permitido dizer-nos, porque há
coisas que eles não devem revelar,
por não ser ainda dado ao homem
tudo conhecer”.



“Revelações de Deus são

verdades, se falsas não podem ser

atribuídas a Ele”.

“O caráter essencial da revelação

divina é a da eterna verdade”.

“Só os espíritos puros recebem a

palavra de Deus com a missão de

transmiti-la; mas sabe-se

atualmente que nem todos os

espíritos são perfeitos e que

existem muitos que se

apresentam sob falsas

aparências”.

“Revelações de único Espírito não

se podem garantir a origem”.



Obras básicas



Verdadeira enciclopédia de ensinamentos transcendentais, a
Codificação foi fruto de um plano arquitetado na Espiritualidade,
havendo um de seus elaboradores concretizado a parte que lhe cabia
desempenhar, já encarnado na Terra: Allan Kardec.

Cada obra contém a matéria exatamente necessária ao seu
entendimento à época, mas, como a Doutrina é progressiva, embora
os ensinamentos básicos perdurem, estes são complementados por
estudos posteriores, sem que nada se modifique nos alicerces
doutrinários expostos pelos Espíritos e por Kardec.



Lançamento das obras básicas

1. O Livro dos Espíritos

2. O Livro dos Médiuns

3. O Evangelho Segundo o Espiritismo

4. O Céu e o Inferno

5. A Gênese

(Abril de 1857)

(Janeiro de 1861)

(Abril de 1864)

(Agosto de 1865)

(Janeiro de 1868)



A primeira edição, de 18 de abril de 1857, foi publicada com 501 
perguntas.

Capa da 1ª Edição

O Livro dos Espíritos



Com 1018 questões a partir da Segunda Edição

O Livro dos Espíritos



❖ 4ª parte: Das esperanças e consolações

(2 ª Edição: março de 1860)

❖ Introdução

❖ 1ª parte: Das causas primeiras

❖ Prolegômenos

❖ 2ª parte: Do mundo espírita ou 
mundo dos Espíritos

❖ 3ª parte: Das leis morais

❖ Conclusões

O Livro dos Espíritos



Quanto à autoria de O Livro dos
Espíritos, Kardec a atribui aos Espíritos,
o repositório de seus ensinos.

Foi escrito por ordem e mediante ditado
de Espíritos Superiores, para estabelecer
os fundamentos de uma filosofia
racional, isenta dos preconceitos do
espírito de sistema.

Nada contém que não seja a expressão
do pensamento deles e que não tenha
sido por eles examinado.

Só a ordem e a distribuição metódica
das matérias, assim como as notas e a
forma de algumas partes da redação,
constituem obra daquele que recebeu a
missão de os publicar.



Não foi intenção dos mensageiros
espirituais ditar um trabalho pronto e
acabado.

Deixaram a Kardec a iniciativa de
elaborar as perguntas e conceber não a
essência do trabalho, mas o plano geral
da sua apresentação aos homens.

A obra é um diálogo no qual o homem
encarnado busca aprender com irmãos
mais experimentados novas dimensões
da verdade.

Foi preciso que as questões e as
dúvidas fossem levantadas do ponto de
vista humano, para que o mundo
espiritual as esclarecesse na linguagem
simples da palestra.



O Livro dos Médiuns



Princípios básicos de sua construção

▪Da vida espírita.

▪Da volta do Espírito à vida

corporal.

▪Da emancipação da alma.

▪Da intervenção dos Espíritos

no mundo corporal.

▪Das ocupações e missões

dos Espíritos.

▪Dos três reinos.

2ª parte:
Mundo dos 

espíritos
(6-11)

O Livro dos Médiuns



➢ Diz respeito à prática da mediunidade.

➢ Estuda e expõe aos homens os aspectos experimentais
implícitos na Doutrina Espírita.

➢ Ensina a teoria sobre 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;

➢ Disponibiliza ensinamentos aos que se dedicam à tarefa e
comunicação com os Espíritos, sem os perigos da improvisação,
das crendices e do empirismo rotineiro, fruto do comodismo e
da fuga ao estudo.

Destaques

O Livro dos Médiuns



Muitos estudiosos do Espiritismo –
encarnados ou desencarnados – têm-se
manifestado quanto à importância e
atualidade desta obra.

Eis as impressões de um deles: “mais de
cem anos depois de publicado, O Livro
dos Médiuns é ainda o roteiro seguro
para médiuns e dirigentes de sessões
práticas, e os doutrinadores encontram
em suas páginas abundantes
ensinamentos, preciosos e seguros, que
a todos habilitam à nobre tarefa de
comunicação com os Espíritos, sem os
perigos da improvisação, das crendices e
do empirismo rotineiro, fruto do
comodismo e da fuga ao estudo”.



O Evangelho Segundo o Espiritismo

Trata-se da formulação das leis que regulam a vida do Espírito,
indicam como o Homem ou o Espírito deve ou não proceder;
dizem respeito à conduta, ao comportamento dos Espíritos – é a
condição única e verdadeira para a felicidade dos Espíritos.



3ª parte:
Leis Morais

(1-12)

O Evangelho Segundo o Espiritismo

1. Lei Divina ou lei natural.

2. Lei de Adoração.

3. Lei do Trabalho.

4. Lei de Reprodução.

5. Lei de Conservação.

6. Lei de Destruição.

7. Lei de Sociedade.

8. Lei do Progresso.

9. Lei de Igualdade.

10.Lei de Liberdade.

11.Lei de Justiça, Amor e Caridade.

3ª parte:
Leis Morais

(1-12)

Princípios básicos de sua construção



O Evangelho Segundo o Espiritismo

❑ O ensino moral que dele decorre é terreno onde todos os
cultos podem reunir-se.

❑ As relações sociais que nele se funda obedecem a mais
rigorosa justiça.

❑ O roteiro que dele se depreende conduz à felicidade vindoura,
esclarecendo e consolando.

❑ Faculta a compreensão do verdadeiro sentido dos pontos
ininteligíveis dos Evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros.

❑ As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes dos
céus que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do
Evangelho.

Destaques



O Céu e o Inferno



O Céu e o Inferno

Decorre da quarta parte (cap. 1-2) de O Livro dos Espíritos e coloca ao
nosso alcance o mecanismo da Justiça Divina, em consonância com o
princípio evangélico.

“A cada um segundo as suas obras”

1. Penas e Gozos
Terrenos.

2. Penas e Gozos
Futuros.

Princípios básicos de sua construção



O Céu e o Inferno

▪ Esclarece o ser humano sobre o seu destino.

▪ Examina as diversas crenças sobre o céu e o inferno,
os anjos e os demônios, as penas e as recompensas
futuras.

▪ Refuta o dogma das penas eternas.

▪ Desmistifica, com estudo de casos, a vida de além-
túmulo, para firmar a fé no futuro e na justiça de
Deus.

Destaques



A Gênese



A Gênese

Primeira Parte – Causas Primeiras
2. Elementos Gerais do Universo
3. Criação
4. Princípio Vital

Segunda Parte – Mundo Espírita
9. Intervenção dos Espíritos no Mundo 
10. Ocupações e missões dos Espíritos Corporal
11. Os Três Reinos

Terceira Parte – Leis Morais
4. Lei de Conservação
5. Lei de destruição

Princípios básicos de sua construção



A Gênese

▪ Trata dos problemas genésicos e da evolução física da
Terra.

▪ Abrange as questões da formação e desenvolvimento
do globo terreno e as referentes a passagens
evangélicas e bíblicas.

▪ Explica, à luz da razão, os milagres do Evangelho.

Destaques



Existe concordância de princípios nas
obras da Codificação Espírita, que revela a
unidade doutrinária do Espiritismo.

O Livro dos Espíritos é a coluna central do
Espiritismo, não só porque foi a primeira
obra a ser publicada, mas porque nele
estão inseridos os ensinos básicos da
Doutrina.

Todos os demais livros da Codificação
contêm o desdobramento desses ensinos,
constituindo com O Livro dos Espíritos um
corpo de doutrina, em que todas as partes
se ajustam de forma harmônica e
interdependente.
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