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Apresentação
REVISTA ESPÍRITA,
Laboratório de Allan Kardec – 150

anos!

O

grande sucesso de O Livro dos Espíritos, lançado
em Paris no dia 18 de abril de 1857, tirou do
anonimato o missionário encarregado pela
Providência Divina de materializar entre os
homens a promessa de Jesus de ficar eternamente conosco.
É possível que o próprio Allan Kardec se tivesse
surpreendido com a extraordinária repercussão causada por
aquele livrinho de apenas 176 páginas, cujo texto, distribuído
em duas colunas e dividido em 24 capítulos, continha 501
perguntas e respostas, acrescidas das notas com que o
Codificador as enriqueceu. As razões do sucesso? o fato de
“todas as grandes questões de metafísica e de moral ali
estarem elucidadas da maneira mais satisfatória; todos os
grandes problemas resolvidos, mesmo aqueles que os mais
ilustres filósofos não puderam resolver.” 1

É natural, portanto, que o êxito suscitado pela
divulgação das idéias novas provocasse uma enxurrada de
1 WANTUIL, Zeus; THIESEN, Francisco. Allan Kardec: pesquisa biobibliográfica

e ensaios de interpretação. 2. ed. Rio de Janeiro: FEB, 1984. v. 2.
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cartas dirigidas a Kardec, a maioria interrogando o
Codificador sobre este ou aquele ponto de doutrina, embora
algumas lhe relatassem os insólitos fenômenos espíritas que
despontavam em toda parte, exigindo a sua explicação. E,
como se não bastasse, o fluxo crescente de visitantes que
acorriam à sua casa, inclusive da nobreza local e estrangeira,
ansiando por esclarecimentos mais substanciais.
A princípio reticentes, os jornais parisienses
começaram a veicular artigos furibundos, verdadeiras
diatribes contra a doutrina nascente, não poupando sequer a
honra e a vida privada do Codificador, demonstrando, em sua
maior parte, completa ignorância dos postulados espíritas
contra os quais se rebelavam. É que vislumbravam uma nova
ordem de coisas, capaz, quem sabe, de fazer desmoronar o
pedestal em que se entronizavam. Como Jesus, o Espiritismo
vinha proclamar uma doutrina que solapava pela base os
abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes
de seu tempo. Assim, importava silenciá-lo o quanto antes no
seu nascedouro, antes que se propagasse e conquistasse a
preferência da população, já cansada das religiões dogmáticas.
Naquela época, a Europa só dispunha de um único
jornal dedicado à divulgação do Espiritismo, e mesmo assim
em Genebra, longe do burburinho de Paris e praticamente
fora do alcance dos leitores da cidade-luz, contrariamente ao
que ocorria nos Estados Unidos, favorecidos com dezessete
jornais consagrados ao espiritualismo.
Foi quando Allan Kardec se deu conta da
[...] imperiosa necessidade de criar uma folha que
periodicamente pusesse os estudiosos dos fenômenos
espíritas a par do que se passava no mundo e os
8
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instruísse de modo ordenado sobre as mais variadas
questões doutrinárias [...], a despeito de lhe faltar o
tempo necessário para semelhante empreendimento,
considerando-se os seus afazeres pessoais, inclusive os
voltados para a sua própria subsistência. 2

A tarefa não era fácil e implicava gastos de certa
gravidade. A princípio Kardec procurou alguém que pudesse
patrocinar a obra, colaborando financeiramente para que ela
viesse à luz, mas razões providenciais fizeram com que não
lograsse o êxito desejado. Mesmo assim, diz ele,
[...] apressei-me a redigir o primeiro número e fi-lo
circular a 1o de janeiro de 1858, sem haver dito
nada a quem quer que fosse. Não tinha um único
assinante e nenhum fornecedor de fundos. Publiquei-o
correndo eu, exclusivamente, todos os riscos e não tive
de que me arrepender, porquanto o resultado ultrapassou
a minha expectativa. A partir daquela data, os números se
sucederam sem interrupção e [...] esse jornal se tornou
um poderoso auxiliar meu. 3

Logo na introdução do primeiro fascículo da Revista
Espírita, Allan Kardec estabeleceu claramente as diretrizes
que norteariam sua atuação à frente daquele periódico:
Como nosso fim é chegar à verdade, acolheremos todas
as observações que nos forem dirigidas e tentaremos,
tanto quanto no-lo permita o estado dos conhecimentos
adquiridos, dirimir as dúvidas e esclarecer os pontos ainda
2 KARDEC, Allan. Apresentação da FEB. Revista Espírita. Tradução de Evandro

Noleto Bezerra. Rio de Janeiro: FEB, 2004. ano 1, 1858.
3 KARDEC, Allan. Obras póstumas. Tradução de Guillon Ribeiro. 33. ed. Rio de

Janeiro: FEB, 2003. p. 294.
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obscuros. Nossa Revista será, assim, uma tribuna livre, em
que a discussão jamais se afastará das normas da mais
estrita conveniência. Numa palavra: discutiremos, mas
não disputaremos. As inconveniências de linguagem nunca
foram boas razões aos olhos das pessoas sensatas. 4

Do ponto de vista da apresentação, a Revista Espírita
[...] manteve as características das publicações científicas;
circulava entre subscritores e a venda pública, semelhante
às suas congêneres do século XIX, era facultativa dos
livreiros e dos escritórios postais. Impressa em papeljornal, contava com 32 páginas, caderninhos de duas
colunas em oitava; seu tamanho era de 23,5 x 15 cm, com
peso estimado em trinta gramas. As páginas estavam
compostas por quarenta linhas impressas em corpo doze;
sua apresentação era rústica, com capas de papel. 5

No final de cada ano os fascículos correspondentes
eram reunidos, formando uma coleção de exemplares
encadernados, com uma capa especial e um índice alfabético.
É da responsabilidade direta de Allan Kardec a publicação de
todos os fascículos, desde o primeiro, que circulou em 1o de
janeiro de 1858, até o que foi dado a lume em abril de 1869,
uma vez que já se achava composto quando da desencarnação
do mestre, ocorrida no mês anterior. Isto não significa que
a tenha redigido sozinho, pois
[...] a Revista contou com a colaboração de centenas de
participantes, encarnados e desencarnados, franceses e de
4 KARDEC, Allan. Revista Espírita. Tradução de Evandro Noleto Bezerra. Rio de

Janeiro: FEB, 2004. ano 1, 1858.
5 BARRERA, Florentino. Prontuário crítico das obras de Allan Kardec. Tradução de
David Caparelli. São Paulo : Madras, 2003. p. 147.
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outras nações, dentre os quais cientistas, literatos,
filósofos, religiosos e homens do povo, cada qual
ajudando a lançar, na sua respectiva esfera de ação, os
alicerces sobre os quais se ergueria o portentoso edifício
do Espiritismo. 6

Quando lançou a Revista Espírita, em 1858, Allan
Kardec ainda tinha pela frente a publicação de O que é o
Espiritismo (1859), O Livro dos Médiuns (1861), O Evangelho
segundo o Espiritismo (1864), O Céu e o Inferno (1865) e A Gênese
(1868). Ainda estariam por ser lançados alguns opúsculos: O
Espiritismo na sua expressão mais simples (1862), Viagem Espírita
em 1862 (1862), Resumo da lei dos fenômenos espíritas (1864),
Caracteres da Revelação Espírita (1868), sem falar da Instrução
prática das manifestações espíritas (1858), livro de maior porte,
substituído três anos mais tarde por O Livro dos Médiuns,
muito mais abrangente e metódico. Era todo um campo a
pesquisar, idéias a desenvolver e a amadurecer, conceitos a
serem validados pelo critério infalível da concordância e da
universalidade do ensino dos Espíritos, antes de serem
incorporados ao patrimônio da Doutrina Espírita. Havia,
pois, necessidade de um laboratório experimental, onde tudo
isto pudesse ser testado com segurança, sem açodamento.
Ora, a Revista Espírita foi esse laboratório
inestimável, espécie de tribuna livre, utilizada por Allan
Kardec para sondar a reação dos homens e a impressão dos
Espíritos acerca de determinados assuntos, ainda hipotéticos
ou mal compreendidos, enquanto lhes aguardava a
confirmação. E tanto isto é verdade que a maioria das idéias
desenvolvidas nas obras da Codificação foram esboçadas
6 KARDEC, Allan. Apresentação da FEB. Revista Espírita. Tradução de Evandro

Noleto Bezerra. Rio de Janeiro: FEB, 2004. ano 1, 1858.
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previamente na Revista Espírita, e até mesmo transcritas
literalmente, sobretudo em O Céu e o Inferno e em A Gênese.
É importante que se tenha em mente que a Revista
Espírita é uma obra subsidiária, complementar da Doutrina
Espírita e, como tal, deve ser lida com espírito crítico,
especialmente no que concerne a certas teorias científicas e a
algumas opiniões isoladas, de caráter filosófico. Sua moral é
inatacável; porque baseada na do Cristo, não suscita dupla
interpretação, por
[...] ser terreno onde todos os cultos podem reunir-se,
estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer
que sejam suas crenças, porquanto jamais constituiu
matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda a
parte se originaram das questões dogmáticas. 7

Pelas próprias características em que se apresentava
– Jornal de Estudos Psicológicos – pelos assuntos abordados,
riquíssimos em fatos da fenomenologia mediúnica, e pela
possibilidade das réplicas e tréplicas a que seus artigos davam
margem, o estilo da Revista Espírita é, necessariamente, leve e
agradável, vazado em linguagem simples e acessível aos não
iniciados, apresentando as matérias de forma clara e objetiva,
sem tergiversações de qualquer natureza. Enfim, aquele
mesmo estilo que tanto apreciamos nas obras básicas da
Codificação Espírita, capaz de agradar a todas as camadas da
sociedade, desde a gente simples que trabalhava nas oficinas
suburbanas, até os intelectuais mais exigentes da aristocracia
parisiense.
7 KARDEC, Allan. Introdução.In:______ O Evangelho segundo o Espiritismo.
Tradução de Guillon Ribeiro. 122. ed. Rio de Janeiro: FEB, 2004.
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A bem da verdade, a Revista Espírita não tinha um
padrão editorial claramente definido. Em outras palavras,
suas seções eram muito variadas e por vezes sofriam solução
de continuidade. Entretanto, não é difícil perceber certa
uniformidade na temática abordada nos diferentes fascículos,
notadamente os relacionados com os ditados mediúnicos, as
conversas familiares de além-túmulo, as dissertações espíritas,
as evocações particulares e as notas bibliográficas,
praticamente comuns a todos eles. As poesias mediúnicas
também mereceram generosa acolhida na Revista, não tanto
pelo seu valor doutrinário, mas como prova de que os
médiuns, mesmo os menos instruídos, eram capazes de
receber, de um jacto, produções de grande fôlego, com
perfeita observância das regras da versificação, e que em nada
desmereciam as ilustres personagens que as assinaram.
Como se tratava de um periódico mensal, muitas
vezes Allan Kardec transcrevia artigos e notícias de jornais,
nacionais e estrangeiros, sobre os mais variados assuntos,
desenvolvendo-os e correlacionando-os com os postulados
espíritas. Isto emprestava à Revista um caráter de perene
atualidade, identificando-a com os problemas e as
preocupações da Paris do Segundo Império. Suicídio,
epidemias, pena de morte, duelos, assassinatos, nada escapou
à argúcia do Codificador, que deles se aproveitava para
edificar os leitores, por meio de comentários judiciosos e
oportunos. Quantos Espíritos desencarnados foram
evocados a partir de referências extraídas dos jornais, e que
brindaram os leitores da Revista Espírita com o testemunho da
sua própria experiência! Muitos detalhes de toda ordem, até
então inimagináveis sobre a vida de além-túmulo – ainda não
dispúnhamos das obras de André Luiz – foram revelados
13
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inopinadamente por esses repórteres do Mundo Espiritual e
estampados no Jornal de Estudos Psicológicos de Allan Kardec.
Não é de admirar que muitos jornais, sobretudo os
que refletiam o pensamento da igreja dominante, ou que com
ela simpatizavam, resolvessem assestar as suas baterias contra
o Espiritismo, através da publicação de artigos virulentos,
quase sempre marcados pela falta de urbanidade e pelo
rancor indisfarçável de seus autores, quando não atacavam
pura e simplesmente o Codificador, em sua honra e em seus
interesses. Várias vezes – diz Allan Kardec
[...] já nos perguntaram por que não respondemos, em
nosso jornal, aos ataques de certas folhas, dirigidos
contra o Espiritismo em geral, contra seus partidários e,
por vezes, contra nós. Acreditamos que o silêncio, em
certos casos, é a melhor resposta. Aliás, há um gênero de
polêmica do qual tomamos por norma nos abstermos: é
aquela que pode degenerar em personalismo; não
somente ela nos repugna, como nos tomaria um tempo
que podemos empregar mais utilmente [...] Entretanto,
há polêmica e polêmica; uma há, diante da qual não
recuaremos jamais: é a discussão séria dos princípios que
professamos. 8

Fiel a esse princípio, e sem jamais se afastar da
moderação e da conveniência, Allan Kardec serviu-se
inúmeras vezes das páginas da Revista Espírita para refutar as
aleivosias assacadas contra o Espiritismo. Eis uma pequena
amostra: Refutação de um artigo do Univers (maio/1859);
Resposta à réplica do abade Chesnel no Univers (julho/1859);
8 KARDEC, Allan. Polêmica espírita. Revista Espírita. Tradução de Evandro

Noleto Bezerra. Rio de Janeiro: FEB, 2004. ano 1, 1858.
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Resposta do Sr. Allan Kardec à Gazette de Lyon (outubro/1860);
A Bibliografia Católica contra o Espiritismo (janeiro/1861);
Resquícios da Idade Média – O auto-de-fé de Barcelona
(novembro/1861); Resposta de uma senhora a um eclesiástico sobre
o Espiritismo (maio/1862); Suicídio falsamente atribuído ao
Espiritismo (abril/1863); Primeira carta ao padre Marouzeau
(julho/1863); Pastoral do bispo de Argel contra o Espiritismo
(novembro/1863); Reclamação do abade Barricand (julho/1864);
Nova tática dos adversários do Espiritismo (junho/1865); O
Espiritismo só pede para ser conhecido (setembro/1866).
A despeito de tantos artigos em defesa da Doutrina
Espírita, só raríssimas vezes Allan Kardec utilizou a Revista
Espírita para refutar os ataques pessoais de que foi alvo, e
mesmo assim de forma indireta, aproveitando os discursos que
fazia à Sociedade Espírita de Paris, ou em outras ocasiões
menos especiais. Mas sempre com classe e elegância, como
nesta passagem:
Eu desfrutaria de um privilégio inconcebível se tivesse
ficado ao abrigo da crítica. Não nos pomos em evidência
sem nos expormos aos dardos daqueles que não pensam
como nós. Mas há duas espécies de crítica: uma que é
malévola, acerba, envenenada, onde o ciúme se trai em
cada palavra; a outra, que visa à sincera pesquisa da
verdade, tem características completamente diversas. A
primeira não merece senão o desdém; jamais com ela me
incomodei. Somente a segunda é discutível.9

Ou neste outro trecho:
Deixando aos nossos contraditores o triste privilégio das
injúrias e do personalismo, não os seguiremos no terreno
9 KARDEC, Allan. S.P.E.E. Discurso de encerramento do ano social. Revista Espírita.

Tradução de Evandro Noleto Bezerra. Rio de Janeiro: FEB, 2004. ano 2, 1859.

15

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:34

Page 16

R E V I S TA E S P Í R I TA 1858-1869

de uma controvérsia sem objetivo. Dizemos sem objetivo
porque jamais os levaria à convicção; ademais, seria pura
perda de tempo discutir com pessoas que não têm a
menor noção daquilo que falam. Só temos uma coisa a
dizer-lhes: Estudai primeiro; depois veremos. Temos
mais que fazer do que falar a quem não quer ouvir. Afinal
de contas, o que importa a opinião contrária deste ou
daquele? Terá essa opinião tão grande importância que
possa deter a marcha natural das coisas? [...] Assim,
deixando a incredulidade zunir à nossa volta, jamais nos
desviaremos do caminho que nos é traçado pela própria
gravidade do assunto que nos ocupa.10

Contudo, algumas vezes foi mais direto:
Sempre honrei os meus negócios, não importa a que
preço de sacrifícios e de privações; nada devo a quem
quer que seja, enquanto muitos me devem, sem o que
teria mais do dobro do que me resta; assim, ao invés de
subir, desci na escala da fortuna.11

E esta outra:
Jamais pedi qualquer coisa a alguém, ninguém jamais me
deu algo para mim pessoalmente; nenhuma coleta de um
centavo qualquer veio prover às minhas necessidades; numa
palavra, não vivo a expensas de ninguém, porquanto, das
somas que me foram voluntariamente confiadas no
10 KARDEC, Allan. O Espiritismo em 1860. Revista Espírita. Tradução de
Evandro Noleto Bezerra. Rio de Janeiro: FEB, 2004. ano 3, 1860.
11 KARDEC, Allan. Os milhões do Sr. Allan Kardec. Revista Espírita. Tradução
de Evandro Noleto Bezerra. Rio de Janeiro: FEB, 2004. ano 5, 1862.
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interesse do Espiritismo, nenhuma parcela foi desviada
em meu proveito.12

Como vemos, a Revista Espírita põe a nu a intimidade
do Codificador do Espiritismo, no-lo revelando tal qual se
mostrava em sua vida privada, real, verdadeira, autêntica, sem
laivos de santidade e sem se afastar do comum dos mortais.
Porque jamais se disse ou se impôs como missionário, como
predestinado de uma Revelação que, sem ele, não chegaria aos
deserdados da Terra; porque sabia que os desígnios divinos
não se assentam na cabeça de um homem; enfim, porque
estava convicto de que a Doutrina Espírita não era dele, mas
dos Espíritos, essas grandes vozes dos Céus que, nos tempos
preditos, “vinham restabelecer todas as coisas, dissipar as
trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos.” 13
No ano do sesquicentenário do lançamento da
Revista Espírita, nada mais justo do que conhecer a alma de
Allan Kardec, gozar de sua intimidade, acompanhar passo a
passo a marcha do Espiritismo nascente, as dificuldades para
a sua implantação, as lutas que teve de vencer para fincar as
balizas de uma Nova Era para a regeneração da Humanidade.
E essa Epopéia sem par, essa trajetória admirável, escrita em
caracteres irrecusáveis, está toda inteira nas páginas da Revista
Espírita, nessa coletânea de doze volumes, patrimônio
inalienável dos espíritas do mundo inteiro, que merece lida,
meditada e amada, como tudo que saiu da pena daquele que
12 KARDEC, Allan. Relatório da Caixa do Espiritismo. Revista Espírita. Tradução

de Evandro Noleto Bezerra. Rio de Janeiro: FEB, 2004. ano 8, 1865.
13 KARDEC, Allan. Prefácio. In:______. O Evangelho segundo o Espiritismo.

Tradução de Guillon Ribeiro. 122. ed. Rio de Janeiro: FEB, 2004.
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renasceu na França “aos 3 de outubro de 1804, com a sagrada
missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz
do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de
Jesus-Cristo.” 14
Brasília (DF), 1o de janeiro de 2008.
Evandro Noleto Bezerra
Tradutor

14 XAVIER, Francisco C. A caminho da Luz. Pelo Espírito Emmanuel. 30. ed. Rio

de Janeiro: FEB, 2004. Cap. 22, p. 194.
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Prefácio
A Revista Espírita (Revue Spirite – Journal d’Études
Psychologiques) está comemorando cento e cinqüenta anos de
sua fundação. Circulou de janeiro de 1858 até abril de 1869,
sob a égide de Allan Kardec. Quando desencarnou, em 31 de
março de 1869, o número de abril já estava composto e foi
publicado com sua assinatura. Sua semente foi lançada em
reunião mediúnica na residência do Sr. Dufaux, em
novembro de 1857. A Sra. Ermance Dufaux foi a médium
pela qual Allan Kardec consultou o Espírito a respeito da
idéia que alimentava de publicar um jornal espírita. De pronto
recebeu o apoio da Entidade, que deu a ele a seguinte
orientação:
[...] De começo, deves cuidar de satisfazer à curiosidade;
reunir o sério ao agradável: o sério para atrair os homens
de Ciência, o agradável para deleitar o vulgo. Esta parte
é essencial, porém a outra é mais importante, visto que
sem ela o jornal careceria de fundamento sólido. Em
suma, é preciso evitar a monotonia por meio da
variedade, congregar a instrução sólida ao interesse que,
para os trabalhos ulteriores, será poderoso auxiliar.
(Obras Póstumas, 33. ed. FEB, p. 294)
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E realmente o foi. Tornou-se a Revista o instrumento
hábil pelo qual o Codificador dialogava com os novos
adeptos da Terceira Revelação e, também, com seus
detratores, tornando o periódico tão interativo quando
possível, objetivando, assim, construir a unidade de princípios
no movimento espírita nascente. Tanto que após dez anos de
circulação, afirmava seu fundador:
A Revista foi, até agora, e não podia deixa de ser, uma obra
pessoal, visto que fazia parte de nossas obras doutrinárias,
constituindo os anais do Espiritismo. Por seu intermédio é
que todos os princípios novos foram elaborados e entregues ao
estudo. Era, pois, necessário que conservasse seu
caráter individual, para que se estabelecesse a unidade.
(RE, 1868, p. 527) (Grifamos.)

E isso foi possível porque o Codificador, dez anos antes,
estabelecera que aquele periódico seria uma tribuna livre onde
os mais variados assuntos de interesse do Espiritismo seriam
discutidos sem que houvesse disputa. Ponderava ele:
As inconveniências de linguagem nunca foram boas razões aos
olhos de pessoas sensatas; é uma arma dos que não possuem
algo melhor, voltando-se contra aqueles que dela se
servem. (RE, 1858, p. 24) (Grifamos.)

Dessa forma, oferecia o fundador da primeira
revista eminentemente espírita um código de conduta a ser
seguido pelos futuros periódicos de todo o mundo que se
dedicassem ao Espiritismo.
Os 135 números da Revista Espírita, somando 4.568
páginas redigidas pelo Codificador, conforme originais
20
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franceses, transformaram-se em prodigiosa fonte primária de
informações sobre a história do surgimento, divulgação e
implantação definitiva do Espiritismo como doutrina
codificada. Foi ele mesmo quem a indicou como sendo sua
leitura indispensável. No capítulo 3o de O Livro dos Médiuns
sugere que a ordem ideal de leitura para melhor compreensão
do Espiritismo seria O que é o Espiritismo, O Livro dos Espíritos,
O Livro dos Médiuns e a Revue Spirite, a esta se referindo nestes
termos:
Variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de
trechos isolados, que completam o que se encontra nas
duas obras precedentes, formando-lhes, de certo modo,
a aplicação. Sua leitura pode fazer-se simultaneamente
com a daquelas obras, porém, mais proveitosa será, e,
sobretudo, mais inteligível, se for feita depois de O Livro
dos Espíritos.

A leitura criteriosa da Revista Espírita nos dá uma
visão tridimensional da história do Espiritismo como
doutrina codificada na fase de sua estruturação porque:
– tomamos conhecimento da atuação direta dos
Espíritos nas reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos
Espíritas, invocados pelo “bom senso encarnado” – no dizer
de Camille Flammarion – para lhes oferecer esclarecimentos
e ensinamentos sobre os fatos da vida. A leitura dos Boletins,
publicados na Revista, faz-nos sentir no amplo salão do
templo da Terceira Revelação, ouvindo os médiuns dando
passividade aos Espíritos São Luís, Erasto, São Vicente de
Paulo e tantos outros;
21
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– acompanhamos, passo a passo, o hercúleo
trabalho do Professor Rivail fazendo a leitura do mundo e
interpretando os fatos à luz dos ensinamentos dos Espíritos,
demonstrando que nada acontecia sem que houvesse uma
explicação dada pela lei de causa e efeito, não se importando
com aqueles que o achavam ingênuo e crédulo;
– mensuramos a reação do público dos diversos
recantos do Planeta onde a Revista era lida, frente à ação
segura do intimorato e lídimo intérprete do Plano Espiritual
Superior, alicerçando o monumento da mensagem de Jesus
que se reeditava sob a égide do Espírito de Verdade, com o
nome de Espiritismo.
A manifestação dos Espíritos, a ação de Kardec e a
reação do mundo é a visão tridimensional que o leitor da
Revista Espírita terá da chegada do Espiritismo até nós.
Kardec nada oculta do seu leitor. Na Revue fala dos
seus problemas, das suas preocupações, das suas lutas,
frustrações e vitórias dentro e fora do meio espírita. Mantém,
o que ele chama de polêmica útil, desarmando os caluniadores
e difamadores da Doutrina e da sua própria pessoa,
argumentando com austeridade, com lógica imbatível e
elegância, mantendo sua fé inabalável no apoio dos seus
mentores espirituais. Tudo isso palpita naquelas páginas e nos
dá a impressão de vivermos ao lado do Codificador, na sua
época...
A Revista Espírita é obra que completa a Codificação.
Todo estudioso do Espiritismo sabe que Kardec indica,
freqüentemente, em seus livros, a consulta àquele periódico.
22
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Questões que não podiam ser desenvolvidas amplamente em
suas obras, sujeitas a limites de espaço, eram na Revue Spirite
analisadas com minúcias. Fazia a leitura do mundo da sua
época e do passado, colhendo temas aparentemente vulgares,
sem importância, e interpretava-os do ponto de vista espírita,
enriquecendo-os com sua análise criteriosa, fazendo emergir
suas causas e conseqüências. Escrevia valiosos comentários
das leituras que fazia em livros, folhetins, artigos e
documentos literários, filosóficos, científicos e religiosos, de
épocas diversas, desde que contivessem referências e
manifestações dos Espíritos ou princípios, idéias e
pensamentos espíritas.
Impossível, portanto, se ter uma noção completa do
Espiritismo sem a consulta à Revista Espírita.
Reconhecendo o grande e rico manancial de
ensinamentos e fatos do Espiritismo e a importância que
tinham eles para o estudioso da Terceira Revelação, em 1868,
o incansável Allan Kardec, na edição de dezembro, dizia aos
seus leitores da intenção de publicar “[...] um índice geral
alfabético de todos os assuntos tratados, seja na Revista, seja
em nossas outras obras, de maneira a facilitar as pesquisas.” Mas
não o fez, pois o tempo escasso e o breve retorno à Pátria
Espiritual não lhe permitiram.
O seu sonho, no entanto, está sendo materializado
com esta edição. Este índice é um verdadeiro portal
alfanumérico que dá acesso a um enciclopédico mundo
de informações construído por Allan Kardec. São
aproximadamente 4.000 entradas principais (descritores) e mais
de 13.500 entradas secundárias (detalhamentos) compiladas
23
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dos 12 volumes (1858-1869) e 144 números (considerando-se
os 12 números – jan. a dez. de 1869) da Revista Espírita.
O leitor terá acesso a detalhes de assuntos por ele
tratados ao longo da formação e desenvolvimento do
movimento espírita. Saberá mais sobre a Codificação e terá
ampliado o seu conceito sobre o Espiritismo, como filosofia,
ciência e religião. Tomará contado com diversos casos
noticiados pela imprensa, casos louváveis ou censuráveis que
ofereciam conteúdo para estudos morais sérios à luz do
Espiritismo. As mais curiosas manifestações espíritas, tais
como aparições, bicorporeidade, premonições, vidência, cura
mediúnica, obsessão, manifestações físicas pelos Espíritos
batedores, chamadas hoje pelos parapsicólogos de poltergeist,
foram registradas pelo incansável vigilante na Revista Espírita,
estando hoje ao seu alcance em um “piscar de olhos”.
Basta buscar a entrada que lhe interessa, a palavra
ou a expressão que seja do seu interesse, para se deparar com
inúmeros dados a seu respeito, passando a conhecer o
pensamento de Kardec e de seus contemporâneos sobre ela,
facilitando a pesquisa e permitindo que divulgue o
Espiritismo com maior riqueza de detalhes e de informações.
Boa pesquisa!
Brasília (DF), 1o de janeiro de 2008.
Waldehir Bezerra de Almeida
Indexador
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isolamento religioso e – dez. 1868, p. 489
materialismo e – dez. 1859, p. 466
neutralização do – jul. 1865, p. 291
Plínio e – mar. 1859, p. 128
reino do * na Terra e no Céu – mar. 1865, p. 107
EGOÍSMO E ORGULHO
causas do * no homem – jul. 1869, p. 270
influência moralizadora do Espiritismo e – jul.
1869, p. 276
instinto de conservação e – jul. 1869, p. 269
Pascal (Espírito) e – out. 1861, p. 462
EGOÍSTA
comportamento de um – set. 1865, p. 374
evocação de um – set. 1865, p. 374
objetivo do – jul. 1869, p. 272
ELEITOS
morada dos – abr. 1860, p. 195
ELEMENTO
significado da palavra – dez. 1867, p. 518
ELEMENTO ESPIRITUAL
Espiritismo e – set. 1869, p. 357
força da Natureza e – dez. 1867, p. 512; set. 1869, p. 357
ELEMENTO MATERIAL
Ciência e – set. 1869, p. 357
força da Natureza e – dez. 1867, p. 512; set. 1869, p. 357
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ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO UNIVERSO
Espiritismo e – set. 1867, p. 364
ELEMENTOS DA NATUREZA
transformação perpétua dos – set. 1868, p. 358
ELETRICIDADE
fluido universal e – set. 1865, p. 359
material e espiritual – ago. 1860, p. 378
pensamento e – out. 1860, p. 480
superação da imprensa pela – abr. 1864, p. 166
ELETRICIDADE DO PENSAMENTO
emprego da – out. 1860, p. 481
ELETRICIDADE ESPIRITUAL
esclarecimento de Lamennais sobre a – ago. 1860, p. 379
ELEVAÇÃO ESPIRITUAL
humildade e – jul. 1860, p. 316
ELIAS E JOÃO BATISTA
reencarnação e – dez. 1863, p. 493
refutação – dez. 1863, p. 491
ELISEU
forma visível de – jan. 1859, p. 28
irmã X e – jan. 1859, p. 26
manifestação de – jan. 1859, p. 28
provas da existência de – jan. 1859, p. 28
transfiguração e – jan. 1859, p. 29
visibilidade e – jan. 1859, p. 33
ELMERICH
visões da Irmã – ago. 1866, p. 328
EMANCIPAÇÃO DA ALMA
aproveitamento dos instantes da – jan. 1865, p. 40
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Ciro e – maio 1864, p. 216
dupla vista e – nov. 1867, p. 465
Espiritismo e estados de – jul. 1865, p. 282
fenômenos morais e – ago. 1861, p. 337
manifestação da inteligência e – jan. 1861, p. 51
prerrogativas da perfeição e – dez. 1865, p. 481
sono e – jan. 1866, p. 42
visão do futuro e – maio 1864, p. 180
EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES
exemplos de * nos Estados Unidos – mar. 1869, p. 117
EMBRIAGUEZ
características da – ago. 1869, p. 347
espécies de – ago. 1869, p. 348; set. 1869, p. 386
estados de – ago. 1869, p. 347
EMBRIAGUEZ MENTAL
características da – set. 1869, p. 387
EMBRIAGUEZ PERISPIRITUAL
características da – set. 1869, p. 387
EMIGRAÇÃO ESPIRITUAL
mundos inferiores e a grande – out. 1866, p. 402
EMMA D...
evocação de – mar. 1861, p. 140
EMOÇÕES
qualidades do Espírito e diversidade das – mar.
1869, p. 100
EMPREGO OFICIAL DO MAGNETISMO ANIMAL
tratamento magnético e – out. 1859, p. 386
ENCARNAÇÃO
Espírito e – jun. 1863, p. 231
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fenômeno de perturbação na – fev. 1865, p. 70
finalidade da – out. 1858, p. 428
lembrança de * anterior – maio 1867, p. 225
limite da – mar. 1865, p. 102, 104
mundos superiores e – set. 1864, p. 377
necessidade da – mar. 1865, p. 101, 104
objetivo da – mar. 1865, p. 102; jul. 1869, p. 274; out.
1869, p. 398
pluralidade dos mundos habitados e – mar. 1865, p. 102
possibilidade de * na Terra – mar. 1865, p. 117
progresso e – jun. 1863, p. 234; jan. 1864, p. 45
Terra e a primeira – jan. 1864, p. 46
viabilidade da – ago. 1869, p. 350
ENCARNAÇÃO ACIDENTAL
almas atrasadas e – fev. 1866, p. 76
ENCARNAÇÃO EM VÊNUS
Espíritos da Terra e a possibilidade de – ago. 1862, p. 335
ENCARNADO
Adrien vê quem é o Espírito – dez. 1858, p. 489
desencarnado convive naturalmente com – nov.
1864, p. 453
evocação de um Espírito – jan. 1860, p. 30
vida comum entre desencarnado e – nov. 1868, p. 452
ENCICLOPÉDIA DO ESPIRITISMO
obras de Allan Kardec tida como a – jun. 1868, p. 254
ENCLAUSURAMENTO
monges e – jul. 1862, p. 274
ENFERMIDADE ver Doença
cura da – ago. 1859, p. 305
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lei de causa e efeito e – set. 1864, p. 382
ENSAIO BIOGRÁFICO DE ANDREW JACKSON
Clémence Guérin e – abr. 1862, p. 181
ENSINO
conceito de – set. 1867, p. 356
ENSINO MORAL
música predispõe ao – set. 1864, p. 353
ENSINO UNIVERSAL
causa da força do Espiritismo e – out. 1865, p. 408
contestação do valor do – out. 1865, p. 408
Espiritismo e critério do – out. 1865, p. 406
ENSINO(S) DOS ESPÍRITOS
alcance do – abr. 1866, p. 155
antiguidade dos – set. 1866, p. 346
compreensão do Espiritismo e – maio 1863, p. 218
concordância é a garantia do – abr. 1864, p. 142
controle do – jan. 1862, p. 35
diversidade dos – jul. 1858, p. 301
Espiritismo sem os – abr. 1866, p. 151
força do Espiritismo e universalidade do – abr.
1864, p. 140
grau de evolução e – ago. 1858, p. 327
limites necessários dos – jun. 1866, p. 253
ministração gradativa do – set. 1867, p. 385
universalidade dos – maio 1858, p. 216; fev. 1864, p. 82;
mar. 1864, p. 97; abr. 1864, p. 138; set. 1867, p. 386
utilidade do – dez. 1863, p. 479
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ENSINOS ESPONTÂNEOS DOS ESPÍRITOS
Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e – jan.
1861, p. 55
ENTERRADO(A) VIVO(A)
história de um homem – nov. 1862, p. 442
medo de Dozon de ser – dez. 1866, p. 523
ENTERRO DE UM ESPÍRITA
Costeau e – out. 1863, p. 402
ENTERRO ESPÍRITA
palavras de Herezka em – abr. 1865, p. 174
ENTES QUERIDOS
dificuldades de comunicação com – ago. 1866, p. 331
ENVENENADORAS DE MARSELHA
Le Monde, jornal, e processo das – jan. 1869, p. 39
ENVENENAMENTO
Guyenne, duque de, e seu – jun. 1858, p. 263, 267
ENVOLTÓRIO CORPORAL
Espírito e – ago. 1859, p. 298
morte do – ago. 1859, p. 299
ENVOLTÓRIO FLUÍDICO ver Perispírito
ENVOLTÓRIO MATERIAL ver Corpo físico
ENVOLTÓRIO SEMIMATERIAL ver também Perispírito
perispírito e – ago. 1859, p. 298
EPICURISMO
Paul Gaimard e – mar. 1859, p. 104
EPIDEMIA DA ILHA MAURÍCIO
chuva de estrelas cadentes e – nov. 1868, p. 443
Demeure e – nov. 1868, p. 443
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grupo espírita de Port-Louis e – nov. 1868, p. 442
sonambulismo espontâneo e anúncio de – jul.
1867, p. 292
EPIDEMIA DE CÓLERA
renovação humanitária e – out. 1867, p. 440
EPIDEMIA DE MADAGÁSCAR
epidemia da Ilha Maurício e – nov. 1868, p. 446
EPIDEMIA DEMONÍACA
Morzine, Sabóia, e – abr. 1862, p. 156
EPIDEMIA UNIVERSAL
efeitos salutares e regeneradores da – nov. 1868, p. 446
EPILEPSIA
aplicação de passes e cura de – jan. 1864, p. 19
Maomé e suas crises de – ago. 1866, p. 314
ERA NOVA
características da – out. 1866, p. 405
Espiritismo e – ago. 1867, p. 346
século abençoado e – ago. 1867, p. 342
ERASTO
comunicações obscenas e – ago. 1861, p. 356
epístola aos espíritas lioneses – out. 1861, p. 439
epístola de * aos espíritas de Bordeaux – nov.
1861, p. 501
Espíritos hipócritas e – ago. 1861, p. 356
estilo é o homem, O, e conclusão de – set. 1861, p. 392
influência moral dos médiuns nas comunicações e –
ago. 1861, p. 355
médiuns levianos e – ago. 1861, p. 356
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muitos os chamados e poucos os escolhidos e – jun.
1861, p. 278, 280
reflexões de – set. 1861, p. 397
reflexões de * sobre a Pena de Talião – set. 1861, p. 397
transportes e outros fenômenos tangíveis, Dos – ago.
1861, p. 358
ERASTO E TIMÓTEO
papel dos médiuns nas comunicações, O – jul.
1861, p. 322
ERRATA
Revista Espírita e – mar. 1869, p. 139; abr. 1869, p. 182;
jun. 1869, p. 268; dez. 1869, p. 531
ERRATICIDADE
alma e – mar. 1859, p. 107
Alphonse de Lamartine na – abr. 1869, p. 170
atividades do Espírito na – out. 1869, p. 400
conceito de – mar. 1858, p. 80; ago. 1863, p. 351
dogmas católicos e – set. 1863, p. 388
escolha da existência terrena na – set. 1863, p. 372
Espírito e – abr. 1859, p. 138; set. 1861, p. 393; mar.
1865, p. 102; nov. 1869, p. 468
Espírito progride na – maio 1868, p. 206
isolamento do Espírito na – nov. 1860, p. 502
Paul Gaimard e – mar. 1859, p. 104, 107
perispírito e – mar. 1865, p. 102
transformação dos Espíritos na – out. 1866, p. 410
utilidade da – mar. 1865, p. 102
vida corporal e – mar. 1859, p. 107
ESCALA ESPÍRITA
comunicações dos Espíritos e – ago. 1858, p. 326
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detalhes da – jan. 1858, p. 73
Júpiter e seu enquadramento na – mar. 1858, p. 112
progresso espiritual e – abr. 1858, p. 168
ESCANDE
apreciação do livro História do Maravilhoso e – abr.
1861, p. 169
ESCOLA DE PESTALOZZI
Hippolyte Léon Denizard Rivail e – maio 1869, p. 185
ESCOLA ESPIRITUALISTA
sensibilidade da alma e – nov. 1863, p. 443
ESCRAVIDÃO, A
dissertação de Lamennais sobre – fev. 1862, p. 96
ESCRITA DIRETA ver também Pneumatografia
Allan Kardec e exame de – ago. 1859, p. 315
atributo do Espírito e – ago. 1859, p. 311
B..., conde de, e – ago. 1859, p. 313
características da – ago. 1859, p. 312
caso comprovado de – maio 1860, p. 236
chave do fenômeno e – ago. 1859, p. 308
comprovação de – ago. 1859, p. 313
derrogação das leis e – out. 1859, p. 382
Didier e – ago. 1859, p. 313
Espiritismo e – ago. 1859, p. 309
Espírito batedor e – jun. 1864, p. 257
extraordinário fenômeno espírita – set. 1860, p. 403
faculdade mediúnica e – ago. 1859, p. 312
Faria, abade, e – ago. 1859, p. 311
festim de Baltazar e – ago. 1859, p. 311
Guldenstubbé, barão de – ago. 1859, p. 312
inteligências ocultas e – out. 1859, p. 383
introdução à – ago. 1859, p. 312
174

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:34

Page 175

ÍNDICE GERAL

Jean-Jacques Rousseau e – ago. 1859, p. 310
Mathieu e – out. 1859, p. 381
médium psicógrafo e – ago. 1859, p. 313
médiuns e – out. 1859, p. 395
novos fatos de – ago. 1859, p. 337
subterfúgios e – ago. 1859, p. 310
utilidade da – ago. 1859, p. 316
ESCRITORES CONTEMPORÂNEOS
Espiritismo e – ago. 1863, p. 318
ESCRITURAS ver também Bíblia
verdades sob alegorias em todas as – out. 1866, p. 401
ESCRITURAS SAGRADAS
aparições e – jan. 1859, p. 20
interpretação das – nov. 1863, p. 477; set. 1867, p. 369
ESFINGE
segredo da – nov. 1863, p. 442
ESMOLA
direito de * ao verdadeiro pobre – ago. 1865, p. 338
família e primeira – ago. 1865, p. 340
finalidade da – mar. 1863, p. 132
hierarquia na distribuição da – ago. 1865, p. 340
obsessão e – mar. 1863, p. 132
sabedoria na distribuição da – ago. 1865, p. 340
socorro real e testemunho da – ago. 1865, p. 339
ESMOLER
assistência social espírita e – out. 1864, p. 411
ESOPO
aparência perispiritual de – dez. 1858, p. 485
ESOTERISMO
Moisés e – out. 1863, p. 426
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ESPAÇO
definição de – set. 1862, p. 389
ESPANHA
Espíritos se manifestam na – set. 1864, p. 373
liberdade para o Espiritismo na – dez. 1868, p. 539
ESPECTRO
Daniel Dunglas Home e – ago. 1863, p. 335
resultado do falso – ago. 1863, p. 336
segredos do – ago. 1863, p. 334
ESPELHO
visão do Espírito diante do – mar. 1860, p. 133
ESPELHO MÁGICO ver também Espelho psíquico
agentes hipnóticos e – out. 1865, p. 393
Allan Kardec e inutilidade do – out. 1865, p. 384
conceito de – out. 1865, p. 383
dupla vista e – out. 1865, p. 384
ensaio teórico sobre o – out. 1864, p. 389
Espiritismo e mecanismo do – out. 1864, p. 397
vista espiritual e – jun. 1867, p. 244
ESPELHO PSÍQUICO ver também Espelho mágico
vidente da floresta de Zimmerwald e – out. 1865, p. 382
ESPERANÇA
conceito de – fev. 1862, p. 88
Espiritismo e – jun. 1863, p. 247
suicídio e falta de – jun. 1858, p. 262
ESPINETA
Henrique III e sua – fev. 1866, p. 76
ESPINOZA
direito da força e – ago. 1868, p. 322
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ESPIÕES
adversários do Espiritismo e – ago. 1867, p. 346
ESPÍRITA A SEU ESPÍRITO FAMILIAR, UM
poesia – nov. 1860, p. 500
ESPÍRITA AMERICANO
base da crença do – abr. 1869, p. 146
ESPÍRITA CRISTÃO
caridade e – dez. 1861, p. 536
verdadeiro espírita – out. 1860, p. 444
ESPÍRITA DE CIRCUNSTÂNCIA
conceito de – fev. 1869, p. 69
ESPÍRITA DE CONTRABANDO
utilidade do – dez. 1869, p. 486
ESPÍRITA DE CORAÇÃO
coragem da fé e – ago. 1867, p. 343
facilidade de reconhecimento do – jul. 1867, p. 275
ESPÍRITA DESERTOR
como tratar o – jun. 1862, p. 259
ESPÍRITA EXPERIMENTADOR
comportamento do – dez. 1861, p. 535
ESPÍRITA FRACASSADO
dificuldades que causa o – out. 1864, p. 412
ESPÍRITA IMPERFEITO
caráter do – dez. 1861, p. 536
Gérard Codemberg e – jun. 1862, p. 261
ESPÍRITA INCONFESSO
conceito de – jul. 1866, p. 269
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ESPÍRITA INCONSCIENTE
características do – jan. 1869, p. 27
conceito de – jul. 1866, p. 286
Herrenschneider e – jun. 1868, p. 263
ESPÍRITA INDECISO
conceito de – jul. 1866, p. 268
ESPÍRITA NÃO-CONVICTO
conceito de – jul. 1866, p. 268
ESPÍRITA NEÓFITO
pretensão e orgulho do – nov. 1864, p. 432
ESPÍRITA POR INTUIÇÃO
características do – jan. 1867, p. 22
conceito de – jul. 1866, p. 268, 286
ESPÍRITA PROPRIAMENTE DITO
orgulho, egoísmo e – dez. 1869, p. 486
ESPÍRITA SIMPATIZANTE
conceito de – jul. 1866, p. 267
ESPÍRITA SINCERO
comportamento do – jul. 1867, p. 287
deveres do – jun. 1865, p. 259
objetivo do – ago. 1865, p. 306
união de pensamentos do – nov. 1865, p. 436
ESPÍRITA VERDADEIRO
apóstolo de Jesus – nov. 1860, p. 516
características do – fev. 1862, p. 61; jan. 1869, p. 36; set.
1869, p. 356; dez. 1869, p. 487
caráter do – maio 1864, p. 199
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comportamento do – maio 1863, p. 215; jun. 1863,
p. 254; maio 1865, p. 216
dever do – mar. 1863, p. 110, 117, 124; dez. 1863, p. 509
distinções entre – jul. 1866, p. 268
interesse pelos bens materiais e o – jun. 1860, p. 278
reconhecimento do – nov. 1861, p. 499
ESPÍRITA(S)
ação do pretenso – dez. 1863, p. 508
Bertran e sua opinião sobre o – set. 1866, p. 352
busca da verdade e – nov. 1863, p. 441
característica do verdadeiro – dez. 1861, p. 537
causa da fé inquebrantável do – fev. 1865, p. 64
como proceder aos desafios e – ago. 1862, p. 341
comportamento do – jan. 1865, p. 44; dez. 1865, p.
477; jul. 1867, p. 272
comunhão de idéias e – set. 1867, p. 384
concepção de alma para – fev. 1865, p. 61
condições para ser declarado – out. 1865, p. 409; dez.
1865, p. 485; jan. 1869, p. 19; set. 1869, p. 359; out.
1869, p. 431
conduta do – fev. 1863, p. 87; mar. 1863, p. 110
confiança do * na vida futura – fev. 1865, p. 60
considerado um partido perigoso – ago. 1868, p. 338
consolação do – jun. 1861, p. 277
corações do * e tábuas da lei – jan. 1865, p. 51
crítica ao Espiritismo e responsabilidade do – maio
1864, p. 197
defesa e fortalecimento do – dez. 1863, p. 513
definição de – jan. 1866, p. 33
disposições morais do – nov. 1863, p. 442
entendimento do termo – fev. 1869, p. 58
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espiritualista, materialista e – dez. 1859, p. 468
estatística das categorias de – jul. 1866, p. 270
exortação dos Espíritos ao – out. 1866, p. 407
fatos a considerar pelo – dez. 1863, p. 513
fé cega e – jan. 1867, p. 22
forma como o Senado tratou o – jul. 1868, p. 296
Herrenschneider e o conceito de – jun. 1868, p. 261
humildes segundo o Evangelho – jan. 1865, p. 53
indignação de um * contra a Igreja – set. 1864, p. 357
lazeres de um * no deserto – nov. 1868, p. 459
Livro dos Médiuns, O, e categorias de – nov. 1861, p. 499
mandamentos de Deus e – jan. 1865, p. 51
meios do * enfrentar a perseguição – abr. 1862, p. 179
milagre e – out. 1859, p. 383
missão do – abr. 1860, p. 187
motivo da crença do – fev. 1867, p. 67
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1869, p. 65
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1864, p. 205
número de * na França – dez. 1865, p. 485
objetivo do – set. 1867, p. 379
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recomendação ao – mar. 1863, p. 110
reflexão e julgamento do – mar. 1867, p. 135
Reino do Cristo e – jan. 1865, p. 51
seitas e – out. 1865, p. 396
semeadura da divisão entre – jun. 1865, p. 256
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taumaturgo e – set. 1869, p. 357
temor da morte na visão do – fev. 1865, p. 61
ESPÍRITAS DA FRANÇA E DO ESTRANGEIRO
Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e – nov.
1865, p. 431
ESPÍRITAS DE BORDEAUX
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acesso do * às harmonias e sensações – mar. 1865, p. 100
afinidade com o – out. 1858, p. 406
atividades de um – nov. 1860, p. 498
características do – set. 1859, p. 350; fev. 1863, p. 62
comunicações espíritas e – nov. 1859, p. 426
desencarnados se julgam vivos – jun. 1868, p. 248
Espíritos batedores e – mar. 1859, p. 92
evocação de – dez. 1858, p. 505; dez. 1859, p. 514
exorcismo e – fev. 1859, p. 76
futuro e – jan. 1859, p. 14
harmonia e – mar. 1869, p. 131
linguagem do – mar. 1860, p. 146
locomoção de um – nov. 1864, p. 454
manifestações físicas e – jan. 1858, p. 35; fev. 1859, p. 66
211

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:34

Page 212

R E V I S TA E S P Í R I TA 1858-1869

meios para dominar o – dez. 1862, p. 495
mistificação e – mar. 1859, p. 95
necessidade materiais do * e João Gaspar Lavater –
mar. 1868, p. 119
obsessões e – fev. 1863, p. 63
paixões, desejos e – abr. 1859, p. 135
proibição de reencarnar na Terra ao – fev. 1860, p. 69
questionamentos ao – jan. 1858, p. 36
respostas do – mar. 1859, p. 94
saudades do – abr. 1859, p. 142
sofrimentos do – jun. 1861, p. 281
sofrimentos morais e – maio 1859, p. 176
sono sentido somente por – jun. 1866, p. 242
Tempo, O, e – jun. 1861, p. 281
tendência para o mal do – mar. 1858, p. 131
utilidade das comunicações do – jan. 1858, p. 27
visão de Deus pelo – maio 1866, p. 185
ESPÍRITO INTELIGENTE
natureza material e – jan. 1861, p. 37
ESPÍRITO INTRUSO
comunicações mediúnicas e – jan. 1860, p. 58
ESPÍRITO ISRAELITA A SEUS CORRELIGIONÁRIOS
Edouard Pereyre (Espírito) e – set. 1861, p. 408
ESPÍRITO LEVIANO
características do – fev. 1859, p. 56; jul. 1859, p. 266
características gerais do – mar. 1858, p. 75
caráter do – out. 1860, p. 463
comportamento ante o – abr. 1867, p. 176
desconhece a fato da reencarnação – nov. 1862, p. 455
Espírito travesso e – mar. 1859, p. 120
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ingerência do – fev. 1859, p. 55
interrogador e – fev. 1859, p. 60
intromissão de – fev. 1865, p. 73, 77
julgamento do – fev. 1859, p. 55
oração e – fev. 1859, p. 75
presunção de perfeição e – jul. 1859, p. 267
prova de identidade e – jul. 1867, p. 296
reuniões frívolas e – mar. 1859, p. 123
reuniões sérias e – mar. 1859, p. 123
ESPÍRITO MAL-INTENCIONADO
afastamento do – fev. 1859, p. 56
ESPÍRITO MALÉVOLO
conseqüência da familiaridade com – maio 1865, p. 216
humorismo e – out. 1858, p. 424
médium lisonjeado e – fev. 1865, p. 73
ESPÍRITO MARCADO
Espíritos superiores e – fev. 1868, p. 78
ESPÍRITO MAU
ação do exorcismo sobre – jun. 1865, p. 243
afastamento do – fev. 1859, p. 57
características do – jun. 1860, p. 269
caráter do – out. 1860, p. 463
castigo que sofre o – out. 1860, p. 464
causa do poder do – dez. 1862, p. 494
conceito de – dez. 1860, p. 551
Deus e a atuação do – fev. 1866, p. 67
Espírito bom impedido de se comunicar por um – dez.
1860, p. 548
força da oração na renovação do – jan. 1864, p. 36
função do – abr. 1860, p. 159
futuro do – out. 1860, p. 477
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incapaz de escrever a palavra Deus – jan. 1864, p. 35
insegurança no arrependimento e – nov. 1864, p. 446
médium perfeito e – fev. 1859, p. 55
meios de se preservar do – jun. 1860, p. 265; fev.
1868, p. 73
melhoria da Humanidade e – out. 1860, p. 477
prazeres grosseiros e – out. 1860, p. 456
recebe esclarecimento sobre Deus – dez. 1860, p. 551
receita para afastar o – dez. 1862, p. 496
recuperação de um – out. 1864, p. 421
temor ao exame e – fev. 1859, p. 56
ESPÍRITO MISSIONÁRIO
diferença entre um messias e um – mar. 1868, p. 108
missão do – mar. 1861, p. 148
ESPÍRITO MISTIFICADOR
ação do – set. 1859, p. 353
morte de Jobard e – mar. 1862, p. 118
São Luís é vítima de – abr. 1860, p. 159
ESPÍRITO NEUTRO
características gerais do – mar. 1858, p. 76
ESPÍRITO OBSESSOR
ação do Espiritismo sobre – jun. 1865, p. 243
ação moralizadora sobre – jun. 1867, p. 264
evocação de um – maio 1865, p. 198
tratamento do – out. 1867, p. 433
ESPÍRITO ORGULHOSO
caráter do – jul. 1860, p. 327
luz espiritual é castigo para o – jul. 1864, p. 295
plenitude das faculdades é sofrimento para o – jul.
1864, p. 296
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ESPÍRITO PERTURBADO
audição do – jul. 1862, p. 296
ESPÍRITO PERTURBADOR
manifestações físicas e – jan. 1863, p. 16
ESPÍRITO PERVERSO
características do – fev. 1863, p. 61
caráter do – out. 1860, p. 463
ESPÍRITO POUCO ELEVADO
utilidade das comunicações com – mar. 1858, p. 127
ESPÍRITO PRESUNÇOSO
características do – set. 1859, p. 352
ESPÍRITO PROFÉTICO
origem do – abr. 1867, p. 150
poetas e – abr. 1867, p. 153
ESPÍRITO PROGRESSISTA
Espírito retardatário e – out. 1866, p. 409
ESPÍRITO PROPRIETÁRIO
comunicação de – fev. 1869, p. 79
sensações físicas de – fev. 1869, p. 82
situação espiritual de – fev. 1869, p. 81
ESPÍRITO PROTETOR
mundo dos Espíritos e – jan. 1859, p. 16
perfil do – jan. 1859, p. 16
respeito ao livre-arbítrio e – dez. 1862, p. 495
ESPÍRITO PSEUDO-SÁBIO
características gerais do – mar. 1858, p. 76
comunicações do – set. 1859, p. 344
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comunicações mediúnicas e – maio 1863, p. 221
linguagem obscura, empolada e confusa do – out.
1862, p. 435
ESPÍRITO PURO
ação incessante do – set. 1869, p. 392
asas brancas e – jun. 1861, p. 271
características gerais do – mar. 1858, p. 79
caráter do – out. 1860, p. 471
conceito de – set. 1858, p. 390; set. 1867, p. 371
destino das nações e – out. 1860, p. 458
Deus e – out. 1860, p. 473
missões do – mar. 1865, p. 103
palavra de Deus e – set. 1867, p. 360
suprema felicidade e – mar. 1865, p. 101
Tempo, O, e – jun. 1861, p. 281
ESPÍRITO RETARDATÁRIO
nova geração e – out. 1866, p. 400
transformação da Humanidade e – out. 1866, p. 409
transformação da Terra e expulsão do – out. 1866, p. 404
ESPÍRITO SANTO
Cristo e – ago. 1863, p. 321
ESPÍRITO SÉRIO
características do – jul. 1859, p. 266
diálogo com – mar. 1860, p. 146
divertimento e – jan. 1859, p. 23
técnica de comunicação do – ago. 1858, p. 332
ESPÍRITO SOFREDOR
ação sobre – jan. 1865, p. 35
crença no sofrimento eterno e – dez. 1862, p. 524
evocação beneficia – dez. 1864, p. 518
216

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:34

Page 217

ÍNDICE GERAL

intervenção dos homens para alívio do – jan. 1865, p. 29
mensagem atormentada de um – out. 1864, p. 417; nov.
1864, p. 445, 446
necessidade de oração pelo – dez. 1862, p. 522
pede um amigo encarnado – dez. 1864, p. 515
prazeres mundanos e – dez. 1860, p. 557
relê as obras de Allan Kardec – maio 1868, p. 210
rogativa de orações por um – set. 1864, p. 373
solicitação de preces para – jan. 1860, p. 56
SPEE e o atendimento a – dez. 1860, p. 529
ESPÍRITO TRATANTE
reuniões e – maio 1859, p. 174
ESPÍRITO TRAVESSO
Allan Kardec e – mar. 1859, p. 120
diversão e – mar. 1859, p. 121
Espírito leviano e – mar. 1859, p. 121
evocação de – mar. 1859, p. 120
perispírito e – mar. 1859, p. 122
ESPÍRITO VAIDOSO
lamentações de um – dez. 1864, p. 511
ESPÍRITO VISITANTE
François Franckowski e – out. 1863, p. 418
características do – set. 1859, p. 349
nova vida e – abr. 1859, p. 141
ocupações do – abr. 1859, p. 140
ESPÍRITO ZOMBETEIRO
médium obsidiado e – jan. 1859, p. 49
ESPÍRITO(S)
ação da vontade do – ago. 1859, p. 308
ação do * na infância – fev. 1865, p. 70
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ação do * no sono – set. 1859, p. 368
ação do * sobre a matéria – abr. 1859, p. 136; ago.
1859, p. 304
ação do * sobre corpos inertes – jan. 1859, p. 12
ação do * sobre os fluidos – set. 1865, p. 356
ação do * sobre os órgãos – ago. 1863, p. 332
ação do mau – jan. 1863, p. 16
ação material do – ago. 1863, p. 331
ação sobre a matéria e – abr. 1859, p. 136
afinidade e – jan. 1859, p. 24
agêneres e classe dos – fev. 1859, p. 65
aparição de * de pessoa viva – ago. 1859, p. 297
apresentação do – jan. 1859, p. 12
aptidão para aceitar conselhos e – jul. 1865, p. 288
Aristóteles e – out. 1859, p. 410
assembléias de – abr. 1859, p. 140
base da classificação dos – mar. 1858, p. 71
bazófia e – jan. 1859, p. 50
características do * na Terra – mar. 1865, p. 103
características dos pensamentos do – jul. 1861, p. 322
características físicas e morais do – jun. 1863, p. 261
castigo do – maio 1863, p. 224
categorias principais dos – mar. 1958, p. 73
cegueira moral do – maio 1863, p. 224
classes dos – jan. 1859, p. 11
como agem sobre a matéria inerte – abr. 1864, p. 150
comparação entre os homens e os – mar. 1858, p. 72
comportamento do – ago. 1863, p. 337
comunicação do * condenado – out. 1863, p. 437
comunicações do – jan. 1859, p. 13
conceito de – maio 1859, p. 205; set. 1859, p. 342
Conde de R... e estado do – dez. 1859, p. 532
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condição do * após a morte – jan. 1860, p. 50
conselhos do – jan. 1859, p. 15
conservam as afeições – abr. 1864, p. 150
convulsões da agonia e – jun. 1861, p. 264
corpo físico e – abr. 1859, p. 135
crença nos * desde a antigüidade – out. 1859, p. 410
criação do – mar. 1862, p. 128; jun. 1863, p. 232
criação e progresso do – mar. 1865, p. 99
definição de – jan. 1859, p. 11
desconfiança do – set. 1859, p. 349
desenvolvimento do * e reinos da natureza – maio
1865, p. 183
desmentido sobre bordoadas do – maio 1863, p. 214
despertar do – dez. 1858, p. 513; out. 1860, p. 476
desprendimento do – abr. 1859, p. 133
Dia de Finados e – dez. 1860, p. 565
diferenças de poder e conhecimento do – out.
1858, p. 405
diferentes ordens de – mar. 1858, p. 71
dignidade e susceptibilidade do – nov. 1860, p. 495
distinção da natureza do – nov. 1860, p. 513
Doutrina Espírita repudia comércio com – jan.
1869, p. 37
duração da aparência do – fev. 1859, p. 62
eficiência do trabalho do – dez. 1869, p. 524
encarnação e – mar. 1859, p. 111; jun. 1863, p. 231
endurecimento absoluto e – abr. 1859, p. 140
ensinamentos do – set. 1863, p. 376
entrada no mundo do – abr. 1859, p. 133
envoltório corporal do – ago. 1859, p. 298
envoltório do – jan. 1859, p. 13; ago. 1859, p. 298; dez.
1859, p. 463
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erraticidade e – set. 1861, p. 393
escolha das provas e – jul. 1863, p. 296
escolha e adoração do – maio 1865, p. 188
escrita direta e atributo do – ago. 1859, p. 311
escrita espírita e natureza do – jan. 1859, p. 49
estados dos – mar. 1859, p. 118; abr. 1859, p. 139
evocação de – jan. 1859, p. 24; fev. 1859, p. 76
evocação do * de um soberano – set. 1859, p. 361
evocação e duração do desprendimento do – out.
1863, p. 409
existência do * se comprova pela existência da alma –
set. 1860, p. 398
existências corporais e – mar. 1859, p. 108
experiências com – jul. 1859, p. 260
fases do progresso do – maio 1865, p. 183
felicidade do – mar. 1865, p. 100
fenômeno de perturbação e – fev. 1865, p. 70
fenômenos naturais e – set. 1859, p. 375
finalidade do – dez. 1859, p. 475
fisiologia do – maio 1859, p. 195
forma aparente do – jan. 1859, p. 21
forma como aparece o – jul. 1858, p. 292
forma física do – abr. 1864, p. 148
formação de objetos e – ago. 1859, p. 308
frenologia e – ago. 1863, p. 319
grau de desenvolvimento do – jan. 1859, p. 12
grau de percepção do – jan. 1860, p. 38
graus do – fev. 1859, p. 52
hábitos, inclinações e preconceitos do – fev. 1865, p. 84
hierarquia entre – abr. 1859, p. 140; fev. 1861, p. 72;
mar. 1865, p. 104
história de um * danado – fev. 1860, p. 85
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identidade do – jul. 1859, p. 262; ago. 1863, p. 351
ilusão do * e aparições – dez. 1859, p. 475
inconveniente de impor um médium ao – maio
1865, p. 191
incredulidade e materialismo no – maio 1863, p. 223
influência do – jan. 1859, p. 12; fev. 1859, p. 53; maio
1859, p. 182; set. 1859, p. 342, 343; dez. 1859, p. 495,
512; out. 1861, p. 433; jan. 1863, p. 13
inspiração e – jan. 1859, p. 15; ago. 1863, p. 346
instrumentos de Deus – mar. 1864, p. 120
intenção e aparência do – jan. 1859, p. 23
intervenção do – jul. 1859, p. 286; set. 1865, p. 356
invisibilidade do – ago. 1859, p. 299
Jesus e a progressão do – out. 1863, p. 425
laço semimaterial e – abr. 1859, p. 133
liberdade do – abr. 1864, p. 154
limite dos conhecimento do – abr. 1864, p. 153
linguagem do – jan. 1859, p. 14; fev. 1859, p. 56; set.
1859, p. 346; jun. 1861, p. 272; jun. 1863, p. 241
livre-arbítrio e – jan. 1859, p. 13; mar. 1859, p. 92
livre-arbítrio e progresso do – mar. 1865, p. 100
local ocupado pelo * durante sua comunicação – abr.
1858, p. 182
luta e desenvolvimento do – abr. 1865, p. 139, 140
magnetismo e faculdades do – jan. 1861, p. 49
maneira de conversar com – jul. 1859, p. 263
maneira de julgar do – jun. 1859, p. 230
marcha progressiva da Natureza e o – mar. 1858, p. 71
matéria cósmica universal e – ago. 1859, p. 308
mau * e mediunidade – jan. 1863, p. 22
mau * e orgulho – jan. 1863, p. 21
mau * e preservativo – jan. 1863, p. 21
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mérito da teoria do – jul. 1859, p. 270
metamorfose do – jul. 1859, p. 283
missão do – jul. 1859, p. 265; mar. 1861, p. 126; ago.
1861, p. 348; ago. 1863, p. 337
morada do – abr. 1864, p. 149
moral do – jan. 1859, p. 14
morte violenta e – jul. 1859, p. 277
mundo do – jan. 1859, p. 11; nov. 1861, p. 482
natureza da superioridade do – abr. 1866, p. 147
natureza do – maio 1858, p. 193; jan. 1859, p. 16
necessidade de progredir e – abr. 1859, p. 141
nome e identidade do – maio 1861, p. 233
nova vida do – abr. 1859, p. 136, 140
ocupações do – abr. 1859, p. 139; jun. 1866, p. 248
ordens do – mar. 1858, p. 71
origem da faculdade de perceber e – abr. 1859, p. 134
origem da faculdade de ver e – mar. 1859, p. 114
origem do – abr. 1864, p. 148
palavra articulada e – abr. 1859, p. 136
papel do – fev. 1861, p. 75
participação do – nov. 1859, p. 458
pedidos antipáticos ao – jan. 1859, p. 23
pensamento e – jan. 1859, p. 14
pensamentos e ações dos – set. 1859, p. 380
percepção das formas vaporosas do – maio 1863, p. 224
percepções dos – abr. 1864, p. 149
percepções, sensações e – abr. 1859, p. 137
perispírito e – jan. 1859, p. 13, 21
perispírito e vontade do – ago. 1859, p. 299
perturbação e – abr. 1859, p. 133
ponto de vista do – jun. 1859, p. 231; jul. 1859, p. 261
presença do * no próprio funeral – mar. 1861, p. 130
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princípio da não-retrogradação do – jun. 1863, p. 229
progresso do – out. 1860, p. 477
progresso intelectual e moral do – mar. 1865, p. 101
propriedades do – ago. 1859, p. 306
prova da identidade do – jul. 1861, p. 303; ago.
1863, p. 332
pseudo-sábios e – mar. 1863, p. 111
que se julgam vivos – nov. 1864, p. 452
realidade da ação do – set. 1859, p. 342
reconhecimento do – ago. 1859, p. 308
reconhecimento do * após a morte – jul. 1859, p. 286
reflexo do * no espelho – mar. 1860, p. 133
relatividade da felicidade do – mar. 1865, p. 100
residência de Chéribon e – dez. 1859, p. 483
revelação do futuro e – jan. 1859, p. 14
sabedoria do – set. 1865, p. 380
santos, apóstolos e comunicação com – out. 1863, p. 437
segundo despertar do – abr. 1865, p. 167
sensações do – jul. 1858, p. 292; dez. 1858, p. 498
sensações físicas do – abr. 1859, p. 133
senso moral do – abr. 1859, p. 140
sexo do – abr. 1859, p. 169; jun. 1863, p. 261; dez.
1869, p. 521
situação do * após a morte – mar. 1865, p. 113
sobre as comunicações do – jul. 1863, p. 309
sofre influência do organismo – jan. 1866, p. 17
suicídio falsamente atribuído ao – abr. 1863, p. 172
surpresa do * após a morte – dez. 1859, p. 528
susto do Espírito provoca morte de D... – fev.
1860, p. 100
tendências instintivas do – set. 1863, p. 370
teorias absurdas do – abr. 1859, p. 135
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teorias científicas e – jul. 1859, p. 265
transfiguração e vontade do – mar. 1859, p. 98
transformação e libertação do – abr. 1865, p. 167
transformação e transição do – abr. 1865, p. 166
transmissão do pensamento e – abr. 1859, p. 136
túnica dos anjos e – nov. 1859, p. 423
verdadeira liberdade para o – out. 1861, p. 454
vestimenta do – jul. 1859, p. 282; ago. 1859, p. 300
vida orgânica e – abr. 1859, p. 133
visão de Deus pelo – maio 1866, p. 184
visão e – mar. 1859, p. 114; abr. 1859, p. 134, 136
visibilidade e tangibilidade do – maio 1861, p. 228
vontade, liberdade e – jan. 1859, p. 23
ESPÍRITO(S) ELEVADO(S) ver também Espírito(s) Superiore(s)
linguagem dos – set. 1859, p. 348
necessidade de um corpo para um – fev. 1864, p. 81
preconceitos de seita e – set. 1860, p. 384
profetas antigos e – nov. 1863, p. 477
provas sofridas pelos – maio 1867, p. 223
tarefa dos – nov. 1863, p. 478
vozes amigas dos – ago. 1861, p. 368
ESPÍRITO(S) ERRANTE(S)
caráter do – out. 1860, p. 464
categorias do – out. 1860, p. 463
conceito de – mar. 1858, p. 80
formação dos corpos e – jun. 1861, p. 282
livre-arbítrio e – abr. 1859, p. 147
progresso realizado pelos – out. 1860, p. 459
provas e – abr. 1859, p. 147
reencarnação e – abr. 1859, p. 147
relações amistosas entre – out. 1860, p. 476; nov.
1860, p. 501
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ESPÍRITO(S) SUPERIOR(ES) ver também Espírito(s) Elevado(s)
anonimato na Terra do – abr. 1868, p. 148
antigo carreteiro (Espírito) e – dez. 1859, p. 511
características do – set. 1859, p. 349
características gerais do – mar. 1858, p. 78
comportamento do – fev. 1859, p. 75
compreensão de Deus pelo – maio 1866, p. 185
encarnação material do – jul. 1862, p. 302
escolha do – fev. 1859, p. 54
Espíritos marcados e – fev. 1868, p. 78
evocação de – mar. 1859, p. 94
futuro e – jan. 1859, p. 14
homenagens ao – maio 1858, p. 225
idéia fixa e – jan. 1863, p. 19
identidade absoluta do – fev. 1865, p. 73
imigração de * na Terra – maio 1865, p. 217, 218
linguagem do – jul. 1858, p. 299; fev. 1859, p. 56; set.
1859, p. 347
manifestações físicas e – jun. 1858, p. 237
mesas girantes e – mar. 1859, p. 93
missões do – mar. 1865, p. 104
moral do – jan. 1859, p. 17
objetivos dos – mar. 1859, p. 92
opinião falsa sobre a ajuda do – jan. 1864, p. 27
progresso intelectual e moral e – maio 1865, p. 219
ubiqüidade e – nov. 1864, p. 450
ESPIRITOGRAFIA
mecanismos da – jan. 1858, p. 32
ESPÍRITOS ANIMAIS
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premissas estabelecidas por – set. 1867, p. 398
sonambulismo, magnetismo natural e – set. 1867, p. 398
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dissertação sobre as – dez. 1858, p. 509
gênio das – mar. 1860, p. 150
FLOURENS
funções do cérebro e – abr. 1862, p. 142
FLUIDO ATMOSFÉRICO
fonte permanente do – set. 1868, p. 358
FLUIDO CIRCULANTE
características do – jun. 1869, p. 236
FLUIDO CÓSMICO UNIVERSAL
calor e – set. 1865, p. 359
combinações do – mar. 1866, p. 108
elemento único da Natureza – mar. 1866, p. 103
eletricidade e – set. 1865, p. 359
eletricidade, calor e – set. 1865, p. 359
estados distintos do – mar. 1866, p. 111
fenômenos espíritas e – fev. 1861, p. 71
harmonia e – mar. 1869, p. 131
Henry e – nov. 1861, p. 519
Livro dos Espíritos, O, e – ago. 1861, p. 347
Livro dos Médiuns, O, e – ago. 1861, p. 347
perispírito e – mar. 1861, p. 111
princípio vital – jun. 1858, p. 236
FLUIDO CURADOR
naturezas distintas do – mar. 1868, p. 136
qualidades diferentes de – mar. 1868, p. 134
temperamento físico e moral do doador do – mar.
1868, p. 130
tratamento misto e – mar. 1868, p. 135
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antipatia, simpatia e – dez. 1862, p. 489
características do – set. 1865, p. 347
destino do * após a morte – maio 1865, p. 184
Deus e comparação com o – maio 1866, p. 180
estudo sobre o – mar. 1866, p. 97
instantaneidade do – set. 1865, p. 348
médiuns inspirados e – maio 1865, p. 212
objetos espirituais e – jun. 1868, p. 240
oração e – fev. 1866, p. 70
pensamento, vontade e – jun. 1868, p. 239
pensamento inconsciente e – jun. 1868, p. 240
propriedades do – maio 1866, p. 181
FLUIDO HUMANO
características do – set. 1865, p. 346, 347; jul. 1869, p. 285
fluido dos bons Espíritos e – abr. 1865, p. 162
qualidades do – set. 1865, p. 347
FLUIDO LATENTE
características do – jun. 1869, p. 236
FLUIDO MAGNÉTICO
ação do – jan. 1864, p. 23
ação sobre a matéria e – jan. 1861, p. 49
imaginação excitada e – out. 1859, p. 391
magnetização e – out. 1859, p. 391
origem do – set. 1865, p. 346
resolução de questões sobre – out. 1859, p. 391
sistema nervoso e – mar. 1859, p. 115
sonâmbulos e – mar. 1859, p. 113
sono e – mar. 1859, p. 113
visão e – mar. 1859, p. 114
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1869, p. 158
conceito de – jun. 1869, p. 253
fluido perispiritual e – jan. 1866, p. 42
FLUIDO PERISPIRITUAL
ação do * sobre o sistema nervoso – fev. 1869, p. 78
afinidade do fluido do Espírito com – ago. 1861, p. 359
eletricidade, calor e – set. 1865, p. 359
emancipação da alma e – ago. 1865, p. 308
Espiritismo e propriedades do – set. 1865, p. 358
fluido nervoso e – jan. 1866, p. 42
qualidade do – maio 1867, p. 187
FLUIDO PERNICIOSO
doenças cuja origem estão no – mar. 1868, p. 133
FLUIDO QUINTENSSENCIADO
Espírito superior emana – jan. 1864, p. 23
FLUIDO VEGETAL
características do – set. 1869, p. 386
matéria essencial das plantas e – set. 1869, p. 386
FLUIDO VITAL
calor fluídico e – maio 1865, p. 206
Espírito encarnado e – ago. 1861, p. 360
FLUIDO(S)
abertura dos olhos espirituais e – out. 1867, p. 438
ação da vontade sobre os – set. 1865, p. 349
ação do Espírito sobre os – set. 1865, p. 356
ação do magnetizador sobre os – set. 1865, p. 347
ação do pensamento sobre os – maio 1867, p. 187
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ação dos * em um braço fraturado – set. 1865, p. 352
ação dos * na cura do Espírito – jul. 1865, p. 286
brilho da luz e mistura de certo – jan. 1868, p. 52
características dos – set. 1865, p. 358
Ciência e estudo dos – dez. 1865, p. 505
comunicação coletiva e assimilação dos – mar.
1867, p. 127
conceito de – jun. 1869, p. 235; jul. 1869, p. 279
desobsessão e combinação dos – jun. 1864, p. 236
duplo aspecto dos – jun. 1869, p. 236
Espiritismo e estudo dos – out. 1867, p. 439
Espiritismo e realidade dos – jun. 1869, p. 236
estado da alma e natureza dos – jul. 1867, p. 311
fenômenos mediúnicos e combinação dos – out.
1865, p. 415
força e impurezas dos – jan. 1864, p. 24
importância do estudo dos – jul. 1869, p. 282
influência dos * na ação curadora – dez. 1865, p. 500
manifestação da morte e – jun. 1869, p. 235
manifestação e influência dos – jul. 1869, p. 288
perispírito e – maio 1861, p. 228; ago. 1863, p. 334
poder curativo dos – maio 1867, p. 186
qualidades dos – jan. 1864, p. 23; maio 1867, p. 187;
mar. 1868, p. 130
reencarnação e ação dos – fev. 1864, p. 76
saturação de * e comunicação coletiva – mar. 1867, p. 127
surgimento da harmonia e – jul. 1869, p. 288
universalidade dos – jun. 1869, p. 241
utilidade dos * nas manifestações dos Espíritos – maio
1865, p. 219
vontade e desenvolvimento dos – jan. 1864, p. 21
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esgotamento dos – set. 1865, p. 347
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características dos – set. 1865, p. 346
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obsessão e – jan. 1864, p. 26
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dogma do * eterno – jun. 1861, p. 261
Espiritismo e simbologia de – dez. 1859, p. 473
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esclarecimentos sobre a * de certos Espíritos – nov.
1860, p. 498; jun. 1868, p. 247
Espírito inferior e perturbado sente – jun. 1868, p. 243
necessidade imaginária do Espírito inferior e – jun.
1868, p. 245
FONTAINE, LA
Gérard de Nerval e – fev. 1861, p. 103
FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO
abdicação da personalidade e – maio 1864, p. 193
âncora do Espiritismo e a bandeira – set. 1862, p. 380
bandeira do Espiritismo é o lema – abr. 1866, p. 159
Paulo de Tarso e – dez. 1863, p. 496
princípio de união e a bandeira – out. 1866, p. 398
símbolo da nova aliança fraternal – out. 1866, p. 407
FORA DA IGREJA NÃO HÁ SALVAÇÃO
decadência do princípio – jul. 1864, p. 273
FORÇA ANÍMICA
conhecimento da – nov. 1863, p. 445
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FORÇA DA ALMA
conceito de – jun. 1868, p. 269
FORÇA DE GRAVITAÇÃO
reconhecimento da – fev. 1867, p. 61
FORÇA DO ESPIRITISMO
ensino universal e causa da – out. 1865, p. 408
universalidade do ensino dos Espíritos e a – abr.
1864, p. 140
FORÇA DO REMORSO
instruções dos Espíritos sobre a – ago. 1867, p. 336
Jean Ryzak e a – ago. 1867, p. 335
FORÇA ESSENCIAL
Leibniz e – nov. 1863, p. 446
FORÇA MUSCULAR
superexcitação e – mar. 1859, p. 99
FORÇA VITAL
sono e – out. 1868, p. 406
FORÇAS DA NATUREZA
Espiritismo e – out. 1859, p. 421; set. 1867, p. 364
FORGE, ANATOLE DE LA
partido espírita e – jul. 1868, p. 299
FORMA DOS CORPOS
modificação na – ago. 1869, p. 318
perfeição do Espírito e – ago. 1869, p. 318
FORMA HUMANA
perispírito e semelhança com – jan. 1859, p. 21
FORMAÇÃO DA TERRA
Allan Kardec e a – abr. 1860, p. 169
teorias sobre a – jan. 1862, p. 37
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Espíritos errantes e – jun. 1861, p. 282
FORMAÇÃO DOS ESPÍRITOS
Deus e a – out. 1860, p. 461
FORMAÇÃO ESPONTÂNEA DOS OBJETOS
Livro dos Médiuns, O, e – maio 1861, p. 223
FORTUNA
emprego da – maio 1858, p. 210
FOTOGRAFIA DO PENSAMENTO
Gênese, A, e – ago. 1869, p. 345
FOTOGRAFIA DOS ESPÍRITOS
Allan Kardec e – mar. 1863, p. 136
jornal Courrier du Bas-Rhin e – mar. 1863, p. 134
perispírito e – mar. 1863, p. 135
FOTOGRAFIA ESPONTÂNEA
aparição por – jul. 1858, p. 279
considerações sobre a – jul. 1858, p. 280
FOULON, VIÚVA
abandono definitivo da Terra e – mar. 1865, p. 115
arte espírita e – mar. 1865, p. 111
biografia da – mar. 1865, p. 109
comunicação da – mar. 1865, p. 111
descrição do desprendimento da – mar. 1865, p. 114
Doutrina Espírita e – mar. 1865, p. 109
felicidade da – mar. 1865, p. 111
idéias da * sobre trabalhos de Allan Kardec – mar.
1865, p. 116
Marie-Caroline Quillet e a – abr. 1865, p. 172
necrológio da – mar. 1865, p. 108
testemunho espírita da – mar. 1865, p. 113
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FOURIER, CHARLES
Espiritismo e – ago. 1863, p. 316
evocação de – abr. 1869, p. 173
reencarnação e – dez. 1862, p. 513
FOURNIER, EDOUARD
Vieux neuf, Le – abr. 1858, p. 153
FOURNIER-DUPLAN
morte de – dez. 1866, p. 524
FRAGATA IFIGÊNIA
passageiros da – jan. 1862, p. 26
FRAGILIDADE FEMININA
razões naturais da – jan. 1866, p. 16
FRANÇA
crescimento dos adeptos do Espiritismo na – jul.
1864, p. 269
Espiritismo e missão da – dez. 1859, p. 485
Espiritismo na – maio 1866, p. 192
fenômenos espíritas e a – jan. 1858, p. 22
História da – jun. 1858, p. 269
liberdade de crença e – mar. 1866, p. 113
Luís XI e a história da – mar. 1858, p. 121
movimento espírita na – nov. 1860, p. 483
nascimento de um novo messias na – fev. 1868, p. 75
progresso do Espiritismo na – jul. 1864, p. 285
relatório sobre alienação mental na – jul. 1866, p. 276
revelações espíritas sobre a história da – dez. 1866, p. 473
FRANCISCANOS
Maria de Agreda e os – nov. 1860, p. 520
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caráter de – dez. 1858, p. 519
FRANCISCO XAVIER, SÃO
reencarnação no Japão e – ago. 1868, p. 348
FRANCKOWSKI, FRANÇOIS
Espíritos visitantes e – out. 1863, p. 418
FRANCO-MAÇONARIA
Espiritismo e – abr. 1864, p. 169, 170
papel histórico da – abr. 1864, p. 171
similitudes do Espiritismo com a – abr. 1864, p. 174
união do Espiritismo com a – abr. 1864, p. 172
FRANÇOIS, MICHEL
evocação de – dez. 1859, p. 500
Luís XIV e – dez. 1859, p. 500
FRANKLIN, BENJAMIN
biografia de – ago. 1865, p. 327
carta de * à Jone Mecone – dez. 1867, p. 495
epitáfio de – ago. 1865, p. 326; dez. 1867, p. 496; nov.
1869, p. 456
fluido elétrico e – out. 1866, p. 418
FRAQUEZA DA CARNE
más ações e – mar. 1869, p. 102
FRATERNIDADE
abnegação e – jul. 1869, p. 270
Alcorão e – nov. 1866, p. 435
base de todo grupo espírita – fev. 1862, p. 61
era espírita da – out. 1861, p. 444
espíritas, espiritualistas e – fev. 1868, p. 71
Espiritismo e ampliação do conceito de – out.
1866, p. 394
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fé raciocinada e – out. 1866, p. 394
fundamentos da ordem social e – nov. 1862, p. 473
implantação do reinado de * na Terra – out. 1866, p. 404
importância da * para a Humanidade – nov. 1862, p. 474
origem do sentimento de – jul. 1860, p. 291
pluralidade das existências e o fortalecimento da – out.
1866, p. 393
reinado da – out. 1869, p. 402
solidariedade é base da – dez. 1864, p. 478
unidade do Espiritismo pela – dez. 1868, p. 537
FRATERNIDADE UNIVERSAL
fanatismo islâmico oferece obstáculos à – ago.
1866, p. 304
unidade de crença e a – out. 1866, p. 396
FRAUDES ESPÍRITAS
charlatães, escamoteadores e – abr. 1859, p. 143
Livro dos Médiuns, O, e – abr. 1859, p. 143
manifestações físicas e – abr. 1859, p. 143
médiuns e – abr. 1859, p. 143
médiuns escreventes mecânicos e – abr. 1859, p. 146
meio de reconhecer a – abr. 1859, p. 145
prevenção e – mar. 1859, p. 96
FREDEGUNDA
Brunehaut e – jan. 1864, p. 38
Espírito possessivo de Júlia – jan. 1864, p. 34
Hildegarda e – jan. 1864, p. 37
FREDERICO
entrevista de – set. 1859, p. 353
Espiritismo e – ago. 1859, p. 331
esquecimento do passado e – ago. 1859, p. 330
evocação de – ago. 1859, p. 327
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humilhação e – ago. 1859, p. 330
FREIO MORAL
sociedade materialista e – mar. 1861, p. 119
FRENOLOGIA
cabeça de Garibaldi e – mar. 1861, p. 122
conceito de – jul. 1860, p. 297; abr. 1862, p. 142
considerações sobre – jul. 1869, p. 283
Espiritismo, espiritualismo e – abr. 1862, p. 141
Espírito, matéria e – ago. 1863, p. 319
espiritualistas e – abr. 1862, p. 145
faculdades humanas e – abr. 1862, p. 148
faculdades morais e afetivas e – abr. 1862, p. 144
inteligência e – abr. 1862, p. 149
materialismo e – abr. 1862, p. 144
Revista Espírita e – mar. 1861, p. 125
sonambulismo e – set. 1865, p. 373
FUNDAÇÃO DO ESPIRITISMO
Livro dos Espíritos, O, e – maio 1869, p. 188
FUNDAÇÃO ESPÍRITA
projeto de Allan Kardec para uma – dez. 1868, p. 511
FUNERAL
presença do Espírito no próprio – jan. 1861, p. 30
FUTURO
causa da incredulidade no – ago. 1865, p. 307
compreensão e certeza do – jan. 1860, p. 17
crença intuitiva no – fev. 1865, p. 55
Doutrina Espírita e visão do – fev. 1865, p. 60
Espiritismo e conhecimento do – jul. 1865, p. 277
Espiritismo, passado e – mar. 1863, p. 108
Espíritos e conhecimento do – set. 1867, p. 394
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Espíritos inferiores e – jan. 1859, p. 14
Espíritos superiores e – jan. 1859, p. 15
fórmulas para conquista do – fev. 1865, p. 59
ignorância e medo do – fev. 1868, p. 83
livre-arbítrio e – jan. 1859, p. 15; jan. 1861, p. 58
perfeição espiritual e a visão do – maio 1864, p. 179
persistência da dúvida sobre o – maio 1863, p. 226
perturbação quanto ao conhecimento do – jul.
1865, p. 277
possibilidade da visão geral do – maio 1864, p. 182
possibilidade do conhecimento do – maio 1864, p. 177
povos primitivos e conceito de – fev. 1865, p. 56
predomínio do bem no – ago. 1860, p. 377
revelação do – jan. 1859, p. 14
utilidade do conhecimento do – jan. 1859, p. 15
FUTURO DO ESPIRITISMO
considerações sobre o – jan. 1868, p. 20
constituição transitória e o – dez. 1868, p. 507
inteligência humana e – jun. 1863, p. 267
organização social e – jun. 1863, p. 268
pena de Talião e – jun. 1863, p. 269
previsão do – maio 1864, p. 184
Sociedade Anônima do Espiritismo e – set. 1869, p. 363

G
G...
além-túmulo e família de – set. 1859, p. 377
Espiritismo e família de – set. 1859, p. 377
família de pai desencarnado e – set. 1859, p. 378
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vale de Meca e – ago. 1866, p. 307
GAIMARD, PAUL
Epicurismo e – mar. 1859, p. 104
erraticidade e – mar. 1859, p. 104, 107
evocação de – mar. 1859, p. 104
existências anteriores e – mar. 1859, p. 105
individualidade e – mar. 1859, p. 109
influência material do corpo e – mar. 1859, p. 105
leis morais e – mar. 1859, p. 110
prazeres e – mar. 1859, p. 110
GALILEU
diálogo entre inquisidor e Galileu no drama – maio
1867, p. 210
Espiritismo e missão de – abr. 1867, p. 147
Lívia e drama – maio 1867, p. 208
monge pregando à multidão, Um – maio 1867, p. 207
monólogo no drama – maio 1867, p. 208
pluralidade dos mundos habitados e drama – abr.
1867, p. 143
Ponsard e fragmentos do drama – maio 1867, p. 205
GALL, FRANZ JOSEPH
frenologia e – jul. 1860, p. 297
teoria dos espiritualistas e – mar. 1861, p. 123
teoria dos materialistas e – mar. 1861, p. 123
GALLES, PAÍS DE
Cristianismo e – abr. 1858, p. 155
história do – abr. 1858, p. 155
GALVANI
dança das rãs e – jun. 1859, p. 228
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GANDY, GEORGES
ataque ao Espiritismo e – jan. 1861, p. 24
Grand e refutação ao – jan. 1861, p. 35
Livro dos Espíritos, O, e – jan. 1861, p. 31
GARDENER
desafiado como médium – jan. 1858, p. 49
GASPARD
aparição do Espírito – jun. 1860, p. 257
GASSNER
médium curador e * o cura – nov. 1867, p. 456
GAUTHIER, AUBIN
Tratado de Magnetismo e de Sonambulismo – maio
1862, p. 206
GAUTIER, THÉOPHILE
comentários sobre – mar. 1866, p. 131
convulsionários árabes e – jan. 1868, p. 39
Courrier du Monde Ilustré e – mar. 1866, p. 131
Espírita, novela, e – jan. 1866, p. 31
romance-folhetim espírita e – dez. 1865, p. 476; jan.
1867, p. 32
GAY-LUSSAC
corpos imponderáveis e invisíveis e – fev. 1859, p. 81
GAZETTE DE SILÉSIE
assassinato de cinco crianças – out. 1858, p. 429
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irmãos Davenport e a – nov. 1865, p. 470
GENEALOGIA ESPÍRITA
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Espiritismo e – nov. 1867, p. 484
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conceito de homem de – nov. 1860, p. 510
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dogmas e culto do – nov. 1866, p. 433
Espiritismo e – nov. 1866, p. 443
locais sagrados e – nov. 1866, p. 442
Maomé e – nov. 1866, p. 430, 432
obstáculos à fraternidade universal e – ago. 1866, p. 304
preexistência da alma e – nov. 1866, p. 445
primeiros convertidos ao – ago. 1866, p. 315
simplicidade do – nov. 1866, p. 433
trabalhos históricos sobre o – ago. 1866, p. 304
tradição e – jun. 1860, p. 278
314

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:35

Page 315

ÍNDICE GERAL

ISMAEL
história do povo árabe e – ago. 1866, p. 307
ISOLAMENTO RELIGIOSO
egoísmo e – dez. 1864, p. 479; dez. 1868, p. 48
Jean Jacques Rousseau e * e social – dez. 1868, p. 499
ITÁLIA
anais do Espiritismo na – mar. 1864, p. 131
eclosão do Espiritismo na – fev. 1864, p. 58

J
J. B. D...
evocação do suicida – fev. 1861, p. 89
idéias materialistas e o suicida – fev. 1861, p. 90
JACKSON, ANDREW
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fisiognomonia de Lavater e – ago. 1869, p. 319
força consoladora do Espiritismo e – mar. 1861, p. 133
forma dos corpos e – ago. 1869, p. 318
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orienta organização de questionário – set. 1862, p. 394
origem das riquezas de – jun. 1865, p. 224
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perispírito e – maio 1861, p. 228
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Polêmica Espírita e – nov. 1869, p. 450
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reeleição de – jul. 1859, p. 275
refutação do Monsenhor Freyssinous e comentários de
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1861, p. 100
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resposta a E.K. e – set. 1862, p. 394
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1864, p. 267
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resposta de * ao jornal Exposição Popular Ilustrada –
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Revista Espírita e – jan. 1859, p. 25
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Espiritismo – out. 1860, p. 433
Sociedade Espírita de Metz e – out. 1861, p. 463
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sonho que teve – jun. 1866, p. 235
SPEE e agradecimento de – fev. 1861, p. 61
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objetivos do jornal – jan. 1865, p. 48
MÉDIUM EXTÁTICO
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características do – out. 1859, p. 397
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MÉDIUM GRAVADOR
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características do – out. 1859, p. 397
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aptidão do – maio 1859, p. 211
conceito de – mar. 1859, p. 89
tarefa do – out. 1867, p. 441
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papel do – mar. 1859, p. 89
prova da superioridade moral do – fev. 1859, p. 55
MÉDIUM MENTAL
características e delicadeza do – mar. 1866, p. 128
MÉDIUM MERCENÁRIO
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sonâmbulos assalariados e – abr. 1859, p. 168
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qualidade do – jan. 1859, p. 15
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qualidades morais do – fev. 1861, p. 97
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crianças e – mar. 1865, p. 115
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MÉDIUM PSICÓGRAFO
conceito de – fev. 1859, p. 51
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MÉDIUM RECEITISTA
aptidão do – mar. 1859, p. 92
vidência e – jun. 1868, p. 231
MÉDIUM SONAMBÚLICO
causas da alteração da faculdade do – nov. 1866, p. 461
cuidados que se deve ter com o – nov. 1866, p. 456
387

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:35

Page 388

R E V I S TA E S P Í R I TA 1858-1869

MÉDIUM TRAPACEIRO
Mathieu e – ago. 1861, p. 352
MÉDIUM UNIVERSAL
impossibilidade da existência de – abr. 1865, p. 154
MÉDIUM VERSIFICADOR
Vavasseur e – ago. 1866, p. 340
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Apolônio de Tiana e – out. 1862, p. 397
bons Espíritos e – mar. 1859, p. 95
caráter da – out. 1860, p. 449
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conceito de – fev. 1859, p. 51; out. 1859, p. 397; out.
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1869, p. 35
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criança e * de efeitos físicos – maio 1858, p. 207
cuidados que se deve ter no exercício da – mar.
1866, p. 125
Daniel Dunglas Home e sua – mar. 1858, p. 143
desafio à – jan. 1858, p. 49
desejo de possuir – out. 1858, p. 404
desenvolvimento da – ago. 1861, p. 364
desfiguração da – mar. 1869, p. 138
Désirée Godu e – dez. 1859, p. 531
disseminação da – out. 1869, p. 419
diversidade do progresso da – out. 1858, p. 407
dom da – fev. 1859, p. 52
dúvidas sobre ter – jul. 1858, p. 275
entusiasmo e desenvolvimento da – out. 1858, p. 408
escolhos da – fev. 1859, p. 51; maio 1860, p. 242; jan.
1863, p. 20
especificidade da – jul. 1866, p. 295
Espiritismo condena a exploração da – mar. 1866, p. 114
estudo sobre a – maio 1865, p. 211
faculdade para glorificar a Deus – mar. 1866, p. 115
fictícia e abusiva – fev. 1864, p. 57
finalidade da – mar. 1859, p. 95
generalidade da – ago. 1867, p. 344
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1864, p. 507
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inutilidade da proibição da – set. 1862, p. 369
Jean Hilaire e a – ago. 1864, p. 341
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matéria inerte, animais e – ago. 1861, p. 366
maus Espíritos e – jan. 1863, p. 22
maus espíritos e ataque à – ago. 1868, p. 348
mérito e – fev. 1859, p. 52
natureza da – jun. 1858, p. 237
novo gênero de – jul. 1861, p. 309
orgulho e – mar. 1860, p. 124
polígrafa em adolescente – ago. 1860, p. 371
potencialidade da – jun. 1858, p. 240
privilégio e – fev. 1859, p. 51
profissionalismo com a – fev. 1864, p. 55; dez.
1864, p. 503
qualidades da * de Allan Kardec – set. 1867, p. 379
racionalidade e desenvolvimento da – out. 1858, p. 408
regularidade e pontualidade no exercício da – out.
1865, p. 417
Rogers, M. E. * de pintura – nov. 1858, p. 467
sonambulismo e – maio 1859, p. 203
tipos de – fev. 1865, p. 70
tipos de Espíritos e perigo da – out. 1858, p. 409
uso cristão da – nov. 1860, p. 515
valor da – ago. 1863, p. 338
vantagens em se ter – jun. 1860, p. 265
vontade dos Espíritos e uso da – mar. 1864, p. 107
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Abade Dégenettes e – ago. 1865, p. 314, 316
MEDIUNIDADE CURADORA
abrangência da – set. 1865, p. 345
ação simultânea do fluido espiritual e humano na – set.
1865, p. 348
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almas de escol e * pura – set. 1865, p. 350
anúncio público da – set. 1865, p. 351
atributo essencial da – out. 1867, p. 415
caminho do coração e – set. 1865, p. 344
características da – abr. 1865, p. 162; set. 1865, p. 346,
348, 351
concurso dos Espíritos depurados e – nov. 1866, p. 467
condição moral do médium e a – nov. 1866, p. 467
condições exigidas para eficácia da – set. 1865, p. 344
condições requeridas para * racional – set. 1865, p. 351
conselhos sobre – out. 1867, p. 428
considerações sobre a – nov. 1866, p. 463
depende de uma disposição orgânica – nov. 1866, p. 467
desenvolvimento da * nos homens de ciência – out.
1867, p. 417
domínio público da – set. 1865, p. 344
Espiritismo e * racional – set. 1865, p. 351
Espiritismo e estudo da – set. 1865, p. 345
Espíritos encarnados e instrumentos da – out.
1867, p. 421
estudos dos fluidos e desenvolvimento da – jan.
1864, p. 19
Evangelho segundo o Espiritismo, O, e – set.
1865, p. 345
exceção da * pura na Terra – set. 1865, p. 348
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1867, p. 434
exercício ilegal da Medicina e – nov. 1866, p. 466
generalidade e universalidade da – abr. 1865, p. 161
importância da prece na – out. 1867, p. 434
imposição das mãos e – set. 1865, p. 343
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Livro dos Médiuns, O, e – set. 1865, p. 345
marcha simultânea da medicina e – out. 1867, p. 417
medicina, médicos e – nov. 1866, p. 465; out. 1867, p. 417
melhoramento moral e – out. 1867, p. 433
nuanças que apresentam a – nov. 1866, p. 464
profissão e – abr. 1865, p. 162
propagação da – nov. 1866, p. 461
propagação do Espiritismo e – out. 1867, p. 427
qualidades do fluido do médium e – nov. 1866, p. 464
resumo dos princípios fundamentais da – set. 1865,
superstição e – nov. 1866, p. 466
tipos de – out. 1867, p. 422
tratamento da obsessão e – nov. 1866, p. 465
triunfará sobre a incredulidade – nov. 1866, p. 465
MEDIUNIDADE DA GARRAFA
correspondente da Espanha e – ago. 1868, p. 346
MEDIUNIDADE DAS AVES
carta de Mathieu e – set. 1861, p. 398
MEDIUNIDADE DEMONÍACA
patriarca José e – nov. 1865, p. 464
MEDIUNIDADE DO COPO
antiguidade da – jun. 1868, p. 237
assinante de Palermo e a – ago. 1868, p. 347
casa do duque de Orléans e – ago. 1868, p. 342
particularidade notável da – jun. 1868, p. 237
vidente e – jun. 1868, p. 231
MEDIUNIDADE ESPONTÂNEA
revelação da – dez. 1865, p. 486
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MEDIUNIDADE INCONSCIENTE
Clérambert, Condessa de, e – out. 1867, p. 409
obra-prima e – fev. 1865, p. 75
Romance do Futuro e – nov. 1867, p. 450
MEDIUNIDADE INTUITIVA
voz da consciência e – mar. 1869, p. 136
MEDIUNIDADE INVOLUNTÁRIA
Porry e – nov. 1859, p. 428
MEDIUNIDADE MECÂNICA
versos inéditos e – dez. 1859, p. 516
MEDIUNIDADE MENTAL
desdobramento consciente e – mar. 1866, p. 124
desprendimento do Espírito e progresso da – mar.
1866, p. 129
vidência, psicofonia e – mar. 1866, p. 127
MEDIUNIDADE NAS CRIANÇAS
Gabriel Delanne e – out. 1865, p. 430
MEDIUNIDADE NOS ANIMAIS
Allan Kardec e – ago. 1861, p. 367
cartas marcadas e – ago. 1861, p. 368
Erasto e – ago. 1861, p. 363
MEDIUNIDADE OSTENSIVA
aparições e – ago. 1859, p. 324
MEDIUNIDADE SEMIMECÂNICA
jovem camponesa e – dez. 1865, p. 488
MÉDIUNS
Luos (Espírito) e – abr. 1861, p. 195
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MÉDIUNS PAGOS
manifestações mediúnicas americanas e – ago.
1861, p. 342
MÉDIUNS-MÉDICOS
médicos-médiuns e – out. 1867, p. 414
MEDO
fisiologia do – out. 1858, p. 424
ignorância e * do futuro – fev. 1868, p. 83
influência do * nas doenças infecciosas – nov.
1865, p. 446
influência espiritual e – out. 1858, p. 423
teoria da origem do – out. 1858, p. 423
MEDO DO DIABO
caso de loucura causada pelo, Um – fev. 1869, p. 71
MEDO DOS ESPÍRITOS
Rowe e o – nov. 1868, p. 451
MEHEMET-ALI (ESPÍRITO)
antigo paxá do Egito – abr. 1858, p. 182
Islamismo e a opinião de – abr. 1858, p. 185
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influência do – jan. 1859, p. 24
MEMBRO DA FAMÍLIA, UM
Comunicações espontâneas de – dez. 1859, p. 509
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fraudes praticadas pelos sacerdotes de – mar. 1858, p. 94
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conservação da – ago. 1863, p. 327
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Espírito relata suas – maio 1866, p. 196
existências inferiores e – ago. 1863, p. 329
imortalidade e – ago. 1863, p. 326
momento da desencarnação e revisão da – mar.
1862, p. 108
vigília, sono e – ago. 1863, p. 327
MENDICÂNCIA
provação e expiação pela – ago. 1864, p. 335
MENEZES, LUIZ OLYMPIO TELLES DE
Eco de Além-Túmulo, O, e – nov. 1869, p. 474
MENINO E O ATEU, O
poesia enviada pela Sociedade Espírita Africana – out.
1862, p. 425
MENINO E O RIACHO, O
Espírito Basílio e parábola – dez. 1859, p. 504
MENINO JESUS
quadro pintado por Ingres – jun. 1862, p. 246
MENSAGEM APÓCRIFA
Espírito denuncia – dez. 1864, p. 497
médium fascinado e – out. 1858, p. 410
MENSAGEM DE CARLOS MAGNO
França, A – mar. 1861, p. 149
MENSAGENS ESPÍRITAS ver Mensagens mediúnicas
MENSAGENS MEDIÚNICAS
bom senso e caridade na crítica às – jul. 1860, p. 329
crítica ponderada às – jul. 1860, p. 329
cuidados que se deve ter para publicar as – jul.
1860, p. 328
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Espiritismo e – abr. 1860, p. 175
julgamento oportuno às – jul. 1860, p. 330
necessidade de se julgar as – abr. 1866, p. 153
pressuposto autor e conteúdo de – nov. 1860, p. 506
princípios para análises das – jul. 1860, p. 330
MERCIER
magnetismo e – out. 1859, p. 410
Tableau de Paris e – out. 1859, p. 400
MERCÚRIO, PLANETA
características do – set. 1859, p. 366
vida no – mar. 1858, p. 109
MÉRITO
livre-arbítrio e verdadeiro – out. 1863, p. 430
MÉRY, JOSEPH
lamentações do Espírito – jul. 1866, p. 290
lembranças de suas existências – nov. 1864, p. 438
momento da desencarnação de – jul. 1866, p. 291
morte de – jul. 1866, p. 285
MESAS DANÇANTES ver Mesas girantes
MESAS FALANTES ver também Mesas girantes
ensinamentos diversos ditados pelas – abr. 1868, p. 181
História da Humanidade e as – set. 1860, p. 411
mesas dançantes e – jan. 1858, p. 31
MESAS GIRANTES ver também Mesas falantes
Abade Lacordaire e – fev. 1867, p. 70, 71
alvoroço causado pelo fenômeno das – abr. 1869, p. 156
causa do movimento das – fev. 1861, p. 70
causas inteligentes e as – jan. 1858, p. 58, 59
Désirée Godu e as – mar. 1860, p. 121
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esclarecimentos sobre as – mar. 1858, p. 90
Espiritismo e – set. 1860, p. 400; abr. 1861, p. 167; dez.
1863, p. 504; ago. 1865, p. 305; out. 1865, p. 413; nov.
1865, p. 443; ago. 1867, p. 339
Espíritos superiores e – mar. 1859, p. 93
exclusão de fraude no caso de – mar. 1858, p. 87
explicação dos fenômenos das – ago. 1868, p. 325
fenômeno das – out. 1859, p. 405
fenômenos espíritas e as – jan. 1858, p. 23
finalidade das – dez. 1858, p. 528
Gabriel Delanne e – out. 1865, p. 429
história da humanidade e as – dez. 1860, p. 535
Jourdan Louis e – abr. 1861, p. 161
Livro dos Médiuns, O, e fenômeno das – fev. 1861, p. 69
Luis Figuier e as – set. 1860, p. 408
mecanismo do fenômeno das – abr. 1864, p. 151
mesas volantes e – out. 1859, p. 419
período da curiosidade e – set. 1863, p. 381
prática das – fev. 1859, p. 80
prestidigitação e as – set. 1862, p. 367
Roma antiga e a existência de – mar. 1860, p. 110
São Luís e – jan. 1861, p. 31
sinais de inteligência e – maio 1863, p. 188
Sofia de Rébinine, princesa, e – jun. 1859, p. 249
tesouros e – jun. 1863, p. 245
variedade dos fenômenos das – ago. 1868, p. 331
vestíbulo da ciência e – mar. 1859, p. 93
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mesas girantes e – out. 1859, p. 419
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dissidência dos discípulos de – jun. 1858, p. 272
mesmerismo e – ago. 1862, p. 316
MESMERISMO
Mesmer e a prática do – ago. 1862, p. 316
MESSIAS ver também Apóstolos do Espiritismo, Messias do
Espiritismo
categorias de – fev. 1868, p. 77
chegada do novo – fev. 1868, p. 76
como proceder a identificação de um – mar. 1868, p. 110
conceito espírita do termo – mar. 1868, p. 107
Deus e a escolha de um – mar. 1868, p. 106
diferença entre simples missionário e um – mar.
1868, p. 108
Espiritismo e o futuro – fev. 1868, p. 79
Espiritismo e seus – fev. 1868, p. 73
França e o nascimento de um novo – fev. 1868, p. 75
homens de gênios são os – abr. 1866, p. 141
infalibilidade dos – fev. 1868, p. 78
leis da natureza e a vinda de um – mar. 1868, p. 108
males da humanidade e – ago. 1863, p. 321
religiões e os – abr. 1866, p. 142
segurança pessoal na reencarnação de um – mar.
1868, p. 109
tempo futuro e – maio 1868, p. 228
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comentários sobre os – mar. 1868, p. 103
comunicações sobre a vinda de um – mar. 1868, p. 110
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1868, p. 105
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verdadeira superioridade de um – mar. 1868, p. 109
METADES ETERNAS
afinidade das almas e – maio 1858, p. 214
conceito de – maio 1858, p. 215
Consolador, O – maio 1858, p. 215, nota
fatalidade e – maio 1858, p. 214
Heloísa e Abelardo e – maio 1858, p. 212
livre-arbítrio e – maio 1858, p. 213
Livro dos Espíritos, O – maio 1858, p. 215, nota
planeta Terra e – maio 1858, p. 212
viuvez e – maio 1858, p. 211
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conceito de – mar. 1867, p. 131
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filósofos e crença na – jan. 1865, p. 46
fundamento da – dez. 1859, p. 482
gregos e – set. 1868, p. 387
Igreja apostólica e – set. 1868, p. 387
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Lamennais e – ago. 1863, p. 329
Michelet e – set. 1868, p. 394
origem e finalidade da – jan. 1865, p. 45
Paulin Capmat e – maio 1868, p. 217
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SPEE e – dez. 1859, p. 481
Timeu de Locres e – jan. 1865, p. 45
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conversa com os Espíritos e – jul. 1859, p. 263
Espíritos sérios e – ago. 1859, p. 301
MÉTODO EXPERIMENTAL
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MEUNIER, VICTROR
Magnetismo animal e – jan. 1860, p. 24
MEURICE, PAUL
discurso póstumo à Sra. Victor Hugo e – out.
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MÉXICO
destruição dos aborígenes do – ago. 1864, p. 325
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morte do corpo físico e – nov. 1865, p. 449
MICHEL, JULES
evocação de – abr. 1861, p. 187
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enterro de – maio 1868, p. 218
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maniqueus e – set. 1868, p. 387
reencarnação e a – jan. 1862, p. 20
MIGUEL, SÃO
mistérios da Torre de – nov. 1862, p. 442
MILAGRE
características do – out. 1859, p. 382; ago. 1865, p. 314
caráter do – abr. 1869, p. 151
ciência e – out. 1859, p. 382; set. 1860, p. 403
conceito de – set. 1860, p. 402; jan. 1862, p. 41; dez.
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fenômenos espíritas e – maio 1867, p. 190
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suplício do remorso no – ago. 1867, p. 339
vantagens de se saber da existência do – fev. 1866, p. 66;
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morte de Jobard e – dez. 1861, p. 547
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influência do Espiritismo na – jan. 1869, p. 50
inimigos do Espiritismo e – dez. 1863, p. 510
instinto incendiário e – jun. 1866, p. 228
intervenção dos bons Espíritos e – jan. 1865, p. 29
intervenção dos homens nos casos de – jan. 1865, p. 29
loucura e – fev. 1866, p. 62
magnetismo e – jan. 1864, p. 27
maus Espíritos e – set. 1859, p. 350
maus físicos e – jan. 1864, p. 27
médium vidente identifica – jun. 1868, p. 232
mediunidade de cura e – nov. 1866, p. 465
meios de combater a – dez. 1860, p. 548; dez.
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débil mental e – jun. 1860, p. 262
dedicada ao ímpio – maio 1862, p. 222
diversidade de religião e – dez. 1858, p. 517
efeitos da – dez. 1859, p. 469; ago. 1869, p. 344
eficácia da – dez. 1859, p. 470; dez. 1861, p. 559; jan.
1863, p. 18; maio 1863, p. 208; jul. 1863, p. 303, 304;
dez. 1863, p. 490; dez. 1864, p. 486; jan. 1865, p. 33;
jan. 1867, p. 44
esforço, trabalho e – jun. 1868, p. 267
Espiritismo e – jan. 1866, p. 18
Espírito de antigo carreteiro e – dez. 1859, p. 513
Espírito sofredor e a * feita pelos encarnados – ago.
1862, p. 345
Evangelho segundo o Espiritismo, O, e – set.
1865, p. 350
fluidos espirituais e – fev. 1866, p. 70
força da – maio 1862, p. 203
grupo espírita de Cadiz e – abr. 1868, p. 184
harmonia e – mar. 1869, p. 131
Henri Jacob e sua – mar. 1868, p. 139
importância da * na mediunidade curadora – out.
1867, p. 434
importância do perdão pela – ago. 1862, p. 344
inauguração de um grupo espírita e – jan. 1864, p. 42
influência da – jan. 1861, p. 54
leis divinas e – maio 1866, p. 213
livre-arbítrio e – maio 1866, p. 213
magnetismo e – jan. 1863, p. 19
meio de evitar a influência negativa – dez. 1862, p. 497
modo de ação da – ago. 1865, p. 308
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momentos de aflições e – maio 1866, p. 215
morte presumida e – fev. 1866, p. 69
mudança das leis divinas e a – jan. 1866, p. 19
negação da eficácia da – maio 1866, p. 212
obsessão curada pela força da – mar. 1864, p. 113
obsessor dita – jun. 1864, p. 236
pedidos de * após a morte – out. 1865, p. 399
pelas pessoas a quem tivemos afeição – maio
1863, p. 209
perigo iminente e – fev. 1866, p. 68
perturbação e – abr. 1865, p. 166
poder do pensamento e – jan. 1866, p. 19
poder e eficácia da – jan. 1866, p. 20
principal qualidade da – ago. 1864, p. 315
purificação da alma pela – jan. 1865, p. 53
reuniões espíritas e a finalidade da – jan. 1866, p. 21
sofrimento e – dez. 1859, p. 472
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utilidade da – jun. 1868, p. 267
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utilidade da – dez. 1864, p. 490
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desenvolvida – ago. 1864, p. 319
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Evangelho e – dez. 1859, p. 469
Félix, padre e – dez. 1859, p. 471
importância da – dez. 1864, p. 489
ORAÇÃO POR UM SUICIDA
Alfred Leroy e – abr. 1861, p. 185
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Espiritismo e as – jan. 1866, p. 22
ORAÇÕES INTELIGÍVEIS
necessidade das – ago. 1864, p. 314
ORÁCULOS
floresta sagrada e – mar. 1858, p. 93
função dos – abr. 1867, p. 150
ORÇAMENTO DO ESPIRITISMO
Revista Espírita e – jun. 1863, p. 249
ORDENS DOS ESPÍRITOS
diferentes – maio 1860, p. 239
estudo das – mar. 1858, p. 71
ORDENS PSICOLÓGICAS
conceito de – jun. 1868, p. 269
ORFEU
pluralidade dos mundos habitados e – jan. 1863, p. 51
ORGANISMO
faculdades intelectuais e espirituais e influência do – jul.
1860, p. 299
influência do * na faculdade de expressão – dez. 1869,
p. 504
trabalho de renovação do – mar. 1867, p. 102
ORGANISMO CORPORAL ver Corpo físico
ORGANISMO FÍSICO
vidência e – mar. 1859, p. 116
ORGANISMO INFERIOR
organismo superior e – jun. 1868, p. 256
ORGANISMO SUBSTANCIAL ver Alma
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ORGANISMO SUPERIOR
organismo inferior e – jun. 1868, p. 256
ORGANIZAÇÃO DO UNIVERSO
destino da Humanidade e – abr. 1867, p. 143
ÓRGÃOS CEREBRAIS
atividade do Espírito e desenvolvimento dos – mar.
1869, p. 99
ÓRGÃOS DA IMPRENSA
Jornal Paris e gratidão aos – maio 1869, p. 207
União magnética e gratidão aos – maio 1869, p. 209
ÓRGÃOS DO CORPO
faculdades morais e intelectuais e – abr. 1862, p. 142
perispírito e – abr. 1859, p. 134
sensações e – abr. 1859, p. 135
veículos para sensações dos – abr. 1859, p. 134
ORGULHO
antídoto contra o – jul. 1869, p. 273
caridade e – ago. 1858, p. 339
causa do – jul. 1869, p. 273
Chaudruc-Duclos e – jan. 1859, p. 37
combate ao – mar. 1861, p. 147
conservação das idéias no Mundo Espiritual pelo –
mar. 1858, p. 137
cuidados que o médium deve ter com o – mar.
1860, p. 123
espíritas propriamente ditos e – dez. 1869, p. 486
Espírito se arrepende de ter cultivado o – nov.
1860, p. 514
Espíritos imperfeitos e – fev. 1859, p. 57
imperfeições morais e – fev. 1859, p. 57
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incredulidade e combate ao – jul. 1869, p. 273
inveja é expressão do – jul. 1860, p. 316
mal e – jun. 1863, p. 233
maus Espíritos e – jan. 1863, p. 21
médium e – fev. 1859, p. 57; mar. 1864, p. 109
mediunidade e – maio 1860, p. 242
morte do – ago. 1867, p. 338
parábola sobre o – maio 1858, p. 208
princípio da igualdade e – jul. 1869, p. 274
prova da pobreza para combater o – ago. 1864, p. 336
Voltaire e – ago. 1859, p. 328
ORIENTE
acontecimentos que contribuirão para a reforma do –
nov. 1868, p. 475
regeneração dos povos do – nov. 1868, p. 472
ORIGEM EVOLUCIONISTA DO HOMEM
orgulhosos e a – nov. 1868, p. 460
ORLÉANS, DUQUE DE
aparição na parede de figura do – ago. 1868, p. 345
mediunidade do copo e o – ago. 1868, p. 343
ORTODOXIA ESPÍRITA
universalidade dos ensinamentos dos Espíritos e – abr.
1864, p. 145
ORTOGRAFIA
nuanças da * italiana e francesa – fev. 1866, p. 83
OSCAR
uso do magnetismo no rei – out. 1858, p. 419
OSÉIAS, PROFETA
sentença de morte do – mar. 1862, p. 135
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OSSO PARA ROER, O
fábula premiada – jun. 1863, p. 256
OURIÇO, O COELHO E A PEGA, O
C. Dombre e a fábula – nov. 1861, p. 516
OZANA
o anão – fev. 1859, p. 82
OZÔNIO
descoberta do – mar. 1866, p. 100

P
PADRE MAROUZEAU
cartas de Allan Kardec ao – jul. 1863, p. 297, 372
PADRE OBSESSOR
doutrinação de um – maio 1868, p. 205
PAGANISMO
características do – nov. 1862, p. 480
PAGÈS
confissão espírita do – dez. 1866, p. 517
PAI CRÉPIN
evocação de – out. 1859, p. 412
mundo dos Espíritos e – out. 1859, p. 414
São Luís e – out. 1859, p. 415
PAI DESENCARNADO
conversa semanal com – set. 1859, p. 379
despedida de – set. 1859, p. 378
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família da Srª. G... E – set. 1859, p. 377
missão de – set. 1859, p. 380
PAIS
amor dos – fev. 1859, p. 78
educação das crianças e despreparo dos – fev. 1864, p. 61
missão dos – fev. 1859, p. 79; maio 1859, p. 180
PAIS DA IGREJA
intervenção dos Espíritos no mundo visível e os – jan.
1868, p. 34
PAIXÃO
agêneres e – fev. 1859, p. 65
desencarnado e cultivo de violenta – mar. 1858, p. 85
Maomé favorece a satisfação da – nov. 1866, p. 447
objetivos da – jun. 1861, p. 282
poder da vontade sobre a – jul. 1863, p. 294
preexistência da alma e a origem da – maio 1862, p. 201
PAIXÃO DE ALÉM-TÚMULO
Maximiliano V... e uma – maio 1862, p. 200
PAIXÃO DO CRISTO
Convulcionários de Saint-Médard e – nov. 1859, p. 457
PAIXÃO HUMANA
Bíblia e – out. 1863, p. 428
vista da alma e – dez. 1865, p. 481
PAIXÃO TERRESTRE
causa de imantação aos despojos mortais e – dez.
1869, p. 514
PAJOT, FERDINAND
morte de – dez. 1866, p. 514
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PALAVRA
Espiritismo e eficácia atribuída à – ago. 1864, p. 316
PALAVRA ARTICULADA
Espíritos e necessidade da – abr. 1859, p. 136
PALESTINA
possessões na * no tempo de Jesus – abr. 1862, p. 159
PALISSY, BERNARD
descrição do planeta Júpiter por – abr. 1858, p. 171
Espírito habitante do planeta Júpiter – abr. 1858, p. 171
jupiteriano que viveu na Terra – mar. 1858, p. 118
Victorien Sardou e – mar. 1859, p. 91
PANTALEÃO
bispo de Barcelona – set. 1864, p. 357
pastoral do bispo – set. 1864, p. 358
PANTEÍSMO
catolicismo e – out. 1863, p. 433
conceito dado por Reynaud – ago. 1862, p. 329
conceito de – out. 1863, p. 432
Espiritismo e – set. 1858, p. 364
faces do – out. 1863, p. 432
individualidade da alma e – set. 1860, p. 382
Jean Reynaud e o – ago. 1862, p. 329
Lao-Tseu e o – out. 1968, p. 418
princípio da reencarnação, materialismo e – jan.
1867, p. 29
progresso espiritual e – nov. 1858, p. 449
utilidade do bem e o – nov. 1858, p. 449
PANTEÍSTAS
características dos – jan. 1867, p. 21
resistência dos * ao Espiritismo – fev. 1869, p. 63
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força motriz a vapor e – ago. 1860, p. 366
PARÁBOLA
propriedade da – maio 1858, p. 210
PARAÍSO
erro das doutrinas do – mar. 1865, p. 97
hipótese do – ago. 1863, p. 326
PARAÍSO ISLÂMICO
características do – nov. 1866, p. 447
condição e costumes dos árabes e o – nov. 1866, p. 448
PARAÍSO PERDIDO
teoria do – jan. 1862, p. 40
PARALÍTICOS
Jacob realiza curas de – out. 1866, p. 422
príncipe de Hohenlohe cura – dez. 1866, p. 498
PARENTESCO
reencarnação e – mar. 1862, p. 103
PARIS
Babilônia moderna – dez. 1864, p. 487
PARIS SONÂMBULA
Eugène Bonnemère – jul. 1868, p. 301
PÂRIS, FRANÇOIS, DIÁCONO
evocação de – nov. 1859, p. 457
líder das convulsionárias – maio 1860, p. 226
PARKER, WILLIAM
condenação à morte de – fev. 1859, p. 72
execução de – fev. 1859, p. 73
Hermann ou – fev. 1859, p. 71, 72
perfil de – fev. 1859, p. 71
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PARTIDÁRIOS DO ESPIRITISMO
conquista de numerosos – nov. 1865, p. 432
PARTIDO
conceito da palavra – ago. 1868, p. 335
Espiritismo não deixa de ser um – ago. 1868, p. 336
PARTIDO ESPÍRITA
Anatole de la Forge e o – jul. 1868, p. 299
biblioteca de Saint-Etienne e o – jul. 1868, p. 297
Désiré Nisard – jul. 1868, p. 300
Genteur – jul. 1868, p. 294
Império francês e o – jul. 1868, p. 300
indagações sobre a aceitação do – ago. 1868, p. 334
Liévin e artigo sobre o – jul. 1868, p. 296
Moniteur e o – jul. 1868, p. 293
repercussão da notícia da existência de um – jul.
1868, p. 296
sociedade francesa e o – jul. 1868, p. 297
PASCAL (ESPÍRITO)
egoísmo, orgulho e – out. 1861, p. 462
PASQUIER
Cripta de Saint-Leu e chanceler – out. 1859, p. 404
PASSADO
Espiritismo, futuro e – mar. 1863, p. 108
lembrança do * após a morte – jan. 1865, p. 39
utilidade do véu lançado sobre o – jan. 1865, p. 39
PASSE MAGNÉTICO
crises nervosas e – out. 1859, p. 392
estados sonambúlicos e – out. 1859, p. 392
sonambulismo e – out. 1859, p. 388
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Pantaleão, bispo de Barcelona e a sua – set. 1864, p. 358
PATOLOGIA ESPIRITUAL
possessão e – ago. 1864, p. 312
PATRIARCAS
longevidade dos – out. 1863, p. 428
PAULO DE TARSO
descrição do Perispírito e – jan. 1865, p. 42
ensinamentos do Espiritismo e – dez. 1863, p. 499
expansão do Espiritismo e – dez. 1863, p. 496
fora da caridade não há salvação e – dez. 1863, p. 496
oração inteligível e – ago. 1864, p. 315
perispírito e – out. 1864, p. 404; mar. 1866, p. 106; out.
1964, p. 411
primeira epístola aos coríntios e – dez. 1863, p. 496
voz de Deus e – jan. 1865, p. 52
PAULO I, CZAR
aparição de Pedro, o Grande, para o – abr. 1866, p. 170
faculdades mediúnicas do – abr. 1866, p. 172
vidência do – abr. 1866, p. 171
visão do – abr. 1866, p. 167
PAULO, APÓSTOLO ver Paulo de Tarso
PAUPERISMO, O
Adolfo, bispo de Argel e – ago. 1861, p. 373
PAZ AOS HOMENS DE BOA VONTADE
F. D (Espírito) e mensagem de – fev. 1863, p. 97
PAZ DAS FAMÍLIAS
Espiritismo e – nov. 1863, p. 461, 462
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uma utopia – set. 1861, p. 385
PECADO ORIGINAL
Adão e o – jan. 1862, p. 23
condições para extinção do – nov. 1867, p. 483
considerações sobre – nov. 1867, p. 482
Gênese e leitura ao pé da letra sobre o – nov.
1868, p. 457
instintos animais e – nov. 1867, p. 482
judaísmo e – nov. 1868, p. 457
justiça divina e doutrina do – set. 1867, p. 373
livre-arbítrio, fatalidade e – nov. 1868, p. 458
PEDRA NEGRA
origem e significado da – ago. 1866, p. 307
PEDRA TUMULAR DO SR. ALLAN KARDEC
composição da – jun. 1869, p. 249
PEDRAS DE JAVA
análise sobre as – jan. 1860, p. 48
PEDRO, O GRANDE
Paulo I vê o Espírito do seu avô – abr. 1866, p. 170
PELLETAN, EUGÈNE
reencarnação e – set. 1868, p. 391
PELOS DO CORPO
teoria da geração espontânea e os – jul. 1868, p. 291
PENA DE MORTE
condenado discursa sobre a inutilidade da – set.
1866, p. 369
Moisés e – out. 1863, p. 421
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PENA DE TALIÃO
faltas coletivas e – out. 1869, p. 399
razão da – out. 1869, p. 401
PENA DE TALIÃO, A
comunicação de Antonio B... e – set. 1861, p. 394
reflexões de Erasto sobre – set. 1861, p. 397
reflexões de Lamennais sobre – set. 1861, p. 396
PENAS E RECOMPENSAS FUTURAS
crença nas – abr. 1865, p. 145
natureza das – dez. 1869, p. 509
PENAS ETERNAS
arrependimento e – abr. 1863, p. 234
atos imorais e negação das – nov. 1863, p. 460
Cristianismo e as – jul. 1864, p. 273
dogma da eternidade das – jan. 1861, p. 39
eficácia da doutrina das – nov. 1863, p. 454
eficácia das – jul. 1863, p. 304
Espiritismo e eternidade das – ago. 1861, p. 370
Espiritismo e negação das – maio 1863, p. 201
Igreja católica e – maio 1863, p. 202
maus frutos e – nov. 1863, p. 461
São Luís e o conceito de – mar. 1858, p. 96
temor das * e freio da humanidade – nov. 1863, p. 464
utilidade das – maio 1863, p. 202
PENDORES INATOS
reencarnação e os – dez. 1862, p. 519
PENSAMENTO
ação do * sobre os fluidos – maio 1867, p. 187
além-túmulo e – abr. 1859, p. 131
Alfred Musset (Espírito) e * poético – abr. 1859, p. 167
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atributo dos Espíritos – set. 1860, p. 396
atributo especial da alma – dez. 1868, p. 484
auxílio dos órgãos na composição do – jul. 1869, p. 306
características do – jul. 1861, p. 322
cérebro e – jan. 1861, p. 38; abr. 1862, p. 142
comunhão de – dez. 1864, p. 473
criações fluídicas e – set. 1865, p. 349; mar. 1869, p. 115
Deus e o nosso – maio 1866, p. 181
dificuldades para a transmissão do – jan. 1860, p. 34
Doutrina Espírita e – mar. 1867, p. 101
doutrina espiritualista e – mar. 1867, p. 100
doutrina materialista e – mar. 1867, p. 100
efeitos psicológicos da irradiação do – dez. 1864, p. 475
eletricidade do – out. 1860, p. 480
emancipação da alma e penetração do – jul. 1865, p. 281
entrave na emissão do – set. 1859, p. 361
Espíritos e transmissão do – abr. 1859, p. 136
esquecimento e – jul. 1863, p. 274
Fisiognomonia e – jul. 1860, p. 301
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fluidos espirituais e – jun. 1868, p. 239
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influência dos Espíritos e – jan. 1859, p. 14; fev.
1859, p. 54
interpenetração do – dez. 1862, p. 490
laço de união e – fev. 1859, p. 53
leitura do – jul. 1858, p. 296; jun. 1862, p. 246
leitura unilateral do – out. 1864, p. 406
liberdade e independência do – fev. 1867, p. 62
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oração e poder do – jan. 1866, p. 19
perispírito e – mar. 1869, p. 115
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similitude e divergência de – fev. 1859, p. 53
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1863, p. 402
Espiritismo e combate ao – nov. 1868, p. 473, 474
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cordão fluídico durante o – mar. 1860, p. 132
descoberta durante o – mar. 1860, p. 135
desmaio e comparação com o – out. 1868, p. 408
despertamento durante o * profundo – dez. 1858, p. 496
efeitos do – dez. 1858, p. 508
emancipação parcial da alma e – jan. 1866, p. 42
Espírito evocado durante o – jan. 1860, p. 33
Espírito faz regressão por * mgnético – jun. 1866, p. 240
Espírito percebe o seu corpo em perigo durante o –
mar. 1860, p. 135
fluido magnético e – mar. 1859, p. 113
lembranças de vidas passadas durante o – nov.
1862, p. 453
libertação parcial do corpo durante o – out.
1868, p. 405
natural e letargia – set. 1858, p. 389
percepção do Espírito durante o – mar. 1860, p. 132
percepções elevadas durante o * magnético – nov.
1866, p. 457
relacionamento físico-espiritual durante o – jun.
1866, p. 243
repouso do corpo no – maio 1859, p. 194
restabelecimento das lembranças durante o – jun.
1869, p. 229
segredos da existência humana e o – out. 1868, p. 406
536

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:35

Page 537

ÍNDICE GERAL

sensibilidade do corpo durante o – jan. 1860, p. 37
sonâmbulo e idéia de – jul. 1859, p. 277
sonho e – dez. 1858, p. 507
vida espiritual durante o – dez. 1858, p. 508
visão sonambúlica e – jan. 1858, p. 53
SOPRO
despertamento do sono magnético e uso do – nov.
1866, p. 457
SORTILÉGIOS
Espíritos inferiores e uso de – set. 1858, p. 394
tipos de – set. 1858, p. 394
SOULIÉ, FRÉDÉRIC
ditados do Espírito – jan. 1859, p. 43
Manouza, feiticeira, e – fev. 1859, p. 82
SPEE ver também Sociedade Espírita de Paris
adesões à – abr. 1864, p. 158
Adrien e – dez. 1858, p. 487
afastamento da – jul. 1859, p. 260
agêneres e – fev. 1859, p. 63
agradecimento de Allan Kardec na – fev. 1861, p. 61
alocução de Allan Kardec na abertura das sessões da
– nov. 1865, p. 432
aniversário da – jun. 1862, p. 227
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São Luís e * da Samaritana – abr. 1861, p. 186
transtorno espiritual e – nov. 1858, p. 456
SUICÍDIO
amor e grau de responsabilidade no – set. 1858, p. 398
amor impossível e – jul. 1862, p. 291
apego aos bens materiais e – jun. 1860, p. 277
casamento sem amor e – fev. 1864, p. 63
causas do jovem ter cometido – set. 1864, p. 386
causas sociais do – jul. 1862, p. 277
circunstâncias atenuantes para o – jul. 1862, p. 297
co-responsabilidade no – set. 1858, p. 397
conhecimento do Espiritismo afugentou a idéia de –
fev. 1866, p. 81
conseqüências morais do – jul. 1862, p. 294
criança apaixonada comete – maio 1862, p. 200
desejo de chamar a atenção – jul. 1862, p. 278
doutrinas materialistas e – abr. 1861, p. 185
encarnações futuras de amantes que cometem – jul.
1862, p. 297
Espiritismo e – nov. 1859, p. 454; fev. 1861, p. 89; jul.
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Espíritos inferiores e – jun. 1861, p. 281
Espíritos puros e – jun. 1861, p. 281
Espíritos superiores e – jun. 1861, p. 281
TEMPOS DA RENOVAÇÃO
desígnios divinos e – set. 1865, p. 379
TEMPOS SÃO CHEGADOS, OS
interpretações da expressão – out. 1866, p. 401
TENDÊNCIAS ESPIRITUAIS
condição social e – dez. 1862, p. 518
espiritualismo e a origem das – jun. 1866, p. 222
materialismo e a origem das – jun. 1866, p. 222
origem da alma e – nov. 1858, p. 451
vidas passadas e – jun. 1866, p. 226
TENDÊNCIAS MATERIALISTAS
origens das – ago. 1868, p. 319
TENTAÇÃO
prova da – maio 1859, p. 183
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TEOGONIA PAGÃ
Espiritismo e – dez. 1860, p. 532
TEÓLOGOS
enganos dos * nas palavras do Evangelho – set.
1867, p. 370
TEORIA DA BELEZA
Allan Kardec e – ago. 1869, p. 311
Gênese, A, e – ago. 1869, p. 320
Livro dos Espíritos, O, e – ago. 1869, p. 320
TEORIA(S) ESPÍRITA(S)
Allan Kardec e – jul. 1859, p. 269
críticas às * de Allan Kardec – out. 1859, p. 385
nascimento da – set. 1867, p. 363
TEORIAS CIENTÍFICAS
prudência que se deve ter com as – jul. 1860, p. 331
tempo das revelações das – jun. 1860, p. 246
TERCEIRA REVELAÇÃO
características da – set. 1867, p. 379, 381
causas da rápida propagação da – set. 1867, p. 380
Espiritismo e – set. 1861, p. 418; set. 1867, p. 366, 379
TERRA
aerólitos e o aumento do volume da – set. 1868, p. 359
Allan kardec e a formação da – abr. 1860, p. 173
aumento e diminuição do volume da – set. 1868,
p. 357, 359
características dos Espíritos na – mar. 1865, p. 103
classificação da – mar. 1858, p. 115
composição da – set. 1868, p. 358
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condição espiritual da – out. 1858, p. 428
cultura e informação sobre a – ago. 1858, p. 327
diminuição da massa da – set. 1868, p. 360, 361
diminuição do volume – set. 1868, p. 360
diversidade da vida na – mar. 1858, p. 111
doutrinas do paraíso e – mar. 1865, p. 97
emigração dos Espíritos da – out. 1866, p. 404
escala dos mundos na – jul. 1868, p. 302
Espiritismo e males da – mar. 1861, p. 133
Espíritos imperfeitos e a – dez. 1862, p. 486
Foulon (Espírito) e abandono definitivo da – mar.
1865, p. 115
história da formação da – abr. 1867, p. 146
influência do planeta Júpiter sobre a – out. 1868, p. 430
influência dos astros sobre a – set. 1868, p. 361
influência dos corpos celestes sobre a – out. 1864, p. 431
influência dos mundos e as crises da – nov. 1868, p. 445
influência dos planetas sobre a – out. 1868, p. 429
início da vida na – maio 1859, p. 193
Jobard revisa sua teoria sobre a formação da – mar.
1862, p. 112
lei do progresso e – out. 1866, p. 386
matéria cósmica e aumento do volume da – set.
1868, p. 360
maus Espíritos e – ago. 1863, p. 339
Mercúrio, Saturno e Marte em relação à – mar.
1858, p. 116
movimento de translação da – set. 1868, p. 360, nota
mundos transitórios e – maio 1859, p. 193
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negadores do movimento da – fev. 1865, p. 62
perturbações climáticas da – out. 1868, p. 429
população espiritual da – dez. 1862, p. 487
preexistência aos primeiros habitantes da – jan.
1862, p. 25
primeira encarnação na – jan. 1864, p. 46
primeiras camadas geológicas da – set. 1868, p. 358
progressão da – abr. 1864, p. 159
raça adâmica e – jun. 1863, p. 230
reencarnação de Diógenes na – jan. 1859, p. 41
reflexões sobre a – dez. 1869, p. 495
reinado de fraternidade na – out. 1866, p. 404
situação do homem na – set. 1863, p. 371
teoria da alma da – set. 1868, p. 362
teoria da formação da – jun. 1860, p. 244; set.
1868, p. 364
teoria da formação da * por Jobard – abr. 1860, p. 166
transformação dos habitantes da – nov. 1868, p. 444
Universo e – mar. 1858, p. 111
utilidade da – maio 1859, p. 193
TERRA PROMETIDA, A
Amardochée (Espírito) e – out. 1861, p. 460
TERRAIL, PONSON DU
Dernier mot de Rocambole de – dez. 1866, p. 515
TERTULIANO
evocação de – maio 1861, p. 231
TESOUROS
conseqüências do encontro de – dez. 1864, p. 529
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TESTAMENTO
anônimo faz * em favor do Espiritismo – jan.
1862, p. 52
cobrança do desencarnado pelo – maio 1858, p. 226
influência espiritual e – maio 1858, p. 226
TESTAMENTO DA SRª. HIVE
discurso solene e – dez. 1867, p. 495
TESTAMENTO NOS ESTADOS UNIDOS, UM
mesas girantes e – mar. 1869, p. 116
TESTEMUNHO DE LEMBRANÇA
prece e – dez. 1859, p. 474
TESTEMUNHO ESPÍRITA
Foulon (Espírito) e – mar. 1865, p. 113
TEXTOS SAGRADOS
vantagens da interpretação dos – jan. 1862, p. 29
THIERCELIN, H.
Materialismo e o Direito, O – ago. 1868, p. 317
THILORIER
esclarecimentos sobre a vida do Físico – set. 1860, p. 418
história da tristeza do Físico – ago. 1860, p. 359
motor a vapor e o Físico – ago. 1860, p. 359
teoria do ácido carbônico do Físico – jul. 1860, p. 295
TIMEU DE LOCRES, MESTRE DE PLATÃO
metempsicose e – jan. 1865, p. 45
TIPTOLOGIA
alfabeto e – jul. 1858, p. 288
como atua o Espírito na – abr. 1864, p. 151
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comunicações espíritas por meio de – jun. 1860, p. 255
comunicações inteligentes por – nov. 1862, p. 466
conhecimento do Espírito sobre a natureza da – jul.
1858, p. 292
Dibbelsdorf e – ago. 1858, p. 341
experiência de – jun. 1863, p. 257
fábulas espíritas por – jun. 1863, p. 255
Joubert e fenômeno de – nov. 1863, p. 474
mecanismos da – jul. 1858, p. 292
mesas falantes e – mar. 1858, p. 91
método especial de se comunicar por – out. 1864, p. 414
pensamento e – jun. 1863, p. 259
TIRANO
conceito de – set. 1858, p. 373, nota
TÍTULO HONORÍFICOS
Espíritos que se apresentam com – jul. 1866, p. 297
TOM, O CEGO
perfil de * , músico natural – fev. 1867, p. 79
TOMÁS DE AQUINO, SANTO
espiritualismo e – set. 1868, p. 387
TONY
adversário do Espiritismo em Rochefort – dez. 1862, p.
503
contradições do – dez. 1862, p. 506
TORRE DE BABEL
construção da – jan. 1865, p. 53
nova – nov. 1863, p. 476
vulgarização da idéia espírita e – dez. 1863, p. 516
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TORTURAS
Idade Média e formas de – abr. 1862, p. 177
TOULOUSE
círculo da moral espírita em – set. 1868, p. 370
TOURADAS
bispo de Barcelona e – set. 1864, p. 357
TOURNIER, VALENTIN
Cartas aos Ignorantes, de – maio 1864, p. 218
Espiritismo ante a razão, O, de – mar. 1868, p. 142
TOURNIER, VICTOR
Espiritismo perante a razão, O, de – nov. 1869, p. 451
TOUTINEGRA, O POMBO E O PEIXINHO, A
Dombre e a fábula – dez. 1861, p. 554
TRABALHADOR
parábola do mal – jun. 1858, p. 254; nov. 1858, p. 450
TRABALHO
conhecimento das forças da Natureza pelo – abr.
1864, p. 160
Espíritos depurados e – ago. 1858, p. 349
homem e – out. 1862, p. 431
Humanidade e – out. 1862, p. 428
oração mais agradável a Deus – fev. 1860, p. 108
ponto de vista terreno do – jul. 1862, p. 273
transformação da Natureza e – abr. 1864, p. 160
TRABALHO REGENERADOR
orientação para se realizar o – nov. 1868, p. 474
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TRABALHOS ESPÍRITAS
firmeza nos – nov. 1860, p. 511
TRABALHOS MEDIÚNICOS
sinais de obsessão nos – maio 1863, p. 220
TRANSFIGURAÇÃO
após a morte – out. 1866, p. 403
causa da – mar. 1859, p. 98
chave do fenômeno da – mar. 1859, p. 100
conceito de – mar. 1859, p. 98
contração muscular e – mar. 1859, p. 100
corpo físico e – mar. 1859, p. 98
efeitos da – mar. 1859, p. 98
Eliseu (Espírito) e – jan. 1859, p. 29
imposição das mãos e – mar. 1859, p. 96
perispírito e – mar. 1859, p. 98
Philippine Senger e – jun. 1858, p. 249
São Luís e – mar. 1859, p. 97
ser invisível e – jan. 1859, p. 29
sonâmbulos e – mar. 1859, p. 97
TRANSFORMAÇÃO
Geeorges (Espírito) e – jun. 1861, p. 287
TRANSFORMAÇÃO DA HUMANIDADE ver também Regeneração
da humanidade
crises e – out. 1868, p. 435
flagelos destruidores e – out. 1866, p. 411
forma como se dará a – out. 1866, p. 409
idéias contrárias e – out. 1866, p. 409
maneira pela qual se opera a – out. 1866, p. 408
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melhora individual e – jul. 1865, p. 291
tempo da – mar. 1862, p. 133
TRANSFORMAÇÃO DA TERRA
desaparecimento da geração atual e – out. 1866, p. 403
TRANSFORMAÇÃO MORAL
Espiritismo favorece a – set. 1864, p. 354
TRANSFORMAÇÃO RELIGIOSA
ciência moderna e – set. 1863, p. 358
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
reforma moral do homem e – jun. 1868, p. 251
TRANSFORMAÇÕES FLUÍDICAS
imagens reais para o Espírito e – abr. 1869, p. 148
TRANSIÇÃO
época atual e – out. 1866, p. 403
momento de – mar. 1863, p. 118
TRANSMIGRAÇÃO ver Metempsicose
TRANSMIGRAÇÃO DE ALMAS
druidismo e – abr. 1858, p. 157
TRANSMISSÃO DO PENSAMENTO
Espíritos e – abr. 1859, p. 136
TRANSPORTE DE OBJETOS
Espírito de pessoa viva realiza – ago. 1860, p. 342
vontade e – mar. 1869, p. 115
TRANSPORTES E OUTROS FENÔMENOS TANGÍVEIS, DOS
Erasto (Espírito) e – ago. 1861, p. 358
557

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:35

Page 558

R E V I S TA E S P Í R I TA 1858-1869

TRANSTORNO CEREBRAL
suicídio e – jun. 1860, p. 277
TRANSUBSTANCIAÇÃO
progresso de todas as coisas e – abr. 1864, p. 159
TRATADO DA IGREJA
João Huss e o livro – set. 1869, p. 370
TRATADO DE MAGNETISMO E DE SONAMBULISMO
Aubin Gauthier e – maio 1862, p. 206
TRATADO DE MEDICINA OPERATÓRIA
Vilpeau e o – jul. 1868, p. 310
TRATAMENTO MAGNÉTICO
Oscar, rei da Suécia, e – out. 1859, p. 386
TRATAMENTOS MAGNÉTICOS
remédios homeopáticos e – mar. 1868, p. 132
TRÊS CEGOS, OS
parábola – dez. 1859, p. 505
TRÊS FILHAS DA BÍBLIA, AS
reflexões sobre a obra – fev. 1867, p. 67
TRÊS TIPOS, OS
Gérard de Nerval (Espírito) e – jan. 1861, p. 55
Lucas e a parábola – dez. 1859, p. 505
SPEE e – jan. 1861, p. 55; fev. 1861, p. 102
TREVAS
Espírito fica, por castigo, isolado nas – fev. 1860, p. 102
TRÍADES DRUÍDICAS
círculos das existências e – abr. 1858, p. 160
Deus, Universo e as – abr. 1858, p. 157
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TRIBULAÇÕES
causa e finalidade das – abr. 1863, p. 168
contato com os maus e origem das – set. 1862, p. 378
TRIBUNAL CORRECIONAL DE DOUAI
críticas de Allan Kardec e – out. 1859, p. 389
magnetismo e – out. 1859, p. 386
passes magnéticos e – out. 1859, p. 392
sentença do – out. 1859, p. 392
TRINDADE HUMANA
Charpignon e composição da – jan. 1867, p. 31
TRISTEZA E O PESAR, A
dissertação sobre – jun. 1860, p. 284
TRIUNFO
conceito de – jul. 1862, p. 270
TSCHEREPANOFF
mesas volantes e sr. – out. 1859, p. 389, 420
TSCHOKKE, C.
Meditações e – out. 1868, p. 399
TUCARONDONO
reencarnação no Japão e o bonzo – ago. 1868,
p. 348, 350
TUDO VEM A SEU TEMPO
livro da Natureza e – mar. 1867, p. 133
TÚMULOS
os mortos sairão de seus – fev. 1868, p. 86
TÚMULOS GIGANTES
câmaras mortuárias e – dez. 1867, p. 488
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TÚNICA DOS ANJOS
Espíritos e – nov. 1859, p. 423

U
UBIQÜIDADE
Espíritos superiores e privilégio da – nov. 1864, p. 450
ULRICA, LUÍSA
Emmanuel Swedenborg e a rainha – nov. 1859,
p. 443, 446
ÚLTIMOS DIAS DE UM FILÓSOFO, OS
base da Doutrina Espírita e – jun. 1869, p. 267
Camille Flammarion e tradução do livro – jun. 1869,
p. 267, 299; jul. 1869, p. 299
Humphry Davy autor do livro – jun. 1869, p. 267
Humphry Davy e – jun. 1869, p. 267; jul. 1869, p. 299;
nov. 1869, p. 457
princípios da Doutrina Espírita e – jul. 1869, p. 299
sumário do livro – jul. 1869, p. 300
UNIÃO DA ALMA AO CORPO
Xavier e sua opinião sobre a – mar. 1858, p. 141
UNIÃO DOS ESPÍRITAS
laço que faz a – dez. 1868, p. 492
UNIÃO DOS ESPÍRITOS
força do amor torna possível a – maio 1868, p. 194
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UNIÃO ESPÍRITA DE BORDEAUX
livros analisados por Allan Kardec e – jul. 1865, p. 302
retorno às atividades da – dez. 1866, p. 522
retorno às publicações da – jan. 1867, p. 54
União Spirite, jornal, e – jun. 1867, p. 266
UNIDADE DA ALMA
Frédéric Herrenschneider e – jun. 1868, p. 268
UNIDADE DA DOUTRINA
relações entre os Grupos espíritas e a – jan. 1862, p. 35
UNIDADE DE LINGUAGEM
Channing e – set. 1869, p. 390
UNIDADE DO ESPIRITISMO
como entender a – dez. 1868, p. 537
história das crenças religiosas e – out. 1863, p. 433
necessidade imprescindível é buscar a – dez. 1868, p. 513
universalidade do ensinamento e a – mar. 1864, p. 98
UNIFICAÇÃO DAS CRENÇAS
progresso moral e – ago. 1867, p. 334
UNIFICAÇÃO DO ESPIRITISMO
considerações iniciais sobre – dez. 1868, p. 504
será obra do tempo – dez. 1868, p. 504
UNION BURGUIGNONNE
Badet e – jul. 1858, p. 277
UNIVERSALIDADE DO ENSINO DOS ESPÍRITOS
Antiguidade e a – abr. 1858, p. 154
Doutrina Espírita e – ago. 1867, p. 320
princípio da – nov. 1858, p. 447
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UNIVERSIDADE DE PRAGA
João Huss e – set. 1869, p. 370
testemunho da * em favor de João Huss – set.
1869, p. 371
UNIVERSO
aspecto aparente do – dez. 1869, p. 499
contemplação do – dez. 1869, p. 501
doutrina da unicidade da vida no – mar. 1865, p. 107
druidismo e o conceito de – abr. 1858, p. 158
plano definitivo do – set. 1865, p. 379
princípios constitutivos do – abr. 1867, p. 147
quadro grandioso do – mar. 1865, p. 106
vida inteligente e o – mar. 1858, p. 112
URÂNIA
fragmentos do poema – nov. 1859, p. 423
Porry e o poema – nov. 1859, p. 427
URANOGRAFIA
princípios da – set. 1862, p. 387
UTOPIA
verdade e – jul. 1868, p. 275

V
V. B...
fenômenos de transporte e – maio 1861, p. 216
grau evolutivo do planeta e – out. 1860, p. 472
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V..., ABADE
antigo carreteiro (Espírito) e – dez. 1859, p. 510
discurso do – jan. 1867, p. 30
São Vicente de Paulo (Espírito) e – jan. 1867, p. 30
VAI NASCER A VERDADE
Massilon (Espírito) e – abr. 1861, p. 192
VAIDADE
dissertação sobre – jun. 1860, p. 283
títulos honoríficos terrenos e – jun. 1866, p. 255
Voltaire nega Deus por – maio 1862, p. 223
VAN BR...
comunicação espírita e – dez. 1859, p. 529
Dirkse Lammers (Espírito) e – dez. 1859, p. 529
VANDERYST, H.
carta de * ao Bertran – set. 1866, p. 350
confissão espírita de – set. 1866, p. 351
VARIEDADE DE ESPÍRITAS
Livro dos Médiuns, O, e – dez. 1861, p. 535
VARINHA MÁGICA
Jacques Aymar e – abr. 1861, p. 177
VAUCHEZ
situação espiritual de – abr. 1865, p. 176
VAVASSEUR
poesia falada pelo – nov. 1866, p. 452
VEDAS
leis de Manu e os – jun. 1868, p. 255
progresso espiritual e os – jun. 1868, p. 255
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VELHAS CRENÇAS
centelha da verdade e – mar. 1867, p. 136
VENTO, O
fábula espírita – fev. 1862, p. 77
VÊNUS, PLANETA
guerra e duração da vida no – ago. 1862, p. 336
informações sobre os habitantes e a vida no – ago.
1862, p. 333
organização social no – ago. 1862, p. 337
VERDADE
aceitação do homem e – jul. 1869, p. 297
bons Espíritos e – jul. 1859, p. 266
busca íntima da – abr. 1869, p. 175
Charles Fourier e pressentimento da – abr. 1869, p. 175
construção da – dez. 1866, p. 494
Criador e – maio 1865, p. 209
criatura e – maio 1865, p. 209
critério da – dez. 1861, p. 546
cuidados ao se falar a – ago. 1858, p. 332
Deus e a ocultação da – mar. 1862, p. 130
dúvidas e – ago. 1863, p. 350
espíritas e busca da – nov. 1863, p. 441
Espiritismo e – abr. 1866, p. 160
Espiritismo e assimilação da – jan. 1866, p. 23
Espiritismo e crença na * da religião – nov. 1863, p. 465
força da – jan. 1858, p. 22
guia do verdadeiro amante da – nov. 1863, p. 441
Igreja e afastamento na crença da – nov. 1863, p. 465
materialismo e desinteresse pela – out. 1866, p. 400
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meios de se chegar à – jan. 1862, p. 36
Menino e o riacho, O, parábola e – dez. 1859, p. 504
missionários da – nov. 1860, p. 509
obstáculos no ensino da – set. 1863, p. 394
opinião de Allan Kardec sobre – abr. 1864, p. 142
perseguições e – mar. 1863, p. 105
progresso da humanidade e a descoberta da – dez.
1864, p. 522
reconhecimento da – nov. 1861, p. 497
sábios e a revelação da – nov. 1860, p. 509
sentimento de orgulho e – set. 1863, p. 394
tempo de conhecimento da – abr. 1860, p. 170
tendência do Espírito humano e – maio 1865, p. 209
universalidade do ensinamento e – mar. 1864, p. 98
utopia e – jul. 1868, p. 275
VERDADE ABSOLUTA
critérios para obtenção da – ago. 1869, p. 349
Espiritismo e – abr. 1864, p. 139
Maomé e – nov. 1866, p. 445
VERDADE ETERNA
Espiritismo e – ago. 1865, p. 304
popularização da – dez. 1863, p. 481
VERDADE RELATIVA
médiuns e privilégio exclusivo da – dez. 1863, p. 515
VERDADEIRA REVELAÇÃO
conseqüências do Espiritismo como – set. 1867, p. 361
VERDADEIRA SUPERIORIDADE
características da – abr. 1865, p. 162
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VERDADEIRA VIDA
princípio inteligente e – abr. 1865, p. 138
VERDADEIRO ARTISTA
nascimento do sentimento no – mar. 1869, p. 129
VERDADEIRO INSPIRADO
sonâmbulo natural e – jun. 1869, p. 242
VERDADEIRO, O
conceito de – set. 1863, p. 394
VERDADEIROS TESOUROS
Espiritismo e – ago. 1861, p. 369
VERDADES ESPÍRITAS
Benjamim Franklin e intuição das – ago. 1865, p. 327
VERDADES ESSENCIAIS
persuasão e – ago. 1858, p. 332
VÉRITÉ DE LYON
mudança de título do – abr. 1867, p. 181
VERMES INTESTINAIS
geração espontânea e – jul. 1868, p. 292
VERSOS DE LAMARTINE
convulsões da humanidade e – jan. 1869, p. 42
Espiitismo, crise comercial e – jan. 1869, p. 42
VERTEUIL
São Luís (Espírito) e – out. 1859, p. 404
VESPASIANO
conselhos de Apolônio de Tiana a – out. 1862, p. 403
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VESPASIANO, IMPERADOR
aparição de Basílide e – dez. 1858, p. 497
VESTES
constituição das – ago. 1859, p. 303
VESTIMENTA
Espíritos e – ago. 1859, p. 300
mulher e sua – dez. 1858, p. 512
VESTIMENTA ESPIRITUAL
rainha de Oude e – mar. 1858, p. 136
VEUZE, JEAN DE LA
Guerra ao Diabo e ao Inferno, A – maio 1864, p. 218
VIAGEM ESPÍRITA
realizada por Allan Kardec em 1862 – nov. 1862, p. 439
VICENTE DE PAULO, SÃO
comunicações espontâneas de – dez. 1859, p. 502
Convulsionários de Saint-Médard e – dez. 1859, p. 532
evocação de – dez. 1859, p. 532
V..., abade, e – jan. 1867, p. 30
VÍCIOS
bom médium e despojamento dos – jul. 1863, p. 293
hereditariedade e – jul. 1862, p. 288
homem insulado e – mar. 1865, p. 101
leis repressivas e – out. 1863, p. 398
tempo do Cristo e – mar. 1866, p. 129
VIDA
como valorizar a – dez. 1868, p. 497
diversidade de – mar. 1858, p. 110
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Júpiter e a duração da – maio 1858, p. 221
modo de manifestação da – jul. 1869, p. 303
nada e – nov. 1860, p. 514
princípio constituinte da – dez. 1869, p. 497
Terra e diversidade da – mar. 1858, p. 111
Universo e * inteligente – mar. 1858, p. 112
Vênus e a duração da – ago. 1862, p. 336
VIDA ANTERIOR
conseqüências de uma – set. 1861, p. 397
VIDA APÓS A MORTE
Ciro e a – maio 1864, p. 216
desejo nato no homem e – dez. 1860, p. 538
Ernest Renan e – maio 1864, p. 186
VIDA ATUAL
ideais de vidas passadas e – mar. 1862, p. 111
VIDA CORPORAL
erraticidade e – mar. 1859, p. 107
Espírito e necessidade da – jul. 1862, p. 273
finalidade da – abr. 1859, p. 137
insuficiência da unicidade da – mar. 1865, p. 101
objetivo do prolongamento da – nov. 1865, p. 448
objetivos da – set. 1867, p. 374
princípio da unicidade da – jun. 1861, p. 283
solução de continuidade na – jun. 1869, p. 229
utilidade da – jun. 1869, p. 229
vicissitudes da – abr. 1859, p. 139
vida espírita e – mar. 1859, p. 111; abr. 1859, p. 137
vida espiritual e extinção da – nov. 1867, p. 453
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VIDA DA ALMA
desconhecimento da – dez. 1869, p. 514
VIDA DE ALÉM-TÚMULO
Céu e o Inferno, O, e – set. 1865, p. 381
VIDA DE GERMAINE COUSIN, A
livro analisado por Allan Kardec – jul. 1865, p. 301
VIDA DE JESUS, A
comentários de Allan Kardec sobre a obra – jun.
1864, p. 219
VIDA ERRANTE
mundos transitórios e – maio 1859, p. 188
ocupações na – mar. 1859, p. 118
VIDA ESPIRITUAL ver também Mundo Espiritual
atividade na – mar. 1865, p. 103
características da – maio 1867, p. 221
Cardeal Wiseman e crença na – jul. 1865, p. 297
constatação da – nov. 1867, p. 453
continuidade dos estudos e experiências na – abr.
1865, p. 160
continuidade dos estudos e trabalhos na – abr.
1865, p. 156
corpo físico e – abr. 1865, p. 138
Estudo sobre os Gérmens, livro, e – fev. 1859, p. 80
importância da expiação e do arrependimento na –
maio 1867, p. 204
justiça de Deus e – ago. 1865, p. 307
ligação entre existências corpóreas e – jun. 1869, p. 229
lucidez sonambúlica e – mar. 1859, p. 111
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Lúmem e descrição da sensação da – mar. 1867, p. 138
ocupações da – abr. 1859, p. 139
quadro da – maio 1859, p. 171
sistema de Bichat e – fev. 1859, p. 80
situação dos Espíritos na – set. 1867, p. 371
testemunho ocular da – maio 1867, p. 220
Victor Hugo e a certeza da – out. 1868, p. 422
vida corporal e – mar. 1859, p. 111; abr. 1859, p. 137;
nov. 1867, p. 453
vigília e – mar. 1859, p. 112
VIDA ETERNA
dificuldades de concepção da – dez. 1869, p. 500
esboço de nossa fé na – dez. 1869, p. 500
fé raciocinada e conquista da – jul. 1865, p. 298
VIDA EXTRACORPÓREA
realidade da – fev. 1867, p. 61
VIDA FUTURA
certeza na * ameniza o sofrimento – maio 1862, p. 193
conseqüências da inexistência da – nov. 1869, p. 439
conseqüências da revelação da – set. 1867, p. 368
contradições na negação da – dez. 1860, p. 562
crença na – abr. 1869, p. 178
dúvida dos negadores da – nov. 1869, p. 440
elemetos moralizador da – nov. 1869, p. 442
esboço da religião sobre – fev. 1865, p. 58
espíritas e confiança na – fev. 1865, p. 60
Espiritismo contribui para a compreensão da – abr.
1862, p. 153
570

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:35

Page 571

ÍNDICE GERAL

falsa idéia que muitos fazem da – jul. 1862, p. 281
idéias pueris da – nov. 1869, p. 443
importância da – jul. 1869, p. 272
incredulidade e crença na – fev. 1865, p. 57
intuição da – dez. 1860, p. 561
ponto de vista do Espiritismo sobre – jul. 1862, p. 270
preocupação do homem com a – nov. 1869, p. 445
prova irrecusável da – jul. 1862, p. 272
questões morais e filosóficas e – abr. 1862, p. 154
realidade da – nov. 1869, p. 439
temor da morte e – fev. 1865, p. 56; mar. 1865, p. 113
vagas noções da * e novas idéias – nov. 1869, p. 443
VIDA MATERIAL
importância da – out. 1861, p. 454
mundos impróprios à – jan. 1859, p. 19
VIDA MISTA
conceito de – jun. 1868, p. 248
VIDA MORAL
desprendimento e – dez. 1859, p. 477
VIDA NO REINO VEGETAL
história sobre a manifestação da – dez. 1869, p. 527
VIDA ORGÂNICA
cessação da – abr. 1859, p. 133
Espírito e – abr. 1859, p. 133
extinção da – jun. 1861, p. 288
VIDA PASSADA
Espírito encarnado e visão da – jul. 1865, p. 287
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VIDA PRESENTE
importância da – jul. 1869, p. 272
VIDA SOBRENATURAL
revelações sobre – set. 1863, p. 380
VIDA TERRENA
características da – dez. 1869, p. 498
Efêmeros, Os, peça teatral sobre a – jul. 1862, p. 275
objetivo da – jul. 1862, p. 274
significado da – jul. 1862, p. 270, 271
VIDA UNIVERSAL, A
Camille Flammarion e – dez. 1869, p. 493
vida atual, existências celestes e – dez. 1869, p. 501
VIDAS PASSADAS
comoção e – set. 1866, p. 381
desencarnação e conhecimento das – jul. 1866, p. 291
Espírito toma conhecimento de suas – jun.
1866, p. 239
Jobard desencarnado e lembranças de – mar.
1862, p. 110
lembranças de – jan. 1860, p. 35; maio 1860, p. 222; jul.
1860, p. 306; nov. 1862, p. 453; nov. 1864, p. 438; ago.
1868, p. 350; out. 1868, p. 428, 429
Livro dos Espíritos, O, e a visão de – jul. 1866, p. 299
utilidade do esquecimento das – nov. 1864, p. 449
VIDÊNCIA
aberrações, excentricidades e – out. 1864, p. 401
Adrien e – jan. 1859, p. 20
análise sobre – jan. 1858, p. 54
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copo dágua magnetizada favorece – jun. 1868, p. 231
desenvolvimento da – ago. 1867, p. 344
envoltório fluídico da alma e – jun. 1868, p. 242
estado sonambúlico e – jan. 1859, p. 20
fé cega e – ago. 1867, p. 349
freqüência da * nas crianças – set. 1865, p. 361
importância da – jul. 1861, p. 299
médium receitista e – jun. 1868, p. 231
microscópio, telescópio e – dez. 1858, p. 490
miragem do médium e – ago. 1860, p. 365
objetivo da – ago. 1867, p. 344
organização física e – mar. 1859, p. 116
orgulho e – mar. 1859, p. 116
perda da – mar. 1859, p. 116
primeira faculdade a se desenvolver no homem – abr.
1866, p. 171
recém-desencarnado é acompanhado pela – dez.
1858, p. 491
temporariedade da * em criança – set. 1866, p. 382
teoria da ciência sobre – set. 1865, p. 360
teoria da ilusão na – dez. 1858, p. 488
tipos de – jul. 1865, p. 280
utilização do copo d’água e – out. 1869, p. 417
VIDENTE DA FLORESTA DE ZIMMERWALD
aplicabilidade da clarividência de – out. 1865, p. 386
características da faculdade de – out. 1865, p. 385
comprovação da clarividência de – out. 1865, p. 385
detalhamentos sobre a Doutrina Espírita e – out.
1865, p. 384
espelhos psíquicos e – out. 1865, p. 382
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instruções dos bons Espíritos sobre o – out. 1865, p. 388
médium inconsciente e – out. 1865, p. 388
necessidade e atuação do copo e – out. 1865, p. 390
observações de Allan Kardec sobre o – out. 1865, p. 387
patriarca José e o – nov. 1865, p. 463
VIDENTES
Espíritos impostores e – jun. 1860, p. 270
VIDENTES DO SÉCULO, OS
Peebles e – nov. 1869, p. 459
VIE DE BOHÈME, LA
Henri Murger e – mar. 1861, p. 138
VIENNE, LYON
Cristianismo e – out. 1861, p. 446
VIGÍLIA
faculdade de ver Espíritos em – mar. 1859, p. 116
sonâmbulos e – mar. 1859, p. 112
vida espírita e – mar. 1859, p. 112
VIGNAL (ESPÍRITO)
desprendimento do corpo físico e – maio 1865, p. 192
estudos sobre Espíritos de pessoas vivas e – maio
1865, p. 190
evocação de – maio 1865, p. 190
VILLON
representante de Allan Kardec em Lyon – fev. 1862, p. 63
VILPEAU
história de uma cirurgia sem dor e – jul. 1868, p. 309
Tratado de Medicina Operatória de – jul. 1868, p. 310
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VINCENT, AUGUSTE
maldição da Igreja a – set. 1864, p. 371
VINDE A NÓS
Ferdinand (Espírito) e – maio 1861, p. 241
VINGANÇA
Espírito pede * para seu assassino – set. 1858, p. 381
humanização de Deus e a prática da – ago. 1862, p. 349
idéia da * na sociedade – maio 1865, p. 208
preço da – jan. 1859, p. 36
VINGANÇA DE DEUS
Manual de Xéfolius, O, e – ago. 1865, p. 330
proclamação da – nov. 1867, p. 481
VINGANÇA DIVINA
idéias preconcebidas e – maio 1865, p. 207
motivo da crença na – maio 1865, p. 208
VINGANÇA DO HOMEM
causas da – ago. 1865, p. 331
VINHAS DO SENHOR, AS
Santo Agostinho e – mar. 1862, p. 135
VIOLÊNCIA FÍSICA
Espírito de Castelnaudary se manifesta com – fev.
1860, p. 85
VIRGEM MARIA
penas eternas e – abr. 1862, p. 170
VIRILIDADE FEMININA
Louise Charly e – dez. 1858, p. 519
Madame Staël e – nov. 1858, p. 466
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VIRTUDE
características da verdadeira – out. 1863, p. 416
hereditariedade e – jul. 1862, p. 288
homem insulado e – mar. 1865, p. 101
VIRTUDES IRMÃS
fé, esperança e caridade – fev. 1862, p. 87
VISÃO
Espírito e – mar. 1859, p. 114; abr. 1859, p. 134, 136
estado sonambúlico e – mar. 1859, p. 114
fluido magnético e – mar. 1859, p. 114
obscuridade e – mar. 1859, p. 114
VISÃO A DISTÂNCIA
características da – out. 1865, p. 388
charlatanismo e – ago. 1867, p. 345
existência da alma e – jul. 1863, p. 272
propriedades da alma e – ago. 1867, p. 345
prova da existência do princípio espiritual e – ago.
1867, p. 345
VISÃO ATRAVÉS DOS CORPOS OPACOS
características da – out. 1865, p. 388
VISÃO DA ALMA
utilização da vontade no poder da – mar. 1867, p. 140
VISÃO DE DEUS, A
comentários sobre – set. 1869, p. 392
VISÃO ESPIRITUAL ver também Dupla vista
antecipação do futuro e – jul. 1867, p. 295
corpo físico e – maio 1864, p. 183
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espelhos mágicos e – jun. 1867, p. 244
mecanismo da – out. 1864, p. 399
sentido espiritual e – jun. 1867, p. 244
sexto sentido e – out. 1864, p. 398
visão humana e – jun. 1862, p. 244
VISÃO EXTÁTICA
êxtase e – jan. 1858, p. 54
VISÃO INTUITIVA
caso singular de – jan. 1858, p. 52
VISÃO NOS ANIMAIS
fatos demonstrativos da – set. 1865, p. 365
possibilidade da – set. 1865, p. 360
VISÃO PSÍQUICA ESPONTÂNEA
inutilidade dos objetos na – out. 1865, p. 390
VISÃO SONAMBÚLICA
sono e – jan. 1858, p. 53
VISÕES
Cantianille B... e suas – ago. 1866, p. 321
Espiritismo e – jul. 1861, p. 294
irradiação da alma e – ago. 1866, p. 326
percepções da alma e – ago. 1866, p. 328
VISÕES DO SR. O., AS
detalhes das – jul. 1861, p. 316
VISÕES FANTÁSTICAS
causas das – ago. 1866, p. 328
VISTA DA ALMA ver Dupla vista
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VISTA ESPIRITUAL ver Visão da Alma
VISTA EXTRACORPÓREA ver Dupla vista
VISTA PSÍQUICA ver Dupla vista
VITÓRIA, RAINHA
Espiritismo e a – ago. 1866, p. 336
mediunidade e a – ago. 1866, p. 336
VITÓRIAS DA ALMA
druidismo e as três – abr. 1858, p. 164
VITRAY, BOUCHÉ DE
considerações sobre o Espiritismo e – nov. 1861, p. 480
Roustaing e – nov. 1861, p. 486
VOCAÇÕES NATURAIS
origem das – jun. 1869, p. 266
VOCE DI DIO, LA
interrupção nas publicações do jornal – jan. 1867, p. 54
VOLITAÇÃO
aprendizagem da – jan. 1859, p. 28
pensamento do Espírito e – mar. 1858, p. 98
pneumatografia e – jan. 1859, p. 29
VOLTAIRE
apologia ao velho – set. 1859, p. 355
arrependimento e – ago. 1859, p. 328
ataques ao Cristo e – ago. 1859, p. 332
ateísmo e – ago. 1859, p. 328
confissão de – set. 1859, p. 353
consideração sobre a Humanidade – set. 1859, p. 356
desmascara seu impostor – maio 1862, p. 223
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entrada no mundo espírita e – set. 1859, p. 358
entrevista de – set. 1859, p. 353
Espiritismo e – set. 1859, p. 357
evocação de – ago. 1859, p. 327
fala de sua missão – maio 1862, p. 225
imortalidade da alma e – set. 1859, p. 357
infidelidade e – set. 1859, p. 355
Joana d’Arc, livro, e – ago. 1859, p. 328
negação de dogmas e – set. 1859, p. 356
opinião de teólogos sobre – set. 1859, p. 353
orgulho e – ago. 1859, p. 328
racionalismo de – ago. 1860, p. 371
religião cristã e – set. 1859, p. 357
retratação de – ago. 1859, p. 333
transformação de – set. 1859, p. 359
VONTADE
ação da * e mediunidade – mar. 1869, p. 136
ação da * sobre os fluidos – set. 1865, p. 349, 358
assembléia e aumento da força de – dez. 1868, p. 486
criação de objetos pela – maio 1865, p. 219
Espírito e – jan. 1859, p. 23
função da – dez. 1868, p. 484
materialismo suprime a força da – ago. 1868, p. 322
pensamento e – dez. 1864, p. 474
perispírito e – jan. 1859, p. 22
transfiguração e * do Espírito – mar. 1859, p. 98
transporte de objetos e – mar. 1869, p. 115
união de pessoas e multiplicação da – dez. 1864, p. 477
VONTADE DIVINA
incompreensão da – out. 1864, p. 404
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VOYAGE AUX SOURCES DU NIL
James Bruce e – abr. 1958, p. 168
VOZ DA CONSCIÊNCIA
ação participativa da – mar. 1869, p. 137
mediunidade intuitiva e – mar. 1869, p. 136
VOZ DE DEUS, A
Camille Flammarion e – out. 1863, p. 429
VOZ DIRETA
Espírito se comunica por – jun. 1860, p. 256
VOZ DO ALÉM-TÚMULO, A
Aug. Bez – set. 1864, p. 388
VOZ INTERIOR
consciência e – dez. 1859, p. 509
VULCÃO
mitologia grega e – out. 1862, p. 406
VULGARIZAÇÃO DO ESPIRITISMO ver Divulgação do
Espiritismo
VULNERABILIDADE DO ESPIRITISMO
fatores de * à crítica – fev. 1869, p. 68

W
WALKER, SRA.
igualdade da mulher perante a Ciência e – ago.
1867, p. 333
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WANTUIL, ZÊUS
Obras Póstumas e comentários de – ago. 1869, p. 319
WEIL, G.
Mohammet der Prophet e – nov. 1866, p. 435
WICLEF, JOÃO
verdadeiro reformador – ago. 1866, p. 321
WILHELM (ESPÍRITO)
inundação, A, e – maio 1861, p. 243
WISEMAN, CARDEAL
crença na vida espiritual e – jul. 1865, p. 297
crença no Espiritismo e – jul. 1865, p. 296
Espiritismo e ato de fé do – jul. 1865, p. 299
justificativas do * para ser espírita – jul. 1865, p. 296
temor da morte e concepção do – jul. 1865, p. 297
WOLFF, ALBERT
segunda vista e – dez. 1866, p. 513

X
X..., ABADE
Deus, Espíritos e – abr. 1863, p. 170
XAVIER
nascimento e desencarnação segundo o Espírito – mar.
1858, p. 138
psicofisiologia e as opiniões do Espírito – mar. 1858,
p. 138
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Z
ZIMMERMANN
religião hindu e – dez. 1859, p. 481
ZOLA, ÉMILE
História fantástica e – mar. 1866, p. 134
Mulher do Espírita, A, e – mar. 1866, p. 135
ZOÓFITOS
animais-plantas e – mar. 1866, p. 99
geração espontânea e – jul. 1868, p. 293
ZOROASTRO
Júpiter e – ago. 1858, p. 358
ZUAVO DE MAGENTA
evocação do – jul. 1859, p. 276
Joseph Midard e – jul. 1859, p. 277
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