OBRAS DE REFERÊNCI A DO ESPIRITISMO
Geraldo Campetti Sobrinho
atual. out. 2009

Estudiosos do Espiritismo, preocupados com a recuperação do
conteúdo da vasta literatura espírita, têm desenvolvido importantes trabalhos,
objetivando a catalogação, classificação e indexação das informações espíritas
contidas em livros e periódicos desta área específica do conhecimento.
Estão surgindo gradativamente nas livrarias as denominadas obras de
referência, cuja finalidade é servir de base como primeiro instrumento de
consulta e pesquisa no estudo de assuntos doutrinários. São bibliografias,
catálogos, dicionários, glossários, índices, e outras publicações do gênero que
propiciam o rápido acesso ao conteúdo procurado ou a indicação das fontes a
serem consultadas em determinada pesquisa.
Quando, por exemplo, pretende-se desenvolver um estudo sobre um
assunto específico, visando à preparação de uma palestra, de uma aula, de
uma apresentação, de um artigo, etc., as obras de referência representam o
ponto de partida da pesquisa. As informações desejadas, com os seus
respectivos detalhamentos, caso o trabalho de indexação tenha sido bem
elaborado, são localizados rápida e facilmente.
Com o avanço das tecnologias de informação, os trabalhos de
indexação e recuperação informacional ficaram mais facilitados ainda, tendo
em vista a utilização do computador em larga escala, que possibilita o
desenvolvimento de sistemas informatizados e tornam a busca e localização do
tema demandado praticamente instantâneas.
Comparada à quantidade de títulos da literatura espírita, que já
ultrapassa a soma dos cinco milheiros, são poucas as obras de referência.
Entretanto, tudo indica que os títulos dessa natureza vão aumentar
consideravelmente nos próximos anos. Isso virá em benefício dos estudiosos
do Espiritismo, bem como para o bem da própria Doutrina, que será mais
amplamente divulgada, não apenas entre os espiritistas, mas também entre os

1

Obras de Referência do Espiritismo – Geraldo Campetti Sobrinho

simpatizantes e aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a
Terceira Revelação.
Com o objetivo de resgatar os títulos brasileiros já existentes,
classificados como obras de referência do Espiritismo, relacionamos a seguir o
que consideramos como alguns dos principais livros nessa área.
A bibliografia foi dividida em duas classes: títulos correntes e obras
raras. Por títulos correntes entende-se os livros que estão sendo publicados
atualmente em edições ou reedições e colocados à disposição do público pelos
trâmites do mercado editorial, isto é, estão em circulação ou são
comercializados por meio de distribuidoras, livrarias, bancas, vendedores
pessoais, etc. As obras raras são as publicações que não estão mais
disponíveis em livrarias, podendo ser encontradas eventualmente em
bibliotecas especializadas ou em sebos que comercializam livros, por se
tratarem de publicações antigas, do final do século XIX ou das primeiras
décadas do século XX.
As referências seguem as orientações da NB 6023:2002 da ABNT e
estão relacionadas em ordem alfabética, sem o estabelecimento de
preferências ou de análise crítica sobre a forma técnica de apresentação.
O amigo leitor ficará surpreso com alguns títulos, que acreditamos,
jamais ouviu falar. Ao menos, eu fiquei. Vamos conferir?!
TÍTULOS CORRENTES
1. ARAÚJO, Arthur da Silva.

Dicionário de mediunidade. Rio de Janeiro: Folha

Carioca, 1984. 32p.
Índice temático de doze obras da conhecida Série André Luiz, publicada pela FEB.
Relaciona 57 assuntos , objetivando esclarecer aos médiuns espíritas sobre os perigos
dos desvios da conduta evangélica. Com apresentação de Newton G. de Barros, inclui
ao final a bibliografia consultada para indexação dos assuntos.
2. BARRERA, Florentino. Resumo analítico das obras de Allan Kardec.

Tradutor:

David Caparelli; ilustrações e notas: Eduardo Carvalho Monteiro. São Paulo: USE;
Madras Espírita, 2003. 190 p. il.
Obra de valor para o estudioso mais experiente ou iniciante da Doutrina Espírita.
Trata-se de guia orientador para os assuntos levantados pelo Codificador e pelos
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Espíritos Superiores nas obras básicas. Os temas, correlacionados entre si, são
comparados, e o estudante, remetido às suas fontes, facilitando-lhes as pesquisas.
Apresenta a gênese de cada obra publicada por Kardec, suas primeiras edições, as
complementações feitas em cada uma de suas edições, e outras informações
importantes. São relatos meticulosos e de serventia para todo pesquisador. Apresenta
também uma visão geral da Codificação, de seus primórdios, de suas consequências
para o patrimônio espiritual da humanidade, mostrando uma visão macro da Doutrina
Espírita.
3. BORGES, Vivaldo da Cunha. Índice geral das mensagens psicografadas por
Francisco Cândido Xavier. Belo Horizonte, MG: UEM, 1988. 490 p.
Constitui-se em um índice biblionímico das mensagens psicografadas por Francisco
Cândido Xavier, objetivando facilitar a consulta às obras do referido médium.
Apresenta onze relações de mensagens, agrupadas em cinco categorias: Emmanuel;
André Luiz; prosadores; poetas; e particulares. Cada lista de mensagens foi
organizada em ordem alfabética de seus respectivos títulos, sendo que cada
mensagem vem seguida da indicação do livro ou dos livros em que é encontrada.
Inclui as referências, com os títulos e autores consultados, bem como apêndice com a
relação das mensagens publicadas nas obras editadas pela União Espírita Mineira.
4. CAVERSAN, Ariovaldo; ANDRADE, Geziel. 2. ed. Manual e dicionário básico de
Espiritismo. Capivari, SP: Do Lar/ABC do Interior, 1988. 106 p.
Reúne 202 verbetes, incluindo assuntos, nomes de pessoas e de instituições seguidos
de definições ou comentários esclarecedores. O objetivo da obra é facilitar o estudo, a
compreensão e a prática do Espiritismo. Resume noções básicas da Doutrina Espírita,
em seu tríplice aspecto – filosófico, religioso e científico –, abrangendo também a
origem e evolução, teoria e prática, objetivos, conceitos e pontos de vista, além de
dados biográficos dos vultos mais destacados da Doutrina codificada por Allan Kardec.
Os verbetes são relacionados em ordem alfabética, podendo ser facilmente acessados
por meio de um índice localizado no início da obra.
5. CRUZ, Luiz Rodrigues da. André Luiz em reflexão. São Paulo: FEESP, 1997. 134
p.
Trabalho objetivo, constituído de sucintos comentários a frases extraídas de nove
obras da Série André Luiz, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, na seguinte
sequência: Nosso lar; No mundo maior; Libertação; Obreiros da vida eterna; Nos
domínios da mediunidade; Entre a Terra e o céu; Missionários da luz; Os mensageiros;
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e Ação e reação. Contém sumário com a relação das obras citadas e dos respectivos
capítulos dos quais foram retiradas frases para reflexão. Apresenta breves anotações
sobre cada livro referenciado, destacando aspectos relevantes de seus conteúdos.
6. DEMÓCRITO, Deoclécio de (Org.). Prontuário da obra de Allan Kardec. Porto
Alegre, RS: Ed. AGE, 1994. 584 p.
Índice temático das obras de Allan Kardec, com o objetivo de facilitar o estudo e a
compreensão do Espiritismo. Além do conhecido Pentateuco Kardequiano e da
Revista Espírita, foram utilizadas como fontes de pesquisa as seguintes obras do
Codificador: Instruções práticas sobre as manifestações espíritas; O que é o
Espiritismo; O Espiritismo na sua expressão mais simples; Viagem espírita em 1862;
Obras póstumas; e A obsessão. São citadas nove referências bibliográficas que
apresentam a biografia de Allan Kardec. Remissivas a assuntos afins acompanham a
maior parte dos verbetes.

7. ESPESCHIT, Antonio. Moderno dicionário espírita. Belo Horizonte, MG: DGF
Ed., 1987. 146 p.
Cataloga e define termos do Espiritismo e também os principais termos da
parapsicologia que guardam íntima relação com o vocabulário espírita. Notas
bibliográficas são incluídas ao final de cada letra quando houve citação. Os
verbetes são relacionados em ordem alfabética.
8. FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA. Catálogo geral de publicações da

Federação Espírita Brasileira. Rio de Janeiro, 1999. 228 p. il.
Relaciona 363 títulos correntes publicados pela FEB, objetivando divulgar a
literatura febiana aos distribuidores, livrarias, leitores, escritores e a todos os
interessados em conhecer e estudar o Espiritismo. Divide-se em três partes,
incluindo os livros espíritas em geral, livros infanto-juvenis e idiomas diversos.
Estampa as capas das obras em cores, faz sucinta apreciação do conteúdo de
cada livro, registra as dimensões, bem como o número de páginas de cada
obra. Apresenta no início da publicação um sumário, elencando os títulos dos
livros.
9. ______. O Espiritismo de A a Z: glossário. Coordenação: Geraldo Campetti

Sobrinho. 4. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro : FEB, 2008. 968 p.
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Esta obra é o produto final de uma das etapas do Projeto Série Bibliográfica,
elaborado e desenvolvido por uma equipe de colaboradores da FEB, de 1990 a
1999, com o objetivo de catalogar e indexar os livros publicados pela editora da
Federação, facilitando assim o acesso ao conteúdo desses livros pelos
estudiosos do Espiritismo. O glossário compila conceitos e definições de
trezentos e vinte títulos correntes. Após cada definição, é indicada a fonte
específica da informação extraída, por meio de uma numeração que remete às
referências localizadas no final da obra.
10. ______. Guia de fontes espíritas: índice de assuntos e de nomes

encontrados em livros publicados pela FEB.

Coordenação: Geraldo

Campetti Sobrinho. Rio de Janeiro: FEB, 2001. 700 p.
Índice temático e onomástico das obras publicadas pela FEB, representando
instrumento de pesquisa destinado a estudiosos e curiosos, expositores,
monitores, evangelizadores, autores, pesquisadores e dirigentes espíritas.
Refere-se à segunda e terceira etapas do Projeto Série Bibliográfica da
Federação Espírita Brasileira. O Guia é constituído de 35.000 referências,
organizadas em mais de 2.500 descritores, com quase 15.000 detalhamentos,
extraídos de 355 livros editados pela Federação. Após cada descritor, é citada
a fonte específica de onde se extraiu a informação referenciada. Inclui
referências das obras indexadas e índice dos descritores.
11 . ______. O livro espírita na FEB: catálogo geral.

Coordenação: Geraldo

Campetti Sobrinho. Rio [de Janeiro] : FEB, 1994. 272 p. il.
Primeira etapa do Projeto Série Bibliográfica da FEB. Apresenta as referências
bibliográficas e os resumos dos títulos correntes e das obras raras publicadas
pela editora da Federação, a classificação dos títulos correntes por assunto e
tipologia, quadros de autores encarnados, de autores espirituais, de médiuns,
de tradutores, de adaptadores e de autores de capa, bem como quadros de
edições, incluindo o título, a data da primeira e da última edição e o milheiro
acumulado nas diversas tiragens. Dados estatísticos dos levantamentos são
mostrados em números absolutos e percentuais por meio de gráficos
ilustrativos. A obra contemplou informações atualizadas até setembro de 1992.
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12. FRANCO, Divaldo P. Elucidações psicológicas à luz do Espiritismo. Pelo Espírito
Joanna de Angelis; organização: Geraldo Campetti Sobrinho e Paulo Ricardo A.
Pedrosa. 2 .ed. Salvador, BA: Leal, 2002. 397 p.

Relaciona conceitos e definições constantes do precioso acervo da Série
Psicológica, de Joanna de Ângelis, englobando doze livros, publicados num
período de mais de dez anos. Os textos de cada tema foram dispostos em
ordem alfabética e arranjados na sequência cronológica de sua publicação,
servindo de ponte entre as Psicologias Humanista, Transpessoal, Transacional
e Criativa, e os sábios ensinamentos de Jesus e de Allan Kardec. Sendo a
síntese de ensinamentos transmitidos na Série Psicológica, é de grande
utilidade

na

ampliação

dos

conhecimentos

dos

psicólogos,

médicos,

terapeutas, educadores, evangelizadores e dos espíritas de modo geral. Inclui
ao final da publicação as referências acompanhadas de resumos e das
ilustrações das capas dos livros que compõem a Série Psicológica.
13. ______. Orientação terapêutica à luz da psicologia espírita. Pelo Espírito Joanna
de Angelis; organização: Geraldo Campetti Sobrinho e Paulo Ricardo A. Pedrosa.
2 .ed. Salvador, BA: Leal, 2003.

O intuito desta obra é difundir a orientação terapêutica transmitida por Joanna
de Ângelis na sua Série Psicológica, constituída de doze livros relacionados no
final da publicação. A obra pretende beneficiar: os leitores de modo geral, com
um instrumento de auto-aprimoramento; o leitor espírita na atualização e
ampliação de seus conhecimentos; os psicólogos espíritas para a conjugação
dos ensinamentos acadêmicos aos esclarecimentos espíritas; os médicos,
terapeutas, profissionais da área biomédica e de enfermagem que acolhem a
visão psicossomática para o tratamento das enfermidades; os colaboradores
espíritas que atuam na área de assistência espiritual e atendimento fraterno, os
monitores do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, do Estudo e
Educação da Mediunidade, os evangelizadores da infância e juventude; a
divulgação da contribuição espírita na área psicológica junto às universidades,
influenciando na formação dos futuros psicólogos; os que se debatem com os
desafios da vida, apontando soluções para os problemas e enfermidades que
nos afetam.
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14. ______. Repositório de sabedoria. Pelo Espírito Joanna de Angelis;

compilado por Antonio César Perri de Carvalho. Salvador, BA: Leal, 1980.
2 v.
Reúne os principais conceitos emitidos nas dez primeiras obras de autoria espiritual de
Joanna de Ângelis e psicografia de Divaldo P. Franco. Ao final de cada citação, incluise a sigla correspondente ao título da obra e a página em que o texto citado está
localizado. As primeiras edições das obas referenciadas foram publicadas entre 1964
e 1977, cujos títulos são: Messe de amor; Dimensões da verdade; Espírito e vida;
Lampadário espírita; Florações evangélicas; Convites da vida; Celeiro de bênçãos;
Após a tempestade; Leis morais da vida; e No limiar do infinito.
15. GONÇALVES, João. Indicador espírita : índice temático.

Brasília : LEDE,

1996. 275 p.
Esta obra foi publicada por iniciativa de Lauro Carvalho (Brasília, DF).
Apresenta 2671 verbetes, em ordem albafética, abrangendo uma gama enorme
de assuntos combinados entre si por meio de milhares de referências
cruzadas, que ampliam a abordagem do tema pesquisado. Cada termo de
entrada é seguido de pequeno texto, que por si só representa uma fonte de
estudo. Inclui, também, um índice de citações bíblicas, ideal para o Estudo
16. GRISOLIA, Miguel (org.). Índice geral alfabético remissivo da coleção da
Revista Espírita de Allan Kardec. São Paulo: Edicel, 1985. 241 p. (Col. da
Rev. Espírita de Allan Kardec; 13).
Índice completo da Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, publicada
sob a direção de Allan Kardec, em tradução de Julio Abreu Filho. Abrange o
período de 1858 a 1869, relacionando os assuntos e os nomes em ordem
alfabética, fazendo constar os números das páginas e ano de publicação dos
respectivos fascículos onde a matéria é abordada. Preciosa fonte de consulta e
única no gênero a facilitar o acesso às informações registradas pelo
Codificador nesse histórico periódico espírita.
17. GRUPO DE DIVULGAÇÃO DE BIBLIOGRAFIA ESPÍRITA. Bibliografia espírita:
coletânea de assuntos abordados pela Doutrina Espírita e em obras que

7

Obras de Referência do Espiritismo – Geraldo Campetti Sobrinho

comprovam, embasam ou ratificam os seus postulados. Salvador, BA:
GDBE, 1996. 2 v.

Índice temático e onomástico, resultante da pesquisa em obras básicas e
subsidiárias do Espiritismo, bem como em obras que dissertam sobre assuntos
correlatos com a Doutrina Espírita. Os temas principais são apresentados em
ordem alfabética, seguidos dos seus respectivos detalha-mentos e das fontes
primárias específicas nas quais os assuntos estão localizados. Insere, no início
do primeiro volume, o índice dos assuntos tratados. Ao final do segundo
volume são elencadas as referências bibliográficas, incluindo as enciclopédias
e dicionários citados.
18. GUIMARÃES, Luiz P. Vade mecum espírita. 6. ed. ampl. e reestrut. São
Paulo: Nosso Lar, 1996. 277 p.
Índice temático, resultante da pesquisa pelo autor em 347 obras da bibliografia
espírita, incluindo-se a Revista Espírita editada por Allan Kardec. Cataloga
1.404 assuntos, dispondo-os em ordem alfabética. Divide-se em duas partes.
Na primeira parte, os assuntos são relacionados em ordem alfabética, seguidos
dos livros e respectivas páginas em que são tratados 31 os temas indexados.
Na segunda, foi incluída a lista das obras utilizadas na pesquisa, com a
indicação do autor, da editora e da edição. Livro inicialmente apresentado em
formato horizontal, foi melhorado nas edições recentes para o formato vertical,
em duas colunas, de mais fácil e cômoda consulta.
19. JORGE, José. Antologia do perispírito. 4. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro :
CELD, 1991. 306 p.

Apresenta 1368 referências sobre o tema perispírito extraídas de 49 obras,
cujos autores são Allan Kardec, Gabriel Delanne, Gustave Gely, Léon Denis,
Emmanuel e André Luiz, além
parapsicologia e a enciclopédia

de dicionários da língua portuguesa, de
Larousse Du Xxe. Siècle. Em

cada obra

citada, os verbetes são relacionados em ordem alfabética, seguida da
respectiva página de onde foi retirado o texto. Inclui dois índices: um dos
assuntos tratados e outro das referência compiladas.
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20. ______. Índice remissivo de O Livro dos Espíritos. Rio de Janeiro: CELD,
1990. 3 v.
Índice dos assuntos tratados na obra fundamental do Espiritismo, O Livro dos
Espíritos, foi estruturado sob o arranjo de dicionário, com os termos
relacionados alfabeticamente, em duas colunas. Para facilitar o acesso ao
tema pesquisado, foram inseridas nos cantos superiores direito e esquerdo “as
palavras que iniciam e terminam cada assunto respectivamente naquela
página”. Em cada verbete, reproduz pequeno trecho de O Livro dos Espíritos,
buscando contextualizá-lo na abordagem de Kardec. Após cada texto, há
indicação da fonte onde se encontra a informação procurada, seja pergunta,
resposta, nota, introdução ou conclusão da obra indexada.
21. KARDEC, Allan. Definições espíritas. Apresentação e notas de L. Palhano

Jr. Niterói : Lachâtre, 1997. 140 p. il.
Trata-se do glossário que Allan kardec incluiu na primeira edição de O Livro
dos Médiuns, intitulado Vocabulário Espírita, que foi reduzido a partir da
segunda edição da obra. O Codificador pretendia publicar esse vocabulário, em
separata, que seria denominado Pequeno Dicionário de Filosofia Espírita.
Todavia,

isso

não

foi

possível.

Com

significativa

apresentação

e

esclarecedoras notas, Palhano Jr. resgata essa valiosa obra, colocando-a, por
intermédio da editora Publicações Lachâtre, à disposição do público espírita.
22. KARDEC, Allan. Revista Espírita: índice geral 1858-1869. Coordenação:

Geraldo Campetti Sobrinho. Rio de Janeiro: FEB, 2008. 581 p.
Portal alfanumérico que dá acesso ao enciclopédico mundo de informações
codificadas por Allan Kardec. São 4.000 entradas principais e 13.500
detalhamentos compilados dos 12 volumes (144 números) da Revista Espírita,
veiculados no período de 1858 a 1869. O leitor poderá obter detalhes de
assuntos analisados e divulgados pelo Codificador ao longo da constituição e
desenvolvimento do Movimento Espírita. Saberá mais acerca da Codificação e
terá ampliado o conceito sobre a Doutrina como filosofia, ciência e religião.
Tomará conhecimento de diversos casos noticiados pela imprensa, que
ofereciam conteúdo para estudos morais sérios á luz do Espiritismo. As mais
curiosas manifestações, vidência, cura mediúnica, obsessão, manifestações
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físicas foram registradas por Allan Kardec na Revista Espírita, e hoje estão
disponíveis aos interessados de modo fácil e rápido. Facilita a pesquisa e
permite mais amplo estudo do Espiritismo. Basta buscar o assunto, a palavra
ou a expressão de interesse, para se deparar com preciosas informações,
passando a conhecer pensamento do codificador e de seus contemporâneos.
23. MACEDO, Roberto. Vocabulário histórico-geográfico dos romances de Emmanuel. 2. ed. Rio [de Janeiro]: FEB, 1994. 152 p.
Apresenta o conceito de vocábulos históricos, referentes a personalidades,
regiões e costumes, coletados dos romances Ave, Cristo!, 50 anos depois, Há
2000 anos..., Paulo e Estêvão e Renúncia, ditados por Emmanuel ao médium
Francisco Cândido Xavier. Ordena os vocábulos alfabeticamente, fazendo
remissivas dos termos correlatos não adotados para os que foram
considerados como entrada principal. O trabalho toma como bibliografia básica
a obra Notícia geográfica e histórica de Sayão e as Notícias históricas de Allan
Kardec, além de obras especializadas no assunto.
24. MESQUITA, José Marques. Elucidário de Evolução em dois mundos.
Revisão técnica: Gerson Sestini. Rio de Janeiro: USEERJ, 2000. 229 p.
Elucida temos empregados por André Luiz no livro editado pela FEB, Evolução
em Dois Mundos, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira.
Obedece a sequência dos capítulos da obra referenciada, ordenando
alfabeticamente os vocábulos. Ao final da publicação, inclui a bibliografia das
obras consultadas e um índice dos termos elucidados.
25. MORELLI, Aderbal. Dicionário de fenômenos paranormais e mediúnicos.
São Paulo: DPL, 2000. 206 p.
Apresenta, de forma sintética, vocábulos espíritas e espiritualistas, ordenados
alfabeticamente, seguidos de suas respectivas definições. Após a definição,
registra, na maioria dos verbetes, a fonte de onde se extraiu a informação,
indicando autor, título, edição, editora e número da página consultada, como
elemento facilitador para o acesso ao documento referenciado.

Dentre as

fontes de consulta, entre outros, foram pesquisados dicionários, glossários,
enciclopédias, livros doutrinários, incluindo obras de Allan Kardec.
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26. NOBRE, Marlene R. S. Nossa vida no além. 3. ed. São Paulo: FE Ed.
Jornalística, 1999. 199 p.
Estuda 90 obras com testemunhos de Espíritos sobre a vida além da morte.
Em nove capítulos, esclarece como é morrer, trata da questão da travessia de
uma vida para outra e aborda a adaptação à nova vida, destacando a
assistência espiritual recebida, as repercussões da vida terrena, bem como a
influência

recíproca

de

atos

e

pensamentos

entre

encarnados

e

desencarnados. Apresenta casos especiais de adaptação no Plano Espiritual
de deficientes, suicidas, crianças e velhos, analisando, também, o crescimento
de crianças no Além-Túmulo. Inclui, no final da publicação, a extensa
bibliografia consultada.
27. ______. A obsessão e suas máscaras: um estudo da obra de André Luiz.
3. ed. São Paulo: FE Ed. Jornalística, 1997. 245 p.
Condensa revelações de André Luiz publicadas em 14 livros psicografados por
Francisco Cândido Xavier no período de 1943 a 1968 sobre obsessão e
pensamento. Apresenta comentários “à luz dos conceitos de Allan Kardec e de
outros pesquisadores que se interessam pelo paradigma espiritualista”. Dividese em duas partes. A primeira trata das obsessões, psicopatologias e
terapêutica, estudando casos de obsessões de natureza anímica, espirítica e
de efeitos físicos (poltergeist). Na segunda parte, aborda as bases de operação
do pensamento, focalizando temas como plasma divino, matéria mental,
correntes do pensamento, entre outros. Inclui bibliografia das informações
consultadas.
28. PALHANO JR., L. Dicionário de filosofia espírita. Rio de Janeiro : CELD,

1997. 378 p. il.
O Departamento Editorial do Centro Espírita Léon Denis publicou esse
importante dicionário, que define, filosoficamente, termos do vocabulário
espírita e apresenta traços biográficos de personalidades que contribuíram
para o trabalho e desenvolvimento do Espiritismo no Brasil e no mundo. O livro
conta com enriquecedor prefácio da Professora Dalva Silva Souza, autora da
obra Os Caminhos do Amor, editada pela FEB. Mais uma vez, Lamartine
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Palhano Júnior apresenta alentado serviço para a ampla e correta difusão da
Doutrina Espírita.
29. ______. Léxico kardequiano: manual de termos e conceitos espíritas. Rio
de Janeiro: CELD, 1999. 282p.
Glossário desenvolvido sob os auspícios do Setor de Pesquisas Doutrinárias
do Círculo de Pesquisa Espírita, de Vitória (ES), contendo definições e
conceitos extraídos das obras do Codificador do Espiritismo. Os verbetes estão
relacionados alfabeticamente, acompanhados de breve explicação, do “parecer
de Allan Kardec, suas apreciações e compilações das instruções dos espíritos
a respeito deles”. Correlaciona diversos temas, citando autores espirituais e
encarnados para fundamentar as explicações dos verbetes. As indicações
bibliográficas das obras citadas são registradas em nota de rodapé da página e
as referências completas são anotadas no final da publicação.
30. PINHEIRO, Ney Silva. Prontuário de André Luiz. Araras, SP : IDE, 1998.

172p. il.
A preciosa obra de André Luiz foi toda indexada. O autor incluiu a conhecida
Série André Luiz (os dezesseis volumes, de Nosso Lar a E a Vida Continua...
editados pela FEB) e mais doze livros lançados por diversas editoras. O
resultado do significativo trabalho foi publicado como um índice que merece ser
pesquisado pelos estudiosos espíritas, tal a importância das informações
referenciadas.
31. PUGLIESE, Adilton (Org.) A obsessão: instalação e cura. Coletânea de
obras de Manoel Philomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Pereira
Franco. 3. ed. Salvador, BA: LEAL, 1999. 210p.
Seleciona 35 textos, classificando-os em quatro grupos temáticos: definições,
classificações e análises; técnicas obsessivas e análises dos envolvidos;
organização dos trabalhos; e prática desobsessiva. Utiliza oito livros do autor
espiritual (Nos bastidores da obsessão, Grilhões partidos, Tramas do destino,
Nas fronteiras da loucura, Painéis da obsessão, Temas da vida e da morte,
Loucura e obsessão e Trilhas da libertação) e outros cinco de autores diversos,
extraindo dos mesmos textos de Manoel Philomeno (Sementes de vida eterna,
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Antologia espiritual, Roteiro de libertação, Sementeira da fraternidade e
Depoimentos vivos). Na bibliografia consultada consta, ainda, obras do
Codificador e o Prontuário da obra de Allan Kardec, de Deoclécio de
Demócrito.
32. SANTOS FILHO, Jamiro dos. Entrevistando André Luiz.

Capivari, SP:

EME, 2008. 160 p.
Coletânea de textos de algumas obras de André Luiz, organizando perguntas
que foram respondidas pelos textos selecionados. Reúne temas como umbral,
desencarnação precoce, linguagem dos espíritos, gravidez, médiuns, vícios,
atividades durante o sono, sexo, vida social, lembranças do passado,
reencarnação, entre outros catalogados pelo autor e coletados da experiência
descrita pelo Espírito em suas numerosas obras. Disponibiliza orientações de
interesse, indicando a fonte original de onde se extraiu a informação no final de
cada resposta.
33. SOUZA, José Maria de Medeiros. Mediunidade de A a Z. Pelo Espírito
Jean-Marie Lachelier. Votuporanga, SP: Ed. Didier, 1999. 178 p.
Elucida setenta e quatro temas relacionados à mediunidade, com o objetivo de
facilitar o entendimento dos que trabalham na “Seara do Bem junto aos
imortais”.

Além

de

assuntos

como

afinidade,

animismo,

benzeduras,

clariaudiência, incorporação, ovóides, obsessões, psicometria, sonambulismo e
telepatia, apresenta, também, esclarecimentos sobre as personalidades de
Jesus, Kardec, William Crookes e do Espírito Zéfiro, todos elencados em
ordem alfabética. Destaca a importância da mediunidade como testemunho da
universalidade dos ensinos emanados dos Espíritos Superiores para a
redenção da humanidade.
34. XAVIER, Francisco Cândido. Dicionário da alma. Autores Diversos;

[organização de] Esmeralda Campos Bittencourt. 3. ed. Rio [de Janeiro] :
FEB, 1990. 405 p.
Cataloga conceitos e considerações espíritas sobre temas relevantes à
compreensão humana, extraídos de 13 obras psicografadas por Francisco
Cândido Xavier e publicadas por diversas editoras. Objetiva facilitar a consulta
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a estes assuntos abordados na literatura espírita, possibilitando a edificação e
o reconforto de quantos os lerem. Apresenta-se sob forma de dicionário,
arrolando os vocábulos em ordem alfabética e citando, logo após cada texto, o
nome do aturo espiritual e o número indicativo ao título do livro relacionado
como fonte de consulta.
35. ______. Palavras de Emmanuel. Pelo Espírito Emmanuel; [organização de]

Sylvio Brito Soares. 5. ed. Rio [de Janeiro] : FEB, 1988. 200 p.
Apresenta diversas questões científicas, sociais, filosóficas, históricas,
religiosas e morais, sob o enfoque do Espiritismo. Relaciona pensamentos e
ensinos ditados pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, em
admirável compilação do Dr. Sylvio Brito Soares. A obra está organizada em
23 capítulos, tendo ao final de cada pensamento a sigla do título da obra da
qual foi transcrito.
36. ______. Pérolas do Além: extratos de obras mediúnicas de Francisco

Cândido Xavier. 3. ed. Rio [de Janeiro] : FEB, 1972. 240 p.
Sylvio Brito Soares organizou esta obra em 1952, que continua sendo
publicada até hoje pela FEB, tal a sua importância para o estudo da Doutrina
Espírita. O livro foi estruturado sob forma de dicionário para facilitar a consulta
acerca de variados temas tratados em quarenta e duas obras psicografadas
pelo médium mineiro. Para Sylvio Soares estas obras constituem uma
enciclopédia de Espiritismo.
37. ZIMMERMANN, Zalmino. Perispírito. Apresentação: Hernani Guimarães
Andrade. Campinas, SP: CEAK, 2000. 571 p., il.
Reúne diversos verbetes que integram o Projeto Enciclopédia do Espiritismo,
relativos à temática perispírito. Em 18 capítulos, estuda o conceito/natureza,
propriedades e funções do corpo espiritual, tratando de questões referentes
aos centros vitais, duplo etérico, corpo mental e aura. Relaciona o perispírito à
evolução, memória, mediunidade, reencarnação, enfermidade, obsessão,
rejuvenescimento, anestesia, sexualidade e à desencarnação. A obra é
enriquecida pela citação de textos originais de autores encarnados e
desencarnados, constantes de títulos correntes e raros, bem como pelo registro
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de esclarecedoras notas de rodapé de página. Inclui a bibliografia consultada e
dois índices auxiliares para o rápido acesso aos assuntos estudados e aos
nomes citados.
OBRAS RARAS
1. ADGMT. Dicionário de Doutrina Espírita. 2. tir. Rio de Janeiro: Gráf.
Esperanto, [1964]. 304 p.
Trabalho iniciado em março de 1960 e concluído em abril de 1963, resultante
da pesquisa e esforço intelectual de cinco autores, integrantes do Grupo
Espírita Regeneração (Rio de Janeiro), que se ocultaram sob a sigla ADGMT –
junção das iniciais dos respectivos nomes próprios. O dicionário informa sobre
o significado dos termos espíritas, fazendo referência às fontes de que
“promanam suas transcrições textuais”. Valiosa fonte de pesquisa, incluindo
definições, comentários, remissivas a assuntos correlatos, sinônimos e
glossário elucidativo de termos técnicos. Apresenta, ainda, repertório dos
verbetes e as convenções das obras que compõem as referências
bibliográficas utilizadas como base da pesquisa.
2. PAULA, João Teixeira de. Dicionário enciclopédico ilustrado: Espiritismo,
Metapsíquica e Parapsicologia. 3. ed. corrig. e atual. Porto Alegre, RS: Bels,
c 1976. 293 p. il.
Reúne 1.971 verbetes em ordem alfabética, “ilustrações, transcrições elucidativas, etimologia, doutrina e análises”, objetivando facilitar a compreensão
das ciências espírita, metapsíquica e parapsicológica. Em linguagem simples e
clara, remonta às origens das palavras elencadas, desde o latim e o grego até
o italiano, francês, alemão, inglês e o espanhol. Apresenta neologismos
estrangeiros e nacionais sobre as ciências estudadas, constituindo-se em fonte
indispensável aos estudiosos espíritas. Ao final da obra, inclui 196 remissões
de chamadas de texto e a bibliografia consultada.
3. VADE MÉCUM Kardequiano. Rio [de Janeiro] : FEB, 1951. 133 p.
Relaciona assuntos contidos nas obras kardequianas, visando a facilitar a
consulta aos livros de Allan Kardec. Apresenta relação de temas por ordem
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alfabética, com a indicação das obras e número da página onde os mesmos
estão inseridos. Inclui referências biográficas de personalidades citadas por
Allan Kardec em suas obras.
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