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LITERATURA ESPÍRITA 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DECIMAL ESPÍRITA 

 

 

PLANO BÁSICO: 

 

GENERALIDADE 

 

 REFERÊNCIA 

  Almanaques 

  Atlas 

  Bibliografias 

  Catálogos 

  Dicionários.Glossários 

  Enciclopédias 

  Guias. Manuais 

  Repertórios.Inventários. Diretórios 

  Índices. Vocabulários. Diretórios 

 COLEÇÃO 

  Obras de Allan Kardec 

  Série André Luiz 

  Série psicológica Joanna de Ângelis 

 

FILOSOFIA 

 

RELIGIÃO 

 

CIÊNCIA 

 

EVENTO 

 

 CONGRESSO 

 ENCONTRO 

SEMINÁRIO 

CURSO 



 

 

MOVIMENTO ESPÍRITA 

 

 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 

  Estatuto 

  Relatórios 

  Planos de Ação. Planos de Trabalho. Planejamentos 

  Projetos 

 

 MOVIMENTO ESPÍRITA NO EXTERIOR 

 

EDUCAÇÃO 

 

 EVANGELIZAÇÃO ESPÍRITA INFANTO-JUVENIL 

 ESTUDO SISTEMATIZADO DA DOUTRINA ESPÍRITA 

 ESTUDO E EDUCAÇÃO DA   MEDIUNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

ARTE 

 MÚSICA 

 TEATRO 

 CINEMA 

 TELEVISÃO 

 RÁDIO 

 IMPRENSA 

 

LITERATURA 

  

  CONTO. CRÔNICA. 

  ROMANCE 

  MENSAGEM 

  POEMA 

  BIOGRAFIA ESPIRITUAL (CARTAS) 

 LITERATURA  INFANTIL 

 LITERATURA EM OUTROS IDIOMAS 

 

HISTÓRIA. BIOGRAFIA 

 HISTÓRIA 

 BIOGRAFIA 

 ENTREVISTA 

 

 

 



PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

Bibliografias 

 

 

 

 Federação Espírita Brasileira. O Espiritismo de A a Z: glossário. Coordenação 

de Geraldo Campetti Sobrinho.  Rio de Janeiro: FEB. 1996.  551 p. 

 
Constitui-se uma obra realizada “inteiramente com conceitos/definições compilados de obras 

não mediúnicas, escritas por estudiosos, quando encarnados, sobre a Doutrina Espírita e seus 

postulados, bem como da rica produção literária de autores espirituais.” 

Obra on line: 

http://www.sistemas.febnet.org.br/site/indiceGeralDeRevistas/index.php 

 Federação Espírita Brasileira: Guia de fontes espíritas: índice de assuntos e de 

nomes encontrados em 355 livros publicados pela FEB.  Coordenação de 

Geraldo Campetti Sobrinho. Rio [de Janeiro]: FEB, 2001. 696 p. 

 
“É um instrumento de pesquisa que contém aproximadamente 2.500 descritores, 35.00 
detalhamento e mais de 250 remissivas simples e cruzadas (...), cujo objetivo é facilitar o acesso 

a informações de interesse dos usuários localizadas nos livros da FEB.” 

Obra on line: 

http://www.sistemas.febnet.org.br/site/guiaDeFontesEspiritas/index.php?Letra=1&amp;Pa

lavra=&amp;Procura=  

 

 Federação Espírita Brasileira: Índice da Revista Espírita.. 
"Este índice é um portal alfanumérico que dá acesso ao enciclopédico mundo de informações 

codificadas por Allan Kardec. São 4.000 entradas principais e 13.500 detalhamentos compilados 
dos 12 volumes (144 números) da Revista Espírita, veiculadas no período de 1858 a 1869. O 

Internauta poderá obter detalhes de assuntos analisados e divulgados pelo Codificador ao longo 

[…]" 

 Obra on line:  

 http://www.sistemas.febnet.org.br/site/az/AZ-Vocabulos-e-Conceitos.php 

  

 

 Federação Espírita Brasileira: Reformador. 
Pesquisa pelo número da revista ou por autor/Título/coluna. Revista digitalizadas a partir do ano: 

1915 

 
Obra on line: http://www.sistemas.febnet.org.br/acervo/ 

 

 GONÇALVES, João.  Indicador espírita: índice temático. Brasília: LEDE, 

1996. 275 . 

Obra on line: www.guia.nom.br/index.html 

 

 

 GUIMARÃES, Luiz P. Vade mecum espírita.  6. ed.  São Paulo: Livraria 

espírita Nosso Lar, 1996. 260 p. 

Obra on line: www.vademecumespirita.com.br   
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http://www.sistemas.febnet.org.br/site/guiaDeFontesEspiritas/index.php?Letra=1&amp;Palavra=&amp;Procura=
http://www.sistemas.febnet.org.br/site/guiaDeFontesEspiritas/index.php?Letra=1&amp;Palavra=&amp;Procura=
http://www.sistemas.febnet.org.br/site/az/AZ-Vocabulos-e-Conceitos.php
http://www.sistemas.febnet.org.br/acervo/
http://www.guia.nom.br/rotina_de_pesquisa-jgf.htm
http://www.vademecumespirita.com.br/


Catálogos 

 

 Federação Espírita Brasileira. Catálogo geral de publicações da Federação 

Espírita Brasileira.   Rio [de Janeiro]: FEB, 1999.  228 p. il. Color. 

 
“(…) tem objetivo definido e útil à própria Instituição, aos Distribuidores e Livrarias e aos 

leitores e cultores das letras que estão a serviço da Doutrina do Consolador: enfeixar em uma só 

publicação todos os títulos do acervo febiano, com uma apreciação sintética do conteúdo de cada 

obra.” 

 

 Federação Espírita Brasileira. O livro espírita na FEB: catálogo geral.  Rio [de 

Janeiro]: FEB, 1994.  272 p. 
 

“Uma equipe da FEB conseguiu fazer trabalho primoroso com o Catálogo Geral de seus livros. 

(...) Expõe, as referências bibliográficas acompanhadas de um resumo do livro, separando-as em 

literatura espírita, infantil, em língua estrangeira e as obras raras.” 

   

 

 

 

  Dicionários. Glossários 

 

 ÂNGELIS, JOANNA DE (Espírito).    Repositório de sabedoria. Psicografado 

por Divaldo Pereira Franco; compilado por Antônio César P. de Carvalho.  

Salvador: LEAL, 1980.  2 v.  

 
Coletânea de “frases-pensamento aplicáveis a situações e circunstâncias dolorosas, outras com o 

caráter de advertência fraterna, mais outras conclamando ao entusiasmo e ao júbilo.” Os assuntos 
estão arranjados em ordem alfabética. As frases indexadas foram retiradas dos dez primeiros 

livros de Joanna de Angelis. Ao fim de cada citação indica-se a referência da obra em que a 

respectiva frase aparece. 

 

 EMMANUEL [espírito].  Pérolas do além: extratos de obras mediúnicas. 

[organização de] Sylvio Brito Soares.  4. ed. Rio [de Janeiro]: FEB, 1987.  240 

p. 

 
“Cataloga, sob forma de dicionário, definições e conceitos registrados em 42 obras psicografadas 

por Chico Xavier, indicando as fontes donde foram extraídos.” 

 

 Federação Espírita Brasileira. O Espiritismo de A a Z: glossário. Coordenação 

de Geraldo Campetti Sobrinho.  Rio de Janeiro: FEB. 1996.  551 p. 

 
Constitui-se uma obra realizada “inteiramente com conceitos/definições compilados de obras 

não mediúnicas, escritas por estudiosos, quando encarnados, sobre a Doutrina Espírita e seus 

postulados, bem como da rica produção literária de autores espirituais.” 

 

 MACEDO, Roberto.  Vocabulário histórico-geográfico dos romances de 

Emmanuel: adaptação às expressões do mundo moderno.  Rio [de Janeiro]: 

FEB, 1960.  157 p. Adaptação às expressões do mundo moderno. 

 
“Conceitua vocábulos históricos, referentes a personalidades, regiões e costumes. Coletados dos 

romances Ave Cristo!, 50 anos depois, Há  2000 anos, Paulo e Estevão e Renúncia. Objetiva 

esclarecer os homens do muno moderno os sentidos das expressões utilizadas pelo Espírito 

Emmanuel nesses livros. Ordena os vocábulos alfabeticamente fazendo remissivas de termos não 



adotados para os que foram considerados como entrada principal. Elucida conceitos sobre: 

Abrão; apóstolos; Bíblia; Carfanaum; fariseus, entre outros.” 

 

 PALHANO JÚNIOR, Lamartine.  Dicionário de filosofia espírita.  Rio de 

Janeiro: CELD, 1997.378 p. 

 
“Utiliza-se de todos os recursos, inclusive da tradição, para estabelecer os significados justos 

para cada situação, e o faz como proposta, sempre relacionando o que já foi dito e o que seria 
correto dizer. Expressões encontradas nos livros espíritas, por seu uso comum foram 

introduzidas aqui para melhor entendimento da leitura da obra espírita, como alguns termos 

encontrados em outras ciências e que tem interesse espírita.” 

 

 
INTERNET 

 

Segue alguns sites interessantes  para pesquisa sobre Doutrina Espírita. 

 

www.cvdee.org.br  - Centro Virtual de Divulgação e Estudo do Espiritismo 

    Textos para estudos, artigos, mensagens, evangelização infanto-juvenil. Para cada 

obra básica, apresenta estudo sistemático, por itens, constando de perguntas e conclusão 

do estudo. Excelente site. 

 

www.febnet.org.br   - Federação Espírita Brasileira 

    Biografias, mensagens, Biblioteca virtual que possibilita fazer download das obras 

básicas, edições do Reformador, biografia de Allan Kardec e de Chico Xavier, 

mensagens etc. Excelente Site.  

 

www.feparana.com.br  - Federação Espírita do Paraná 

    Textos para estudos, mensagens, biografias, agenda histórica. Oferece um excelente 

serviço de download de obras espíritas, inclusive dos 8 volumes do livro Sabedoria do 

Evangelho, de Torres Pastorino. 

 

www.universoespirita.org.br   -  Universo Espírita 

   Textos para estudos, artigos, mensagens, biografia, poesias, Movimento Espírita, 

História do Espiritismo, evangelização infanto-juvenil etc. Excelente site. 

 

 

www.momento.com.br  - Site dos CD’s Momentos Espíritas 

     Textos escritos e áudios dos 8 cd’s Momentos Espíritas. Textos servem de apoio 

     a estudos. 

 

http://www.youtube.com/results?search_query=serie+sagrado - Série sagrado 

      Apresenta vários temas em que sete representantes das principais religiões 

difundidas no Brasil, entre elas o Espiritismo. 

 

www.amebrasil.org.br - Site da Associação Médico-Espírita do Brasil. 

     Textos científicos à luz do Espiritismo 

 

 

 

http://www.cvdee.org.br/
http://www.febnet.org.br/
http://www.feparana.com.br/
http://www.universoespirita.org.br/
http://www.momento.org.br/
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http://www.amebrasil.org.br/


http://www.kardec.tv- Acesso aos programas: Esclarecimentos oportunos e Programa 

Transição 

 

http://www.febtv.com.br - Apresenta uma série de programas que subsidiam estudos e 

palestras 

Minha nada mole encarnação - Programa jovem com temática variada 

Biografias - Vultos Espíritas 

Esde na TV - Baseado no Estudo Sistematizado - Canal Gotas de Luz - R$ 19,90 

Estudo do Evangelho a luz da Doutrina Espírita 

Livros que Iluminam - Sobre Livros Espíritas 

Espiritismo e Arte 

Semear - Infância e Juventude 

Café com Luz - Assuntos Diversos 

Entre dois mundos - Canal Gotas de Luz - R$ 19,90 

 

 

 

http://www.evangelhoeespiritismo.com.br/acessarocanal/ - canal fechado 

administrado por Haroldo Dutra. 

 

http://www.youtube.com./evangelhoeespiritismo - acessa palestras do canal 

Evangelho e Espiritismo - Teste grátis por 14 dias 

 

 

https://www.oclarim.org/oclarim/ - Revista Internacional do Espiritismo   -  
Disponibiliza alguns artigos 

 

http://www.rcespiritismo.com.br - Revista Cristã de Espiritismo  -  Disponibiliza 
alguns artigos 

 

 

www.radioboaova.com.br/programas  - Rádio Boa Nova -  

Abrindo a bíblia - Severino Celestino 
Ação Planeta - André Trigueiro 

Além do Arco-Íris - Simonetti 

 

http://www.tvmundomaior.com.br -  TV Mundo Maior -  

Mundo Maior repórter 
 

 

http://www.portaliceb.org.br - Instituto de Cultura Espírita do Brasil 
Revista Cultua Espírita 
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