revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:34

Page 1

REVISTA ESPÍRITA
1858 – 1869

Í N D I C E G ERAL

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:34

Page 2

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:34

Page 3

REVISTA ESPÍRITA
1858 – 1869

Í N D I C E G ERAL
Coordenação:

GERALDO CAMPETTI SOBRINHO

FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:34

Page 4

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:34

Page 5

Sumário

Apresentação ........................... 7
Prefácio ................................. 19
Índice Geral ......................... 25
A ...........................................25
B ...........................................57
C ...........................................68
D........................................137
E ........................................164
F ......................................... 239
G........................................269
H........................................279
I .........................................292
J ......................................... 315
K ........................................ 324
L ........................................ 332
M ....................................... 357

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:34

Page 6

N ....................................... 421
O ....................................... 427
P ......................................... 439
Q ....................................... 484
R......................................... 486
S ......................................... 511
T ......................................... 545
U ........................................ 558
V ........................................ 561
W........................................ 578
X ........................................ 579
Z ....................................... 579

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:34

Page 7

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.
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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)
19
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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
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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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faculdades intelectuais da – jan. 1866, p. 39
faculdades perceptivas da – jan. 1866, p. 39
fatos espíritas e constituição da – nov. 1863, p. 439
fé, razão e condutores eternos da – ago. 1865, p. 342
felicidade da * no céu – fev. 1865, p. 61
felicidade e – ago. 1863, p. 325
fenômenos inexplicáveis e presença da – jul. 1865, p. 281
futuro da – nov. 1858, p. 453
harmonia transmitida pela – mar. 1869, p. 133
Hermann e – fev. 1859, p. 70, 73
imortalidade da – fev. 1863, p. 85
imortalidade e preexistência da – nov. 1863, p. 440
importância da * nos sonhos – jul. 1865, p. 281
importância do Espiritismo para a vida da – mar.
1867, p. 133
influência da * sobre a música – mar. 1869, p. 135
influência da música sobre a – mar. 1869, p. 135
instrumento de percepção da harmonia e – mar.
1869, p. 134
inteligência é o atributo essencial da – set. 1868, p. 363
inteligência, percepções e – jan. 1866, p. 40
letargia confirma a existência da – jul. 1868, p. 309
letargia e – dez. 1867, p. 494
liberdade da – out. 1867, p. 437
livre-arbítrio e senso moral da – abr. 1865, p. 139
lógica da existência da – jan. 1866, p. 37
momento da criação da – jan. 1862, p. 17
momento da morte e estudo da – dez. 1858, p. 490
nascimento da – jun. 1859, p. 234
natureza da – fev. 1866, p. 57
natureza dos fluidos e estado da – jul. 1867, p. 311
natureza íntima da – mar. 1866, p. 104
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negação da individualidade da – set. 1863, p. 361
oração e purificação da – jan. 1865, p. 53
ordens morais da – nov. 1863, p. 449
origem da – nov. 1858, p. 451
origem da primeira – jan. 1866, p. 53
pensamento e – mar. 1958, p. 98
perispírito e – out. 1859, p. 396; jun. 1863, p. 241
pesquisas da ciência descobre a – jul. 1868, p. 307
preexistência da – jun. 1861, p. 283
princípios fundamentais da – abr. 1860, p. 192
procedência da – jul. 1862, p. 286
procura da * no cérebro – jul. 1865, p. 281
prova da existência da – dez. 1865, p. 481
prova da existência e imortalidade da – ago. 1865, p. 307
prova da imortalidade e individualidade da – abr.
1865, p. 165
questionamentos sobre – fev. 1865, p. 57
requisitos para alcançar a perfeição da – nov. 1867, p. 481
responsabilidade do homem e a inexistência da – ago.
1868, p. 321
resumo da vida e – dez. 1867, p. 497
Schiff e conceito de – mar. 1861, p. 118
sentido psíquico e – jan. 1866, p. 42
separação entre * e corpo – set. 1859, p. 362
situação cosmográfica da – dez. 1869, p. 503
situação da * após a morte – abr. 1864, p. 149
situação da * no estado de sonambulismo – dez.
1863, p. 503
situação da * no estado de vigília – dez. 1863, p. 503
sobrevivência da * após a morte – nov. 1863, p. 466
sonambulismo confirma a existência da – jul. 1868, p. 309
sonambulismo e – ago. 1863, p. 319
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sonambulismo, mediunidade e atributos da – jun.
1867, p. 243
substâncias anestésicas e a existência da – jul. 1868, p. 312
teoria da existência da * no mineral – set. 1868, p. 363
teoria da sede da – jan. 1862, p. 39
teoria do Dr. Woetzel sobre – jan. 1865, p. 41
teorias sobre a ação da – ago. 1868, p. 327
teorias sobre o destino da – dez. 1860, p. 537
teorias sobre o momento da criação da – jan. 1862, p. 18
transmigração da – abr. 1859, p. 133
união simpática e – jul. 1862, p. 298
utilidade recíproca entre * e corpo físico – nov.
1867, p. 479
visões e as percepções da – ago. 1866, p. 328
ALMA COLETIVA
sistema da – dez. 1861, p. 549
ALMA DA TERRA
Espíritos superiores e – set. 1868, p. 365
significado da expressão – jan. 1862, p. 38; set.
1868, p. 364
teoria da – set. 1868, p. 362
ALMA DOS ANIMAIS
alma dos homens e – jul. 1860, p. 310
discussões sobre a questão da – dez. 1869, p. 530
ALMA HUMANA
ponto de partida do ensino do Espiritismo e – set.
1865, p. 363
progresso da – abr. 1869, p. 181
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ALMA, A
Ramon de la Sagra e a obra – jul. 1868, p. 307
ALMA, SUA EXISTÊNCIA E SUAS MANIFESTAÇÕES, A
objetivo do livro – abr. 1869, p. 179
refutação do materialismo e – abr. 1869, p. 179
ALMAS AFINS
reencarnações de – jul. 1862, p. 299
ALMAS DOS MORTOS
classes das – out. 1863, p. 438
ALONZO DE BENEVIDES
Maria de Agreda e – nov. 1860, p. 522
ALQUIÉ, SYLVAIN
Sou Espírita? – abr. 1866, p. 177
ALUCINAÇÃO
Adrien e – jan. 1859, p. 20
aparições e – jul. 1861, p. 290
características da – jul. 1861, p. 293
Daniel Dunglas Home e – jan. 1859, p. 20
definição de – jan. 1859, p. 20; jul. 1861, p. 289, 292
Ensaio sobre a teoria da – jul. 1861, p. 289
estado patológico e – jan. 1859, p. 20
idéias materialistas e – jul. 1861, p. 292
imaginação e – jul. 1861, p. 292
Park e – out. 1858, p. 439
segundo Eug. Bonnemère – fev. 1868, p. 58
ALUCINACIONISTA
Allan Kardec responde a – maio 1860, p. 232
ALUCINADO
características do – jun. 1869, p. 235
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AMBRÓSIO
Clemente XIV e – jul. 1858, p. 299
falso, o – jul. 1858, p. 298
invocação do falso – jul. 1858, p. 302
invocação do verdadeiro – jul. 1858, p. 300
situação espiritual do verdadeiro – jul. 1858, p. 303
AMÉRICA DO NORTE
fenômenos espíritas e – jan. 1958, p. 25
manifestações de além-túmulo e – jul. 1861, p. 313
porque a reencarnação não foi ensinada na – fev.
1862, p. 78
AMIGOS NÃO NOS ESQUECEM NO OUTRO
jul. 1861, p. 300

MUNDO,

AMIZADE
continua após a morte – nov. 1868, p. 449
AMIZADE E A PRECE, A
egoísmo e – jun. 1863, p. 266
AMOR
diferentes naturezas de – fev. 1864, p. 78
felicidade e prática do – ago. 1865, p. 331
felicidade suprema e – maio 1868, p. 189
força atrativa do – maio 1868, p. 192
garridice feminina e – jan. 1861, p. 59
mãe, exemplo de – fev. 1859, p. 78
progresso espiritual e – maio 1858, p. 219
reino de Deus e – mar. 1861, p. 147
sensualidade e – jan. 1861, p. 59
suicídio praticado por – set. 1858, p. 396
AMOR DE PERDIÇÃO
história de um – jul. 1862, p. 292
40
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AMOR DE POETA
Alfredo de Musset e – set. 1860, p. 424
mulheres da Terra e – maio 1862, p. 204
AMOR PURO
união das almas e – fev. 1864, p. 81
ANALGESIA
hipnotismo e – jan. 1860, p. 25
ANCIANIDADE DO ESPIRITISMO
prova da – out. 1859, p. 400
ANEDOTA
fenômeno espírita e – set. 1866, p. 376
ANESTESIA
Ramon de la Sagra e – jul. 1868, p. 311
ANIMAIS
afinidades entre * domésticos e homens – maio
1865, p. 184
caracteres comuns aos homens e – dez. 1869, p. 526
causas do sofrimento dos – mar. 1864, p. 97, 99
consciência nos – jul. 1860, p. 314
crisálida espiritual e – maio 1865, p. 184
dissertações sobre os – jul. 1860, p. 310
egípcios e culto aos – nov. 1858, p. 459
Erasto e – ago. 1861, p. 363
Espíritos de – jul. 1861, p. 319
Espíritos de * no Mundo Espiritual – maio 1865,
p. 182, 184
estudo da natureza dos – jul. 1860, p. 324
estudo dos costumes dos – jun. 1859, p. 231
evolução dos * no planeta Júpiter – ago. 1858, p. 351
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exame crítico das dissertações sobre – jul. 1860, p. 320
expressão do pensamento dos – maio 1865, p. 184
faculdade de comunicação nos – maio 1865, p. 179
faculdade de pensar nos – dez. 1869, p. 530
futuro dos – abr. 1865, p. 140
homem e progresso dos – jul. 1860, p. 322
individualidade da alma dos – jul. 1860, p. 322
individualidade dos * após a morte – maio 1865, p. 183
inteligência dos – jul. 1860, p. 315
justiça divina, estado e destino dos – set. 1865, p. 362
magnetização de – ago. 1861, p. 367
manifestação mediúnica nos – maio 1865, p. 185
manifestações do Espírito dos – maio 1865, p. 179
mediunidade nos – maio 1860, p. 206
mundos adiantados e – jul. 1860, p. 313
planeta Júpiter e – ago. 1858, p. 350; mar. 1958, p. 118;
abr. 1958, p. 177
planeta Júpiter e a inteligência dos – ago. 1858, p. 352
planeta Júpiter e o apego aos – ago. 1858, p. 352
planeta Júpiter e o progresso dos – jul. 1860, p. 312
planeta Júpiter e os * alados – ago. 1858, p. 354, nota
planeta Marte e – out. 1860, p. 468
pontos de contato entre * e homem – set. 1865, p. 366
princípio inteligente nos – set. 1865, p. 362
sobrevivência do princípio imaterial nos – maio
1865, p. 179
visão dos Espíritos e – ago. 1861, p. 366
visão espiritual nos – maio 1865, p. 182
ANIMAIS ERRANTES
alma dos – ago. 1861, p. 364
Espíritos de – jul. 1861, p. 319
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ANIMAIS MÉDIUNS, OS
lei do progresso e – ago. 1861, p. 364
ANIMALIDADE
ponto de contato entre a Humanidade e – set.
1865, p. 364
relações entre * e Humanidade – maio 1865, p. 183
ANIMISMO
manifestações físicas e – jan. 1958, p. 36
ANIVERSÁRIOS, OS
comunicação de Allan Kardec sobre – nov. 1869, p. 461
ANJO
aparição de * na Bíblia – mar. 1861, p. 113
conceito de – abr. 1867, p. 145; abr. 1869, p. 151
interpretações da palavra – jan. 1862, p. 16
missão do – abr. 1867, p. 145
ANJO DA CÓLERA, O
opinião de São Luís sobre – maio 1861, p. 211
ANJO DA GUARDA
atuação do * na visão das crianças – set. 1865, p. 361
crianças e seu – abr. 1860, p. 185
esclarecimentos sobre a função do – jul. 1860, p. 309
Espírito familiar e – fev. 1861, p. 86
poesia mediúnica – set. 1862, p. 385
sofrimento físico e – mar. 1863, p. 131
temporariedade de um – ago. 1866, p. 330
Voz do, A – jan. 1861, p. 58
ANJO DO CÉU NA TERRA, UM
livros analisados por Allan Kardec – mar. 1865, p. 133
testemunho sobre a obra – mar. 1865, p. 133
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ANJO GABRIEL, O
evocação de um bom Espírito e – jun. 1861, p. 285
ANJOS DECAÍDOS
apoio de Haia à tese de Allan Kardec sobre os – mar.
1862, p. 126
conjecturas e opinião pessoal sobre os – jan. 1862, p. 16
interpretação da doutrina dos – jan. 1862, p. 15
respostas à questão dos – abr. 1862, p. 162
retrogradação do Espírito e a teoria dos – jan. 1862, p. 28
teoria dos – jan. 1862, p. 23, 40; abr. 1862, p. 165
ANJOS DO CÉU
ressurreição, perispírito e – dez. 1863, p. 493
ANJOS GUARDIÃES
doutrina dos – jan. 1859, p. 41, 43
Livro dos Espíritos, O, e – jan. 1859, p. 41
maus Espíritos e – jan. 1859, p. 42
missão dos – jan. 1859, p. 42
qualidades dos – jan. 1859, p. 42
São Luís, Santo Agostinho e – jan. 1859, p. 43
ANJOS REBELDES
teoria dos – jan. 1862, p. 40
ANNALES DO TRAVAIL
publicação da resposta de Jean Macé no – abr.
1867, p. 160
ANO-NOVO
Allan Kardec deseja * aos espíritas lioneses – fev. 1862,
p. 58
espíritas de Leipzig e votos de – fev. 1868, p. 70
espíritas de Lyon e – fev. 1862, p. 57
livros espíritas dados como presentes de – fev. 1862, p. 65
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ANOMALIAS SEXUAIS
reencarnação explica as – jan. 1866, p. 17
ANTAGONISMO
casas espíritas e causas do – abr. 1860, p. 161
imperfeição da natureza humana e – jun. 1858, p. 273
ANTEPASSADOS
formas de testemunho de afeição aos – set. 1868, p. 369
ANTICRISTO
fim do mundo será precedido pelo reino do – abr.
1868, p. 160
proximidade do – fev. 1867, p. 71
reino armado do – abr. 1868, p. 163
religião implantada pelo – abr. 1868, p. 164
vida miserável do – abr. 1868, p. 162
ANTIGA HABITAÇÃO DO HOMEM
vestígios da – dez. 1867, p. 486
ANTIGO CARRETEIRO
Espírito superior e – dez. 1859, p. 510
evocação de – dez. 1859, p. 510, 512
oração e – dez. 1859, p. 512
R... e – dez. 1859, p. 512
V... e – dez. 1859, p. 510
ANTIGO E NOVO TESTAMENTOS
Espiritismo e – nov. 1865, p. 465
ANTIGO TESTAMENTO ver também Bíblia
Islamismo e – nov. 1866, p. 434
ANTIGÜIDADE
alma dos mortos e – out. 1859, p. 410
conhecimento do Espiritismo na – abr. 1958, p. 153
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Espíritos e crença da – out. 1859, p. 410
fenômenos espíritas na – jan. 1958, p. 24
reencarnação na – ago. 1862, p. 331
universalidade da Doutrina dos Espíritos e – abr.
1958, p. 154
ANTIPATIA
causa da – nov. 1862, p. 451
explicação da – maio 1869, p. 189
ANTONIETA, MARIA
anedota do colar de sangue de – dez. 1866, p. 512
ANTONIO DE PÁDUA, SANTO
bicorporeidade e – dez. 1858, p. 495
pregação de – fev. 1859, p. 73, 74
ANTROPOFAGIA
conhecimento, relações com o Mundo Espiritual e
– fev. 1866, p. 75
Espíritos das trevas e – fev. 1866, p. 73
futuro das almas que praticam – fev. 1866, p. 75
nativos da Nova Caledônia praticam – fev. 1866, p. 72
reencarnação e – fev. 1866, p. 74
ANTROPÓFAGOS
situação dos – abr. 1859, p. 148
ANTROPOMORFISMO
concepção de Deus e – maio 1866, p. 182
ANTUÉRPIA
Círculo Espírita Amor e Caridade da – abr. 1864, p. 156
discurso de Allan Kardec aos espíritas de – nov.
1864, p. 429
movimento espírita na – fev. 1864, p. 83
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quadro espírita na exposição de – out. 1864, p. 428
Revista Espírita de – jul. 1864, p. 292
tiptólogo especial da – out. 1864, p. 414
APARELHO TELEGRÁFICO
funcionamento da alma no organismo e – jul.
1868, p. 308
APARÊNCIA DO ESPÍRITO
fluidos espirituais e – jun. 1868, p. 240
momento da evocação e – dez. 1858, p. 521
APARÊNCIA FÍSICA
progresso espiritual e – jul. 1860, p. 302
APARIÇÃO
Abade Dégenettes e crença na * das almas – ago.
1865, p. 317
Adrien e – jan. 1859, p. 20
alucinações e – jul. 1861, p. 290, 293
alucionacionistas e – maio 1860, p. 230
aparência da – fev. 1859, p. 62
Apolônio de Tiana e sua – out. 1862, p. 409
Bayonne, Louquinho de, O, e – jan. 1859, p. 25; fev.
1859, p. 62
Bernadotte e – jul. 1859, p. 292
cachimbo e – ago. 1859, p. 300
caixa de rapé e – ago. 1859, p. 300, 302
características da – jul. 1861, p. 293
caráter inteligente da – jul. 1861, p. 293
caso comprovado de – jul. 1858, p. 277
caso de * de pessoa viva – dez. 1858, p. 486
como proceder diante da – maio 1860, p. 233
complexo de culpa e * de fantasmas – maio 1860, p. 232
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Daniel Dunglas Home e – fev. 1859, p. 61; mar.
1958, p. 147
desencarnada faz a sua * uma hora depois – out.
1858, p. 439
desprendimento da alma e – mar. 1869, p. 115
diversas formas de – fev. 1860, p. 71
duque de Orléans e sua * na parede – ago. 1868, p. 345
duração da – fev. 1859, p. 66
escrituras sagradas e – jan. 1859, p. 20
Espiritismo e – jul. 1863, p. 280
Espírito de pessoa viva e – ago. 1859, p. 297
Espírito faz sua * na vidraça – jul. 1858, p. 277
Estados Unidos e fenômenos de – out. 1858, p. 439
fenômeno naturais e – fev. 1859, p. 61
histórias de – jun. 1859, p. 251
identificação da – maio 1859, p. 195
Igreja e – out. 1860, p. 439
ilusão dos Espíritos e – dez. 1859, p. 475
incrédulos creditam a efeitos de ótica a – dez.
1866, p. 477
leis da natureza e – ago. 1859, p. 298
Londonderry, Lorde e – jul. 1859, p. 290
médium escrevente e – dez. 1859, p. 475
mediunidade ostensiva e – ago. 1859, p. 324
membros inferiores dos Espíritos na – fev. 1860, p. 72
modificação atômica do fluido e – mar. 1866, p. 110
obsessão e – mar. 1862, p. 123
perispírito e – jan. 1859, p. 13; mar. 1859, p. 100; out.
1859, p. 396
pessoa viva e – ago. 1859, p. 300
possibilidade da * de Salette – out. 1859, p. 384
processo diferente de – jul. 1858, p. 279
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promessa de * se confirma – out. 1858, p. 440
R... e – ago. 1859, p. 338
Salette e sua – set. 1860, p. 405
Samuel, Saul e – ago. 1863, p. 335
Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e – fev.
1859, p. 62
Sura e – mar. 1859, p. 127
tangibilidade e – dez. 1858, p. 486, 496; abr.
1860, p. 184
teoria da – fev. 1859, p. 61; ago. 1859, p. 299; out.
1859, p. 385
teoria dos incrédulos sobre – mar. 1862, p. 125
Thomas-Ignace Martin recebe missão de uma – dez.
1866, p. 474
tipos de – jul. 1861, p. 294
vapor solidificado e – fev. 1859, p. 62
APARIÇÃO DE UM FILHO VIVO À SUA MÃE
dupla vista e – mar. 1869, p. 112
sonho e – mar. 1869, p. 113
APARIÇÃO DO CRISTO
propriedades do perispírito e – ago. 1865, p. 318
APARIÇÃO PROVIDENCIAL, UMA
jul. 1861, p. 296
APELO DE CÁRITA
repercussão do – dez. 1865, p. 471
APERFEIÇOAMENTO
reencarnação e – maio 1864, p. 204
APOCALIPSE
Holzauzer e a interpretação do – abr. 1868, p. 161
49

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:34

Page 50

R EVISTA E SPÍRITA 1858-1869

predição do – mar. 1868, p. 143
profecias do – abr. 1867, p. 149
APOLÔNIO DE TIANA
aparição de – out. 1862, p. 409
comprovação da sabedoria de – out. 1862, p. 402
conceito de vida de – out. 1862, p. 403
Cristianismo e – out. 1862, p. 397, 409
dados biográficos de – out. 1862, p. 395
dons mediúnicos e psíquicos de – out. 1862, p. 397
irmandade divina e – out. 1862, p. 405
máximas de – out. 1862, p. 404
morte de – out. 1862, p. 407
oração de – out. 1862, p. 403
sacrifícios aos deuses e – out. 1862, p. 404
Vespasiano pede conselhos a – out. 1862, p. 403
APÓSTOLOS DE JESUS
critérios para a escolha dos – out. 1860, p. 438
APÓSTOLOS DO ESPIRITISMO ver também Messias, Messias do
Espiritismo
século vinte e – mar. 1868, p. 111
APÓSTOLOS, OS
críticas ao livro – set. 1866, p. 363
APTIDÃO
Cranioscopia e – jul. 1860, p. 297
organismo físico e – nov. 1858, p. 452
APTIDÃO INATA
sono do corpo e – fev. 1865, p. 67
AR
composição do – mar. 1866, p. 100
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ÁRABE
Dumas e o caráter do povo – maio 1868, p. 225
ÁRABES PRÉ-ISLÂMICOS
costumes imorais dos – nov. 1866, p. 446
ARÁBIA
mercadores e poetas no tempo de Maomé na – ago.
1866, p. 306
ARAGO, FRANÇOIS
Espiritismo e – jun. 1859, p. 236
evocação de – out. 1859, p. 399
leis da eletricidade e – ago. 1866, p. 325
magnetismo animal e – dez. 1859, p. 468
manchas do Sol e a tese de – set. 1860, p. 420
ARCEBISPO DE ARGEL
carta do novo – mar. 1867, p. 113
ARGÉLIA
carta de Jules Monico da – ago. 1868, p. 351
Espíritos anunciaram os flagelos da – maio 1868, p. 226
flagelos que se sucedem na – maio 1868, p. 225
fome na – maio 1868, p. 223
ÁRIA E LETRA DO REI HENRIQUE III
N. G. Bach e – jul. 1865, p. 263
ARISTÓTELES
opinião de * sobre os Espíritos – out. 1859, p. 410
ARMADILHA AOS ESPÍRITAS
notícias que são verdadeiras – set. 1866, p. 374
ARQUICONFRARIA DO CORAÇÃO DE MARIA
Abade Dégenettes e autoria de – ago. 1865, p. 311
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ARQUITETURA
movimento teocrático e – abr. 1864, p. 164
progresso da – abr. 1864, p. 164
ARQUITETURA MEDIEVAL
caráter e objetivo da – abr. 1864, p. 168
ARQUITETURA ROMANA
inspiração belicosa e – abr. 1864, p. 168
ARREPENDIMENTO
almas sofredoras e – nov. 1863, p. 466
bondade divina e – jan. 1865, p. 40
conseqüências do – maio 1862, p. 222
considerações sobre – jul. 1863, p. 306
crença num deus vingativo e – mar. 1958, p. 131
eficácia da oração no – fev. 1860, p. 95
Espírito criminoso demonstra – out. 1864, p. 417; nov.
1864, p. 444
Espírito Jules declara seu – set. 1864, p. 373
Espírito mau e insegurança no – nov. 1864, p. 446
Espírito tem medo de sofrer pelo – nov. 1864, p. 449
importância da expiação e * na vida espiritual – maio
1867, p. 204
justiça divina e – ago. 1861, p. 370
mundo invisível e – ago. 1867, p. 337
nascimento do – ago. 1867, p. 338
necessidade do – jul. 1863, p. 303
penas eternas e – abr. 1863, p. 234
oração e – dez. 1859, p. 473, 475
reconhecimento das faltas pelo – nov. 1864, p. 448
São Luís e – jun. 1863, p. 242
sofrimento e – nov. 1864, p. 447; dez. 1864, p. 518
Voltaire e – ago. 1859, p. 328
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ARTE
Espiritismo e – out. 1866, p. 407
Espiritismo e o futuro da – dez. 1860, p. 534
idéias pagãs e – dez. 1860, p. 560
sem originalidade é hipocrisia – jun. 1862, p. 250
ARTE CRISTÃ
características da – dez. 1860, p. 533
ARTE ESPÍRITA
Foulon (Espírito) e – mar. 1865, p. 111
provas de fazer obras-primas na – mar. 1865, p. 115
ARTES PLÁSTICAS
Islamismo e – nov. 1866, p. 433
ARTISTA
desfalecimento da crença no – jan. 1869, p. 52
ÁRVORE
composição e decomposição da – mar. 1866, p. 101
ÁRVORES MAL-ASSOMBRADAS
Espíritos inferiores e – mar. 1869, p. 122
Ilha Mauricio e – mar. 1869, p. 118
poder atrativo das – mar. 1869, p. 121
solução para o caso das – mar. 1869, p. 122
ÁSIA
espírito de reforma e – nov. 1868, p. 474
ASILO ESPÍRITA
projeto de Allan Kardec para um – dez. 1868,
p. 512, 353
ASSASSÍNIO
adultério e culpabilidade de um – out. 1864, p. 424
estratificação da mente do Espírito no – fev. 1860, p. 87
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marido sonhando comete – set. 1866, p. 377
menino de doze anos comete – out. 1858, p. 429
ASSASSINO
Espírito revela seu – set. 1858, p. 381
Mundo Espiritual e Espírito – mar. 1958, p. 130
ASSEMBLÉIA ver também Reunião
causa de sentimentos diversos na – dez. 1868, p. 485
conjunto de pensamento diversos e – dez. 1868, p. 485
ASSEMBLÉIA RELIGIOSA
utilidade da – dez. 1864, p. 479
ASSIMILAÇÃO FLUÍDICA
condições para estabelecimento da – abr. 1865, p. 154
facilidade da cura e – abr. 1865, p. 161
ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL
causas da suspensão da – jun. 1866, p. 252
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e – set. 1860,
p. 384
ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPÍRITA
esmoler e – out. 1864, p. 411
ASSOMBRAÇÃO
Castelnaudary e um caso de – fev. 1860, p. 85
Espíritos promovem – out. 1858, p. 433
general húngaro e – out. 1866, p. 438
ASTECAS
causas das guerras entre incas e – ago. 1864, p. 327
ASTRONOMIA
importância da – mar. 1860, p. 142
lei numérica e – jul. 1868, p. 278
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ASTROS
ação recíproca material dos – maio 1867, p. 219
influência dos * sobre a Terra – set. 1868, p. 361
ATANÁSIO, SANTO
Espiritismo e – jan. 1864, p. 49
ATAQUES AO ESPIRITISMO
conseqüências dos – jul. 1868, p. 295
sermões de – ago. 1868, p. 337
ATEÍSMO
cepticismo relativo aos dogmas e – set. 1867, p. 397
Ciência e – set. 1867, p. 397
pesquisas sobre as causas do – jun. 1867, p. 268
remédio para – jun. 1867, p. 269
Voltaire e – ago. 1859, p. 328
ATEÍSTA
Livro dos Espíritos, O, e a conversão de um – fev.
1862, p. 70
ATENODORO
fantasmas e – mar. 1859, p. 124
ATEU
razões para ser – maio 1867, p. 195
ATIVIDADE ESPIRITUAL
Demeure e – mar. 1865, p. 122
necessidade da – mar. 1865, p. 122
ATMOSFERA
conseqüências da modificação da – set. 1868, p. 359
ATRAÇÃO MUSCULAR
mar. 1859, p. 99
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ATRAÇÃO PESSOAL
caso peculiar de – out. 1864, p. 405
ATRIBUTOS DE DEUS
conseqüências da revelação dos – set. 1867, p. 368
AUDIÇÃO
Espírito perturbado e forma de – jul. 1862, p. 296
AUGUEZ, PAUL
manifestações dos Espíritos, As – mar. 1958, p. 106
AURÉOLA DOS SANTOS
explicações do porquê da – abr. 1868, p. 153
AURORA DOS NOVOS DIAS, A
Staël (Espírito) e – ago. 1861, p. 375
AUTO-DE-FÉ DE BARCELONA
conseqüências do – nov. 1861, p. 468
Coruña, La, jornal de Barcelona e – dez. 1861, p. 552
Diário de Barcelona, O, jornal e – dez. 1861, p. 551
Dollet e – nov. 1861, p. 469
fotografia de um desenho do local do – dez. 1864, p. 533
idade média e – nov. 1861, p. 465
jornais espanhóis e – dez. 1861, p. 550
jornal de Madrid e – dez. 1861, p. 551
Novedades, Las, jornal de Madrid e – dez. 1861, p. 551
ordenação do – nov. 1863, p. 463
período de luta e – dez. 1863, p. 505 propagação
do Espiritismo e – ago. 1862, p. 319 São
Domingos e – nov. 1861, p. 470
AUTO-OBSESSÃO
decepção amorosa e – dez. 1862, p. 498
AUTOCONHECIMENTO
Lao-Tseu e – out. 1868, p. 417
livre-arbítrio e – jun. 1862, p. 264
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AVARENTO
no Mundo Espiritual – jun. 1868, p. 249
AVARENTO DA RUA DO FORNO, O
Petite Press, jornal e – jan. 1869, p. 47
AVAREZA
castigo pela prática da – ago. 1862, p. 341
fábula da – mar. 1958, p. 94
grau de culpabilidade e – maio 1858, p. 211
riquezas e – out. 1859, p. 416
sofrimento do Espírito por – dez. 1858, p. 498
sofrimento pela prática da – mar. 1958, p. 95
tipos de – out. 1859, p. 416
AVE-MARIA
Amadeus Mozart e – maio 1858, p. 223
AVISO IMPORTANTÍSSIMO
Revista Espírita e – jun. 1869, p. 268
AYMAR, JACQUES
varinha mágica de – abr. 1861, p. 177

B
B..., LOUISE
sono letárgico de 56 horas e – jan. 1866, p. 34
BABIN, AUGUSTIN
Filosofia Espírita e – abr. 1866, p. 178
Guia da felicidade, O, e – abr. 1866, p. 178
Noções de Astronomia e – abr. 1866, p. 178
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BACH, N. G.
comportamento de – set. 1865, p. 370
faculdades magnéticas de – set. 1865, p. 371
iniciação de * no Espiritismo – jul. 1865, p. 269
sonambulismo e – set. 1865, p. 369
sonho de – jul. 1865, p. 263, 269
BACHAREL
mulher cola grau de – jan. 1866, p. 14
BADET
confirmação da aparição de – jul. 1858, p. 278
evocação de – jul. 1858, p. 278
BAJULAÇÃO
incentivo à vaidade e ao orgulho – out. 1862, p. 433
BALAÃO
alegoria do burro falante e – jul. 1860, p. 316
aparição de anjo e mula de – ago. 1861, p. 366
BALDAZZARINI
história do poeta – fev. 1866, p. 79
BALTAZAR
verdadeira identidade do Espírito – dez. 1860, p. 547
BALTAZARINI
evocação de – jul. 1865, p. 271
explicações sobre o sonho de Bach – jul. 1865, p. 271
identificação do – jul. 1865, p. 273
BALZAC
Séraphita, romance, e – jan. 1867, p. 33
BANDEIRA DO ESPIRITISMO
fora da caridade não hã salvação – abr. 1866, p. 159
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BANQUETE DA VIDA
criaturas de Deus e – jun. 1867, p. 234
BANQUETE MAGNÉTICO
magnetizadores e – jun. 1858, p. 272
BARÃO CLOOTZ, O
confissões do * no Mundo Espiritual – maio 1868, p. 215
BARÃO DE, G...
reunião espírita na casa de – jun. 1859, p. 246
BARBARA, CHARLES
evocação de – jan. 1867, p. 41
BARBARET
autobiografia do Espírito – jul. 1862, p. 308
BARBARISMO
características do – nov. 1862, p. 479
BARCELONA, BISPO DE
morte do – ago. 1862, p. 319
BARRICAND
agressão a Allan Kardec por – maio 1864, p. 207
Espiritismo em Lyon e – jul. 1864, p. 265
oferece curso contra o Espiritismo – maio 1864, p. 206
reclamação de – jul. 1864, p. 263
resposta do Vérité à reclamação de – ago. 1864, p. 331
BARTOLOMEU, SÃO
massacre de – set. 1858, p. 385
BATALHA DE SOLFERINO
tempestade e – set. 1859, p. 364
BATISMO
concepção do – fev. 1865, p. 58
crença na salvação pelo – jul. 1864, p. 273
eficácia do – jul. 1864, p. 274
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BAUDELOCQUE
fenômenos psicofisiológicos e – ago. 1861, p. 335
BEAUFILS
evocação do – out. 1859, p. 401
BEECHER-STOWE
Cabana do pai Tomás, A, e – nov. 1868, p. 455
BELEZA
ponto de vista humano da – ago. 1869, p. 322
tipos de – abr. 1859, p. 156
BELEZA DAS FORMAS
Charles Richard e – ago. 1869, p. 312
BELEZA FÍSICA
desenvolvimento da beleza moral e – ago. 1869, p. 321
BELEZA REAL
características da – ago. 1869, p. 318
BÉLGICA
Allan Kardec avalia sua viagem à – out. 1864, p. 413
Espiritismo na – out. 1864, p. 410
BEM
conceito de – jul. 1859, p. 274; dez. 1869, p. 490
futuro e predomínio do – ago. 1860, p. 377
mal e – out. 1860, p. 457; nov. 1860, p. 493
necessidade do * e excesso do mal – jul. 1865, p. 291
BEM-AVENTURADOS
cultivadores das virtudes do Cristo são – fev. 1868, p. 84
milagres e – jul. 1863, p. 304
morada dos – out. 1860, p. 472
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BENEFICÊNCIA COLETIVA
grupos espíritas e – jul. 1866, p. 276
vantagens e – jul. 1866, p. 275
BENFEITOR ANÔNIMO
homem de bem e – out. 1863, p. 417
relato de casos de – out. 1863, p. 415
BENS MATERIAIS
bom aproveitamento dos – ago. 1862, p. 347
causa do apego aos – fev. 1865, p. 58
dificuldades com o apego aos – mar. 1862, p. 134
Espírito ligado aos – ago. 1862, p. 342
mau uso dos – nov. 1860, p. 507
suicídio em razão do apego aos – jun. 1860, p. 277
vida espiritual e – nov. 1860, p. 507
BERBRUGGUER, ADRIEN
discurso de Cherbonneau junto ao túmulo de – set.
1869, p. 378
relação das obras de – set. 1869, p. 380
BERGERAC, CYRANO
reencarnação e – set. 1868, p. 390
BERGZABERN
Espírito batedor de – maio 1858, p. 199; jul. 1858,
p. 284; jan. 1859, p. 34
sonhos e – jan. 1859, p. 34
BERNADOTTE
aparição e – jul. 1859, p. 292
divindade tutelar e – jul. 1859, p. 292
BERTELLIUS
faculdades magnéticas de – set. 1865, p. 372
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BERTHET, ÉLIE
dupla vista, A, romance, e – jan. 1867, p. 32
BERTRAM
opinião de * sobre o Espiritismo – set. 1866, p. 348
BERTRAND
evocação da Srª. – mar. 1861, p. 128
BEZ, AUG.
A Voz de Além-túmulo – set. 1864, p. 388
BÍBLIA ver também Antigo Testamento, Escrituras
aparição de anjos na – mar. 1861, p. 113
ciência e – jul. 1859, p. 287
como o Espiritismo interpreta a – mar. 1860, p. 117
fenômenos espíritas e a – jan. 1958, p. 24
idade da Terra segundo a – mar. 1860, p. 118
paixões humanas e – out. 1863, p. 428
razão na leitura da – out. 1863, p. 429
reencarnação na – nov. 1869, p. 453
BIBLIOGRAFIA
Abeille médicale – jun. 1859, p. 218
Adrien, médium vidente – jan. 1859, p. 20
Bibliographie Catholique – jan. 1861, p. 29
Cartas sobre a Religião – set. 1869, p. 375
Céu e Terra – fev. 1859, p. 80; dez. 1859, p. 520
Eco de Além-Túmulo, O – out. 1869, p. 436
Educação materna – set. 1869, p. 393
Emprego Oficial do Magnetismo Animal – out.
1859, p. 386
Escrínio literário – set. 1869, p. 394
Espiritismo na sua expressão mais simples, O – mar.
1863, p. 104
62

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:34

Page 63

Í NDI CE G ERAL

Estatuto da Sociedade Anônima do Espiritismo – out.
1869, p. 437
Estudo sobre os Gérmens – fev. 1859, p. 80
Estudos sobre o materialismo e o Espiritismo – set.
1869, p. 394
Filósofo ao pé do fogo, Um – abr. 1861, p. 158
Frédéric Soulié (Espírito) e – jan. 1859, p. 43; maio
1859, p. 204
História de Joana d’Arc – abr. 1859, p. 170
História de Luís IX – abr. 1859, p. 170
História de Luís XI – abr. 1859, p. 170
História do Maravilhoso – out. 1861, p. 434
História do Maravilhoso nos Tempos Modernos,
A – fev. 1861, p. 78
Igreja e a sociedade cristã em 1861, A – dez. 1861, p. 556
Indiferença em matéria de religião – set. 1861,
p. 380, 383
Instrução prática sobre as manifestações espíritas –
ago. 1860, p. 379
Instruções práticas sobre as manifestações – abr.
1859, p. 144
Joana d’Arc – ago. 1859, p. 328
Livro dos Espíritos, O – abr. 1859, p. 159; maio
1859, p. 208
Livro dos Médiuns, O – nov. 1861, p. 517
Magnetismo e sonambulismo ensinados pela Igreja, O
– out. 1859, p. 386
Mar, O – abr. 1861, p. 180
Mistérios de Paris – set. 1861, p. 380
Monde spirituel, Le – abr. 1859, p. 158
Mortos sofredores e abandonados, Os – dez.
1859, p. 470
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O que é o Espiritismo – maio 1859, p. 181; out.
1859, p. 394
Paulo e Virgínia – set. 1861, p. 382, 385
Paz Universal, A – set. 1861, p. 385
Pensamentos poéticos – abr. 1859, p. 166
pluralidade dos mundos habitados – jan. 1863, p. 50
Refutação das críticas contra o Espiritismo – dez.
1861, p. 530
Segunda viagem ao redor do mundo – dez. 1859, p. 483
Six Nouvelles, Les – nov. 1859, p. 447
Swiarto Zagrobowe, jornal espírita – out. 1869, p. 436
Uma nova religião em Paris – maio 1859, p. 204
Viagem ao Oriente – ago. 1863, p. 321
Vida de Germaine Cousin, A – set. 1869, p. 394
BIBLIOGRAFIA CATÓLICA, A
Espiritismo e – jan. 1861, p. 24
BIBLIOTECA DE NOVA YORK
fantasma da – maio 1860, p. 228
BIBLIOTECA DE SAINTE-ETIENNE
partido espírita e a – jul. 1868, p. 297
BIBLIOTECA DO MUNDO INVISÍVEL
Carteira espírita e – jan. 1862, p. 34
coleção de obras espíritas e – jan. 1862, p. 33
BIBLIOTECA ESPECIAL DA SPEE
projeto para a criação de uma – mar. 1860, p. 116
BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE DE CHARTRES
artigo do Natalis de Wailly e – dez. 1867, p. 499
BICÊTRE
hospício de – set. 1864, p. 350
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BICORPOREIDADE
Allan Kardec e – ago. 1859, p. 334
caso de – dez. 1858, p. 494 fenômeno
de – dez. 1858, p. 493, 495
Santo Afonso de Liguori e – dez. 1858, p. 494
Santo Antônio de Pádua e – dez. 1858, p. 495
BIOGRAFIA
Adrien Berbrugguer – set. 1869, p. 379
Foulon, viúva – mar. 1865, p. 109
Jean Reynaud – ago. 1863, p. 314
João Huss – set. 1869, p. 368
BIOGRAFIA DE ALLAN KARDEC
Armand Greslez, Sr., e publicação da – jul. 1869, p. 292
Obras Póstumas e – maio 1869, p. 183
BISPO DE ARGEL
Allan Kardec, refutação e – dez. 1863, p. 484
cartas sobre a pastoral do – dez. 1863, p. 488
conversão do – dez. 1863, p. 483
Espiritismo e – mar. 1863, p. 137
BISPO DE BARCELONA
contestação do – dez. 1863, p. 485
BIZET, CURA DE SÉTIF
caridade cristã e – jun. 1868, p. 244, 246
resumo da vida do – jun. 1868, p. 243
BLACHARD, FLORENTIN
carta de – abr. 1866, p. 177
BOAS-FESTAS
Allan Kardec deseja * aos lioneses – fev. 1862, p. 64
Allan Kardec recebe votos de – fev. 1862, p. 57
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BOÏELDIEU
alma de – jan. 1863, p. 28
comunicação de – jan. 1863, p. 29
milésima representação da Dama Branca e – jan.
1863, p. 26
BOIVINET
confirmação das curas realizadas pelo zuavo Jacob –
out. 1866, p. 420
BOLETIM
Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e – jan. 1861,
p. 15; fev. 1861, p. 61
BOLTINN, APOLÔNIO DE
Dogmas da Igreja do Cristo explicados pelo
Espiritismo, Os – dez. 1866, p. 521
BONNAMY
elogios a O Livro dos Espíritos – mar. 1866, p. 117
BONNEMÈRE, EUGENE
missão de – nov. 1867, p. 454
Paris Sonâmbula de – jul. 1868, p. 301
Romance do futuro e – jul. 1867, p. 300; fev. 1868, p. 57
BONS ESPÍRITOS ver Espírito Bom
BORBOLETA
morte e analogia com a – jan. 1860, p. 45
BORDEAUX
múmia da Torre de São Miguel em – nov. 1862, p. 442
BORGONHA, DUQUE DE
Luís XI e o – jun. 1858, p. 265
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BORREAU
carta de – ago. 1861, p. 349
mistificação e – ago. 1861, p. 352
BORYSTHÈME
naufrágio do navio – fev. 1866, p. 67
BOSSUET
controvérsia, A, e – ago. 1861, p. 371
BOUILLANT
discurso de – out. 1861, p. 429
BRAHMANISMO
condição da mulher no – dez. 1858, p. 516
evocação dos Espíritos e – jan. 1868, p. 35
BRASSEUR
artigos de – out. 1859, p. 394
médiuns inertes e – out. 1859, p. 398
teoria de – out. 1859, p. 406
BRETANHA, DUQUE DE
Luís XI e – jun. 1858, p. 265
BREVE EXCURSÃO ESPÍRITA
Allan Kardec e – jul. 1867, p. 271
BROCA, PEDRO PAULO
catalepsia – jan. 1860, p. 26
BRUNEAU
morte de – dez. 1864, p. 519
BRUNEHAUT E FREDEGUNDA
jan. 1864, p. 38
BRUXELAS
discurso de Allan Kardec aos espíritas de – nov.
1864, p. 429
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BRYON-DORGEVAL
Mozart e – maio 1859, p. 186
BUENA-DICHA
médiuns, corridas de Chantilly e – jul. 1865, p. 276
BUFFON
perguntas dirigidas a – set. 1861, p. 381
perguntas dirigidas a * sobre Paulo e Virgínia – set.
1861, p. 382
réplica de O estilo é o homem e – set. 1861, p. 379
resposta de * ao Visconde de Launay – set. 1861, p. 386

C
CAABA
Abraão e a construção da – ago. 1866, p. 308
origem da – ago. 1866, p. 307
CABALISMO
medalha de M... – set. 1858, p. 393
CABANA DO PAI TOMÁS, A
idéias espíritas na obra – nov. 1868, p. 455
CABEÇA DE GARIBALDI, A
Siboli e – mar. 1861, p. 121
CACHORRO ver Cão
CADIJA
esposa de Maomé – ago. 1866, p. 311
CADIZ
mesas falantes ditam livro em – abr. 1868, p. 180
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CAGLIOSTRO
prestidigitações de – abr. 1861, p. 175
CAILLEUX
desencarnação de – maio 1866, p. 200
fatos do enterro de – maio 1866, p. 201
vida de – maio 1866, p. 200
vidas passadas de – jul. 1866, p. 299
visão espiritual da desencarnação de – maio 1866, p. 208
CAIXA CENTRAL ver também Caixa geral do Espiritismo
dificuldade de execução de um – jul. 1866, p. 266
prudência com a criação de um – jul. 1866, p. 263
CAIXA DE BENEFICÊNCIA
formação da – jun. 1865, p. 229
CAIXA DE RAPÉ
aparição e – ago. 1859, p. 302
CAIXA DO ESPIRITISMO
donativo para o – mar. 1860, p. 116
primeiro fundo da – jun. 1865, p. 222
relatório da – jun. 1865, p. 221; dez. 1868, p. 507
CAIXA GERAL DO ESPIRITISMO
decisão da Senhora Allan Kardec sobre – maio
1869, p. 218
incerteza da cooperação financeira para o – jul.
1866, p. 270
inscrição da Sociedade Espírita de Rouen e – maio
1869, p. 221
lista das subscrições depositadas na – ago. 1869, p. 341
opinião pessoal de Allan Kardec sobre o – jul.
1866, p. 271
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recursos para a constituição da – dez. 1868, p. 533
socorro para os espíritas pelo – jul. 1866, p. 261
CALIGRAFIA
Espírito dá lição de – jul. 1858, p. 304
CALOR
fluido universal e – set. 1865, p. 359
CALVINISTAS DAS CEVENAS
história da França e – fev. 1869, p. 87
história dos – fev. 1869, p. 87
CAMADAS GEOLÓGICAS
primeiras * da Terra – set. 1868, p. 358
CAMINHO DA VIDA, O
Obras Póstumas e – jun. 1869, p. 228
CAMPONÊS FILÓSOFO
capítulo sobre Deus no livro do – dez. 1865, p. 491
comentários de Allan Kardec sobre o – dez. 1865, p. 494
prefácio do livro do – dez. 1865, p. 490
publicação de livros por um – dez. 1865, p. 489
reflexões do* sobre a Criação – dez. 1865, p. 493
CAMPONESES E O CARVALHO, OS
Dombre, C., e – nov. 1861, p. 514
CÂNCER
tratamento espiritual de um – abr. 1860, p. 177, 180
CANIBALISMO ver Antropofagia
CANONIZAÇÃO
Santo Afonso de Liguori e sua – dez. 1858, p. 495
CANTATA ESPÍRITA
arte espírita e – ago. 1866, p. 342
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CANTIANILLE, B...
visões da – ago. 1866, p. 321
CANU
carta sobre a incredulidade e – jan. 1861, p. 35; fev.
1861, p. 79
teoria fisiológica das comunicações e – fev. 1861, p. 81
CÃO
assombração assusta – out. 1866, p. 439
presença do Espírito é registrada pelo – jun. 1860, p. 258
sente a presença do dono desencarnado – maio 1860, p.
206; jun. 1860, p. 258
virtudes do – jun. 1860, p. 259
CAPELA MARGAUX
sermões contra o Espiritismo e – fev. 1863, p. 71
CAPITÃO ESPÍRITA
histórias de um – set. 1862, p. 377
CAPMAT, PAULIN
Calabouço da Torre dos Pinheiros, O – maio
1868, p. 217
CARÁTER
influência do meio ambiente no – jul. 1869, p. 286
vícios de – maio 1866, p. 194
CARÁTER DA REVELAÇÃO ESPÍRITA
Espiritismo e – fev. 1868, p. 101
CARÁTER INDIVIDUAL
valorização do – nov. 1863, p. 441
CARCASSONNE
Espírito batedor de – nov. 1863, p. 473
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CÁRCERE ver Prisão
CARIDADE
abnegação e – jul. 1869, p. 270
abri vosso coração para – dez. 1865, p. 472
acepções da – set. 1862, p. 378
alma do Espiritismo – dez. 1868, p. 492
benefícios da prática da – set. 1863, p. 394
bom médium e – jul. 1863, p. 293
Cárita e a verdadeira – nov. 1864, p. 466
chave do céu e – ago. 1865, p. 340
comuna de Koenigsfeld e exemplo de – jul. 1865, p. 290
conceito de – ago. 1858, p. 337; ago. 1865, p. 336
conceito espírita de – dez. 1868, p. 493
coração espírita e – out. 1869, p. 433
diabo pratica a – nov. 1864, p. 468
discernimento na prática da – ago. 1858, p. 338
dissertação sobre a – abr. 1860, p. 193; fev. 1862,
p. 85, 89
druidismo e – abr. 1958, p. 167
esmola e – ago. 1858, p. 338
Espiritismo e – jul. 1858, p. 318; jun. 1863, p. 247
espírito de seita e – ago. 1858, p. 339
Evangelho e – ago. 1858, p. 336
exercício da * para com os desencarnados – ago.
1867, p. 331
fingimento e – abr. 1860, p. 194
humildade, fé e – mar. 1861, p. 147
inspiração espiritual e prática da – maio 1868, p. 196
Islamismo e – nov. 1866, p. 444
limites da – ago. 1865, p. 338
Monsenhor Lavigerie, bispo de Nancy – mar. 1867, p. 114
monumento à – jul. 1866, p. 273
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neutralização do egoísmo pela – jul. 1865, p. 291
orgulho e – ago. 1858, p. 339
panteísmo e a questão da – nov. 1858, p. 449
prática da – ago. 1858, p. 337, 339; out. 1861, p. 456;
mar. 1863, p. 133
recompensa e – ago. 1864, p. 334
religião e – mar. 1863, p. 124
salvação do homem e – ago. 1865, p. 338
Sanson (Espírito) e – jan. 1863, p. 46
solidariedade e – ago. 1865, p. 336
teoria e prática da – abr. 1860, p. 165
CARIDADE CRISTÃ
Bizet e – jun. 1868, p. 244, 246
Espiritismo e reino da verdadeira – out. 1865, p. 411
CARIDADE ESPÍRITA
mérito da – out. 1869, p. 434
CARIDADE EVANGÉLICA
Ginet e a prática da – out. 1864, p. 436
CARIDADE MATERIAL
caridade moral e – out. 1860, p. 478
desencarnado pratica – mar. 1862, p. 120
CARIDADE MORAL
caridade material e – out. 1860, p. 478
conceito de – out. 1860, p. 479
CÁRITA
primeira visita de – dez. 1865, p. 472
Santa Irene, imperatriz, manifesta-se com o nome de
– fev. 1862, p. 85
visita a mãe – dez. 1865, p. 473
visita ao país da miséria e – dez. 1865, p. 472
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CARLOS IX
comunicações espontâneas de – dez. 1859, p. 506
evocação de – dez. 1859, p. 507
massacre de São Bartolomeu e – set. 1858, p. 385, 386
CARLOS MAGNO
colégio de Chartres e o dia de – abr. 1866, p. 163
comunicação espírita e – mar. 1861, p. 149
propagação do Cristianismo e – jul. 1862, p. 304
reunião dos povos bárbaros e – jul. 1862, p. 308
CARLOS V
caráter de – dez. 1858, p. 519
CARLOTTI
Allan Kardec e – maio 1869, p. 187
CARTA A UMA SENHORA ESPÍRITA
D... e – nov. 1863, p. 471
CARTA ANÔNIMA
destino de uma – dez. 1862, p. 527; mar. 1864, p. 92
CARTA DE CONSTANTINOPLA
Repos, advogado, e – jul. 1861, p. 306
CARTA DE UN ESPIRITISTA
princípios da Doutrina Espírita, e – abr. 1867, p. 183
CARTA DO PRESIDENTE DA SOCIEDADE ESPÍRITA
Gourgues e – jul. 1861, p. 304

CARTA PASTORAL
ordenação da – nov. 1863, p. 462
CARTA SOBRE A INCREDULIDADE
Canu e – jan. 1861, p. 35
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CARTA SOBRE O ESPIRITISMO
Tibulle Lang e – jan. 1863, p. 30
CARTAS
dificuldades em responder todas as – jan. 1860, p. 15
CARTAS DE MAQUIAVEL À GIRARDIN
princípios do Espiritismo e – out. 1869, p. 424
CARTAS REFUGADAS
aviso de – nov. 1867, p. 484
CARTAS SOBRE A RELIGIÃO
idéias espíritas e – set. 1869, p. 375
CASA ESPÍRITA ver Centro Espírita
CASAMENTO
conceito espiritual do – jul. 1862, p. 299
interesse financeiro e – fev. 1864, p. 63
leis humanas e – jul. 1862, p. 301
CASAS DE JOGO
proposta singular sobre – jul. 1865, p. 278
CASTEL DE CHARLES-IRÉNÉE
projeto da paz perpétua e – dez. 1867, p. 519
ressurgimento da palavra beneficência e – dez.
1867, p. 519
CASTIDADE
alma e – set. 1863, p. 389
reino da – set. 1863, p. 390
respeito da * nas crianças – set. 1863, p. 391
CASTLEREAGH
Londonderry, Lorde, e – jul. 1859, p. 290
suicídio de – jul. 1859, p. 291
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CATACLISMOS
caráter dos – nov. 1867, p. 480
causas dos * fisiológicos – nov. 1868, p. 445
periodicidade e causas dos – out. 1866, p. 431
CATACLISMOS MORAIS
humanidades e – jul. 1869, p. 296
utilidade dos – jul. 1863, p. 308
CATALEPSIA
ciência espírita e – jan. 1866, p. 37
conceito de – jun. 1869, p. 255
consciência desperta e – out. 1868, p. 409
estado consciente e – mar. 1866, p. 126
estudo sobre a * voluntária – jun. 1860, p. 244
hipnotismo e – jan. 1860, p. 23
Jobard revisa sua teoria sobre a – mar. 1862, p. 112
jovem da Suábia e – jan. 1866, p. 34
mediunidade mental e – mar. 1866, p. 124
Pedro Paulo Broca e – jan. 1860, p. 26
Philippine Senger e – jun. 1858, p. 253
CATALÉPTICO
faculdades anímicas do – jan. 1866, p. 35
CATARINA II
sessão espírita em Heildelberg e – jun. 1866, p. 230
tentativa de assassinato é avisada por – jun. 1866, p. 230
CATECISMO
aulas de * para combate ao Espiritismo – set. 1862, p. 375
contra o Espiritismo – jun. 1864, p. 245
CATEGORIA DE ESPÍRITOS
identificação do Espírito na – ago. 1865, p. 334
São Luís e designação da – ago. 1865, p. 334
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CATHERINE
fenômenos de transporte e evocação de – maio
1861, p. 217
CATÓLICA
convertida ao Espiritismo critica a Igreja – maio
1862, p. 212
convertida ao Espiritismo escreve ao abade – maio
1862, p. 209
CATOLICISMO
panteísmo e – out. 1863, p. 433
CATÓLICO(S)
categorias de – set. 1862, p. 363, 364, nota
espírita fervoroso e bom – nov. 1860, p. 490
palavras do Espiritismo aos – set. 1867, p. 378
perseguição aos * que aceitam o Espiritismo – set.
1862, p. 373
CAUSA E EFEITO
inteligência e lei de – mar. 1860, p. 125
João Gaspar Lavater e – mar. 1868, p. 117
CAUSAS ANTERIORES DAS AFLIÇÕES
necessidade da reencarnação e – ago. 1865, p. 324
CAZENOVE DE PRADINES
resumo de O Livro dos Espíritos e – out. 1862, p. 410
CAZOTTE
evocação de – jan. 1861, p. 17, 57
CEGO DE NASCENÇA
existências anteriores e – fev. 1859, p. 81
magnetização e – fev. 1859, p. 81
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CEGUEIRA
expiação e – jul. 1863, p. 305
príncipe de Hohenlohe cura – dez. 1866, p. 498
resignação e – jul. 1863, p. 305
segunda vista e – mar. 1864, p. 103
CELLINI, BENEVENUTO
estado errante e – abr. 1859, p. 151
evocação e – abr. 1859, p. 150
memórias de – abr. 1859, p. 152
CEMITÉRIO
festa dos mortos e – dez. 1869, p. 513
CEMITÉRIOS PARISIENSES
quadro que apresentam os – dez. 1869, p. 514
CENTRO ESPÍRITA
atração dos Espíritos no – set. 1859, p. 345
causas dos antagonismos no – abr. 1860, p. 161
multiplicação de – jul. 1859, p. 272
CEPTICISMO
origem do – jan. 1862, p. 47
CÉPTICO
religião e – out. 1859, p. 384
CÉREBRO
atuação do – fev. 1861, p. 82
considerações sobre – mar. 1867, p. 99
descrição anatômica do – abr. 1862, p. 143
Doutrina Espírita e – nov. 1859, p. 428
pensamento e – jan. 1861, p. 38; abr. 1862, p. 142
procura da alma no – jul. 1865, p. 281
sede do pensamento e – jun. 1859, p. 222
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CÉSAR, JÚLIO
comunicações espontâneas de – dez. 1859, p. 502
renovação do Império Romano e – jul. 1862, p. 307
tática militar e disciplina – jul. 1862, p. 305
CÉU
Channing, William Ellery, e conceito de – jun. 1861,
p. 248, 250; out. 1861, p. 458
Claudio Ptolomeu e conceito de – mar. 1865, p. 97
conceito de – mar. 1865, p. 97; dez. 1869, p. 508
emudecimento das religiões sobre – mar. 1865, p. 99
felicidade da alma no – fev. 1865, p. 61
limites do – mar. 1865, p. 106
muçulmanos e conceito de – mar. 1865, p. 97
Padre Blot e conceito de – fev. 1864, p. 87
significado da palavra – abr. 1869, p. 149
teologia cristã e conceito de – mar. 1865, p. 97
C ÉU E O INFERNO SEGUNDO O ESPIRITISMO, O
temor da morte e – nov. 1865, p. 447
C ÉU E O INFERNO, O
dogma das penas eternas e – set. 1865, p. 380
exemplos e teoria de – set. 1865, p. 380
extrato do prefácio de – set. 1865, p. 377
no prelo – jul. 1865, p. 301
títulos dos capítulos de – set. 1865, p. 381
vida de além-túmulo e – set. 1865, p. 381
CÉU E TERRA
bibliografia e – dez. 1859, p. 520
CÉU E TERRA, LIVRO
astros e – fev. 1859, p. 80
Jean Reynaud e – fev. 1859, p. 80
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CHANNING, WILLIAM ELLERY
biografia de – jun. 1861, p. 245
conceito de céu e – jun. 1861, p. 248, 250; out.
1861, p. 458
discurso sobre a vida futura e – jun. 1861, p. 245
pneumatografia e – maio 1860, p. 236
CHARENTON, HOSPÍCIO DE
Thomas-Ignace Martin e – dez. 1866, p. 484
CHARLATANISMO
características do – jan. 1868, p. 18
confusão do * com Espiritismo – nov. 1865, p. 436
credulidade e – maio 1860, p. 235
crescimento do – jul. 1869, p. 281
crítica dos adversários do Espiritismo e – jan. 1869, p. 35
Espiritismo e – maio 1858, p. 231; fev. 1869, p. 70
fenômeno mediúnico e – dez. 1866, p. 507
garantia contra o – mar. 1859, p. 96
habilidade e – mar. 1859, p. 96
intelectuais influenciados pelo – ago. 1862, p. 312
manifestações espíritas e – fev. 1862, p. 83
médiuns americanos praticam – fev. 1862, p. 80
prática da mediunidade confundida com – mar.
1866, p. 114
visão a distância e – ago. 1867, p. 345
CHARLATÃO
característica do – set. 1865, p. 372
CHARLATÃO FRANCÊS
Squire, um verdadeiro – fev. 1862, p. 80
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CHARLY, LOUISE
Bela Cordoeira, A, e – dez. 1858, p. 517
dados sobre – dez. 1858, p. 517
descrição pelo médium Adrien da – dez. 1858, p. 518
CHARPIGNON
obras sobre o perispírito e – jan. 1867, p. 31
CHASERAY, ALEXANDRE
conferências sobre a alma por – set. 1868, p. 386
CHASSANG
O espiritualismo e o ideal na arte e na poesia dos
gregos – nov. 1868, p. 469
CHATEUABRIAND
O tempo presente – fev. 1860, p. 105
CHAUDRUC-DUCLOS
Adrien, médium vidente, e – jan. 1859, p. 36
Diógenes e – jan. 1859, p. 36, 39
evocação de – jan. 1859, p. 35, 38
existências anteriores e – jan. 1859, p. 35, 38
ocupações pessoais de – jan. 1859, p. 36
orgulho e – jan. 1859, p. 37
Palais-Royal e – jan. 1859, p. 37
qualidades e – jan. 1859, p. 38, 41
reencarnação e – jan. 1859, p. 39
retrato de – jan. 1859, p. 35, 39, 41
CHAUNY, DEPARTAMENTO DE AISNE
movimento espírita na cidade de – fev. 1862, p. 65
CHAUVET
Novos princípios de filosofia médica – dez. 1866, p. 520
CHAVAUX
Manifestações espontâneas de Marselha e – abr.
1865, p. 168
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CHAVE DO CÉU
caridade e – ago. 1865, p. 336, 340
CHAVE, CLÉMENT DE LA
Siamora, a Druidesa – mar. 1860, p. 147
CHEFE DO ESPIRITISMO
autoridade moral e o – dez. 1868, p. 516
como escolher o – dez. 1868, p. 517
eleito por Deus – dez. 1868, p. 519
escolha pelos grupos espíritas do – dez. 1868, p. 520
CHÉNIER, ANDRÉ
comunicação espontânea de – mar. 1861, p. 117
Émile Deschanel e – mar. 1861, p. 117
CHÉRIBON
Espíritos na residência de – jan. 1859, p. 39
CHESNEL, FRANÇOIS
artigo de – maio 1859, p. 196
comunicação espírita e – maio 1859, p. 196
Espiritismo e – jul. 1859, p. 287
Espiritualismo e – maio 1859, p. 197, 199
fatos espiritualistas e – maio 1859, p. 200
Igreja Católica e – maio 1859, p. 197
médium espiritualista e – maio 1859, p. 199
necromancia e – maio 1859, p. 196
refutação ao artigo de – maio 1859, p. 201
resposta à réplica de – jul. 1859, p. 287
CHIARA
possessos de Morzine e – maio 1863, p. 190, 192
CHOPIN
erraticidade e – maio 1859, p. 188, 190
evocação de – maio 1859, p. 188
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felicidade e – maio 1859, p. 188
Mozart (Espírito) e – maio 1859, p. 188
mundos transitórios e – maio 1859, p. 190
produções musicais de – maio 1859, p. 189
CHORO PELOS MORTOS
veracidade do Espiritismo e – mar. 1865, p. 112
CIDADES ÁRABES
origens históricas das – ago. 1866, p. 306
CIÊNCIA
á-bê-cê da – jul. 1859, p. 266
ajuda dos Espíritos no desenvolvimento da – set.
1865, p. 358
anomalia e – ago. 1858, p. 321
aparecimento do Espiritismo após a – set. 1867, p. 364
ateísmo e – set. 1867, p. 397
causa espiritual dos sonhos e – jul. 1865, p. 281
chave da – fev. 1859, p. 61
cogumelo gigante e – ago. 1858, p. 323
conceito de – jan. 1958, p. 23
condições da Humanidade e progresso da – fev. 1865,
considerações sobre – jul. 1869, p. 297
constituição íntima dos corpos e – mar. 1866, p. 103
diferença entre * e Filosofia – jul. 1869, p. 297
divergências na – ago. 1858, p. 323
encadeamento racional e – set. 1867, p. 364
erros das doutrinas do paraíso e – mar. 1865, p. 97
erros oficiais da – mar. 1869, p. 124
Espiritismo e – ago. 1858, p. 322; jun. 1859, p. 226;
mar. 1867, p. 142
Espiritismo e – abr. 1862, p. 151
fatos maravilhosos e – out. 1862, p. 399
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gérmen das verdades e – set. 1867, p. 365
hipnotismo e futuro da – jan. 1860, p. 23
idéias religiosas e – mar. 1860, p. 120
indiferença da * sobre os sonhos – jul. 1865, p. 281
infalibilidade da – fev. 1867, p. 61
infalibilidade da Igreja é negada pela – set. 1864, p. 360
maravilhoso e as descobertas da – out. 1862, p. 400
mulher astuciosa e – jun. 1867, p. 234
objeto de estudo da – set. 1867, p. 363
obra coletiva – abr. 1866, p. 140
pesquisa da * descobre a alma – jul. 1868, p. 307
reciprocidade entre * e Espiritismo – set. 1867, p. 363
religião e progresso da – jul. 1864, p. 277
sábios europeus e – abr. 1867, p. 152
tempo e progresso da – abr. 1958, p. 151
transformação religiosa e – set. 1863, p. 358
união do Espiritismo à – jul. 1868, p. 290
CIÊNCIA DE OBSERVAÇÃO
enganos da – jun. 1859, p. 226
Espiritismo e – fev. 1863, p. 82
CIÊNCIA ESPÍRITA
aprendizagem da – mar. 1860, p. 126
ciência materialista e – maio 1858, p. 198
desenvolvimento e futuro da – jan. 1860, p. 16
elemento material e – set. 1869, p. 357
espelhos mágicos e – out. 1864, p. 390
Espiritismo e – mar. 1859, p. 100; set. 1867, p. 362
estudo da – jan. 1863, p. 14
evocação misteriosa e – abr. 1861, p. 166
fé, Espiritismo e – fev. 1865, p. 64
mediunidade e progresso da – maio 1865, p. 213
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milagre e – out. 1859, p. 382
mudança das condições das manifestações e – abr.
1865, p. 155
obras-primas por via mediúnica e – fev. 1865, p. 71
observação dos fatos e progresso da – fev. 1865, p. 69
superstição e – jan. 1859, p. 18
texto bíblico e – jul. 1859, p. 288
utilidade de testemunhos de fenômenos para – abr.
1865, p. 160
CIÊNCIA FILOSÓFICA
Espiritismo e – set. 1863, p. 358
CIÊNCIA HUMANA
objetivo da – jul. 1859, p. 264
CIÊNCIA INFUSA
Espírito mistificador e – nov. 1860, p. 486
CIÊNCIA MODERNA
estudo da – nov. 1859, p. 425
CIÊNCIA OFICIAL
estudo assíduo da – fev. 1859, p. 57
CIÊNCIA POSITIVA
Espiritismo e – nov. 1864, p. 429
espíritos galhofeiros e – nov. 1859, p. 425
CIÊNCIAS NATURAIS
fenômenos das – jan. 1859, p. 12
inexistência da alma e – ago. 1868, p. 321
CIÊNCIAS VULGARES
matéria e – jun. 1859, p. 227
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CIENTISTA
missão do – set. 1860, p. 410
CIPRIANO, SÃO
mistérios do Espiritismo pagão e – jan. 1868, p. 35
CÍRCULO
sentido da palavra – set. 1868, p. 371
CÍRCULO DA MORAL ESPÍRITA DE TOULOUSE
extrato da Ata do Conselho de Administração do – jan.
1869, p. 18
Projeto de Constituição e – jan. 1869, p. 17
CÍRCULO DE ABRED
conceito de – abr. 1958, p. 167
CÍRCULO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE
fidelidade às obras de Allan Kardec e – abr. 1864, p. 157
CÍRCULO ESPÍRITA DE TOURS
discurso do presidente Chauvet e – fev. 1863, p. 89
CÍRCULO PARISIENSE DA LIGA DE ENSINO
constituição oficial do – jul. 1869, p. 294
objetivo do – set. 1869, p. 389
programa do – set. 1869, p. 388
CIRCUNCISÃO
Maomé e – nov. 1866, p. 433
CIRO
emancipação da alma e – maio 1864, p. 216
instruções de * aos seus filhos – maio 1864, p. 216
vida além da morte e – maio 1864, p. 216
CIRURGIA SEM DOR
Vilpeau e a história de uma – jul. 1868, p. 309
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CISMA
Espiritismo e – abr. 1864, p. 140
fraquezas humanas e – dez. 1868, p. 512
CISMA DO ORIENTE
comunicação com os Espíritos e – fev. 1864, p. 86
CIVILIZAÇÕES CLÁSSICAS ver também Grecos e romanos
egoísmo e – mar. 1866, p. 121
CLAIRE
progresso de um Espírito perverso e – abr. 1861, p. 193
CLAREZA, A
Espírito de Verdade, Espiritismo e – fev. 1867, p. 87
CLARIVIDÊNCIA
ação da * dos Espíritos na cura – set. 1865, p. 359
astúcia, conluio e – set. 1867, p. 399
desprendimento do Espírito e – out. 1865, p. 389
necessidade de qualquer objeto na – out. 1865, p. 389
sonambulismo e – nov. 1858, p. 472
CLARIVIDÊNCIA SONAMBÚLICA
causa da – maio 1859, p. 203
CLASSE MÉDICA
divisão da – out. 1859, p. 393
magnetismo e – out. 1859, p. 393
CLASSE OPERÁRIA
Allan Kardec e – out. 1860, p. 436, 437
influência do Espiritismo na – maio 1860, p. 203
CLASSE RURAL
aceitação das idéias espíritas na – set. 1860, p. 385
CLASSES SOCIAIS
propagação do Espiritismo e – set. 1858, p. 368
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CLASSIFICAÇÃO DOS ESPÍRITOS
base da – mar. 1958, p. 71
caracteres marcantes na – abr. 1869, p. 149
origem da – mar. 1958, p. 72
relatividade da – mar. 1958, p. 72
CLÉMENT, ERNEST
debate sobre o Espiritismo – abr. 1866, p. 163
CLEMENTE XIV
Padre Ambrósio e – jul. 1858, p. 299
CLERO
comprovação da posição do – dez. 1863, p. 486
idéias materialistas e – out. 1863, p. 397
posição do Espiritismo ante o – dez. 1863, p. 492
reprovação ao Espiritismo e – dez. 1863, p. 485
CLIMA ESPIRITUAL
conjunto de pessoas e – dez. 1862, p. 490
CLOROFÓRMIO
influência do uso de * na fisiologia e na filosofia – out.
1868, p. 409, nota
CLÓVIS
expansão do Cristianismo nas Gálias e – jul. 1862, p. 305
COBRIR-SE DE SOMBRAS
significado da expressão – maio 1868, p. 191
CODEMBERG, GÉRARD DE
comunicação com a mãe do Cristo e – abr. 1859, p. 158
condição espiritual de – jun. 1862, p. 260
espíritas imperfeitos e – jun. 1862, p. 261
Espírito perturbador e – abr. 1859, p. 158
evocação de – abr. 1859, p. 158
opinião sobre as penas futuras e – abr. 1859, p. 160
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COGUMELO GIGANTE
ciência e – ago. 1858, p. 323
COISAS ESPIRITUAIS
inteligência e concepção das – maio 1864, p. 183
sentido especial e a compreensão das – maio 1864, p. 181
CÓLERA
companhia espiritual e – maio 1868, p. 195
comunicações sobre – nov. 1865, p. 450
COLETIVISMO
formação de um mundo pelo – ago. 1868, p. 33
COLISEU, O
Dante (Espírito) e – out. 1861, p. 458
COLOMBO, CRISTÓVÃO
cartas de – ago. 1864, p. 325
descrição dos indígenas mexicanos por – ago. 1864, p. 326
COMBATE
necessidade do * e fé – jan. 1865, p. 51
COMBATE AO ESPIRITISMO
causas do – jan. 1867, p. 17
Igreja e as formas de – jul. 1864, p. 295
Luis Figuier e – set. 1860, p. 406
razões do – abr. 1862, p. 178
COMBATENTES DO ESPIRITISMO
características dos – set. 1864, p. 363
orientação aos – jan. 1860, p. 19
COMÉDIA HUMANA, A
vida do Espírito encarnado e – mar. 1867, p. 136
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COMEMORAÇÃO DOS MORTOS
comunicação coletiva e – mar. 1867, p. 119
COMETA
morada dos seres vivos e – jul. 1869, p. 303
COMETTANT, OSCAR
Allan Kardec e – dez. 1859, p. 461
descrença nos Espíritos e – ago. 1860, p. 371
COMISSÃO CENTRAL
atribuições da – dez. 1868, p. 525, 527
caixa de socorro da – dez. 1868, p. 535
composição da – dez. 1868, p. 522
direção central do Espiritismo pela – dez. 1868, p. 521
disponibilidade dos membros da – dez. 1868, p. 531
divergências na – dez. 1868, p. 523
duração da – dez. 1868, p. 534
fiscalização dos atos administrativos da – dez.
1868, p. 525
publicações a cargo da – dez. 1868, p. 534
subsistência da – dez. 1868, p. 532
COMO E POR QUE ME TORNEI ESPÍRITA
J. B. Borreau, Prof. – dez. 1864, p. 526
COMOÇÃO
mudança radical da Humanidade e – out. 1866, p. 389
vidas passadas e – set. 1866, p. 381
COMPLEXO DE CULPA
visão dos mortos e – maio 1860, p. 232
COMPOSITOR TERRA-A-TERRA
reflexo das composições do – mar. 1869, p. 135
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COMPOSTOS QUÍMICOS
geração espontânea e a formação de novos – jul.
1868, p. 291
COMTE, AUGUSTE
filosofia de – out. 1868, p. 426
COMUNA DE KOENIGSFELD
encarnação de Espíritoss inferiores na – jul. 1865, p. 292
mundo de regeneração e – jul. 1865, p. 291
mundo futuro em miniatura e – jul. 1865, p. 290
solidariedade universal e – jul. 1865, p. 290
COMUNHÃO DE IDÉIAS
estabelecimento de * entre espíritas – set. 1867, p. 384
COMUNHÃO DE PENSAMENTOS
ajuda aos encarnados e desencarnados pela – dez.
1868, p. 487
aumento da força da vontade na – dez. 1868, p. 486
conceito de – dez. 1864, p. 474; dez. 1868, p. 484
efeitos físicos e psicológicos causados pela – dez.
1868, p. 485
Jesus nos falou da importância da – dez. 1868, p. 488
relações entre encarnados e desencarnados e – dez.
1868, p. 487
reuniões religiosas e – dez. 1868, p. 487
união e – dez. 1868, p. 486
universalidade da – dez. 1869, p. 515
COMUNICABILIDADE DOS ESPÍRITOS
desafio aos materialistas e – set. 1860, p. 416
irmãs gêmeas, As, e realidade da – out. 1869, p. 421
leis naturais e – set. 1864, p. 362
possibilidade da – mar. 1867, p. 127
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racionalidade da – set. 1860, p. 410, 416; out. 1860,
p. 438; dez. 1862, p. 511
São João Crisóstomo e – fev. 1864, p. 87
utilização do médium para realização da – nov.
1869, p. 469
COMUNICABILIDADE MEDIÚNICA ver Comunicação com os
Espíritos
COMUNICAÇÃO COLETIVA
comemoração dos mortos e – mar. 1867, p. 119
processo de assimilação dos fluidos e – mar. 1867, p. 127
saturação de fluidos e – mar. 1867, p. 127
COMUNICAÇÃO COM OS ESPÍRITOS
benefícios da – set. 1867, p. 371
católicos e – set. 1862, p. 363
conversão ao Espiritismo depois da – jan. 1958, p. 48
Ermance Dufaux e – jan. 1958, p. 47
evolução das práticas da – fev. 1867, p. 70
exemplo de processo de * na China – fev. 1869, p. 59
importância da – jan. 1958, p. 44
objetivo providencial da – jan. 1869, p. 38
COMUNICAÇÃO DE MANGIN
Lápis, O – mar. 1867, p. 128
Papel, O – mar. 1867, p. 130
COMUNICAÇÃO DOS ESPÍRITOS ver Comunicação espiritual,
Comunicações mediúnicas
COMUNICAÇÃO ENTRE OS DOIS MUNDOS
segundo João Gaspar Lavater – abr. 1868, p. 151
COMUNICAÇÃO ESPIRITUAL ver também Comunicações
mediúnicas, Intercâmbio mediúnico
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abstenção da – jan. 1859, p. 49
adivinhação e – jan. 1859, p. 16
ausência de visão e – set. 1859, p. 343
características da – set. 1859, p. 347; nov. 1859, p. 424
causa da dificuldade da primeira – abr. 1865, p. 154
causa da facilidade da primeira – abr. 1865, p. 155
Chesnel, François, abade, e – maio 1859, p. 196
conseqüências do desprezo pela – abr. 1866, p. 152
considerações sobre – nov. 1859, p. 426
Espiritismo e – abr. 1859, p. 132
Espiritismo sem – abr. 1866, p. 151
Espíritos inferiores e – nov. 1859, p. 426
explicação sobre – dez. 1859, p. 520
Helvétius e a mensagem Despertai – jun. 1861, p. 286
médium e – abr. 1859, p. 146
opinião preconcebida e – maio 1859, p. 191
prós e contras da – abr. 1859, p. 160
recebimento de má – jan. 1859, p. 49
reconhecimento da * e abade D... – out. 1865, p. 395
Van Br... e – dez. 1859, p. 529
COMUNICAÇÃO PROVIDENCIAL DOS ESPÍRITOS
mediunidade e – fev. 1867, p. 89
COMUNICAÇÃO SÉRIA
instrução e – mar. 1859, p. 94
COMUNICAÇÃO(ÕES) ESPONTÂNEA(S)
Carlos IX e – dez. 1859, p. 506
Emily de Putron (Espírito) e – fev. 1865, p. 93
evocações e – set. 1859, p. 344
Gérard de Nerval e – mar. 1861, p. 139
Henri Murger e – mar. 1861, p. 137
incredulidade e * de Claudius – ago. 1867, p. 327
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Indústria, A, e – abr. 1859, p. 149
interesse das – out. 1863, p. 418
Júlio César e – dez. 1859, p. 504
Membro da família, Um, e – dez. 1859, p. 509
Olivier (Espírito) e – dez. 1859, p. 515
razões para desconfiar das – mar. 1862, p. 119
Rembrand e – dez. 1859, p. 508
Savonarola, monge, e – dez. 1859, p. 520
transmissão de – jul. 1861, p. 325
utilidade da – set. 1859, p. 345
Vicente de Paulo e – dez. 1859, p. 502
COMUNICAÇÕES APÓCRIFAS
influência das – abr. 1864, p. 143
COMUNICAÇÕES DE ALÉM-TÚMULO
detração e – mar. 1863, p. 128
revelação divina e – fev. 1863, p. 90
utilidade das – set. 1863, p. 375
COMUNICAÇÕES DIVERSAS
Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e – dez.
1859, p. 515, 518, 520; jan. 1861, p. 15, 17, 20
COMUNICAÇÕES DOS ESPÍRITOS
A... – jul. 1867, p. 310
A... T... – out. 1862, p. 423
Abelardo – abr. 1860, p. 188; mar. 1867, p. 122
Abelardo e Heloisa – maio 1858, p. 213
Abraão Lincoln – mar. 1867, p. 115
Adam Smith – jun. 1860, p. 246
Adéle – abr. 1861, p. 194
Adèle de Clérambert – out. 1867, p. 411
Adolfo, bispo de Argel – abr. 1861, p. 185; ago. 1861,
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p. 373; fev. 1862, p. 89
Adrien Berbrugguer – set. 1869, p. 382
Alfred de Musset – jun. 1860, p. 286, 287; dez. 1860,
p. 531, 559; jul. 1861, p. 328; jun. 1866, p. 246; mar.
1867, p. 122
Alfred Leroy – abr. 1861, p. 182
Alfred Musset – abr. 1859, p. 167
Allan Kardec – maio 1869, p. 221; jun. 1869, p. 257;
set. 1869, p. 374; out. 1869, p. 431; nov. 1869, p. 460,
461; dez. 1869, p. 490
Alphonse de Lamartine – abr. 1869, p. 170
Amadeus Mozart – maio 1858, p. 216, 220; maio
1859, p. 187
Anaïs Gourdon – jun. 1861, p. 270
André – fev. 1866, p. 70
André Chénier – mar. 1861, p. 117
Angèle Rouget – ago. 1862, p. 343
Anjo-da-guarda de V... – jul. 1860, p. 308
Antigo carreteiro, Um – dez. 1859, p. 510
Antoine Demeure – abr. 1865, p. 159
Antônio – nov. 1862, p. 468
Antonio B... – set. 1861, p. 394
Aquele que ontem era um homem – jul. 1864, p. 296
Assassino de Castelnaudary, Charles Dupont – fev.
1860, p. 89, 92, 101
avarento da Rua do Forno, O – jan. 1869, p. 48
Badet – jul. 1858, p. 278
Baltazar – nov. 1860, p. 497; dez. 1860, p. 546
Baltazarini – jul. 1865, p. 271
Baluze – fev. 1862, p. 74; dez. 1865, p. 506, 507, 510,
598; maio 1866, p. 196; fev. 1868, p. 75
95

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:34

Page 96

R EVISTA E SPÍRITA 1858-1869

Balzac – mar. 1867, p. 124
Barão Clootz – maio 1868, p. 216
Barbara – jan. 1867, p. 41
Barbaret – jul. 1862, p. 306; out. 1862, p. 434
Barcelona, bispo de – ago. 1862, p. 320
Basílio – dez. 1859, p. 504
Benvenuto Cellini – abr. 1859, p. 150
Béranger – jan. 1862, p. 48; mar. 1867, p. 121, 124
Bernard – out. 1869, p. 433; nov. 1869, p. 465
Bernard Palissy – abr. 1858, p. 171; ago. 1858, p. 347;
dez. 1858, p. 509
Bernardin – jun. 1862, p. 263
Bernardin de Saint-Pierre – set. 1861, p. 387; mar.
1867, p. 123
Bernardo – maio 1862, p. 188
Bertrand – jul. 1858, p. 304; mar. 1861, p. 128
bispo não-identificado – set. 1864, p. 376
Boileau – mar. 1867, p. 125
Bonnamy, pai – mar. 1866, p. 120
Bonnefond – mar. 1867, p. 124; dez. 1868, p. 503
Bossuet – ago. 1861, p. 371; mar. 1867, p. 126
Brunat – nov. 1869, p. 467
Buffon – set. 1861, p. 379, 386
Byron – ago. 1861, p. 368
Cailleux – maio 1866, p. 207; jun. 1866, p. 239
Cardeal Wiseman – jul. 1865, p. 296
Cárita – fev. 1862, p. 85; nov. 1864, p. 466; dez. 1865,
p. 472; abr. 1867, p. 179
Carlos IX – dez. 1859, p. 506
Carlos Magno – mar. 1861, p. 149
Carrière – mar. 1862, p. 123
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Casimir Delavigne – jul. 1866, p. 301; mar. 1867, p. 122
Cassimir Delavigne – ago. 1866, p. 338
Castel de Charles-Irénée, abade de Saint-Pierre – dez.
1867, p. 520
Catherine – maio 1861, p. 217
Cauvière – mar. 1860, p. 139, 141
Cazotte – jan. 1861, p. 56, 58
Cécile Monvel – set. 1863, p. 389
Celima, O tambor de Beresina – jul. 1858, p. 289
Ch. De Saint-G... – jun. 1860, p. 261
Channing – maio 1860, p. 237; ago. 1860, p. 374; nov.
1860, p. 511; set. 1869, p. 390; dez. 1869, p. 517
Charles Barbara – jan. 1867, p. 41
Charles Dupont (Espírito de Castelnaudary) – mar.
1860, p. 137
Charles Fourier – abr. 1869, p. 174
Charles Nodier – dez. 1860, p. 564, 567
Charles-Emmanuel Jean – maio 1866, p. 194
Charles-Julien Leclerc – jan. 1867, p. 49
Charlet – jun. 1860, p. 259; jul. 1860, p. 320
Chateaubriand – fev. 1860, p. 105
Claire – dez. 1860, p. 555; abr. 1861, p. 193
Clara Rivier – mar. 1863, p. 129
Clary D.... – mar. 1858, p. 97
Claudius – ago. 1867, p. 327
Clèlie Duplantier – out. 1867, p. 421; fev. 1868, p. 89;
nov. 1868, p. 445, 473; mar. 1869, p. 121; ago. 1869,
p. 350; out. 1869, p. 397, 420
Clémence Guérin – nov. 1861, p. 521
controle da lógica e razão nas – abr. 1869, p. 150
Convulsionária – maio 1860, p. 224
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Corneille – mar. 1867, p. 123
correspondente de Luxemburgo – maio 1860, p. 240
Costeau – out. 1863, p. 406; dez. 1864, p. 491
Crary D. – mar. 1858, p. 97
Cura Bizet – jun. 1868, p. 245
d’Ambel, guia de – ago. 1864, p. 327
D. – out. 1867, p. 437
D..., abade – out. 1865, p. 395
D...morre de susto dado pelo Espírito – fev. 1860, p. 99
Dante – out. 1861, p. 458
Dante Alighieri – jun. 1865, p. 260
Dauban – dez. 1868, p. 501
Davi – jun. 1862, p. 247
De Cosnac – abr. 1866, p. 173
De Courson – nov. 1868, p. 477
Dégenettes – ago. 1865, p. 315
Delphine de Girardin – ago. 1860, p. 374; out. 1860,
p. 480; nov. 1860, p. 504, 509; dez. 1860, p. 561, 563;
maio 1861, p. 238; out. 1863, p. 427; dez. 1868, p. 502
Demeure – mar. 1865, p. 119; ago. 1865, p. 341; nov.
1865, p. 450; maio 1866, p. 209; jun. 1866, p. 236, 243;
mar. 1867, p. 120; out. 1867, p. 440; nov. 1868, p. 447
Descartes – mar. 1867, p. 125
Désiré Léglise – maio 1862, p. 218
Dirkse Lammers – dez. 1859, p. 498
Dollet – nov. 1861, p. 469
Doutor Barry – out. 1868, p. 434
Doutor Xavier – mar. 1858, p. 138
Ducornet – jan. 1869, p. 51
Dupuch, bispo de Argel – fev. 1868, p. 84
E. Quinemant – out. 1867, p. 438
Ebelman – maio 1866, p. 188; set. 1866, p. 373
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Edouard Pereyre – set. 1861, p. 408
Elisabeth de França – mar. 1862, p. 139
Emily de Putron – fev. 1865, p. 93
Emma D... – mar. 1861, p. 140
Emmanuel Swedenborg – nov. 1859, p. 444
Erasto – jun. 1861, p. 278; ago. 1861, p. 355, 358,
363; set. 1861, p. 392; abr. 1862, p. 159, 178; jul. 1862,
p. 287; nov. 1862, p. 478; maio 1863, p. 223; jul. 1863,
p. 307; dez. 1863, p. 507; jan. 1864, p. 32; mar. 1864, p.
100; ago. 1864, p. 327; fev. 1865, p. 75; jul. 1865, p. 288;
fev. 1868, p. 81, 88
Erasto e Timóteo – jul. 1861, p. 322
Ernestine Dozon – out. 1867, p. 437
Esopo – mar. 1867, p. 123
Espírito batedor de Carcassonne – jun. 1866, p. 247;
ago. 1869, p. 353
Espírito dançarino – fev. 1860, p. 65
Espírito de Castelnaudary – jan. 1860, p. 57
Espírito de criança – ago. 1866, p. 329
Espírito de Verdade – abr. 1860, p. 186; mar. 1862,
p. 133; jul. 1862, p. 303; dez. 1864, p. 533
Espírito do jovem idiota – jan. 1861, p. 51
Espírito familiar – set. 1863, p. 392, 394; out.
1863, p. 430
Espírito proprietário, Um – fev. 1869, p. 79
Espírito protetor – jan. 1863, p. 48; mar. 1866, p. 126
Espírito protetor do médium – out. 1861, p. 455; jul.
1864, p. 299
Espírito protetor, Um – fev. 1865, p. 69, 77
Estelle Riquier – fev. 1860, p. 103
Eugène Scribe – out. 1861, p. 447
Eugène Sue – mar. 1867, p. 121, 126
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F. D. – fev. 1863, p. 97
falibilidade das – abr. 1869, p. 145, 150
Fátima – dez. 1858, p. 515, 519
Felícia – maio 1861, p. 240; jun. 1861, p. 282; fev.
1862, p. 88
Fénelon – jul. 1861, p. 330; out. 1861, p. 454; fev. 1863,
p. 93; jan. 1865, p. 50; mar. 1867, p. 123; fev. 1868, p. 74
Ferdinand – maio 1861, p. 241
Filha do Pêcheux – abr. 1860, p. 193
finalidade das – abr. 1869, p. 150
Flandrin – mar. 1867, p. 122
Foulon – mar. 1865, p. 111, 113
Francisco de Sales – abr. 1860, p. 190; nov. 1860, p. 515
François Arago – abr. 1862, p. 164; mar. 1867, p. 121,
124; out. 1964, p. 431
François E. – maio 1867, p. 203
François Pâris, diácono – nov. 1859, p. 455; dez.
1859, p. 532
François Riquier – ago. 1862, p. 342
François-Nicolas Madeleine – abr. 1863, p. 182;
dez. 1863, p. 495
François-Simon Louvet – mar. 1863, p. 126
Fredegunda – jan. 1864, p. 34
Frédéric Soulié – jan. 1859, p. 43; fev. 1859, p. 82
Frederico – ago. 1859, p. 327
Gabriel, anjo do Senhor – jun. 1861, p. 285
Galileu – set. 1862, p. 387; out. 1863, p. 429; set.
1868, p. 360
Gay – dez. 1868, p. 503
General Bertrand – mar. 1867, p. 120
General Brune – mar. 1867, p. 120
Gênio, O – maio 1867, p. 224
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Georges – jun. 1860, p. 260, 283; out. 1860, p. 461,
p. 463, 464, 466, 469, 471, 472, 476, 477; nov. 1860,
p. 516; jan. 1861, p. 59; fev. 1861, p. 100; maio 1861,
p. 242; jun. 1861, p. 287; abr. 1862, p. 158; jul. 1862,
p. 294; ago. 1862, p. 333, 334; out. 1863, p. 407; maio
1865, p. 211
Georges (Espírito familiar) – jun. 1860, p. 284
Georges, bispo de Périgueux – fev. 1862, p. 87
Gérard de Nerval – jan. 1861, p. 55; fev. 1861, p. 102;
mar. 1861, p. 139; jun. 1861, p. 286; jul. 1861, p. 326;
set. 1861, p. 389
Germaine – jan. 1865, p. 21
Girard de Codemberg – abr. 1859, p. 158; abr.
1862, p. 168
Glas – maio 1861, p. 224
Goethe – jun. 1859, p. 240
Gui – dez. 1865, p. 501, 504, 505
guia da senhora Mally – ago. 1859, p. 322
Guia do médium – dez. 1865, p. 488
Guilaumin – dez. 1868, p. 497
Guillaume Remone – nov. 1862, p. 443
Guttemberg – abr. 1864, p. 163, 169
H. Dozon – mar. 1866, p. 126; dez. 1868, p. 495
Hahnemann – jan. 1864, p. 30
Halévy – mar. 1869, p. 136
Hattani, elemental – mar. 1860, p. 150
Heloísa – mar. 1867, p. 122
Helvétius – jun. 1861, p. 286
Henri Mondeux – jun. 1861, p. 265
Henry – nov. 1861, p. 519
Hippolyte Fourtoul – ago. 1862, p. 346; out. 1862, p. 428
Hobach – dez. 1864, p. 488
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Hoche, general – set. 1859, p. 364
Homero, poeta grego – nov. 1860, p. 493
Horace Gridley – nov. 1858, p. 468
Humboldt – jun. 1859, p. 232; mar. 1867, p. 133
Ida Pfeiffer – mar. 1859, p. 126
Irmã Rosália – out. 1860, p. 478
J. B. D... – fev. 1861, p. 89
J. Méry – ago. 1866, p. 337
J. Sanson – maio 1862, p. 185, 187, 189; jun. 1862,
p. 240; nov. 1862, p. 477; dez. 1864, p. 486
J.J. Rousseau – mar. 1867, p. 124
Jacquard – mar. 1864, p. 124, 126
Jacques – ago. 1862, p. 323
Jacques de Molé – abr. 1864, p. 171
Jacques Latour – out. 1864, p. 416; nov. 1864, p. 444,
446, 447
Jacques Noulin – nov. 1862, p. 453
Jardin – maio 1860, p. 221
Jean de la Bruyère – abr. 1862, p. 171
Jean Jacques Rousseau – dez. 1868, p. 499
Jean Reynaud – ago. 1863, p. 347; jul. 1864, p. 300;
mar. 1867, p. 121
Jean-Jacques Rousseau – ago. 1861, p. 370
Jeannet (Espírito perturbador da Rua Noyers) – ago.
1860, p. 352
Jesus – set. 1868, p. 396
João Evangelista – dez. 1864, p. 485; fev. 1868, p. 86
João Huss – set. 1869, p. 372
João, discípulo – jul. 1863, p. 306
João, o Evangelista – abr. 1864, p. 176
Jobard – mar. 1862, p. 108, 111, 117; abr. 1863, p. 180;
dez. 1864, p. 497, 499, 500, 503, 504; abr. 1868, p. 171;
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dez. 1868, p. 502
Joinville, Amy de Loys – abr. 1860, p. 187
Joseph de Maistre – abr. 1867, p. 155
Joseph Méry – jul. 1866, p. 289
jovem camponesa e – dez. 1865, p. 487
Jules – jun. 1864, p. 229, 232, 234, 237, 239; set.
1864, p. 373
Jules Michel – abr. 1861, p. 187
Jules Morin – nov. 1860, p. 505
Jules P... – jul. 1861, p. 300
Júlia – jan. 1858, p. 42; mar. 1858, p. 42
Juliene-Marie – ago. 1864, p. 333, 335
Júlio César – dez. 1859, p. 504
L. Nivard, pai – nov. 1868, p. 463
La Fontaine – jun. 1863, p. 265
La Rochefoucault – mar. 1867, p. 125
Lacordaire – mar. 1862, p. 134; ago. 1865, p. 336; mar.
1867, p. 125, 134; fev. 1868, p. 76
Lafayette – mar. 1867, p. 121
Lafontaine – mar. 1867, p. 123
Lalouze – dez. 1864, p. 489
Lamennais – ago. 1860, p. 378; out. 1860, p. 482; nov.
1860, p. 507, 512, 518; dez. 1860, p. 566; maio 1861,
p. 240; jun. 1861, p. 284; set. 1861, p. 377, 388; dez. 1861,
p. 562; fev. 1862, p. 73, 94; mar. 1862, p. 137; abr. 1862,
p. 177; maio 1862, p. 215; jun. 1862, p. 250; jul. 1862,
p. 304; ago. 1862, p. 348; out. 1862, p. 436; maio 1863,
p. 224, 225; jul. 1863, p. 308; set. 1863, p. 387; out. 1863,
p. 428; dez. 1863, p. 518; jul. 1864, p. 297; jul. 1865,
p. 287, 290, 299, 300; mar. 1867, p. 125; fev. 1868, p. 80
Launay, visconde de – set. 1861, p. 382
Lavater – maio 1868, p. 199; ago. 1869, p. 322
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Laverdet, abade – maio 1866, p. 190
Lázaro – ago. 1860, p. 375; nov. 1860, p. 513; fev. 1862,
p. 73, 91, 92; abr. 1862, p. 176; out. 1863, p. 432; dez.
1863, p. 516
Leão X – fev. 1861, p. 100
Leclerc – maio 1867, p. 221; out. 1867, p. 436; dez.
1868, p. 502
Lemaire – mar. 1858, p. 128
Lemaire, assassino – dez. 1859, p. 474
Léon – maio 1861, p. 218
Léon de Muriane – nov. 1862, p. 473, 475
Léon J... – fev. 1861, p. 99
Lespinasse – maio 1862, p. 200
Louis David – jun. 1864, p. 229, 233
Louis Nivard – jan. 1869, p. 50
Louis-Henri – dez. 1864, p. 510, 513
Louquinho de Bayonne, O – jan. 1859, p. 32
Louvet, François-Simon – mar. 1863, p. 126
Lucas – dez. 1859, p. 505
Luís – fev. 1869, p. 74
Luís de França – mar. 1866, p. 129; maio 1866, p. 216;
fev. 1867, p. 89
Luís de França e o camponês filósofo – dez. 1865, p. 495
Luís Desnoyers – abr. 1869, p. 166, 168
Luís G... – set. 1858, p. 398
Luís XI – jun. 1858, p. 236
Luís XVI – mar. 1867, p. 120
Luos – abr. 1861, p. 195
Luta dos Espíritos para voltar ao bem e – jul. 1867,
p. 310
M*** – jun. 1860, p. 258
M. J... – set. 1859, p. 368
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M... L... – dez. 1865, p. 497, 499
Madame Staël – nov. 1858, p. 463
Makariosenagape – abr. 1868, p. 155
Malabar, viúva de – dez. 1859, p. 473
Mangin – mar. 1867, p. 128, 130; dez. 1868, p. 503
Marcillac – jun. 1861, p. 280
Mardoché R... – mar. 1861, p. 142
Mardochée – ago. 1861, p. 374; out. 1861, p. 460
Margarida – dez. 1862, p. 520, 521, 524
Margarite Aeder – fev. 1860, p. 98
Maria G... – jul. 1866, p. 261
Martin – mar. 1867, p. 125
Massillon – nov. 1860, p. 508, 517
Massilon – abr. 1861, p. 192; out. 1861, p. 457; mar.
1867, p. 126
Maximiliano V... – maio 1862, p. 201
Mehemt-Ali – abr. 1858, p. 182; nov. 1858, p. 457
Mesmer – jan. 1864, p. 21; out. 1864, p. 408; maio
1865, p. 217, 219; mar. 1867, p. 120
Meyerbeer – mar. 1867, p. 121
Michel François – dez. 1859, p. 500
Milton – abr. 1862, p. 164
Moisés, Platão e Juliano – abr. 1860, p. 191
Moki – maio 1865, p. 216; ago. 1865, p. 325; set. 1865,
p. 365; jun. 1866, p. 232; ago. 1866, p. 333
Molière – mar. 1867, p. 124
Montaigne – fev. 1868, p. 83
Moral Lavallée – abr. 1869, p. 162
Morel Lavallée – fev. 1867, p. 97; ago. 1869, p. 345
Morrison – jun. 1858, p. 256
Mulher suicida – jul. 1862, p. 295
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Não-identificado – out. 1858, p. 429; nov. 1858, p. 460;
dez. 1858, p. 507; jan. 1860, p. 30, 43; fev. 1860, p. 107;
abr. 1860, p. 185; jun. 1860, p. 263, 270; dez. 1860,
p. 549, 557; jul. 1862, p. 298; jan. 1864, p. 45; abr. 1864,
p. 159; dez. 1864, p. 490, 492; jul. 1866, p. 294; jan. 1868,
p. 47, 50; fev. 1868, p. 78; jul. 1868, p. 277
Napoleão – mar. 1867, p. 120
Negro pai César, O – jun. 1859, p. 242
Newton – mar. 1867, p. 121
Nicolas Poussin – mar. 1862, p. 131
Nivrac – maio 1862, p. 197
Novel – dez. 1860, p. 554
objetivo das – set. 1859, p. 368
Oficial do exército da Itália, Um – set. 1859, p. 362
Oficial superior morto em Magenta, Um – jul.
1859, p. 283
Olivier – dez. 1859, p. 515
Padre Ambrósio – jul. 1858, p. 300, 303
Pai Crépin, O – out. 1859, p. 412
Pai do médium – fev. 1864, p. 72
Pamphile (Espírito protetor) – jun. 1866, p. 252; ago.
1869, p. 320
parábola da avareza – abr. 1860, p. 189
Pascal – out. 1861, p. 462; maio 1865, p. 205, 209, 214;
mar. 1867, p. 125
Paul Gaimard – mar. 1859, p. 104
Paul Scarron – nov. 1860, p. 514
Pauline – mar. 1861, p. 134
Paulo – abr. 1866, p. 170
Paulo (Espírito protetor) – abr. 1862, p. 166
Paulo de Tarso – jan. 1864, p. 22
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Paulo I – mar. 1868, p. 124
Paulowitch – nov. 1865, p. 457
Pedro – jun. 1865, p. 239
Pequena Cárita – jun. 1864, p. 230, 233, 236, 241;
set. 1864, p. 374
períodos do Espiritismo e – dez. 1863, p. 507
Peyra, Dom, prior de Amilly – ago. 1861, p. 342
Philippeau – maio 1868, p. 207
Pierre Ange – ago. 1862, p. 349
Pierre Dupont – fev. 1860, p. 96
Pierre Jouty – out. 1861, p. 451
Pierre Legay – nov. 1864, p. 452, 454, 457
Plácido – dez. 1868, p. 503
Platão – mar. 1867, p. 123
Plínio, o moço – mar. 1859, p. 126
pobre Mary, A – maio 1862, p. 214
Poitevin – abr. 1859, p. 160
príncipe de Hohenlohe, abade – dez. 1866, p. 501;
out. 1867, p. 428, 433
Privat D’Anglemont – dez. 1859, p. 488, 494
provas terrestres dos homens em missão – maio
1867, p. 222
Quinemant – jun. 1867, p. 256
Racine – mar. 1867, p. 124
Rainha de Oude – mar. 1858, p. 133
Reflexões de Erasto – set. 1861, p. 397
Rembrand – dez. 1859, p. 508
Remone – nov. 1862, p. 450
Réné de Provence – fev. 1861, p. 105
Reynaud – mar. 1859, p. 110
Robert de Luzarches – abr. 1864, p. 167
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Rossini – jan. 1869, p. 53; mar. 1869, p. 127, 129
S. Swetchine – nov. 1860, p. 514
Saint-Paul, marquês de – jun. 1861, p. 262
Sam – ago. 1860, p. 359
Samaritana, suicida da, e – dez. 1859, p. 480
Samuel Hahnemann – ago. 1863, p. 351
Sanson – jan. 1863, p. 46
Santa Tereza – nov. 1860, p. 511
Santa Vitória – maio 1868, p. 208
Santo Afonso de Liguori – dez. 1858, p. 495
Santo Agostinho – fev. 1862, p. 76; mar. 1862, p. 136;
abr. 1862, p. 174, 179; maio 1862, p. 216, 225; jul. 1862,
p. 294, 295; ago. 1862, p. 324, 345; set. 1862, p. 391; jul.
1863, p. 309; ago. 1863, p. 320; nov. 1863, p. 477; nov.
1864, p. 461; dez. 1864, p. 492; jun. 1866, p. 254
São Bento – abr. 1860, p. 197; jul. 1865, p. 273; nov.
1865, p. 457; fev. 1866, p. 70
São Domingos – nov. 1861, p. 470
São João Batista – nov. 1862, p. 448, 450
São José – dez. 1863, p. 490; fev. 1868, p. 73
São Luís – mar. 1858, p. 94, 120, 123; maio 1858,
p. 218; jun. 1858, p. 235; jul. 1858, p. 275; set. 1858,
p. 395, 397; out. 1858, p. 424; nov. 1858, p. 455; dez.
1858, p. 499; jun. 1859, p. 232, 243; ago. 1859, p. 301,
325; set. 1859, p. 341; out. 1859, p. 404, 406; fev. 1860,
p. 86, 92; mar. 1860, p. 151; abr. 1860, p. 158; jun.
1860, p. 248; ago. 1860, p. 350, 365, 376; set. 1860,
p. 395; jan. 1861, p. 49; fev. 1861, p. 98; jul. 1862,
p. 288; maio 1863, p. 195, 198; nov. 1863, p. 476; jul.
1865, p. 285, 289; mar. 1866, p. 127; mar. 1867, p. 122,
126; out. 1867, p. 439; fev. 1868, p. 79, 90; ago. 1868,
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p. 340; dez. 1868, p. 503
São Luís, Santo Agostinho – jan. 1859, p. 43
São Vicente de Paulo – ago. 1858, p. 335; dez. 1859,
p. 532; abr. 1860, p. 189
Schwabenhaus – set. 1858, p. 388
Sibour – mar. 1867, p. 126
Sílvio Pellico – jan. 1869, p. 45
Simeão, por Mathieu – out. 1863, p. 424
Slener – mar. 1867, p. 127
Sócrates – mar. 1861, p. 151; mar. 1867, p. 123
Sonnet – out. 1862, p. 433; fev. 1869, p. 65
Sonnez – nov. 1865, p. 467; fev. 1867, p. 87
Staël – mar. 1860, p. 152; ago. 1861, p. 375
Suicida da Samaritana – jun. 1858, p. 259
surda-muda de nascença – mar. 1860, p. 143
Tertuliano – maio 1861, p. 231
Teu anjo-da-guarda – jul. 1862, p. 289; mar. 1863, p. 142
Teu Espírito familiar – nov. 1861, p. 520
Teu Espírito protetor – mar. 1863, p. 126
Thilorier – ago. 1860, p. 362, 373
Tua filha – fev. 1860, p. 106
Um amigo – abr. 1860, p. 195
Um dos vossos guias espirituais – set. 1868, p. 365
Um Espírito – abr. 1862, p. 164; dez. 1864, p. 495; jun.
1866, p. 227; mar. 1867, p. 131; ago. 1867, p. 336; mar.
1868, p. 142; abr. 1868, p. 186
Um Espírito – set. 1869, p. 386
Um Espírito de fé – maio 1868, p. 227
Um Espírito familiar – abr. 1860, p. 196
Um Espírito poeta – jun. 1866, p. 245
Um Espírito protetor – mar. 1863, p. 140; set. 1864,
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p. 377, 384; maio 1866, p. 212
Um Espírito travesso – mar. 1859, p. 120
Um filósofo do outro mundo – jun. 1863, p. 267
Um membro da família – dez. 1859, p. 509
Um operário do curso Lieutaud – ago. 1867, p. 330
utilidade das – dez. 1863, p. 480
V. de B. – jan. 1863, p. 45
Vaucanson – mar. 1864, p. 128; abr. 1864, p. 172
Verdade, A – mar. 1862, p. 116
Vézy – dez. 1868, p. 502
Vianey, cura d’ Ars – jul. 1863, p. 304
Vicente de Paulo – dez. 1859, p. 502
Victor Hugo, Sra. – dez. 1868, p. 501
Viennois – maio 1863, p. 222
Viennois, Philibert – maio 1863, p. 206
Vignal – mar. 1860, p. 142
Vignal, encarnado – mar. 1860, p. 131
Viúva F... – out. 1866, p. 412
Voldemar R... – nov. 1865, p. 457
Voltaire – maio 1862, p. 223; mar. 1867, p. 123
Voltaire e Frederico – ago. 1859, p. 327
Voltaire e Wolsey – set. 1859, p. 355
Vossa avó – abr. 1860, p. 197
Vosso Espírito protetor – out. 1861, p. 456
Vosso guia espiritual – set. 1865, p. 374
Vosso Guia Protetor – abr. 1862, p. 163
Vossos guias – jun. 1864, p. 230; jun. 1865, p. 240
Vossos guias espirituais – abr. 1862, p. 162
Wilhelm – nov. 1860, p. 506; maio 1861, p. 243
X... – dez. 1858, p. 491
Xavier – mar. 1858, p. 138
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Zénon – out. 1860, p. 474
Zuavo de Magenta, O – jul. 1859, p. 276
COMUNICAÇÕES ELEVADAS
bons Espíritos e – mar. 1859, p. 93
COMUNICAÇÕES ESCRITAS
Espíritos enganadores e – set. 1859, p. 351
Espíritos malévolos e – set. 1859, p. 351
oração e – set. 1859, p. 351
COMUNICAÇÕES ESPÍRITAS ver também Comunicações
mediúnicas
Abade Dégenettes e prova das – ago. 1865, p. 316
análise da razão nas – maio 1865, p. 207
batidas e – jun. 1860, p. 255
benefício das – dez. 1869, p. 523
características das – ago. 1861, p. 374
censura às – dez. 1869, p. 523
confirmação das * por Desl... – maio 1860, p. 201
consolação, esperança, alegria e – abr. 1866, p. 156
controle das – out. 1861, p. 445
critérios a serem observados para as publicações das
– jun. 1862, p. 267
dança das mesas e – jan. 1858, p. 31
diversidade das – ago. 1858, p. 326
estilo das boas – out. 1862, p. 434
evolução da forma das – ago. 1868, p. 326
finalidade das – jan. 1862, p. 30
fluidos espirituais, materiais e – fev. 1865, p. 77
forma de controle das – abr. 1864, p. 141
François Franckowski e – out. 1863, p. 418
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globo de cristal e – mar. 1860, p. 109
idéias preconcebidas e – maio 1865, p. 205
identificação do nome-tipo do grupo espiritual nas
– ago. 1865, p. 333
identificação na ordem de São Luís – ago. 1865, p. 335
identificação pessoal nas – ago. 1865, p. 335
importância da identidade dos Espíritos nas – fev.
1865, p. 76
Manual de Xéfolius, O, e – ago. 1865, p. 332
mesas falantes e – jan. 1858, p. 31
mundos habitados e – mar. 1858, p. 115
necessidade da análise-crítica das – maio 1860, p. 202
negação das – abr. 1860, p. 186
nomenclatura das – jan. 1858, p. 33
observações sobre as – dez. 1861, p. 539
origem da diversidade das – abr. 1866, p. 154
origem das provas das – ago. 1868, p. 333
posição da Igreja sobre – fev. 1865, p. 60
preservação das – maio 1865, p. 212
provas contra a realidade das – fev. 1865, p. 74
publicidade das – jan. 1862, p. 30
recusa dos Espíritos superiores às – fev. 1865, p. 77
rejeição das * é ingratidão – abr. 1866, p. 154
tiptologia e – jan. 1858, p. 30
universalidade das – nov. 1861, p. 505
valor das – out. 1860, p. 452
Vauchez e – abr. 1865, p. 176
veracidade das – fev. 1861, p. 94
COMUNICAÇÕES EXTRACORPÓREAS
opinião sobre – jun. 1858, p. 268
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COMUNICAÇÕES MEDIÚNICAS ver também Comunicações
espíritas
assistência de Espíritos superiores e – jun. 1860, p. 264
aproveitamento das más – fev. 1859, p. 60
bom-senso diante das – out. 1860, p. 447
bons médiuns e más – fev. 1859, p. 60
caráter das boas – jul. 1860, p. 327
combinação fluídica e – nov. 1862, p. 449
complexidade das – mar. 1860, p. 146
condição mental do médium e – ago. 1864, p. 327
condição para apreciação das – maio 1863, p. 218
condições e leis das – maio 1858, p. 217
critério para publicações das – maio 1863, p. 221
critérios da SPEE para aceitar as – mar. 1860, p. 114
cuidados de São Luís e – jan. 1860, p. 58
dificuldade na interpretação do pensamento – mar.
1864, p. 130
dificuldades do Espírito para realizar – mar. 1862, p. 111
difusão das – maio 1863, p. 219
dúvidas do médium dificulta – mar. 1862, p. 108
Espírito e escolha do médium para – mar. 1864, p. 126
Espírito escolhe médium para – maio 1860, p. 227
Espírito inferior recebe ajuda do mentor em – ago.
1860, p. 354
Espírito inspirado durante – jun. 1860, p. 266
Espírito se manifesta violento em – set. 1860, p. 394
Espíritos presunçosos e – maio 1863, p. 221
Espíritos pseudo-sábios e – maio 1863, p. 221
Espíritos sérios e técnicas de – ago. 1858, p. 332
evolução na qualidade das – maio 1863, p. 218
exame das * que nos são enviadas – maio 1863, p. 217
Fauvety e as – ago. 1868, p. 332
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garantia de boas – mar. 1860, p. 143
identificação do Espírito durante – fev. 1860, p. 68
importância da simpatia recíproca em – mar. 1862, p. 111
indignidade e más – fev. 1859, p. 60
influência das idéias e tradições do médium em – maio
1868, p. 200
influências nas – fev. 1859, p. 60
Jobard e as * concordantes – dez. 1864, p. 496
linguagem do pensamento em – mar. 1860, p. 145
mecanismos das – maio 1858, p. 217
meio de controlar o valor das – out. 1860, p. 449
melindres dos médiuns pelas críticas às – jun.
1862, p. 233
mensagem dada pelo avesso em – dez. 1864, p. 525
mistura de pensamentos e – maio 1860, p. 239
necessidade de bem examinar as – set. 1860, p. 425
origem das más – maio 1863, p. 217
pancadas, arranhaduras e – jun. 1858, p. 247
passos para boas – fev. 1860, p. 77
pedras de tropeço para – fev. 1859, p. 59
posição em que fica o Espírito nas – abr. 1864, p. 151
provas incontestáveis das – ago. 1868, p. 329
prudência com – fev. 1868, p. 72
prudência com as assinaturas nas – jan. 1862, p. 35
prudente reserva com as – nov. 1860, p. 492
relações fluídicas e – jul. 1866, p. 295
revelações de segredos pelas – ago. 1868, p. 328
seleção das – maio 1863, p. 219
silêncio, recolhimento e – set. 1860, p. 391
simultaneidade de – mar. 1860, p. 113; set. 1860, p. 384
SPEE recusa determinadas – set. 1860, p. 382
transmissão em cadeia e – mar. 1860, p. 145
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COMUNICAÇÕES OBSCENAS
Erasto (Espírito) e – ago. 1861, p. 356
COMUNICAÇÕES PARTICULARES
identidade dos Espíritos nas – jul. 1866, p. 292
CONCEPÇÕES DO ESPÍRITO
três grandes – mar. 1869, p. 132
CONCÍLIO DE VIENA
alma e – jun. 1863, p. 241
CONCORDÂNCIA DAS DATAS
fenômenos de ordens moral e física e – jul. 1868, p. 277
princípio da – jul. 1868, p. 277
CONCÓRDIA, A
Amardochée (Espírito) e – ago. 1861, p. 374
CONDE OTÁVIO, O
princípios da Doutrina Espírita e – jul. 1869, p. 290
CONDESSA DE MONTE CRISTO, A
idéias espíritas no romance-folhetim – maio 1868, p. 211
CONDESSA DE RUDOFSTADT
George Sand e – jan. 1867, p. 33
CONDESSA MATHILDE DE CANOSSA, A
romance legendário – fev. 1860, p. 79
CONDIÇÃO SOCIAL
tendências espirituais e – dez. 1862, p. 518
CONFERÊNCIAS DE CHAVÉE
Espiritismo e – jun. 1868, p. 255
CONFISSÃO DE FÉ
Voltaire faz sua – maio 1862, p. 223
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CONFISSÃO ESPÍRITA
Pagès e sua – dez. 1866, p. 517
CONFLAGRAÇÃO UNIVERSAL
previsão de – nov. 1868, p. 473
CONFLITO DE IDÉIAS
Espiritismo e rude prova de – jun. 1865, p. 257
necessidade e resultado do – jun. 1865, p. 257
CONFÚCIO
virtudes dos Espíritos e – jan. 1868, p. 34
CONGRESSO
constituição de – dez. 1868, p. 523
CONHECIMENTO
ensino do * e razão – mar. 1860, p. 120
Espíritos e limitações do – ago. 1860, p. 374
trabalho e conquista do – out. 1868, p. 434
CONHECIMENTO DE SI MESMO
orgulho e – jun. 1863, p. 265
CONHECIMENTO DOS ESPÍRITOS
limites do – jan. 1862, p. 38; abr. 1864, p. 153; abr.
1866, p. 146
limites naturais no – ago. 1868, p. 332
CONHECIMENTO HUMANO
transmissão paulatina do – maio 1865, p. 215
CONQUISTADOR POLÍTICO
progresso dos povos e – jul. 1862, p. 304
CONSCIÊNCIA
ação do Espiritismo sobre a – nov. 1863, p. 469
advertências da – ago. 1867, p. 336
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animais e – jul. 1860, p. 314
atividade da – out. 1869, p. 410
efeitos produzidos pela – ago. 1867, p. 336
estado de * após a morte – maio 1863, p. 223
homem e sua – abr. 1860, p. 194
intuição e voz da – set. 1863, p. 370
liberdade de * e Espiritismo – jan. 1863, p. 37
livre-arbítrio e – out. 1863, p. 431
orgulho e voz da – ago. 1867, p. 337
orgulho, humildade e – out. 1863, p. 417
rebeldia à voz da – ago. 1867, p. 336
remorso e – out. 1861, p. 457
verdadeira religião e – set. 1866, p. 353
voz da verdade e – jan. 1859, p. 42
voz interior e – dez. 1859, p. 509
CONSELHO
aproveitamento de – nov. 1860, p. 517
Espírito de Verdade e – abr. 1860, p. 186
para as mães educarem seus filhos – jul. 1864, p. 302
CONSOLAÇÃO
Espiritismo e – mar. 1861, p. 134
materialista, espírita e – jun. 1861, p. 277
CONSOLADOR
Espírito de Verdade e – set. 1867, p. 368, 376
CONSPIRAÇÃO CONTRA O GOVERNO
espíritas acusados de – set. 1862, p. 372
CONSTANTINOPLA
combate ao Espiritismo em – jul. 1864, p. 278
perseguição aos espíritas em – jul. 1864, p. 286
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quadro mediúnico na exposição de – jul. 1863, p. 287
verdadeiro Espiritismo em – jul. 1864, p. 282
CONSTITUTIONNEL E PATRIE
fenômenos de aparição – out. 1858, p. 43
CONSUELO
George Sand e – jan. 1867, p. 33
CONTEMPLAÇÕES CIENTÍFICAS
Camille Flammarion e – dez. 1869, p. 525
CONTOS DE NATAL
Taxile Delort e – mar. 1867, p. 109
CONTOS PARA AS MINHAS AMIGUINHAS
Sophie Gras e – jun. 1869, p. 261
CONTRADIÇÕES
desenvolvimento intelectual e – ago. 1858, p. 331
CONTROLE UNIVERSAL
força do Espiritismo e – maio 1864, p. 193
CONTROVÉRSIA, A
Bossuet (Espírito) e – ago. 1861, p. 371
CONVERSA ESPÍRITA
raridade e banalidade da – maio 1863, p. 218
CONVERSÃO AO ESPIRITISMO
católica confessa à Igreja sua – maio 1862, p. 210
CONVERSAS DE ALÉM-TÚMULO
Clara Rivier e – mar. 1863, p. 129
CONVERSAS MESMERIANAS
A. Bauche – nov. 1869, p. 480
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CONVICÇÃO ESPÍRITA
características da verdadeira – dez. 1869, p. 486
CONVICÇÕES
Mundo Espiritual e permanência das – jan. 1860, p. 51
CONVULSIONÁRIAS
causas das crises das – maio 1860, p. 225
seita das – maio 1860, p. 223
sofrimentos voluntários e as – maio 1860, p. 224
CONVULSÕES DA HUMANIDADE
versos de Lamartine e – jan. 1869, p. 42
CONVULSÕES SOCIAIS
objetivo das – out. 1869, p. 402
COPO
espelho mágico em forma de – out. 1864, p. 392
movimento do – jun. 1858, p. 240
CORDÃO FLUÍDICO
sono e – mar. 1860, p. 132
CORES
segunda vista e as – mar. 1864, p. 105
CORPO E O ESPÍRITO, O
poema espírita – jul. 1864, p. 302
CORPO ESPIRITUAL ver Perispírito
CORPO ETÉREO ver Perispírito
CORPO FÍSICO
agênere e – fev. 1859, p. 67
desprendimento da alma do – maio 1858, p. 195
destino da matéria do * após a morte – maio 1865, p. 184
disposições morais do Espírito e – mar. 1869, p. 101
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distinção da vida além do – fev. 1865, p. 56
Espírito sofre a influência do – jan. 1866, p. 17
faculdade de ver e – mar. 1859, p. 114
faculdades do Espírito e – mar. 1859, p. 112
habitantes de Júpiter e – ago. 1858, p. 349
indagações sobre o – fev. 1869, p. 77
materialistas, panteístas e – fev. 1864, p. 73
miasmas deletérios e morte do – nov. 1865, p. 449
momento da criação do – jan. 1862, p. 18
morte do – maio 1859, p. 175
necessidades do – jan. 1859, p. 35
necessidades do * e progresso – fev. 1864, p. 74
origem da modelagem e aperfeiçoamento do – mar.
1869, p. 99
origem do – nov. 1863, p. 444
perispírito e – abr. 1864, p. 148
princípio inteligente e – abr. 1865, p. 138
rapaz de Londres e – fev. 1859, p. 67
recém-desencarnado agradece ao seu – maio 1862, p. 186
reencarnação e influência do – abr. 1862, p. 149
renovação do * e manutenção da individualidade – fev.
1864, p. 73
separação entre * e perispírito – dez. 1859, p. 476
sonho e – jan. 1860, p. 35
sublimação da matéria e – maio 1865, p. 214
transfiguração e – mar. 1859, p. 98
utilidade da destruição do – abr. 1865, p. 139
utilidade recíproca entre * e alma – nov. 1867, p. 479
vantagem do sofrimento no – mar. 1858, p. 133
vida espiritual e – abr. 1865, p. 138
visão espiritual e – maio 1864, p. 183
120

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:34

Page 121

Í NDI CE G ERAL

CORPO FLUÍDICO
crença do Espírito na tangibilidade do – fev. 1869, p. 74
CORPO HUMANO
Allan Kardec e a origem do – jul. 1868, p. 289
CORPO SEMIMATERIAL ver Perispírito
CORPOS CELESTES
duração das revoluções dos – out. 1868, p. 431
influência que exercem no homem os – out. 1868, p. 433
influenciam a Terra – out. 1864, p. 431
leis que regem a influência recíproca dos – out.
1868, p. 432
CORPOS DA NATUREZA
composição dos – mar. 1866, p. 99
CORPOS IMPONDERÁVEIS
Natureza e – mar. 1866, p. 102
CORPOS INERTES
suspensão dos – mar. 1858, p. 86
CORPOS ORGÂNICOS
conservação e transformação dos – abr. 1865, p. 139
CORPOS PESADOS
isolamento dos – mar. 1858, p. 86
CORPOS PONDERÁVEIS
Natureza e – mar. 1866, p. 102
CORRENTES FLUÍDICAS
coisas do mundo material e – out. 1868, p. 434
Mundo Espiritual e – jun. 1866, p. 243
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CORRESPONDÊNCIA DE UM IRMÃO VIVO AO IRMÃO
B... e – abr. 1865, p. 151
expressão de fé e – abr. 1865, p. 156

MORTO

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA
A. Sabó – set. 1862, p. 381
Allan Kardec – ago. 1867, p. 353
Allan Kardec a Morhéry – jan. 1862, p. 54
Allan Kardec a Deschanel Émile – mar. 1861, p. 119
Gazette de Lyon – out. 1860, p. 433
Jobard – jul. 1858, p. 312
Não-identificado – jun. 1862, p. 251
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA
A. Gassier – set. 1862, p. 366
A. M – out. 1869, p. 427
A. Sabò – mar. 1862, p. 123
Achille R... – ago. 1860, p. 369
Angelina de Ogé – jan. 1868, p. 43
Argélia, correspondente da – mar. 1866, p. 124; jun.
1868, p. 243
Arsène Gautier – out. 1862, p. 420
assinante da Revista Espírita – jul. 1860, p. 306
B. Repos Filho – jul. 1864, p. 284
B... – abr. 1862, p. 157
Barricand – jul. 1864, p. 263
Bonnamy – mar. 1866, p. 119
Bonnamy, juiz de instrução – mar. 1866, p. 117
Borreaus – ago. 1861, p. 348
Boulogne-sur-Mer, correspondente de – fev. 1866, p. 84
Boulonais, correspondente de – abr. 1868, p. 169
Brion d’Orgeval – jan. 1860, p. 48
C. Delhez – jun. 1862, p. 256
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C... – fev. 1864, p. 85; mar. 1864, p. 102
Caen, correspondete de – maio 1868, p. 204
Canadá, correspondente do – fev. 1862, p. 78
capitão do exército da África – nov. 1868, p. 459
carta sobre a incredulidade, conclusão – fev. 1861, p. 79
Ch. L. L... – out. 1869, p. 427
Ch.Péreyra – out. 1864, p. 438
Chavaux – nov. 1864, p. 464
Conde de R... C... – jan. 1860, p. 29
Conde X... – abr. 1861, p. 189
correspondente de Sens – set. 1868, p. 357
correspondente de Varsóvia – maio 1861, p. 209
Courtois – ago. 1860, p. 371
D... – dez. 1862, p. 517
D..., condessa de Milão – set. 1860, p. 388
De Grand-Boulogne – ago. 1860, p. 343
Departamento do Haute-Marne – jun. 1864, p. 243
Dombre – out. 1862, p. 416; jun. 1864, p. 228; jun.
1867, p. 244
Dumas – jun. 1867, p. 255; maio 1868, p. 223
E. B. Labaune – ago. 1867, p. 352, 353
E. Bonnemère – nov. 1867, p. 443
E. Champneuf. – mar. 1868, p. 126
E. Edoux – ago. 1864, p. 331
Emilie Collignon – maio 1862, p. 209; jun. 1862, p. 259
Espanha, correspondente da – set. 1864, p. 357
espíritas de Lyon e de Bordeuax – set. 1862, p. 379
Euphrosine Bretal – out. 1862, p. 422
G. G... – jun. 1860, p. 258
Gauzy – maio 1862, p. 205
Grégory, Charles – jun. 1867, p. 236, 242
Gustave Zorn – out. 1869, p. 419
123

revista inidice revista 26-03-08.qxp
124

25/8/2009

13:34

Page

R EVISTA E SPÍRITA 1858-1869

Henri de Brenne – maio 1868, p. 221
Ilha Maurício, correspondente da – nov. 1868, p. 441
J. Chevalier – out. 1869, p. 429
J. Jaubert – nov. 1862, p. 467
J. Sanson. – maio 1862, p. 183
Jobard – jul. 1858, p. 309; jan. 1860, p. 47, 50; abr.
1860, p. 166; set. 1860, p. 418; maio 1861, p. 230; set.
1861, p. 402
Kratzoff – abr. 1860, p. 182
L. Guipon – mar. 1862, p. 122
Lyon, correspondente de – nov. 1864, p. 465
Macé, Jean – abr. 1867, p. 159
Manuel Gonzalez Soriano – mar. 1869, p. 104
Marius M. – jul. 1858, p. 315
Mateus – ago. 1861, p. 352
Mathieu – jun. 1860, p. 281; set. 1861, p. 398
médium de Maine-et-loire – out. 1862, p. 423
Metz, um espírita de – out. 1863, p. 436
Morhéry – abr. 1860, p. 175, 179; maio 1860, p. 214;
jun. 1860, p. 274
Nantes, correspondente de – ago. 1862, p. 331
Não-identificado – maio 1858, p. 211; dez. 1858, p. 493;
mar. 1860, p. 116; jan. 1862, p. 52; dez. 1862, p. 513
Nova Granada, correspondente de – out. 1868, p. 429
Pagès – dez. 1866, p. 517
Paris, correspondente de – nov. 1868, p. 466
Pauline Boulay – maio 1864, p. 203
Petit-Jean – set. 1868, p. 372
Pierre, professor – mar. 1860, p. 121
Porry de – jan. 1861, p. 15
Repos, advogado – jul. 1861, p. 306
Roustaing – jun. 1861, p. 253; jan. 1867, p. 54
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S... – out. 1862, p. 420
S.C. Hall – jun. 1860, p. 254
Saigon, correspondente de – out. 1864, p. 412
Saint-Ponc, abade de – jun. 1864, p. 252
São Petersburgo, correspondente de – maio 1864, p. 213
sobre a incredulidade – jan. 1861, p. 35
Sociedade Espírita de Rouen – maio 1869, p. 220; out.
1869, p. 430
Sociedade Espírita do México – jul. 1861, p. 304
T. Jaubert – jan. 1866, p. 30
Um prisioneiro – fev. 1864, p. 67
Vosgues, correspondente da aldeia dos – set. 1862, p. 373
W. de F. – mar. 1868, p. 111
Wiesbaden, correspondente de – jul. 1862, p. 284
X..., abade – nov. 1864, p. 468
CORRESPONDÊNCIAS
Allan Kardec – jan. 1859, p. 11
B... – out. 1859, p. 400
Det... – out. 1859, p. 400
dificuldades de Allan Kardec em responder todas as –
mar. 1862, p. 99
Dumas – out. 1859, p. 401
L... – ago. 1859, p. 337
Morhéry – fev. 1859, p. 80
Pierre Le Flamand – maio 1859, p. 172
Plínio – mar. 1859, p. 123
Simon M... – nov. 1859, p. 449
teor das – mar. 1862, p. 100
CORRESPONDENTES DA REVISTA ESPÍRITA
dificuldades de responder aos – nov. 1862, p. 441
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CORRIDAS DE CHANTILLY
Espiritismo e – jul. 1865, p. 275
médiuns, buena-dicha e – jul. 1865, p. 276
CORUÑA, LA, JORNAL DE BARCELONA
Auto-de-fé de Barcelona – dez. 1861, p. 552
COSMOGONIA
Lao-Tseu e – out. 1868, p. 414
COSNAC
nota sobre – abr. 1866, p. 174
COSTUMES ESPÍRITAS
estudos de – dez. 1862, p. 517
COURRIER DES ÉTATS-UNIS
letargia extática e – set. 1858, p. 386
COURRIER DU PALAIS
periódico – out. 1858, p. 432
CRÂNIO
conformação do * do feto – abr. 1862, p. 143
CRANIOSCOPIA
calota óssea e – jul. 1860, p. 297
conseqüências psicológicas da – jul. 1860, p. 298
Frenologia e – jul. 1860, p. 297
CRENÇA CEGA
superioridade dos Espíritos e – out. 1858, p. 408
CRENÇA ESPÍRITA
abjuração e – mar. 1863, p. 120
antigüidade da – out. 1859, p. 402
Cartas sobre a Religião e – set. 1869, p. 375
influência da * na música – jan. 1869, p. 53
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oficial da Criméia e – nov. 1859, p. 452
predisposição à – jan. 1869, p. 26
CRENÇA NO DIABO
fé da Igreja e – fev. 1869, p. 74
CRENÇA NO ESPIRITISMO
adepto tímido e – set. 1858, p. 370
limites da – set. 1860, p. 400
personalidade e – set. 1858, p. 366
CRENÇA NOS ESPÍRITOS
maravilhoso, sobrenatural e – set. 1860, p. 395, 399
CRENÇAS
Espiritismo e – jan. 1859, p. 17
incompreensão das coisas e – out. 1864, p. 403
razão e – jan. 1859, p. 18
religião e – jan. 1859, p. 17
respeito que se deve ter pelas – jun. 1858, p. 273
CRENÇAS DOGMÁTICAS
Espiritismo e – jul. 1859, p. 289
CRENÇAS PASSADAS
fé cega e – mar. 1867, p. 134
respeito devido às – mar. 1867, p. 134
CRENÇAS POPULARES
idéias espíritas e – set. 1868, p. 371
CRENÇAS RELIGIOSAS
idéia de Deus e formação das – abr. 1867, p. 144
perseguição e – out. 1867, p. 403
transformação das – fev. 1867, p. 69
unidade espírita e história das – out. 1863, p. 433
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CRENÇAS SUPERSTICIOSAS
prognóstico e – nov. 1867, p. 466
CRENDICES
Espiritismo e – set. 1860, p. 401
CRESCIMENTO MORAL
Humanidade e – out. 1866, p. 391
CRETINISMO
Espiritismo e – out. 1861, p. 453
lei de Deus e – out. 1861, p. 452
CRETINO
características – out. 1861, p. 451
Pierre Jouty e – out. 1861, p. 451
CRIAÇÃO
engrenagens da – jun. 1863, p. 231
CRIAÇÃO DA ALMA
doutrina da * no instante do nascimento – set.
1867, p. 372
CRIAÇÃO DIVINA
perfeição da – mar. 1864, p. 93
seres incompletos e – mar. 1864, p. 95
CRIAÇÃO DO HOMEM
Herrenschneider e – jun. 1868, p. 266
CRIAÇÃO DO UNIVERSO
Gênese e seis dias da – dez. 1863, p. 494
CRIAÇÃO DOS ESPÍRITOS
justiça divina na – abr. 1869, p. 151
CRIAÇÕES FLUÍDICAS
fenômeno das – mar. 1869, p. 115
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formas exteriores do Espírito e – mar. 1869, p. 116
mistérios do mundo invisível e – nov. 1864, p. 459
pensamento e – set. 1865, p. 349; mar. 1869, p. 115
perispírito e – mar. 1869, p. 115
sobre as – maio 1865, p. 219
CRIANÇA
abuso de confiança da – set. 1863, p. 391
amas mercenárias e – jul. 1866, p. 261
amor dos pais e – fev. 1859, p. 78
aparência inocente da – fev. 1859, p. 78
caráter real da – fev. 1859, p. 78
Deus e a criação da – jan. 1862, p. 45
educação errada incentiva a * à goludice – fev.
1864, p. 59
Espírito batedor de Bergzabern – maio 1858, p. 200
freqüência da mediunidade vidente na – set. 1865, p. 361
identificação de um Espírito de – jul. 1866, p. 294
influenciado por romance-folhetim comete suicídio –
maio 1862, p. 200
instinto incendiária em – jun. 1866, p. 221
necessidade de não aceder aos seus caprichos – fev.
1864, p. 59
notícia de uma * que criou o seu próprio idioma – nov.
1868, p. 462
possessos de Morzine e a – ago. 1864, p. 306
precoce – ago. 1866, p. 330
procedência do Espírito da – fev. 1859, p. 78
respeito da castidade na – set. 1863, p. 391
segredo da – fev. 1859, p. 77
sensualidade, egoísmo, paixões e – fev. 1864, p. 61
vidência em – set. 1866, p. 382
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CRIANÇA AFETADA DE MUTISMO
Espiritismo e – fev. 1865, p. 66
CRIANÇA E A VISÃO, A
poesia espírita – jul. 1862, p. 289
CRIANÇA ELÉTRICA
causa das manifestações físicas da – abr. 1869, p. 163
manifestações físicas e – abr. 1869, p. 160
CRIANÇA PRECOCE
lenda sobre uma – set. 1866, p. 372
CRIANÇA PRODÍGIO
exemplos de – jun. 1869, p. 265
missão da – jan. 1861, p. 38
CRIANÇA SÃO-SIMONISTA
evocação de – jun. 1865, p. 253
CRIANÇA SUICIDA
situação espiritual de uma – maio 1862, p. 202
CRIANÇAS DEFICIENTES
família com todas as – set. 1864, p. 381
CRIATURA INTELIGENTE
guerra da – jun. 1859, p. 247
CRIME IMAGINÁRIO
Espírito sofre por – mar. 1860, p. 115
homem sofre por – mar. 1860, p. 114
CRIMÉIA
Mozart, Pascal e – dez. 1869, p. 505
CRIME
julgamento divino e – mar. 1862, p. 139
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CRIMINALIDADE
repressão policial e – nov. 1864, p. 447
CRIMINOSO
caridade para com o – mar. 1862, p. 137
influência terapêutica da música sobre o – set.
1864, p. 347
perdão e misericórdia para com o – mar. 1862, p. 139
preocupação com o futuro espiritual do – mar.
1866, p. 122
CRIPTA DE SAINT-LEU
Pasquier, chanceler e – out. 1859, p. 404
CRIPTÓGAMO COMESTÍVEL
cogumelo gigante é um – ago. 1858, p. 323
CRISÁLIDA ESPIRITUAL
alma e – maio 1865, p. 184
animais e – maio 1865, p. 184
perispírito e – maio 1865, p. 184
CRISE CONVULSIVA
Valentine Laurent, obsedada e – jan. 1865, p. 19, 22
CRISE NERVOSA
passes magnéticos e – out. 1859, p. 392
CRISES
transformação da Humanidade e – out. 1868, p. 435
CRISTALIZAÇÃO MENTAL
desencarnado mantém-se em – abr. 1866, p. 173
CRISTÃOS
razões do antagonismo entre muçulmanos e – nov.
1866, p. 442
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CRISTIANISMO
Apolônio de Tiana e – out. 1862, p. 397, 409
arte espírita e – dez. 1860, p. 532
César, Clóvis, Carlos Magno e o – jul. 1862, p. 305
dogmas fundamentais do – out. 1865, p. 407
Espiritismo e – jun. 1860, p. 253; ago. 1860, p. 343; abr.
1861, p. 192; out. 1861, p. 436; abr. 1863, p. 165; nov.
1863, p. 476; jun. 1865, p. 255; fev. 1866, p. 58
Islamismo e – abr. 1858, p. 184; nov. 1866, p. 441
povo árabe e – nov. 1866, p. 433
prepostos de Jesus e – nov. 1860, p. 507
seitas do – out. 1865, p. 406
seitas que dividiram o – ago. 1866, p. 319
sobrenatural e – dez. 1861, p. 557, 560; jan.
1862, p. 45
Vienne, Lyon e – out. 1861, p. 446
CRISTO ver também Jesus
anúncio do – ago. 1863, p. 321
divindade do – jun. 1863, p. 240
Espiritismo e – jun. 1863, p. 239
Espírito Santo e – ago. 1863, p. 321
igualdade proclamada pelo – out. 1861, p. 441
lei de amor e – abr. 1865, p. 143
missão do – abr. 1865, p. 141
palavras e missão do – dez. 1863, p. 506
Rembrand e – dez. 1859, p. 508
sofrimento do – jun. 1863, p. 239
Voltaire e ataque ao – ago. 1859, p. 332
CRISTÓVÃO COLOMBO
comunicação de – ago. 1859, p. 334
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CRITÉRIO CIENTÍFICO
substituído por critério espiritista – dez. 1868, p. 539
CRITÉRIO ESPIRITISTA
artigos do primeiro número da revista – dez. 1868, p. 540
CRÍTICA
Allan Kardec e – jul. 1859, p. 264
condições e critérios para fazer – jan. 1860, p. 18
espécies de – jul. 1859, p. 269
objeções de boa-fé e – nov. 1858, p. 444
CRÍTICA AO ESPIRITISMO
opinião pessoal e – out. 1860, p. 434
CRÍTICA DA IMPRENSA
abecê do Espiritismo e – jan. 1869, p. 38
injustiça e injúria da – out. 1865, p. 420
refutação à * contra o Espiritismo – nov. 1865, p. 438
CRÍTICO DO ESPIRITISMO
características do – fev. 1860, p. 83
condições necessárias para ser – set. 1860, p. 402
ignorância que têm o – set. 1866, p. 358
CROTON TIGLIUM
indicações para uso do – nov. 1868, p. 447
pinhão-da-índia e – nov. 1868, p. 444
CRUCIFICAÇÃO
explicação para a representação fisiológica da – jun.
1869, p. 253
CRUSOÉ, ROBINSON
princípios do Espiritismo e – mar. 1867, p. 111; set.
1867, p. 387
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CRUZ, A
dissertação sobre a – fev. 1862, p. 94
CRUZADA ESPIRITUAL
ação da * contra o Espiritismo – dez. 1863, p. 512
CULPA
retorno ao Mundo Espiritual e – dez. 1860, p. 554
CULTO DOS ANTEPASSADOS
Siamora e o – mar. 1860, p. 148
CULTURA
divergência política e – ago. 1858, p. 328
divergências nas ciências e – ago. 1858, p. 328
informação e condicionamento à – ago. 1858, p. 327
CUPERTINO, SÃO
levitação e – out. 1859, p. 384; set. 1860, p. 404
CURA DE UMA FRATURA
ação fluídica na – nov. 1867, p. 472
assimilação fluídica e facilidade da – abr. 1865, p. 161
crença na obra do diabo em – set. 1865, p. 351
mecanismo da – set. 1865, p. 358
CURA DE UMA OBSEDADA EM BARCELONA
causa da suspensão das crises e – jun. 1865, p. 244
comunicação do obsessor e – jun. 1865, p. 239
condições para o êxito na – jun. 1865, p. 238
impotência da Ciência na – jun. 1865, p. 242
natureza do fluido na – nov. 1867, p. 470
CURA ESPIRITUAL
Désirée Godu e – jun. 1860, p. 275
dúvidas como se dá determinada – jun. 1860, p. 275
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CURA FÍSICA
ação fluídica na – nov. 1867, p. 469
CURA MORAL
condições para obtenção da – jun. 1865, p. 241
CURA POR UM ESPÍRITO
aposição das mãos e poder de – jul. 1867, p. 276
CURA(S)
ação da eletricidade e do calor na – set. 1865, p. 359
ação da substância fluídica na – mar. 1868, p. 131
afinidades fluídicas e – nov. 1867, p. 468
carta relatando a – jun. 1865, p. 235
causas da – jun. 1867, p. 261
Delanne e * de médium doente – maio 1865, p. 200
Désirée Godu e – maio 1860, p. 215
fatores dos quais depende a – mar. 1868, p. 130
Henri Jacob relata como realizava a sua – mar.
1868, p. 141
hôtel de la Meuse e – out. 1866, p. 416
influência mediúnica e – out. 1866, p. 418
magnetização espiritual e – set. 1865, p. 352; jun.
1867, p. 261
médium camponês realiza – out. 1866, p. 415
método especial de – mar. 1860, p. 123
modos de reparação do organismo para a – mar.
1868, p. 132
natureza da doença e possibilidade de – mar.
1868, p. 131
número de * realizadas por Jacob – out. 1866, p. 421
obtenção da – jul. 1865, p. 286
pensamento, vontade e – out. 1866, p. 418
possibilidade de imaginação na – set. 1865, p. 357
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príncipe de Hohenlohe realiza diversas – dez.
1866, p. 496
procedimentos de Jacob na realização da – out.
1866, p. 423
propriedades dos fluidos perispirituais e – set.
1865, p. 358
realizadas pela médium Désirée Godu – abr. 1860, p. 177
relato de * no grupo de Marmande – jun. 1867, p. 246
remédio espiritual * ferida – nov. 1862, p. 461
sonambulismo e – ago. 1862, p. 317
superstições e natureza da – out. 1866, p. 419
Tarragon, Tibulle e – fev. 1863, p. 95
CURA(S) INSTANTÂNEA(S)
condição necessária para obtenção da – jul. 1869, p. 279
considerações que se deve fazer sobre a – mar.
1868, p. 136
ensaio teórico das – mar. 1868, p. 129
princípios em que repousam as – mar. 1868, p. 135
princípios que regem as – mar. 1868, p. 133
realizadas por Jacob – out. 1866, p. 421
CURADOR TRIPOLITANO
Hassan, alcaide e – out. 1867, p. 418
CURANDEIRISMO
Rotonneau e prática do – ago. 1862, p. 313
CURAS DA FRANÇA
pregação do Espiritismo e – dez. 1863, p. 488
CURAS MEDIÚNICAS
diabo aumenta seu prestígio com as – nov. 1866, p. 462
Espiritismo e a repercussão das – jan. 1868, p. 17
leis naturais e limites das – nov. 1866, p. 463
136
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CURSO CONTRA O ESPIRITISMO
abade Barricand oferece – maio 1864, p. 206
padre Delaporte oferece – maio 1864, p. 210

D
D’AMBEL

exéquias do – dez. 1866, p. 525, nota do T.
morte de – dez. 1866, p. 524
D’AURÉVILLY,

BARBEY
Profetas do passado, Os – ago. 1866, p. 317

D’ORIENTE,

A.
destinos da alma – nov. 1868, p. 481

DAMIS
discípulo de Apolônio de Tiana – out. 1862, p. 396
DANÇA DAS MESAS ver também Mesas girantes
fenômeno da – jun. 1859, p. 228
DANIEL DE FOË
Robinson e – set. 1867, p. 395
DANTE
Coliseu, O, e – out. 1861, p. 458
DAVY, HUMPHRY
apóstolo do Espiritismo – jul. 1869, p. 307
DAZUR, VICTOR
opinião de Allan Kardec sobre a obra de – set.
1868, p. 395
Regimento fantástico de, O – set. 1868, p. 375
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DE GRAND-BOULOGNE
princípios de Espiritismo segundo – ago. 1860, p. 344
DÉBIL MENTAL
orações para um – jun. 1860, p. 262
DEBOCHE, O
Felícia (Espírito) e – jun. 1861, p. 282
DECADÊNCIA MORAL
segurança da ordem material e – jun. 1868, p. 251
DECÁLOGO
lei de Moisés, revelação divina e – abr. 1866, p. 144
lei do – set. 1867, p. 361
DECAPITAÇÃO
sensações de quem morre por – mar. 1858, p. 129
DECISÃO
opinião coletiva e – dez. 1868, p. 523
DEDO DE DEUS, O
fatalismo e – set. 1863, p. 392
lei do progresso e – set. 1863, p. 392
DEFENSORES DO ESPIRITISMO
Fay – fev. 1866, p. 94
Jaubert – mar. 1866, p. 116
DEFORMAÇÃO FÍSICA
causas de crianças com – set. 1864, p. 382
DEFUNTO
carta de um * a João Gaspar Lavater – abr. 1868, p. 155;
maio 1868, p. 190
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DÉGENETTES, ABADE
Arquiconfraria do Coração de Maria e – ago. 1865, p. 311
comunicação dos Espíritos – ago. 1865, p. 315
crença na aparição das almas e – ago. 1865, p. 317
mediunidade auditiva e – ago. 1865, p. 314
missão de propagação da Doutrina Espírita e – ago.
1865, p. 318
DEÍSTA
características – jan. 1867, p. 21
DÉJÀ-VUS
fenômeno de – out. 1868, p. 429
DELAGE
Espiritismo e – jul. 1868, p. 300
DELANNE
sonho de Bach e comunicação escrita da Srª. – jul.
1865, p. 273
DELANNE, GABRIEL
carta de – maio 1865, p. 197
cura instantânea de médium doente e – maio 1865, p. 200
evocação da esposa de – jan. 1863, p. 39
fenômenos de transporte e – maio 1865, p. 199
identidade de um Espírito encarnado e – jan. 1863, p. 39
mediunidade nas crianças e – out. 1865, p. 430
mesas girantes e – out. 1865, p. 429
DELAPORTE
curso contra o Espiritismo e – maio 1864, p. 210
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DEMEURE
atividade espiritual de – mar. 1865, p. 122
biografia de – mar. 1865, p. 118
comunicação de – mar. 1865, p. 119; abr. 1865, p. 159
desencarnação e encarnação de Allan Kardec e – mar.
1865, p. 120
doença de Allan Kardec e – mar. 1865, p. 120
Doutrina Espírita e – mar. 1865, p. 118
epidemia da Ilha Maurício e – nov. 1868, p. 443
felicidade de * no Mundo Espiritual – mar. 1865, p. 122
flagelos e – nov. 1868, p. 449
G..., médium vidente, e – abr. 1865, p. 159
retificação da data de comunicação de – abr. 1865, p. 160
situação de * no Mundo Espiritual – mar. 1865, p. 119
DEMISSÃO DE MALET
Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e – set.
1869, p. 394
DEMOCRACIA
maçonaria e a luta pela – abr. 1864, p. 164
DEMÔNIO
bispo de Estrasburgo e a atuação do – mar. 1864, p. 116
comunicações espíritas e – set. 1862, p. 359
conceito de – out. 1858, p. 407; abr. 1869, p. 151
curas atribuídas ao – abr. 1860, p. 178
doutrina da comunicação exclusiva do – ago. 1865, p. 315
Espiritismo e – jun. 1868, p. 254
Igreja e – set. 1862, p. 362, nota
irmão transviado e – mar. 1860, p. 148
observações sobre – fev. 1863, p. 62
significado da palavra – maio 1867, p. 192
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significado espírita da palavra – set. 1867, p. 371
teologia católica e conceito de – maio 1867, p. 192
DEMONOMANIA
Sabóia e – abr. 1862, p. 159
DERROGAÇÃO DAS LEIS
escrita direta e – out. 1859, p. 382
DESAFIOS
como o espírita deve proceder aos – ago. 1862, p. 341
DESASTRES ECOLÓGICOS
mudanças das estações climáticas e – out. 1868, p. 430
DESCHANEL, ÉMILE
André Chénier e artigos de – mar. 1861, p. 117
artigo de * contra o Espiritismo – mar. 1861, p. 107
carta de Allan Kardec para – mar. 1861, p. 119
comentários de Allan Kardec e – abr. 1861, p. 154
prejuízo dos artigos de * ao Espiritismo – mar.
1861, p. 117
resposta de * a Allan Kardec – abr. 1861, p. 153
segundo artigo de * contra o Espiritismo – mar.
1861, p. 109
DESCOBERTA DE TESOUROS
Livro dos Médiuns, O, e – dez. 1865, p. 480
DESCOBERTAS CIENTÍFICAS
inteligências ocultas e – jun. 1866, p. 238
DESDOBRAMENTO ver também Desprendimento
sensação do Espírito em – jan. 1860, p. 32
DESEMPREGO
progresso tecnológico e – mar. 1864, p. 125, 129
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DESENCARNAÇÃO ver também Morte
confusão, perturbação e – maio 1863, p. 222
despertamento após a – jun. 1860, p. 271
desprendimento difícil na – dez. 1860, p. 554
desprendimento do Espírito na – jun. 1862, p. 240
desprendimentos dos bens terrenos e – maio
1863, p. 222
Espírito revela o momento da * de S... – set. 1858, p. 382
idéias e preconceitos são conservados após a – maio
1868, p. 206
materialismo e – maio 1858, p. 195
mudança de caráter após a – dez. 1862, p. 486
perturbação logo após a – jun. 1860, p. 270
primeiras impressões do Espírito após a – nov.
1860, p. 504
relato de um momento de – jul. 1866, p. 291
revisão do passado no momento da – mar. 1862, p. 108
vida mista após a – jun. 1868, p. 248
visão espiritual da * de Cailleux – maio 1866, p. 208
DESENCARNADO(S)
conservação das idéias terrestres por orgulho do – mar.
1858, p. 137
convivência com um – jun. 1860, p. 256
cristalização mental em – abr. 1866, p. 173
encarnado convive naturalmente com – nov. 1864, p. 453
Espírito se julga atuando como médium – set.
1864, p. 379
João Gaspar Lavater e a condição do – mar. 1868,
p. 116, 152
mantém suas convicções – jul. 1860, p. 325
paixão violenta e – mar. 1858, p. 85
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poltrona vazia destinada ao – set. 1868, p. 370
razões do * se preocupar com seu corpo – fev.
1866, p. 86
testamento e – maio 1858, p. 225
vida comum entre encarnados e – nov. 1868, p. 452
vida futura e – maio 1858, p. 219
DESENHO MEDIÚNICO
análise de – dez. 1860, p. 528
antigüidade do – mar. 1864, p. 102
observações de Allan Kardec sobre – set. 1858, p. 400
DESENVOLVIMENTO DA MEDIUNIDADE
entusiasmo e – out. 1858, p. 408
racionalidade e – out. 1858, p. 408
DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL E MORAL
causas da desigualdade no – dez. 1869, p. 504
influência da educação no – dez. 1869, p. 505
DESENVOLVIMENTO MORAL
objetivo principal do – out. 1867, p. 432
DESERDADAS, AS
mudança profunda na mulher e – nov. 1869, p. 465
DESERTORES DO ESPIRITISMO
Allan Kardec e – dez. 1869, p. 483
comportamento dos – dez. 1869, p. 488
misericórdia divina e – dez. 1869, p. 492
observações sobre os – dez. 1869, p. 483
DESESPERO
efeitos do – jun. 1861, p. 273
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DESGRAÇAS COLETIVAS
causa das – out. 1869, p. 397
DESGRAÇAS ETERNAS
invigilância moral e – set. 1863, p. 357
DESIGUALDADE SOCIAL
reencarnação e – dez. 1862, p. 519
Júpiter e – abr. 1858, p. 181
DESLOCAMENTO DE OBJETOS
Squire, médium e – fev. 1861, p. 66
DESOBSESSÃO
combinação dos fluidos e – jun. 1864, p. 236
conseqüências psíquicas após a – jun. 1864, p. 242
doutrinação do obsessor e – fev. 1866, p. 63
doutrinação, oração e – jun. 1864, p. 229
força moral do doutrinador e – jan. 1864, p. 26
necessidade de dupla ação na – jan. 1864, p. 32
pregação moral na – jun. 1864, p. 230
oração coletiva e – jan. 1864, p. 33
realizada pela doutrinação do obsessor – fev. 1866, p. 64
risco do afastamento rápido do obsessor pela – jun.
1864, p. 235
vontade e – out. 1858, p. 406
DESOBSESSÃO A DISTÂNCIA
eficácia da – fev. 1866, p. 64
fatos que comprovam a eficácia da – fev. 1866, p. 65
DESPERTAI
Helvétius e dissertação – jun. 1861, p. 286
DESPERTAR DO ESPÍRITO, O, ARTIGO
Georges (Espírito) e – fev. 1861, p. 100
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DESPERTAR DO SR. LUÍS, O
reflexões sobre – abr. 1869, p. 166
DESPRENDIMENTO ver também Desdobramento
alma e – ago. 1859, p. 336
antecipado da alma – jun. 1861, p. 263
apego à matéria e – dez. 1859, p. 477
características do – jun. 1859, p. 233
conhecimento do Espiritismo e – jul. 1859, p. 286
efeitos do – fev. 1859, p. 68
experiência após * do corpo físico – abr. 1865, p. 166
fenômeno de – dez. 1859, p. 521
Foulon, Espírito, e descrição do – mar. 1865, p. 114
lucidez e prova do rápido – abr. 1865, p. 160
vida moral e – dez. 1859, p. 477
DESPRENDIMENTO DO ESPÍRITO
clarividência e – out. 1865, p. 389
corpo físico e – maio 1858, p. 195
duração do – maio 1858, p. 195
éter, clorofórmio e – ago. 1869, p. 346
forma como se dá o – mar. 1860, p. 137
João Gaspar Lavater e o – mar. 1868, p. 116
perturbação durante o – maio 1858, p. 195
sono e – out. 1868, p. 405
DESPRENDIMENTO EXTÁTICO
conceito de – nov. 1866, p. 460
DESPREOCUPADOS
significado do termo – fev. 1869, p. 64
DESQUEYROUX
discurso e – nov. 1861, p. 509
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DESTINO
interferência espiritual e – mar. 1858, p. 125
livre-arbítrio e – jul. 1868, p. 285
DESTINO DA HUMANIDADE
organização do Universo e – abr. 1867, p. 143
DESTINO DO HOMEM NOS DOIS MUNDOS
idéia de Deus e – ago. 1863, p. 324
DESTRUIÇÃO
instinto de – abr. 1862, p. 146
lei do progresso e – ago. 1864, p. 330
DESTRUIÇÃO DOS SERES VIVOS
bondade de Deus e * uns pelos outros – abr. 1865, p. 137
DESUNIÃO
maus Espíritos e – jul. 1859, p. 268
DETRATORES DO ESPIRITISMO
favorecem sua propagação – fev. 1862, p. 72
futuro dos – maio 1867, p. 212
homens de escol e – out. 1865, p. 411
precipitações dos – fev. 1866, p. 91
presunção de bom-senso dos – mar. 1866, p. 111
propaganda positiva dos – dez. 1865, p. 471
resposta a ser dada aos – fev. 1862, p. 64
Robin – fev. 1866, p. 92
DEUS
ação do pensamento de – maio 1866, p. 181
acepção da palavra – abr. 1861, p. 181
adoração a – jan. 1866, p. 22
amor a Humanidade e – mar. 1866, p. 118
antropofagia e – fev. 1866, p. 74
146

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:34

Page 147

Í NDI CE G ERAL

aparência de – maio 1866, p. 186
atributos de – maio 1866, p. 183
caráter das religiões e idéia de – set. 1867, p. 367
compreensão de * pelos Espíritos superiores – maio
1866, p. 185
concepção antropomórfica de – maio 1866, p. 182
concepção de * na primeira revelação – set. 1867,
p. 366, 367
concepção de * na segunda revelação – set. 1867,
p. 366, 367
concepção do Universo e idéia de – abr. 1867, p. 144
concepção humana de – maio 1866, p. 179, p. 183
conhecimento de * pelo homem – set. 1862, p. 387
conhecimento do princípio espiritual e perfeição de –
abr. 1865, p. 137
conquistadores políticos e – jul. 1862, p. 304
crença em * e segurança social – dez. 1859, p. 467
criação do inferno e – nov. 1862, p. 445
derrogação das leis de – jun. 1861, p. 261
descobertas da Ciência e idéias de – set. 1867, p. 386
descrentes em – jan. 1861, p. 30
doutrinas do paraíso e – mar. 1865, p. 97
druidismo e o conceito de – abr. 1858, p. 158, 162
Emmanuel Swedenborg e – nov. 1859, p. 445
esclarecimento sobre os atributos de – dez. 1860, p. 551
espíritas e mandamentos de – jan. 1865, p. 51
Espiritismo e sublimidade da idéia de – mar. 1865, p. 107
Espíritos maus e – abr. 1860, p. 159
Espíritos puros e – out. 1860, p. 473
Espíritos puros e palavra de – set. 1867, p. 360
filosofia e atributos de – mar. 1864, p. 94
fluido espiritual e comparação com – maio 1866, p. 180
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grandeza e misericórdia de – jan. 1865, p. 50
Herrenschneider e conceito de – jun. 1868, p. 264
idéia de * e crenças religiosas – abr. 1867, p. 144
idéia de * e pluralidade dos mundos habitados – nov.
1863, p. 475
inteligência, ciência e – jan. 1859, p. 43
julga o fundo e não a forma – maio 1862, p. 215
Moisés, tábuas da lei e – jan. 1865, p. 50
não-perfeição dos seres e – mar. 1864, p. 100
natureza e segredo das obras de – set. 1865, p. 369
obras divinas e grandeza de – jan. 1862, p. 46
ocultação da verdade e – mar. 1862, p. 130
onipresença de – maio 1866, p. 179
orações, religião e – mar. 1861, p. 144
ordenação da natureza das coisas e – ago. 1865, p. 331
Paulo, apóstolo e voz de – jan. 1865, p. 52
penetração nos desígnios de – abr. 1865, p. 138
pensamento humano e – maio 1866, p. 181
pluralidade dos mundos habitados e – mar. 1865, p. 97
poder curador universal e – out. 1866, p. 420
ponto de vista humano da perfeição de – abr.
1865, p. 137
prova da grandeza da idéia de – mar. 1865, p. 107
revelação direta de – set. 1867, p. 359
sacrifícios humanos e – mar. 1862, p. 137
sensação da presença de – nov. 1863, p. 446
socorros espirituais, materiais e – ago. 1865, p. 337
sorte da Humanidade e vontade de – ago. 1867, p. 342
vingança pela humanização de – ago. 1862, p. 350
visão de * pelos Espíritos inferiores – maio 1866, p. 185
vontade de – mar. 1861, p. 145
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DEUS ESPIRITUAL
religião israelita e – set. 1861, p. 414
DEUS NA NATUREZA
Camille Flammarion e – set. 1867, p. 397
DEUSES
caráter dos * egípcios – nov. 1858, p. 459
DEUSES DO PAGANISMO
Espiritismo e – maio 1861, p. 212
DEVANEIO
Alfredo de Musset – set. 1860, p. 423
DEVER MORAL
conceito de – dez. 1863, p. 516, 517
limites do – dez. 1863, p. 517
livre-arbítrio, consciência e – dez. 1863, p. 517
DEVOTAMENTO
recompensa por * desinteressado – jun. 1866, p. 233
DIA DE FINADOS
cemitério e – dez. 1862, p. 521
Charles Nodier e – dez. 1860, p. 564
comunhão de pensamentos e – dez. 1864, p. 476
desencarnados e – dez. 1860, p. 565
esclarecimentos sobre o – dez. 1860, p. 564
oração especial no – dez. 1864, p. 481
reunião comemorativa na SPEE pelo – dez. 1868, p. 483
Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e – dez.
1864, p. 473
utilidade da comemoração do – dez. 1868, p. 484
DIA DE TODOS OS SANTOS
homenagem ao – dez. 1868, p. 495
mundo visível, invisível e – dez. 1862, p. 520
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DIABO
curas mediúnicas creditadas ao – nov. 1866, p. 462
inabilidade e conversão do – maio 1864, p. 218
loucos e medo do – jan. 1859, p. 18
manifestações espíritas e o – jun. 1862, p. 230
monopólio das idéias pelo – abr. 1864, p. 167
prática da caridade pelo – nov. 1864, p. 468
realização de milagres e o – fev. 1862, p. 67
sacerdotes muçulmanos e o – ago. 1862, p. 328
visão chistosa do – fev. 1860, p. 83
DIÁLOGO COM OS ESPÍRITOS
dificuldades de se manter – maio 1862, p. 218
DIAMANTES
médium Godu produz – jan. 1862, p. 54
DIÁRIO DA BAHIA
refutação dos espíritas da Bahia e jornal – nov.
1865, p. 444
DIÁRIO DE BARCELONA, O
Auto-de-fé de Barcelona e jornal – dez. 1861, p. 551
DIDIER
escrita direta e – ago. 1859, p. 313
morte de – jan. 1866, p. 24
opiniões póstumas a respeito de – jan. 1866, p. 25
SPEE e o Espírito de – fev. 1866, p. 81
DIFICULDADES
finalidade das – maio 1865, p. 215
DILLOIS, FRANÇOIS
Espírito obsessor – out. 1858, p. 413
DILÚVIO
homem e * geológico – jun. 1859, p. 239
transformação da Terra e – abr. 1864, p. 160
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DINHEIRO
propagação do Espiritismo e – jul. 1858, p. 314
DIÓGENES
Adrien e – jan. 1859, p. 38
DIONÉIA
faculdade de pensar e – jun. 1859, p. 238
DIREÇÃO CENTRAL DO ESPIRITISMO
substituição da – dez. 1868, p. 518
DIREITO
materialismo e – ago. 1868, p. 315
materialismo e inexistência do – ago. 1868, p. 322
DIREITO CIVIL
materialismo suprime o – ago. 1868, p. 323
DISCÓRDIA
grupos espíritas grandes favorecem a – out. 1860, p. 445
DISCURSO
Allan Kardec e – out. 1861, p. 430; nov. 1861,
p. 490, 511
Bouillant e – out. 1861, p. 429
Courtet e – out. 1861, p. 428
Desqueyroux e – nov. 1861, p. 509
Lacoste e – nov. 1861, p. 506
presidente do grupo espírita de Brotteaux e – out.
1861, p. 427
Sabò e – nov. 1861, p. 477, 508
SPEE e * de encerramento – jul. 1859, p. 255
DISCURSO PÓSTUMO
Feynet, X. e * a Marc Michel – maio 1868, p. 218
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DISCURSO SOBRE A VIDA FUTURA
Channing, William Ellery e – jun. 1861, p. 245
DISCURSOS PRONUNCIADOS JUNTO AO TÚMULO DE ALLAN
KARDEC
Alexandre Delanne e – maio 1869, p. 201
Camille Flammarion e – maio 1869, p. 194
E. Muller – maio 1869, p. 203
em nome da família e dos amigos – maio 1869, p. 203
em nome dos espíritas dos Centros distantes – maio
1869, p. 201
Espiritismo e a Ciência, O – maio 1869, p. 194
Levent e – maio 1869, p. 192
DISCUSSION
jornal aberto às idéias progressistas – fev. 1866, p. 60
DISPOSIÇÕES MORAIS
Espíritos enganadores e – set. 1859, p. 344
DISPUTAS FILOSÓFICAS
sentido múltiplo dos termos e – maio 1860, p. 239
DISSEMINAÇÃO DO ESPIRITISMO
marcha ascendente e – set. 1869, p. 359
DISSERTAÇÕES ESPÍRITAS
Revista Espírita e – dez. 1860, p. 526
DISSIDÊNCIA NO ESPIRITISMO
idéias de Rigolot e – set. 1860, p. 383
DISSIDÊNCIAS
diversidade de ensino dos Espíritos e – out. 1860, p. 449
DISSIDENTES DO ESPIRITISMO
tolerância com os – fev. 1862, p. 63
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DITADOS ESPONTÂNEOS
Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e – fev.
1861, p. 98
DIVERGÊNCIA DOS ENSINAMENTOS DOUTRINÁRIOS
causas da * entre centros franceses e americanos – nov.
1869, p. 460
DIVERGÊNCIAS
causa mais comum das – dez. 1868, p. 524
como lidar com as – dez. 1868, p. 514
origens das – ago. 1858, p. 324
DIVERSIDADE DAS APTIDÕES
preexistência da alma e – jun. 1866, p. 225
DÍVIDA FINANCEIRA
Espírito evocado pede que pague sua – nov. 1860, p. 485
DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO
Abade Dégenettes e missão de – ago. 1865, p. 318
adversários cooperam com a – ago. 1862, p. 320
adversários custearam a – dez. 1868, p. 512
auto-de-fé de Barcelona e – ago. 1862, p. 319
benefícios para a sociedade com a – jan. 1867, p. 41
causas da rápida – set. 1869, p. 358
combate intelectual na – abr. 1862, p. 178
cuidados que têm os Espíritos na – jan. 1868, p. 17
Daniel Dunglas Home e – mar. 1858, p. 102
detratores favorecem a – fev. 1862, p. 72
fases da – set. 1858, p. 369
força da – set. 1858, p. 367
forma de fazer a – nov. 1868, p. 476
grupos familiares contribuem para a – jun. 1862, p. 231
imposição e – jun. 1862, p. 261
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intelectualidade, classes sociais e – set. 1858, p. 368
Jobard e a – mar. 1862, p. 114
Livraria Espírita e – nov. 1869, p. 447
mediunidade curadora e – out. 1867, p. 427
mesas girantes e – mar. 1869, p. 123
milagre e a rápida – fev. 1862, p. 70
perseguição aos espíritas e – set. 1862, p. 371
prova de identidade dos Espíritos e – jul. 1867, p. 298
prudência na – out. 1860, p. 444
reencarnação influencia a – abr. 1862, p. 152
requisitos do espírita para fazer a – nov. 1868, p. 476, 477
romance espírita favorece a – mar. 1866, p. 136
utilização das palestras na – jun. 1867, p. 250
DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA
A. Sabò – set. 1861, p. 408
C. Rey – set. 1861, p. 406
Jobard – set. 1861, p. 402
Mathieu – set. 1861, p. 398
DOENÇA
cura de – ago. 1859, p. 305
causas da – nov. 1867, p. 457
influência do médium e reaparecimento da – out.
1867, p. 429
procedência e cura da – fev. 1867, p. 86
simulação da – out. 1867, p. 425
sonho relacionado com a natureza da – jun. 1866, p. 236
três causas principais da – fev. 1867, p. 85
DOENÇA FÍSICA
obsessão e – jan. 1864, p. 27
DOENÇAS
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DOENÇAS MENTAIS
Espiritismo e – set. 1864, p. 354
DOENÇAS MORAIS
Homeopatia e – mar. 1867, p. 99
DOENÇAS ORGÂNICAS
adequação do remédio às – mar. 1868, p. 134
causas e cura das – mar. 1868, p. 131
obsessão e – mar. 1868, p. 136
DOENTE E O MÉDICO, O
poesia espírita – fev. 1863, p. 99
DOGMA
erro e – out. 1865, p. 402
eternidade das penas e – jan. 1861, p. 39
Igreja e – jan. 1863, p. 38; abr. 1863, p. 235
lei da Natureza e – dez. 1862, p. 516
reencarnação e – jun. 1863, p. 247
religiões e – mar. 1863, p. 124
DOGMA DA ETERNIDADE ABSOLUTA DAS PENAS
Doutrina Espírita e – maio 1861, p. 237
DOGMA DAS PENAS ETERNAS
Céu e o Inferno, O, e – set. 1865, p. 380
DOGMAS DA IGREJA DO CRISTO
explicados pelo Espiritismo – dez. 1866, p. 521
DOGMAS FUNDAMENTAIS
Espiritismo esclarece os – nov. 1860, p. 490
DOGMAS RELIGIOSOS
Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e – maio
1860, p. 204
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DOIS ESPIÕES RUSSOS
ação de * contra o Espiritismo – jun. 1865, p. 244
refutação de artigo publicado por – jun. 1865, p. 244
DOIS ESPÍRITOS CEGOS
comunicações dos Espíritos e – nov. 1869, p. 467
observações do presidente do grupo sobre – nov.
1869, p. 474
Sociedade de Marselha e – nov. 1869, p. 467
DOIS IRMÃOS IDIOTAS
causa do constrangimento dos Espíritos de – ago.
1865, p. 324
observações de Desliens sobre – ago. 1865, p. 323
perda da inteligência e – ago. 1865, p. 324
DÓLMEN DE ALLAN KARDEC
epígrafe no – jun. 1869, p. 249
DOM DE CURAR
origem do – out. 1866, p. 427
DOMBRE, C.
camponeses e o carvalho, Os, e – nov. 1861, p. 514
carta em defesa do Espiritismo ao Padre F... – set.
1862, p. 361
considerações sobre o Espiritismo – out. 1862, p. 412
membro honorário da SPEE – out. 1862, p. 415
ouriço, o coelho e a pega, O, e – nov. 1861, p. 516
Toutinegra, o pombo e o peixinho, A, e – dez.
1861, p. 554
DOR
igualdade em face da – dez. 1863, p. 517
insensibilidade à – jan. 1868, p. 42
perispírito e – mar. 1858, p. 129
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DOUAI
grupo espírita de – out. 1864, p. 413
DOUTRINA MORAL
verdadeira propaganda de – jul. 1865, p. 279
DOUTRINA DA ESCOLHA DAS PROVAS
Platão e o mito da – set. 1858, p. 372
DOUTRINA DA IGREJA
comunicação dos demônios e – out. 1865, p. 401
DOUTRINA DE MOISÉS
características da – set. 1867, p. 381
DOUTRINA DEMONÍACA
inadmissibilidade da – fev. 1867, p. 74
DOUTRINA DO CRISTO
características da – set. 1867, p. 381
caráter de Deus e – set. 1867, p. 367
doutrina dos Judeus e – abr. 1865, p. 141
Espiritismo e compreensão da – jul. 1865, p. 289
Sócrates, Platão e – dez. 1863, p. 481
DOUTRINA DO NADA
conseqüências da – set. 1867, p. 372
DOUTRINA DOS DRUIDAS ver Druidismo
DOUTRINA DOS JUDEUS
princípio da reencarnação e – abr. 1869, p. 153
DOUTRINA ESPÍRITA ver também Espiritismo
absolutismo, autocracia e princípios da – set. 1867, p. 387
ação dos hipócritas na – dez. 1863, p. 515
apoio material de Allan Kardec às bases da – jun.
1865, p. 227
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ateísmo, materialismo e – nov. 1863, p. 468
atuação de Allan Kardec na – set. 1863, p. 377
autoridade da – abr. 1864, p. 138
base fundamental da – out. 1869, p. 432
características da – maio 1861, p. 208; dez. 1865, p. 477
cérebro e – nov. 1859, p. 428
comércio com os Espíritos e – jan. 1869, p. 37
comportamento dos adeptos da – jun. 1865, p. 241
compreensão dos objetivos da – jun. 1865, p. 241
confirmação dos princípios da – jan. 1865, p. 18
conseqüências nas manobras da exploração da – fev.
1869, p. 69
constituição da – set. 1867, p. 382
D..., e iniciação na – nov. 1863, p. 471
direitos da mulher e – jun. 1867, p. 232
dogma da eternidade absoluta das penas e – maio
1861, p. 237
doutrina do Cristo e – abr. 1865, p. 141
doutrina druídica e – out. 1867, p. 408
E. de Pompéry e – ago. 1863, p. 331
Emmanuel Swedenborg e – nov. 1859, p. 447
ensinamentos da – out. 1867, p. 405
Espiritismo moderno e – ago. 1868, p. 342
Espírito de Verdade e bases da – jul. 1865, p. 275
expansão da – out. 1863, p. 434
expiação e bases da – ago. 1865, p. 326
filosofia, fenômenos físicos e – jun. 1861, p. 258
força moral da – jun. 1865, p. 242
formulação dos princípios da – nov. 1867, p. 453
Foulon, viúva, e – mar. 1865, p. 109
fundamentação da – jan. 1858, p. 25
garantia da perpetuidade da – ago. 1869, p. 343
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germes da – mar. 1861, p. 150
história do espírito humano e – jan. 1858, p. 25
impessoalidade da – abr. 1864, p. 139
influência da – nov. 1863, p. 467
irmãos Davenport e desenvolvimento da – nov.
1865, p. 432
livre-arbítrio e – out. 1863, p. 431
manobras realizadas contra a – dez. 1863, p. 509
materialismo e – abr. 1861, p. 153
motivo da vulgarização da – set. 1867, p. 396
pensamento e – mar. 1867, p. 101
princípio que serviu de base à – set. 1865, p. 366
princípios da – fev. 1865, p. 64
princípios da * e o livro Há uma vida futura? – abr.
1869, p. 177
princípios da * e o livro A Mulher e a filosofia Espírita
– dez. 1869, p. 520
progressos da – jul. 1865, p. 299; jan. 1867, p. 19
pureza e preservação dos princípios da – fev. 1869, p. 70
raridade dos ataques à – jan. 1865, p. 16
regra de conduta da – jan. 1867, p. 25
representação das manifestações dos Espíritos para –
dez. 1865, p. 484
ressurreição da – out. 1867, p. 406
resultados benéficos da – nov. 1865, p. 450
Últimos dias de um filósofo, Os, livro e base da – jun.
1869, p. 267
unidade da – set. 1867, p. 384
uniformidade na – dez. 1861, p. 533
universalidade do ensino e – ago. 1867, p. 320
virtudes exaltadas pela – nov. 1863, p. 462
visão do futuro e – fev. 1865, p. 60
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DOUTRINA ESPIRITUALISTA
Demeure e – mar. 1865, p. 118
DOUTRINA(S) MATERIALISTA(S)
consolações e elevado alcance da – jun. 1865, p. 235
instabilidade das – out. 1865, p. 409
pensamento e – mar. 1867, p. 100
DOUTRINAÇÃO
criança faz * de Espírito batedor – maio 1858, p. 204
cura de obsessão pela – fev. 1864, p. 70
importância da * na desobsessão – fev. 1866, p. 63, 67
orientação para se fazer a – jun. 1864, p. 233
DOUTRINAS FILOSÓFICAS
comparação do Espiritismo com – out. 1865, p. 405
Herrenschneider e as três grandes – jun. 1868, p. 260
raízes das * nos grandes pensadores – ago. 1865, p. 327
DOUTRINAS SOCIAIS
interesses materiais e as – dez. 1864, p. 523
DOZON
morte de – dez. 1866, p. 523
DRUIDAS
Espiritismo entre os – abr. 1858, p. 153
Eugène Sue e a religião dos – set. 1868, p. 390
DRUIDISMO
caridade e – abr. 1858, p. 165, 167
círculo de Abred e – abr. 1858, p. 167
círculos do – abr. 1858, p. 160
Deus e – abr. 1858, p. 162
Deus, Universo e – abr. 1858, p. 158
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Espiritismo e – abr. 1858, p. 154
inferno e – abr. 1858, p. 161
iniciados no – abr. 1858, p. 154
Justiça divina e – abr. 1858, p. 162
lei do progresso e – abr. 1858, p. 166
livre-arbítrio e – abr. 1858, p. 163
morte e – abr. 1858, p. 165
previsão espírita e – ago. 1859, p. 339
progresso espiritual e – abr. 1858, p. 164
regresso espiritual e – abr. 1858, p. 168
transmigração das almas e – abr. 1858, p. 157
tríades e – abr. 1858, p. 157
vitórias da alma e – abr. 1858, p. 164
DUAS LÁGRIMAS, AS
história de um Espírito endurecido e – maio 1862, p. 220
DUELO
conseqüências espirituais do – nov. 1862, p. 469
conseqüências humanas do – nov. 1862, p. 470
considerações gerais sobre o – nov. 1862, p. 468
Espíritos evitam um – set. 1862, p. 377
sofrimento de um Espírito que praticou o – dez.
1864, p. 515
DUENDE
convivência com o – jan. 1858, p. 40
crença no – jan. 1858, p. 40
Espíritos batedores e – jan. 1858, p. 40
Tasso e seu – maio 1864, p. 213
DUENDE FAMILIAR
Charles Nodier e – dez. 1860, p. 567
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DUFAUX, ERMANCE
avareza – mar. 1858, p. 94
comunicação espiritual e a médium – jan. 1858, p. 47
Confissões de Luís XI e – mar. 1858, p. 120
História de Joana d’Arc e – jan. 1858, p. 62
psicografia e – mar. 1858, p. 120
qualidades mediúnicas de – jan. 1858, p. 62
remédio espiritual – nov. 1862, p. 460
respeito dos Espíritos por – mar. 1858, p. 128, nota
São Luís e – jun. 1858, p. 260
DUMAS
correspondência de – out. 1859, p. 401
DUMAS, ALEXANDRE
Espiritismo no romance de – jul. 1868, p. 306
DUPLA VIDA
princípio espiritual e – dez. 1865, p. 478
DUPLA VISTA ver também Visão espiritual
ajuda de um copo para uso da – out. 1864, p. 392
aparição de um filho vivo à sua mãe e – mar. 1869, p. 112
Apolônio de Tiana e – out. 1862, p. 406
características da – dez. 1865, p. 478
cegueira e – mar. 1864, p. 103
conceito de – jan. 1858, p. 54; dez. 1858, p. 487
conseqüências do fenômeno de – mar. 1869, p. 112
constatação do fenômeno da – nov. 1867, p. 453
De Chilly e – mar. 1869, p. 111
desenvolvimento da * e magnetismso – jun. 1869, p. 246
diagnóstico de enfermidade pela – out. 1864, p. 394
espelhos mágicos e – out. 1865, p. 384
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Espiritismo, emancipação da alma e – jul. 1865, p. 281
estado sonambúlico e – mar. 1859, p. 114
faculdade inerente ao ser – out. 1864, p. 396
inspiração e – jan. 1861, p. 57
mediunidade e – out. 1864, p. 401
paixões humanas e – dez. 1865, p. 481
propriedades do fluido perispiritual e – out. 1865, p. 389
Robert Houdin e – jul. 1863, p. 282
sexto sentido e – out. 1864, p. 389
superstições em torno da – out. 1864, p. 400
DUPLA VISTA, A
Élie Berthet e – dez. 1865, p. 478; jan. 1867, p. 32
DUPLESSIS, FERNAND
Memórias de um marido de – set. 1868, p. 371
DUQUE DE ORLEANS
fenômenos espíritas e o – jan. 1864, p. 48
DUSMENIL
objetos de madeira são atraídos por – dez. 1866, p. 504
singular faculdade magnética de – dez. 1866, p. 503
DUVEYRIER, CHARLES
são-simonismo e – dez. 1866, p. 509
D’ANGLEMONT, PRIVAT

comunicação espontânea de – dez. 1859, p. 494
doutrina de Swedenborg e – dez. 1859, p. 487
evocação de – dez. 1859, p. 488, 495
perdão e – dez. 1859, p. 493
reencarnação e – dez. 1859, p. 490
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E
EBERMANN, LOUISE
sonâmbula busca tesouros escondidos – out. 1864, p. 426
ECLETISMO ESPIRITUALISTA
vontade, sensação, razão e – nov. 1863, p. 451
ECO

DE ALÉM-TÚMULO, O
Luiz Olympio Telles de Menezes e jornal – nov.
1869, p. 474
monitor do Espiritismo na Bahia e jornal – nov.
1869, p. 474

ECOS POÉTICOS DE ALÉM-TÚMULO
coletânea de poesias mediúnicas e – fev. 1867, p. 98
EDMONDS, JUIZ
conseqüências do Espiritismo e – nov. 1861, p. 523
conversa entre Voltaire e Wolsey e – set. 1859, p. 355
EDUCAÇÃO
erros graves na – fev. 1864, p. 60
finalidade da – set. 1867, p. 376
influência da * no desenvolvimento intelectual e moral
– dez. 1869, p. 505
instinto assassino e – dez. 1859, p. 516
obras de * de Hippolyte Léon Denizard Rivail – maio
1869, p. 186
EDUCAÇÃO MORAL DOS ESPÍRITOS
São Luís (Espírito) e – jul. 1865, p. 285
EFEITOS FÍSICOS ver também Manifestação física
comunicações inteligentes e – mar. 1859, p. 92
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desprezo aos – mar. 1859, p. 93
Espíritos inferiores e – jan. 1859, p. 13; mar. 1859, p. 92
jovem camponesa e – dez. 1865, p. 488
São Luiz (Espírito) e – mar. 1859, p. 93
EFEITOS MEDIÚNICOS
combinação dos fluidos nos – out. 1865, p. 415
condições para realização dos – out. 1865, p. 416
dependência do médium nos – out. 1865, p. 416
infância e – fev. 1865, p. 70
EFÊMEROS, OS
peça teatral sobre a vida terrena – jul. 1862, p. 275
EFLÚVIO FLUÍDICO
manifestações intelectuais e – abr. 1864, p. 151
EGÍPCIOS
culto aos animais e os – nov. 1858, p. 459
culto religioso e os – nov. 1858, p. 459
mumificação e os – nov. 1858, p. 460
religião e os – nov. 1858, p. 458
EGITO ANTIGO
Espiritismo e – abr. 1858, p. 186
EGOÍSMO
ação do Espiritismo sobre – fev. 1865, p. 64
bons Espíritos e – mar. 1859, p. 95
casamento e – fev. 1864, p. 65
castigo pela prática do – dez. 1860, p. 555
conceito de – mar. 1859, p. 95
considerações sobre – set. 1865, p. 376
desliga o homem do Céu – maio 1868, p. 194
dever de procurar o pobre e – ago. 1865, p. 338
espíritas propriamente ditos e – dez. 1869, p. 486
fé cega e – jul. 1869, p. 275
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herança terrena, pobre e – ago. 1865, p. 337
história da Humanidade e – fev. 1862, p. 61
idéias materialistas e – dez. 1863, p. 482
igualdade, fraternidade, liberdade e – jul. 1869, p. 272
influência do * na sociedade – jul. 1865, p. 291
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
166

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:34

Page 167

Í NDI CE G ERAL

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 DAALMA
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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ENFERMIDADE CONGÊNITA
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
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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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Espiritismo e as categorias de – out. 1860, p. 443
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
motivo que leva as pessoas a se tornarem – fev.
1869, p. 65
necessidade de amadurecimento para ser – maio
1864, p. 205
número de * na França – dez. 1865, p. 485
objetivo do – set. 1867, p. 379
razão da calma do * ante a morte – fev. 1865, p. 60
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
significado do isolamento do – jul. 1866, p. 265
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tarefas do – ago. 1865, p. 310
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
A. Sabó e os – set. 1862, p. 381
exemplo dos – out. 1861, p. 444
ESPÍRITAS DE CONSTANTINOPLA
comportamento dos * ante flagelo da cólera – nov.
1865, p. 446
ESPÍRITAS DE ILLIERS
relatório do Quômes de Arras sobre – jul. 1867, p. 288
ESPÍRITAS DE METZ
Allan Kardec e – set. 1861, p. 404
carta de Jobard sobre os – set. 1861, p. 402
ESPÍRITAS DE PARIS
exortação aos – mar. 1862, p. 135
ESPÍRITAS LIONESES
banquete oferecido a Allan Kardec pelos – out.
1860, p. 440
ESPÍRITAS PARISIENSES
contribuição financeira e – fev. 1862, p. 85
prazeres e – nov. 1862, p. 477
ESPÍRITAS RUSSOS
conselhos de Santo Agostinho aos – maio 1862, p. 217
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ESPIRITISMO ver também Doutrina Espírita
ação da cruzada espiritual contra o – dez. 1863, p. 512
ação do * sobre a matéria inerte – jan. 1859, p. 22
ação do * sobre as consciências – nov. 1863, p. 469
ação do * sobre maus arrastamentos – mar. 1865, p. 132
ação do * sobre o egoísmo – fev. 1865, p. 64
adeptos anônimos e propagação do – jan. 1860, p. 53
adquiriu o estado de filosofia – set. 1868, p. 372
adversários apressam a depuração do – jun. 1865, p. 258
adversários da idéia espírita e vulgarização do – nov.
1863, p. 474
adversários do – set. 1858, p. 366; jun. 1859, p. 213,
225; set. 1860, p. 399, 400; jul. 1861, p. 321; out. 1861,
p. 434; nov. 1861, p. 493; fev. 1863, p. 76; mar. 1863,
p. 112; abr. 1865, p. 149; maio 1865, p. 185; fev.
1866, p. 88
alavanca para combate ao preconceito – nov. 1868, p. 473
Alemanha e – set. 1860, p. 385
aliança do * com a filosofia – set. 1863, p. 359, 364
alienação mental e – fev. 1863, p. 79
Allan Kardec e a criação do – fev. 1862, p. 79
Allan Kardec e organização do – dez. 1861, p. 528
Allan Kardec e progresso do – jul. 1859, p. 270
alma e – jun. 1863, p. 240
analogia entre o * e a cólera – nov. 1865, p. 444
ancianidade do – jan. 1869, p. 33; fev. 1869, p. 60
Antigo e Novo Testamentos e – nov. 1865, p. 465
Antiguidade e conhecimento do – abr. 1858, p. 153
Antiguidade e universalidade dos ensinos do – abr.
1858, p. 154
aparições e – jul. 1863, p. 280
apóstolos do – set. 1861, p. 418
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aprendizado do – jul. 1859, p. 261
Argélia e – dez. 1863, p. 483
argumento terrível contra o, Um – maio 1863, p. 210
argumentos persuasivos do – nov. 1863, p. 469
arte cristã e – dez. 1860, p. 532
artes e – out. 1866, p. 407
artes, As, – jan. 1869, p. 51
artigos contra o – jun. 1863, p. 236
aspecto triplo do – abr. 1864, p. 148
astúcia, imaginação, intervenção diabólica e – nov.
1863, p. 457
ataques ao – set. 1863, p. 373; dez. 1863, p. 505
aurora do – out. 1863, p. 400
autoria do – maio 1859, p. 202; abr. 1866, p. 153
auxiliar da religião – out. 1859, p. 384
base do – maio 1859, p. 205; set. 1861, p. 409; dez.
1863, p. 484
benefícios do – jun. 1861, p. 256, 274, p. 276; out.
1861, p. 435; fev. 1863, p. 97; mar. 1863, p. 103
Benoît e – nov. 1863, p. 470
Bibliografia Católica, A, contra o – jan. 1861, p. 24
bispo de Argel e – mar. 1863, p. 137
Bouché de Vitray, médico e considerações sobre o –
nov. 1861, p. 480
busca qualidade e não quantidade de adeptos – maio
1866, p. 191
C*** e algumas palavras sobre – jan. 1863, p. 32
C. Tschokke e – out. 1964, p. 400
Cagliostro, Mesmer, mesas girantes e – nov. 1863, p. 455
calúnia e – mar. 1863, p. 106
caracteres do – maio 1859, p. 205; maio 1863, p. 218;
jul. 1863, p. 290; mar. 1866, p. 112; set. 1869, p. 358
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caráter dos novos ataques contra o – dez. 1863, p. 507
caráter progressivo do – dez. 1868, p. 514
caridade cristã e – jul. 1858, p. 318
casas de alienados e – maio 1865, p. 203
cataclismo das instituições sociais e – maio 1865, p. 210
categorias de – jan. 1864, p. 39
católicos e dificuldades para a conversão ao – dez.
1860, p. 559
causa da penetração do * nos campos – nov. 1863, p. 454
causa do ataque de Georges Gandy ao – jan. 1861, p. 29
causas da força do – nov. 1861, p. 492
causas de certos males da Humanidade e o – dez.
1862, p. 493
causas do triunfo do – maio 1863, p. 236
causas que devem assegurar o futuro do – out.
1860, p. 449
cenas de combate ao – abr. 1868, p. 174
chamados para o – jun. 1861, p. 280
chamas eternas e – set. 1861, p. 398
charlatães e – jun. 1863, p. 254
charlatanismo e – nov. 1865, p. 436; fev. 1869, p. 70
Charles Fourier e – ago. 1863, p. 316
chave dos fenômenos espíritas e – jul. 1865, p. 270
Chavée e o – jun. 1868, p. 255
chorar pelos mortos e veracidade do – mar. 1865, p. 112
ciência da revelação e – jan. 1858, p. 23
ciência e – jan. 1859, p. 22; mar. 1859, p. 100; fev.
1863, p. 82
ciência nova e – ago. 1858, p. 322
ciência oficial e – jun. 1859, p. 226
ciência positiva – nov. 1864, p. 429, 434
ciência que tem os seus escolhos – out. 1860, p. 448
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ciências e – abr. 1862, p. 151
ciências filosóficas e união com – set. 1863, p. 358
circunspecção e – nov. 1859, p. 426
circunstâncias para expansão do – jan. 1864, p. 40
classes mais esclarecidas da sociedade e adesão ao –
out. 1860, p. 435
classes sociais e penetração do – set. 1858, p. 370
clero e posição do – dez. 1863, p. 492
clero e reprovação do – dez. 1863, p. 485
codificado mas não completo – dez. 1866, p. 495
colégio de Chartres faz debate sobre o – abr.
1866, p. 163
combatentes do – nov. 1858, p. 444; jan. 1860, p. 17
como a Bíblia é interpretada pelo – mar. 1860, p. 117
como atacar o – set. 1860, p. 416
como convém ser mártir do – jun. 1862, p. 265
como proceder aos ataques ao – set. 1862, p. 379
comportamento da imprensa diante do – jul. 1868, p. 295
comportamento do – dez. 1863, p. 491
compreensão do * e ensino dos Espíritos – maio
1863, p. 218
comunicações espíritas e – abr. 1859, p. 132
conceito de – maio 1859, p. 205; ago. 1859, p. 300; fev.
1862, p. 63, 74; jul. 1869, p. 281; set. 1869, p. 359
conceito de fraternidade amplia-se no – out. 1866, p. 394
condição da mulher segundo o – jan. 1866, p. 18
condições necessárias para ser crítico do – set.
1860, p. 402
conflito de idéias e – jun. 1865, p. 257
conhecimento do futuro e – jul. 1865, p. 277
consequências do – jul. 1865, p. 296
conseqüências benéficas do – jun. 1865, p. 233
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conseqüências da especulação do – jul. 1865, p. 277
conseqüências das críticas ao – jul. 1868, p. 295
conseqüências do – maio 1859, p. 207; jul. 1859, p. 260;
dez. 1859, p. 467; out. 1865, p. 403
conseqüências dos sermões contra o – nov. 1863, p. 454
conseqüências morais e – nov. 1861, p. 495; abr.
1866, p. 159
considerações sobre – jul. 1859, p. 269
considerações sobre o futuro do – jan. 1868, p. 20
consolação e – jan. 1859, p. 17; mar. 1861, p. 133
Constantinopla e o verdadeiro – jul. 1864, p. 282
constituição transitória do – dez. 1868, p. 504
contraditores e progresso do – jan. 1860, p. 16
controle universal e força do – maio 1864, p. 193
correção dos defeitos e ação do – set. 1865, p. 375
correspondência das almas entre si e – jul. 1868, p. 302
corridas de Chantilly e – jul. 1865, p. 276
credo religioso do – dez. 1868, p. 494
crença nas verdades da religião e – nov. 1863, p. 465
crença no perispírito, na reencarnação e – jun.
1868, p. 258
crenças dogmáticas e – jul. 1859, p. 289
crenças populares e – set. 1860, p. 401; set. 1868, p. 371
crescimento do – out. 1861, p. 433
crescimento numérico do – set. 1866, p. 359
crescimento ou declínio do – jan. 1865, p. 14
cretinismo e – out. 1861, p. 453
Cristianismo e – jun. 1860, p. 253; ago. 1860, p. 343; abr.
1861, p. 192; out. 1861, p. 436, 443; abr. 1863, p. 165;
nov. 1863, p. 476; jun. 1865, p. 255; fev. 1866, p. 58
Cristo e – jun. 1863, p. 239
critério da unidade atual do – jun. 1865, p. 258
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curas da França e pregação do – dez. 1863, p. 488
curso contra o – maio 1864, p. 206
Daniel Dunglas Home e propagação do – mar.
1858, p. 108
De Grande-Boulogne e os princípios – ago. 1860, p. 344
defensores do – abr. 1865, p. 143
defesa em favor do – out. 1863, p. 436
definição de – jan. 1869, p. 32
degraus do trono e – mar. 1864, p. 119
Delage e – jul. 1868, p. 300
descoberta dos adversários do – jun. 1859, p. 213
desenvolvimento do * em Paris – jan. 1865, p. 17
despertar da Antiguidade e o moderno – mar. 1858, p. 94
despertar das inteligências e – fev. 1868, p. 87
despesas com o – dez. 1868, p. 531
destino dos detratores do – dez. 1863, p. 485
destino providencial do – mar. 1863, p. 109
destrói o fanatismo e a incredulidade – out. 1866, p. 406
destruição do materialismo e – jan. 1859, p. 17
detratores e – mar. 1863, p. 108
deuses do paganismo e – maio 1861, p. 212
deve ser provado por milagres? – fev. 1862, p. 66
diante da História e da Igreja – jan. 1868, p. 20
diferença entre Espiritualismo e – abr. 1869, p. 152
dificuldade de aceitação do – dez. 1862, p. 501
dificuldades do – set. 1859, p. 341
diminuição dos casos de loucura e – maio 1865, p. 203
diminuição dos negadores do – fev. 1865, p. 62
dinheiro e propagação do – jul. 1858, p. 314
discernir o que é forma e fundo do – dez. 1868, p. 538
discurso de Victor Hugo e – fev. 1865, p. 91
Discussion, jornal, e – fev. 1866, p. 55
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distância que separa a crença íntima do – jul. 1866, p. 288
divergências no – ago. 1858, p. 322, 324
divulgação do – dez. 1861, p. 530; nov. 1863, p. 474;
nov. 1868, p. 476
donativo de dez mil francos para o – mar. 1860, p. 112
Doutrina do Cristo e – jul. 1865, p. 289
Druidas e – abr. 1858, p. 153; out. 1867, p. 406
dúvidas da religião e – set. 1863, p. 375
eclosão do * e Daniel Dunglas Home – set. 1863, p. 385
Edmonds, juiz e conseqüências do – nov. 1861, p. 523
efeito moralizador do – mar. 1865, p. 132
Egito antigo e conhecimento do – abr. 1858, p. 186
elemento espiritual e – set. 1869, p. 357
Émile Deschanel, artigo de, contra o – mar. 1861, p. 107,
109, 117
Émile Deschanel, prejuízo dos artigos de, ao – mar.
1861, p. 117
Émile Deschanel, segundo artigo de, contra o – mar.
1861, p. 109
Emmanuel Swedenborg e – ago. 1863, p. 316
ensinamentos do – jul. 1863, p. 295; mar. 1865, p. 125;
ago. 1865, p. 303, 304; nov. 1865, p. 440
entendimento do sobrenatural e – jan. 1862, p. 47
enterro do – fev. 1866, p. 87
epidemia e – jun. 1863, p. 246
era da perseguição ao – set. 1862, p. 371
era nova e – ago. 1867, p. 346
erro dos que condenam o – mar. 1865, p. 131
esboço e princípios gerais do – jun. 1865, p. 230
escolhos do – fev. 1859, p. 55; jan. 1865, p. 52
escrita direta e – ago. 1859, p. 309
escritores contemporâneos e – ago. 1863, p. 318
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especulação e – jun. 1863, p. 243
esperança e consolação que dá o – maio 1862, p. 208
espíritas e a origem do – fev. 1862, p. 69
espíritas que prejudicam o – mar. 1858, p. 140
Espírito maligno e – out. 1862, p. 428
Espíritos enganadores e – set. 1859, p. 341
Espíritos maus e ação do – jun. 1865, p. 243
Espíritos superiores e sustentação do – maio 1865, p. 218
espiritualismo e – maio 1860, p. 238
estabilidade do – fev. 1865, p. 61
estado de emancipação da alma e – jul. 1865, p. 281
Estados Unidos e – set. 1858, p. 367; maio 1864, p. 200
estatística de adeptos do * na França – jun. 1864, p. 247
estudo da Antigüidade e – nov. 1865, p. 466
estudo mediúnico e consolações do – abr. 1865, p. 150
eternidade das penas e – ago. 1861, p. 370
exame do progresso do – fev. 1865, p. 61
exemplos da ação moralizadora do – nov. 1863, p. 464,
468, 469
exemplos da reforma moral e – mar. 1865, p. 131
exército e o estudo do – maio 1862, p. 199
explicação dos sonhos e – jul. 1865, p. 281
explicação para a propagação do – fev. 1865, p. 63
exploração do – jul. 1861, p. 313
fábula e a crença no – set. 1858, p. 366
falta de conhecimento dos adversários do – set.
1860, p. 400
falta de lógica nos argumentos dos adversários do – set.
1860, p. 399
família e – dez. 1865, p. 510
fases da propagação do – set. 1858, p. 369
fatalidade não é negada pelo – jul. 1868, p. 279
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fatos materiais e – abr. 1866, p. 159
fatos, teorias e – jul. 1863, p. 292
favorece a transformação moral – set. 1864, p. 354
fazer o bem sem ostentação e – out. 1863, p. 417
fé cega e – set. 1869, p. 360
fé dos materialistas obstinados e – nov. 1863, p. 458
fé, esperança, caridade e – jun. 1863, p. 247
felicidade e – jan. 1860, p. 21; mar. 1861, p. 134; set.
1861, p. 413
felicidade moral e – maio 1864, p. 205
fenômenos do – jun. 1859, p. 227
festa de Natal e – abr. 1863, p. 184
filosofia do – jan. 1861, p. 46
filosofia e – jun. 1862, p. 263
filosofia, conhecimentos usuais e – jan. 1866, p. 49
filosofias materialistas e – set. 1858, p. 364
finalidade do – jul. 1859, p. 274; fev. 1862, p. 62
fisiognomonia e – jul. 1860, p. 302
força da ação do – jan. 1867, p. 18
força da propagação do – set. 1858, p. 367
força e futuro do – fev. 1869, p. 71
forças da natureza e – out. 1859, p. 421
formação de classe distinta no – jul. 1866, p. 274
formas como foi visto o – set. 1858, p. 363
formas distintas de se adotar o – jul. 1866, p. 288
França e – dez. 1859, p. 485
França e – dez. 1859, p. 485; jul. 1864, p. 285; maio
1866, p. 192
franco-maçonaria e – abr. 1864, p. 169, 170
François Arago e – jun. 1859, p. 236
Frederico e – ago. 1859, p. 331
frenologia e – abr. 1862, p. 141
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fusão do catolicismo com o – set. 1862, p. 364
futuro e o – jun. 1859, p. 236; set. 1859, p. 370; ago.
1860, p. 376; fev. 1868, p. 81
G..., família de, e – set. 1859, p. 377
Gazette de Lyon e – out. 1860, p. 427
Georges Gandy e ataque ao – jan. 1861, p. 24
gérmen das verdades e – set. 1867, p. 365
golpe de vista sobre o – abr. 1865, p. 144
graça descida sobre a Terra – dez. 1864, p. 488
grandeza e profundeza do – maio 1868, p. 201
Hermès refuta as críticas ao – mar. 1866, p. 136
Herrenschneider e resumo dos princípios do – jun.
1868, p. 260
Hillaire de Sonnac e – mar. 1865, p. 124
história de um asno e – maio 1863, p. 210
histórico do – out. 1859, p. 409
horrores do – mar. 1863, p. 119
idéia de Deus e – mar. 1865, p. 107
idéias espíritas e – ago. 1863, p. 322
idéias espiritualistas e * racional – out. 1863, p. 434
idéias progressivas e – jul. 1868, p. 276
idéias religiosas e – jan. 1859, p. 17; jul. 1859, p. 289
ignorância dos homens e – abr. 1860, p. 169
Igreja e – jan. 1863, p. 38; ago. 1863, p. 319
Igreja francesa e – maio 1866, p. 190
impessoalidade do – maio 1864, p. 194
importância do * para a vida da alma – mar. 1867, p. 133
impossibilidade da metempsicose e – nov. 1863, p. 459
impotência da Religião e – dez. 1863, p. 486
imprensa e propaganda do – set. 1858, p. 365
incredulidade e – jul. 1859, p. 259
incrédulos e – mar. 1861, p. 114
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inexistência da SPEE e – abr. 1860, p. 162
inferno não é admitido pelo – set. 1864, p. 366
influencia a estrutura social – out. 1860, p. 450
influência do – out. 1861, p. 443
influência do * sobre a música – mar. 1869, p. 135
influência do * sobre os ouvintes da música – mar.
1869, p. 135
influência do * sobre Rossini em nova existência – mar.
1869, p. 136
influência moralizadora do – set. 1862, p. 372; nov.
1865, p. 449
Inglaterra e – jun. 1860, p. 252
iniciação do N. G. Bach no – jul. 1865, p. 269
inimigos do – nov. 1861, p. 495
interdição oficial do – nov. 1863, p. 463
intolerância e perseguição ao – abr. 1868, p. 174
irmãos Davenport e – fev. 1866, p. 90
Islamismo e – nov. 1866, p. 443
Jean Reynaud e – ago. 1863, p. 316, 320
Jean-Jacques Rousseau e – ago. 1861, p. 370
Jesus e – fev. 1860, p. 107
João Gaspar Lavater e sua opinião sobre o – maio
1868, p. 199
jornal de psicologia experimental, O, e – jul. 1863, p. 290
jornal Solidarité e o – jun. 1868, p. 250, 253
Judas, Os, do – jun. 1865, p. 256
julgado como uma associação tenebrosa – mar.
1866, p. 112
julgamento do caráter do – fev. 1862, p. 68
Lamennais e – dez. 1861, p. 564
Lang, Tibulle, e carta sobre o – jan. 1863, p. 30
Lao-Tseu e – out. 1864, p. 418; out. 1868, p. 416
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lei de Deus, lei de Moisés e – set. 1861, p. 408
leis da mediunidade e – nov. 1865, p. 465
Léon L...e – jun. 1861, p. 275
levitações e – out. 1859, p. 384
liberdade de consciência e – jan. 1863, p. 37; maio
1863, p. 205; fev. 1868, p. 95
liberdade de exame do – out. 1865, p. 404
livre-arbítrio e – jan. 1859, p. 22
livro de Codemberg e – abr. 1859, p. 160
Livro dos Espíritos, O, e – mar. 1863, p. 117
lógica abriu o caminho do – fev. 1862, p. 72
lógica dos adversários do – maio 1865, p. 185
loucura e – jan. 1859, p. 18; jun. 1860, p. 277; fev. 1863,
p. 59, 80; jun. 1863, p. 238; jul. 1866, p. 284
loucura, charlatanismo e – dez. 1865, p. 482
loucura, profilaxia e – fev. 1863, p. 86
luz do – jul. 1859, p. 279
magnetismo e – mar. 1858, p. 148; set. 1858, p. 366;
out. 1858, p. 421; dez. 1862, p. 526; jun. 1867, p. 261,
262, 264; nov. 1867, p. 470; jan. 1869, p. 28
males da Terra e – mar. 1861, p. 133
males que pode produzir o – jul. 1864, p. 292
marcha do – dez. 1858, p. 527
mártires do – abr. 1862, p. 174
materialismo e – dez. 1859, p. 467; set. 1860, p. 398;
jan. 1861, p. 56; nov. 1861, p. 512; jan. 1863, p. 36;
fev. 1863, p. 91; jun. 1863, p. 241; set. 1863, p. 375;
ago. 1865, p. 307
máximas do – out. 1860, p. 434
médicos, homens de ciência e – out. 1859, p. 393
mediunidade curadora e – set. 1865, p. 345
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mesas girantes e – abr. 1861, p. 67; ago. 1865, p. 305;
out. 1865, p. 413; nov. 1865, p. 443
messias do – fev. 1868, p. 73; mar. 1868, p. 103
metamorfoses morais e – out. 1861, p. 423
metempsicose e – nov. 1863, p. 459; jun. 1865, p. 236;
mar. 1867, p. 131
metodologia científica do – nov. 1864, p. 435; ago.
1866, p. 325
milagres e – fev. 1862, p. 76; jul. 1863, p. 300
missão do – abr. 1859, p. 132; set. 1861, p. 409; out.
1862, p. 431; mar. 1865, p. 131
missão dos adeptos do – dez. 1861, p. 529
misticismo e – out. 1859, p. 421
mitologia e – dez. 1860, p. 532
Moisés, Jesus e – mar. 1861, p. 144
momento difícil de transição e – jun. 1865, p. 260
Monde, Le, e – abr. 1863, p. 172
moral do – out. 1861, p. 437
moral do Evangelho e – mar. 1865, p. 130
motivo da aceitação do – out. 1863, p. 400
motivo do crescimento do – jun. 1865, p. 255
motivo dos ataques ao – jun. 1865, p. 254
motivos para uso da palavra Espírito pelo – maio
1864, p. 189
mulher segundo o – dez. 1865, p. 598
Mundo Musical, jornal, e – dez. 1864, p. 531
músculo estalante e – jun. 1859, p. 213
Natureza e futuro do – out. 1865, p. 409
Natureza e os princípios do – jul. 1868, p. 294
necessidade de estudar para criticar o – dez. 1862, p. 500
negação das penas eternas e – maio 1863, p. 201
negação do – abr. 1863, p. 173
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norte da África e – nov. 1868, p. 459
nova revelação e – set. 1861, p. 411
nova via para a Humanidade – out. 1866, p. 391
novas inspirações para as artes e o – dez. 1860, p. 534
Novo Dicionário Universal e o – jan. 1866, p. 52
novo ponto de vista dos críticos sobre o – set. 1866, p. 360
objetivos do – jul. 1861, p. 313; nov. 1861, p. 494; fev.
1863, p. 93; mar. 1863, p. 124; abr. 1863, p. 174; jan.
1865, p. 48
objeto de estudo do – set. 1867, p. 363
obras fundamentais do – dez. 1868, p. 526
obras literárias que divulgam o – jan. 1868, p. 15
obrigações que impõe o – maio 1866, p. 216
obsessão e inimigos do – dez. 1863, p. 510
ocupação do – maio 1859, p. 206
opinião de Bertran sobre o – set. 1866, p. 348
opinião pública e – jun. 1859, p. 227
opinião sobre – jul. 1859, p. 263; dez. 1859, p. 467
oportunidade de lançamento do – set. 1865, p. 378
oposição ao – mar. 1861, p. 146
oração segundo o – jan. 1866, p. 18
orçamento do – set. 1863, p. 373, 378
ordem social e – jan. 1859, p. 17
origem do – nov. 1858, p. 446; out. 1865, p. 397, 405
padre reconhece o * como mensagem divina – set.
1862, p. 376
papel de Allan Kardec na elaboração do – nov.
1864, p. 437
passado, futuro e – mar. 1863, p. 108
pastoral do Sr. Bispo de Argel contra o – nov. 1863, p. 453
Paulo, apóstolo, e ensinamentos do – dez. 1863, p. 499
Paulo, apóstolo, e expansão do – dez. 1863, p. 496
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paz das famílias e – nov. 1863, p. 461
peças teatrais que falam de – jul. 1868, p. 303
penas, recompensas futuras e – jan. 1859, p. 17
penetração do * na Argélia – nov. 1863, p. 453, 456
perguntas sobre o – jan. 1859, p. 11
perigo ao – set. 1859, p. 343
perigos que oferece o – out. 1858, p. 403
período científico do – abr. 1858, p. 152
período de curiosidade do – set. 1858, p. 369; dez.
1863, p. 504
período filosófico do – dez. 1863, p. 504
período psicológico do – abr. 1858, p. 151
períodos do – dez. 1863, p. 504, 506
peritos e – abr. 1863, p. 173
perpetuidade do – fev. 1865, p. 61
perseguições judiciais contra o – mar. 1866, p. 111
pluralidade das existências e – out. 1861, p. 432; maio
1863, p. 188; set. 1863, p. 370
pneumatografia e – ago. 1859, p. 300
pode ser considerado um partido – ago. 1868, p. 336
poesias espíritas e – abr. 1865, p. 171
polêmica sobre – dez. 1858, p. 443
ponto de partida do ensino do – set. 1865, p. 363
ponto de vista da vida futura e – jul. 1862, p. 270
ponto de vista do – abr. 1867, p. 145
posição de Roma em relação ao – jan. 1868, p. 25
Poussin, abade, e – jan. 1868, p. 24
povo russo e – maio 1868, p. 203
práticas supersticiosas e – abr. 1858, p. 154
pré-julgamento e dissidências no – abr. 1860, p. 164
preconceitos sociais e – nov. 1861, p. 513; out.
1863, p. 402
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precursores do – set. 1865, p. 364
prédicas contra o – maio 1863, p. 199
pregação do * a paroquianos – dez. 1863, p. 487
preocupação infundada com o – jun. 1860, p. 249
prestidigitador e – ago. 1861, p. 362; jul. 1863, p. 284
pretensos adeptos e – mar. 1863, p. 113
previsão do Leblanc de Prébois e – nov. 1863, p. 456
previsão do futuro do – set. 1858, p. 370
principais conquistas do – ago. 1865, p. 310
princípio progressivo e perenidade do – dez. 1868, p. 516
princípios básicos do – mar. 1861, p. 121; jan. 1863, p. 29
princípios da Ciência e – jan. 1859, p. 11
princípios do – jan. 1859, p. 17, 49; jul. 1859, p. 288; out.
1861, p. 436; fev. 1863, p. 93; ago. 1863, p. 316, 351; nov.
1863, p. 476; abr. 1867, p. 145; set. 1867, p. 370
prioridade em matéria de – dez. 1858, p. 524, 525
Processo Hillaire, O, e posição do – mar. 1865, p. 129
proclamação da glória e grandeza do – jan. 1865, p. 50
prodígios e – ago. 1863, p. 335
progresso da religião e – fev. 1868, p. 96
progresso do – jun. 1859, p. 219; jun. 1861, p. 259; fev.
1863, p. 92; mar. 1863, p. 103; jul. 1863, p. 307; dez.
1863, p. 504
progresso material favorecido pelo – nov. 1864, p. 436
proibição da prática do – nov. 1863, p. 462
promoção do * à categoria de religião – abr. 1862, p. 174
propagação do – set. 1858, p. 363, 367; out. 1861, p.
435; nov. 1861, p. 491; jun. 1862, p. 261; abr. 1863, p.
164; maio 1863, p. 204, 206; jul. 1863, p. 286, 298; out.
1863, p. 400; dez. 1863, p. 483; fev. 1865, p. 63; jun.
1865, p. 255; jul. 1865, p. 278; jul. 1866, p. 264; ago.
1867, p. 346; jun. 1868, p. 250; jul. 1868, p. 301
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propriedades do perispírito e – jan. 1865, p. 42; ago.
1865, p. 318
proselitismo e pregação do – ago. 1858, p. 333
protestantismo e – jun. 1864, p. 246
prudência com as idéias novas e – jul. 1868, p. 286
prudência com o movimento progressivo do – dez.
1868, p. 516
psicologia experimental e – maio 1865, p. 182
publicações intempestivas e excêntricas – mar. 1863, p. 110
publicações, críticas, sermões e – dez. 1863, p. 516
purgatório e inferno no – nov. 1863, p. 459
questionamentos aos perseguidores do – abr. 1868, p. 176
raciocínio e – ago. 1859, p. 301
racionalidade do – dez. 1862, p. 510
razão da marcha segura do – fev. 1865, p. 67
razões do progresso do – jan. 1860, p. 19
razões dos ataques ao – abr. 1862, p. 178
realidade da alma e – set. 1863, p. 362
reciprocidade entre * e Ciência – set. 1867, p. 363
reconhecimento da alma no – jul. 1865, p. 281
recusa a absolvição dos adeptos do – nov. 1863, p. 462
reforma dos abusos e – jul. 1866, p. 272
reforma interior e – out. 1860, p. 436
reforma moral e – abr. 1866, p. 156
regeneração da Humanidade e o messias do – mar.
1868, p. 105
regeneração moral e religiosa e – set. 1863, p. 358
religião e – abr. 1859, p. 132; maio 1859, p. 205, 206;
out. 1861, p. 438; nov. 1861, p. 494; set. 1862, p. 362;
set. 1863, p. 388; fev. 1866, p. 57; dez. 1868, p. 491
religião nova e – jul. 1859, p. 288
religião universal e – jun. 1862, p. 263
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respeitado pelos seus inimigos – jan. 1860, p. 49
responsabilidade do * e publicações indignas – fev.
1865, p. 73
responsabilidade e – mar. 1869, p. 102
resposta a uma pergunta sobre o – jan. 1863, p. 37
resposta aos detratores do – fev. 1862, p. 64
resultados das leis naturais – dez. 1868, p. 506
resultados dos ensinamentos do – ago. 1865, p. 307
revelação do – jan. 1859, p. 22
revelação e desenvolvimento progressivo do – maio
1868, p. 201
Revista Espírita e progresso do – jan. 1865, p. 16
revolução moral e – nov. 1864, p. 436; ago. 1867, p. 341
sabedoria humana e – jun. 1862, p. 264
sábios e – abr. 1864, p. 162
Salgues e – maio 1865, p. 195, 196
são-simonismo e – dez. 1866, p. 510
seita do – jan. 1861, p. 30
sem comunicações dos Espíritos – abr. 1866, p. 150
sentimento religioso e – maio 1861, p. 238
sermões contra o – fev. 1863, p. 67; abr. 1863, p. 170;
out. 1863, p. 436
serviços prestados pelo – maio 1863, p. 198
simbologia de fogo e – dez. 1859, p. 473
similitudes da franco-maçonaria com o – abr. 1864, p. 174
sinceros adeptos e – mar. 1863, p. 115
síntese de crenças universais – dez. 1866, p. 494
situação do * em 1860 – jan. 1860, p. 15
situação do * em 1863 – jan. 1864, p. 18
sobrenatural, feitiçaria e – set. 1866, p. 354
sociedade e – ago. 1863, p. 317
199

revista inidice revista 26-03-08.qxp
200

25/8/2009

13:34

Page

R EVISTA E SPÍRITA 1858-1869

Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e – abr.
1860, p. 161
sofrimento e – dez. 1859, p. 473
solidariedade e – abr. 1859, p. 169
sonambulismo e – jul. 1868, p. 302
subjugação e – fev. 1863, p. 59
subordinação hierárquica e – abr. 1866, p. 157
suicídio e – nov. 1859, p. 454; fev. 1861, p. 89; jul. 1862,
p. 282; abr. 1863, p. 172
superioridade filosófica do – set. 1863, p. 359
superstição e – jan. 1859, p. 18; abr. 1865, p. 157
supremacia moral do – abr. 1866, p. 160
surgimento do – set. 1858, p. 363; abr. 1867, p. 147
tática dos adversários do – fev. 1862, p. 62
teogonia pagã e – dez. 1860, p. 532
teorias do – ago. 1859, p. 301
teorias preconcebidas e – jan. 1868, p. 47
terceira revelação e – set. 1861, p. 418
tesouros escondidos e – out. 1864, p. 426
textos evangélicos e – ago. 1861, p. 372
Tony e – dez. 1862, p. 505
torturas morais pela crença no – abr. 1862, p. 176
trabalho dos adversários do – jul. 1861, p. 321
transformação moral ativa e – abr. 1864, p. 162
transformação social pela força do – mar. 1864, p. 127
transformado em religião pela Igreja – set. 1864, p. 361
triunfo do – out. 1866, p. 407
última palavra do – fev. 1865, p. 65
união da ciência ao – jul. 1868, p. 290
união da Filosofia ao – set. 1863, p. 355; nov.
1863, p. 439
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união da franco-maçonaria com o – abr. 1864, p. 172
valor real dos Espíritos e – abr. 1861, p. 181
verdadeiro – jan. 1860, p. 15
verdadeiros tesouros e – ago. 1861, p. 369
verdades do – nov. 1860, p. 513
verdades eternas e – ago. 1865, p. 304
violências contra o – jun. 1863, p. 234
virtudes que ensina o – maio 1864, p. 204
visão otimista do futuro e – dez. 1860, p. 533
visões e – jul. 1861, p. 294
vista de olhos sobre o * em 1864 – jan. 1865, p. 14
Voltaire e – set. 1859, p. 357
vulgarização da idéia do – abr. 1865, p. 147
vulgarização do – nov. 1859, p. 426
zombaria e – mar. 1859, p. 102
ESPIRITISMO AMERICANO
diferenças entre o Espiritismo europeu e o – maio
1864, p. 200
ESPIRITISMO COMPLETO
resultados coletivos e gerais e o – dez. 1868, p. 506
ESPIRITISMO CRISTÃO
lei do Cristo e – abr. 1866, p. 160
ESPIRITISMO E A LITERATURA CONTEMPORÂNEA, O
Allan Kardec e – out. 1869, p. 431; nov. 1869, p. 451
ESPIRITISMO E ESPIRITUALISMO
fusão futura do – nov. 1869, p. 461
ESPIRITISMO E O ESPIRITUALISMO, O
Allan Kardec e – nov. 1869, p. 460
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ESPIRITISMO EM BOLONHA
luz, A, jornal, e – fev. 1865, p. 95
ESPIRITISMO EM BORDEAUX
ponto de vista do – nov. 1861, p. 473
ESPIRITISMO EM LYON
jornal bimensal – ago. 1868, p. 354
progresso alcançado pelo – out. 1861, p. 421
ESPIRITISMO EUROPEU
diferenças entre o Espiritismo americano e o – maio
1864, p. 200
ESPIRITISMO EXPERIMENTAL
continuação de O Livros dos Espíritos – jul. 1860, p. 332
fluidos espirituais, perispírito e – set. 1867, p. 374
Livro dos Médiuns, O, e – jan. 1861, p. 23
ESPIRITISMO FILOSÓFICO
influência do * na regeneração da Humanidade – out.
1869, p. 402
ESPIRITISMO INDEPENDENTE
Espiritismo sem os Espíritos e – abr. 1866, p. 157
falta de justificativa para um – abr. 1866, p. 161
insensatez e – abr. 1866, p. 162
ESPIRITISMO MODERNO
data de início do – ago. 1868, p. 342
Doutrina Espírita e – ago. 1868, p. 342
ESPIRITISMO NA AMÉRICA, O
Guérin, Clémence – nov. 1861, p. 521
ESPIRITISMO NA BÍBLIA, O
Henri Stecki e – set. 1868, p. 398; nov. 1868, p. 479
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ESPIRITISMO NA ESPANHA
apóstolos do – mar. 1869, p. 104
ESPIRITISMO NA SOCIEDADE
invasão do – jun. 1865, p. 231
ESPIRITISMO NA SUA EXPRESSÃO MAIS SIMPLES, O
edição da brochura – jan. 1862, p. 50
efeito da publicação de – mar. 1863, p. 104
materialista se converte com a leitura de – maio
1862, p. 196
primeiro livro espírita na Rússia – jun. 1865, p. 232
publicação em russo de – jul. 1864, p. 304
publicado em português – jul. 1864, p. 290
reimpressão do livro de Allan Kardec – abr. 1862, p. 181
Sociedade Espírita de Viena e – jun. 1862, p. 256
tradução em italiano da obra – mar. 1864, p. 132
ESPIRITISMO NATIMORTO
temor do – ago. 1867, p. 348
ESPIRITISMO NO BRASIL, O
extrato do jornal Diário da Bahia e – nov. 1865, p. 442
ESPIRITISMO OU ESPIRITUALISMO EM METZ, O
cilada dos maus Espíritos e – nov. 1861, p. 518
ESPIRITISMO PAGÃO
São Cipriano e – jan. 1868, p. 35
ESPIRITISMO PARA TODOS
coletânea de comunicações – jun. 1862, p. 266
ESPIRITISMO PERANTE A CIÊNCIA, O
Chevillard e – mar. 1869, p. 122
ESPIRITISMO PERANTE A RAZÃO, O
Victor Tournier e o livro – nov. 1869, p. 451
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ESPIRITISMO POÉTICO
significado de – abr. 1865, p. 173
ESPIRITISMO SEM OS ESPÍRITOS
Espiritismo independente e – abr. 1866, p. 157
ESPIRITISMO SÉRIO
significado de – abr. 1865, p. 173
ESPÍRITO ASSASSINO
confissões de um – fev. 1860, p. 92
sofrimento do – fev. 1860, p. 93
visões que tem o – fev. 1860, p. 88
ESPÍRITO BATEDOR
armário fechado se abre por ação de – fev. 1866, p. 84
armas de fogo e – mar. 1864, p. 112
Bergzabern e – jul. 1858, p. 284
brochura do Sr. Blanck e – jun. 1858, p. 241
características do – jun. 1863, p. 262
comunicação com – jun. 1864, p. 253, 256
conceito de – set. 1860, p. 386
condição evolutiva do – maio 1858, p. 206
considerações sobre – maio 1858, p. 206
duendes e – jan. 1858, p. 40
efeitos físicos e – mar. 1859, p. 92
escrita direta pelo – jun. 1864, p. 257
Espírito encarnado e – maio 1859, p. 211
Espírito tiptor e – jun. 1863, p. 262
existência e comunicação do – out. 1869, p. 410
exorcismação de – fev. 1866, p. 84
faculdades de percepção do – mar. 1867, p. 141
Fontenelle e – jan. 1864, p. 47
função do – jul. 1858, p. 297
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identificação da aparição de – maio 1859, p. 195
Jobert e – jun. 1859, p. 223
manifestações físicas e – jan. 1858, p. 34
orações ao – jun. 1864, p. 256
rastro luminoso e – maio 1859, p. 195
Rússia e – maio 1868, p. 221
Schiff e – jun. 1859, p. 214
Taunton e – set. 1866, p. 375
vontade de mistificar e – jun. 1859, p. 220
ESPÍRITO BATEDOR DE BERGZABERN
forma espiritual do – nov. 1858, p. 462
propósito do – maio 1858, p. 207
ESPÍRITO BATEDOR DE CARCASSONNE
considerações sobre – jun. 1863, p. 257
fábula premiada e – jun. 1863, p. 252
incredulidades e – jun. 1863, p. 259
ESPÍRITO BATEDOR DE DIBBELSDORF
Antoine Kettelhut e – ago. 1858, p. 340
ESPÍRITO BATEDOR DO AUBE
evocação do – jan. 1861, p. 51
manifestações do – jan. 1861, p. 46
ESPÍRITO BEM-AVENTURADO
carta de um – abr. 1868, p. 155
ESPÍRITO BOM
afastamento de – fev. 1859, p. 54
características de – mar. 1858, p. 77; fev. 1859, p. 56;
set. 1859, p. 348
caráter das comunicações do – jun. 1860, p. 267
charlatães e – jun. 1859, p. 215
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como livrar-se de um – fev. 1859, p. 74
condições de simpatia e – jul. 1859, p. 266
contração muscular e – jun. 1859, p. 216
dificuldade do * para ajudar o médium – dez.
1862, p. 494
egoísmo e – mar. 1859, p. 95
Espírito batedor e – jun. 1863, p. 262
Espírito mau impede a comunicação de um – dez.
1860, p. 548, 550
Felícia e festa de – maio 1861, p. 240
fluido humano e fluido de – abr. 1865, p. 162
fenômeno oculto do – jun. 1859, p. 214
imitação do – jun. 1859, p. 216
influência de – out. 1865, p. 417
inspiração e – fev. 1859, p. 65
intervenção sobrenatural e – jun. 1859, p. 216
investigação e – set. 1859, p. 347
Jobert e – jun. 1859, p. 223
linguagem de – set. 1859, p. 348; abr. 1860, p. 164
lisonja e – dez. 1859, p. 534
mediunidade e – mar. 1859, p. 95
médiuns imperfeitos usados pelo – jun. 1860, p. 268
meio de conquistar o apoio de – jun. 1865, p. 241
obsessão e – set. 1859, p. 350
presciência divina e instruções de – out. 1863, p. 431
qualidades que atraem – fev. 1859, p. 60
recomendação de – fev. 1859, p. 56
Tempo, O, e – jan. 1861, p. 281
verdade e – jul. 1859, p. 266
verdadeira missão do – set. 1860, p. 422; mar.
1862, p. 134
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ESPÍRITO BRINCALHÃO
comportamento de um – nov. 1862, p. 456
efeito da oração na reforma de um – nov. 1862, p. 458
ESPÍRITO COMUNICANTE
procedimentos do – jun. 1867, p. 263
ESPÍRITO CONSELHEIRO
Gaspard o – jun. 1860, p. 256
ESPÍRITO CRIMINOSO
sofrimento do – jul. 1862, p. 296
visão da vítima atormenta – nov. 1862, p. 446
ESPÍRITO DANÇARINO
comunicação de um – fev. 1860, p. 65
evocação do – fev. 1860, p. 66
médium influenciado pelo – fev. 1860, p. 68
novos detalhes sobre o – fev. 1860, p. 67
ESPÍRITO DAS TRADIÇÕES
Santo Agostinho e o verdadeiro – nov. 1863, p. 477
ESPÍRITO DE CARCASSONNE
novo sucesso do – nov. 1863, p. 473
ESPÍRITO DE CIÊNCIA
características gerais e – mar. 1858, p. 78
ESPÍRITO DE PESSOA VIVA
conversa com um – jan. 1860, p. 29
envoltório do – mar. 1860, p. 139
estudo sobre o – mar. 1860, p. 130
ESPÍRITO DE SABEDORIA
características gerais do – mar. 1858, p. 78
ESPÍRITO DE UM CÃO, O
inteligência dos animais e – out. 1869, p. 414
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ESPÍRITO DE VERDADE
Allan Kardec e – nov. 1861, p. 512
bases da Doutrina Espírita e – jul. 1865, p. 274
conselhos – abr. 1860, p. 186
Consolador e – set. 1867, p. 368, 376
Erasto e o – out. 1861, p. 442; nov. 1861, p. 501, 506
Evangelho e o – jul. 1866, p. 298
Jesus e – dez. 1864, p. 534; fev. 1868, p. 77
leis do futuro e – maio 1865, p. 210
ESPÍRITO DEPURADOR
trabalho e – ago. 1858, p. 349
ESPÍRITO DESENCARNADO
alma e – fev. 1859, p. 53
assembléias e – abr. 1859, p. 140
cura moral do – jul. 1865, p. 285
educação moral do – jul. 1865, p. 285
Espírito encarnado e – maio 1859, p. 211
modificações nas aptidões do – jul. 1865, p. 284
seres angélicos, demoníacos e – abr. 1869, p. 145
visão da vida passada e – jul. 1865, p. 287
ESPÍRITO DO MAL
manifestação do – out. 1865, p. 397
ESPÍRITO E CORPO
separação entre – ago. 1863, p. 350
ESPÍRITO EGOÍSTA
sofrimento de um – dez. 1860, p. 556
ESPÍRITO ELEMENTAL
reencarnação de – mar. 1860, p. 151
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ESPÍRITO ENCARNADO
categorias do – out. 1866, p. 408
comportamento do – jul. 1865, p. 287
educação moral do – jul. 1865, p. 285, 288
missões secundárias do – mar. 1865, p. 105
tempo de locomoção do – mar. 1860, p. 144
ESPÍRITO ENDURECIDO
história de um – maio 1862, p. 220
ESPÍRITO ENVERGONHADO
agradecimento de – out. 1867, p. 437
ESPÍRITO ESCLARECIDO
conceito de – mar. 1864, p. 97
ESPÍRITO FALADOR
notícias sobre um – jun. 1860, p. 253
ESPÍRITO FAMILIAR
agênere e – fev. 1859, p. 67
Allan Kardec e – jan. 1861, p. 16
anjo-da-guarda e – fev. 1861, p. 86
características do – jan. 1859, p. 14
conselho do – jan. 1861, p. 58
evocação de – fev. 1861, p. 86
fábula e – jun. 1863, p. 252; ago. 1863, p. 354
identidade do – mar. 1858, p. 127, 128
Mally e – ago. 1859, p. 317
médiuns e – jan. 1859, p. 43
Senhor de Corasse e – maio 1860, p. 207
ESPÍRITO FORTE
religião e – out. 1859, p. 384
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ESPÍRITO FRACO
escolha das provas do – out. 1860, p. 478
progresso do – out. 1860, p. 477
ESPÍRITO GALHOFEIRO
ciência espírita e – nov. 1859, p. 425
comunicações do – set. 1859, p. 344
ESPÍRITO GASTRÔNOMO
Baltazar, o – nov. 1860, p. 496; dez. 1860, p. 546
ESPÍRITO GROSSEIRO
identificação do – out. 1858, p. 409
ESPÍRITO HIPÓCRITA
características do – out. 1858, p. 409
Erasto e – ago. 1861, p. 356
ESPÍRITO HUMANO
causas influenciadoras do – maio 1865, p. 210
conceito de inspiração e – maio 1865, p. 210
conceito de reflexão e – maio 1865, p. 210
conceito de revelação e – maio 1865, p. 210
tendência do * para verdade – maio 1865, p. 209
ESPÍRITO IMATURO
comportamento de um – maio 1868, p. 206
ESPÍRITO IMPACIENTE
desconfiança do – maio 1865, p. 210
ESPÍRITO IMPERFEITO
alteração na identidade do – dez. 1863, p. 513
características gerais do – mar. 1858, p. 73
comportamento do – fev. 1859, p. 58
cupidez e – mar. 1859, p. 94
falibilidade do – jul. 1860, p. 325, 326
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felicidade do – fev. 1859, p. 58
imperfeições morais e – fev. 1859, p. 57, 59
obsessão e – fev. 1859, p. 58
orgulho e – fev. 1859, p. 57
ESPÍRITO IMPOSTOR
dificuldade para impedir o – jul. 1858, p. 300
médiuns videntes e – jun. 1860, p. 270
ESPÍRITO IMPURO
características gerais do – mar. 1858, p. 75
João Gaspar Lavater e o conceito de – mar. 1868, p. 121
ESPÍRITO INCRÉDULO E MATERIALISTA
erraticidade e – maio 1863, p. 222
ESPÍRITO INFELIZ
Claire, um – dez. 1860, p. 555
confissões de um – dez. 1860, p. 553
ESPÍRITO INFERIOR
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
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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
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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
Júpiter e os – ago. 1858, p. 351
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ESPÍRITOS BARULHENTOS
características dos – mar. 1863, p. 125
comportamento ante – fev. 1859, p. 76
ruídos extraordinários e – fev. 1859, p. 74
ESPÍRITOS BENÉVOLOS
características gerais dos – mar. 1858, p. 78
ESPÍRITOS DOS ANIMAIS
manifestações dos – maio 1865, p. 179
ESPÍRITOS ENGANADORES
Allan Kardec e os – out. 1860, p. 448
combate aos – jan. 1859, p. 17
comportamento de – set. 1859, p. 347
comunicações escritas e – set. 1859, p. 341, 351
dificuldades do Espiritismo e – set. 1859, p. 341
disposições morais e – set. 1859, p. 344
exorcismos e – set. 1859, p. 341
linguagem e atos dos – jul. 1860, p. 328
lisonjas e – ago. 1858, p. 332
médium desencarnada fala dos – jun. 1860, p. 264
meios de se tornarem aceitos – ago. 1858, p. 331
modo como repelir os – maio 1860, p. 202
motivo de simpatia do – set. 1859, p. 344
ESPÍRITOS EXPULSOS DA TERRA
destinos dos – jan. 1862, p. 21
ESPÍRITOS GLÓBULOS
humor aquoso e os – fev. 1860, p. 74
teoria sobre os – fev. 1860, p. 70, 74
ESPÍRITOS QUE SE JULGAM VIVOS
esclarecimentos sobre os – nov. 1864, p. 459, 461
provação dos – nov. 1864, p. 463
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ESPÍRITOS SEMELHANTES
atração entre os – jul. 1862, p. 287
ESPIRITUALISMO
arte grega e – nov. 1868, p. 469
condição da mulher segundo o – jan. 1866, p. 18
crença do – fev. 1867, p. 63
crenças dos gregos e romanos e – nov. 1868, p. 472
diferença entre Espiritismo e – abr. 1869, p. 152
Herrenschneider e os princípios do – jun. 1868, p. 262
literatura, arte dos gregos e – nov. 1868, p. 470
negação da substância da alma e – nov. 1863, p. 443
nuanças do – jan. 1867, p. 20
obra de Chassang e – nov. 1868, p. 470
origem das tendências e – jun. 1866, p. 222
sentimento nativo do homem e – dez. 1860, p. 562
tempos passados e – ago. 1868, p. 315
ESPIRITUALISMO NO SÉCULO XV
Siamora, a Druidesa, ou – mar. 1860, p. 147
ESPIRITUALISTA(S)
fé cega e – mar. 1861, p. 114
materialista, espírita e – dez. 1859, p. 468
teoria dos * e Franz Josef Gall – mar. 1861, p. 123
ESQUECIMENTO
abrangência do – set. 1863, p. 370
expiação e – set. 1863, p. 370
pensamento e – jul. 1863, p. 274
ESQUECIMENTO DAS EXISTÊNCIAS ANTERIORES
Dupont de Nemours e – out. 1869, p. 414
pluralidade das existências e – jun. 1869, p. 228
sabedoria da Providência e – jun. 1869, p. 229
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ESQUECIMENTO DO PASSADO
benefício da Providência e – abr. 1869, p. 177
fraternidade e – jul. 1869, p. 274
Frederico e – ago. 1859, p. 330
intenção e – mar. 1858, p. 132
Júpiter e – fev. 1861, p. 96
ESTÁ NO AR
origens da expressão – jun. 1866, p. 243
ESTADO DE ENCARNAÇÃO
ocupação dos Espíritos e – abr. 1859, p. 139
ESTADO DE PERTURBAÇÃO
duração do – abr. 1859, p. 133
Espírito e – abr. 1859, p. 133
ESTADO DE SONAMBULISMO
situação da alma no – dez. 1863, p. 503
ESTADO DE VIGÍLIA
situação da alma no – dez. 1863, p. 503
ESTADO DO(S) ESPÍRITO(S)
evocação do Conde de R... e – dez. 1859, p. 532
ocupação e – mar. 1859, p. 118; abr. 1859, p. 139
ESTADO ERRANTE
ocupação dos Espíritos e – mar. 1859, p. 118; abr.
1859, p. 139
perispírito e – ago. 1859, p. 299
ESTADO ESPIRITUAL ver Erraticidade
ESTADO SOCIAL DA MULHER
problemas sociais do porvir e – dez. 1865, p. 507
reflexões sobre – dez. 1865, p. 506
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ESTADO SONAMBÚLICO
dupla vista e – mar. 1859, p. 114
passes magnéticos e – out. 1859, p. 392
vidência e – jan. 1859, p. 20
visão dos Espíritos no – mar. 1859, p. 116
ESTADOS UNIDOS
Espiritismo nos – maio 1864, p. 200
fenômenos de aparição nos – out. 1858, p. 439
fenômenos espíritas e – jan. 1858, p. 22
irmãos Davenport e – fev. 1866, p. 93
parentes de Allan Kardec nos – nov. 1858, p. 469
propagação do Espiritismo nos – set. 1858, p. 367
reencarnação e os – maio 1864, p. 202
ESTÂNCIAS
poesia – nov. 1860, p. 500
ESTATÍSTICA DO ESPIRITISMO
análise da – fev. 1869, p. 57
ESTIGMAS CORPORAIS
fanatismo e surgimento de – maio 1860, p. 223
ESTILO
Lamennais e o conceito de – set. 1861, p. 378
ESTILO É O HOMEM, O
conclusão de Erasto e – set. 1861, p. 392
dissertação de Lamennais e – set. 1861, p. 377
Eugène Scribe e – out. 1861, p. 447
polêmica entre vários Espíritos e – set. 1861, p. 377
réplica de Buffon e – set. 1861, p. 379
ESTÔMAGO FLUÍDICO
Espírito e – nov. 1860, p. 497
229

revista inidice revista 26-03-08.qxp
230

25/8/2009

13:34

Page

R EVISTA E SPÍRITA 1858-1869

ESTRATIFICAÇÃO DA MENTE
momento do crime e – fev. 1860, p. 87
ESTRELA CADENTE
epidemia da Ilha Maurício e a chuva de – nov.
1868, p. 443
influências deletérias e – nov. 1868, p. 445
ESTRELA CAPELA
características de – maio 1867, p. 212
transporte de Lúmem (Espírito) para – mar. 1867, p. 140
ESTRELAS, AS
cairão do céu – fev. 1868, p. 84
ESTUDO DA ANTIGÜIDADE
Espiritismo e – nov. 1865, p. 466
ESTUDO DO ESPIRITISMO
católica sente sono ao fazer o – maio 1868, p. 204
ESTUDO MEDIÚNICO
consolações do Espiritismo e – abr. 1865, p. 150
ESTUDOS ESPÍRITAS
ensinamentos dos – fev. 1859, p. 77
ÉTER E CLOROFÓRMIO
atuação do * sobre o perispírito – ago. 1869, p. 346
características do – ago. 1869, p. 345
desprendimento espiritual e – ago. 1869, p. 346
ETERNIDADE
conceito de – maio 1858, p. 222
EU
base da psicologia é afirmação do – jun. 1868, p. 268
EVA
serpente, fruto proibido e – nov. 1868, p. 457
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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO, O
3ª edição de – nov. 1865, p. 469
Imitação de – abr. 1864, p. 135
EVANGELHO(S)
ação do Espiritismo no – set. 1867, p. 375
alegoria e – abr. 1863, p. 183
enganos dos teólogos nas palavras do – set. 1867, p. 370
espíritas humildes segundo o – jan. 1865, p. 53
Espiritismo e comentários dos – ago. 1861, p. 372
Espiritismo e moral dos – mar. 1865, p. 130
interpretação pessoal de Ernest Renan sobre o – jun.
1864, p. 225
Maria de Agreda em êxtase faz pregação do – nov.
1860, p. 520
moral do – jan. 1859, p. 14
oração e – set. 1865, p. 350
oração pelos mortos e – dez. 1859, p. 469
persuasão dos cristãos e – dez. 1863, p. 482
precauções ao fazer a propagação do – ago. 1858, p. 332
pregação do essencial contido no – ago. 1858, p. 333
proibição da evocação dos mortos e – out. 1863, p. 422
purgatório e inferno no – nov. 1863, p. 459
EVANGELHOS DE ROUSTAING
retificação aos – jan. 1867, p. 54
EVENTUALIDADE
lei numérica e – jul. 1868, p. 283
EVOCAÇÃO
abade Faria e – out. 1859, p. 411
afeição de parente e – set. 1859, p. 380
Alfred Leroy e – abr. 1861, p. 182
alivia o sofrimento do Espírito – dez. 1864, p. 518
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Anais Gourdon e – jun. 1861, p. 270
antigo carreteiro e – dez. 1859, p. 510, 512
Antonio B... e – set. 1861, p. 395
Beaufils e – out. 1859, p. 401
benefícios da * do Espírito obsessor – fev. 1866, p. 65
Bertrand e – mar. 1861, p. 128
bramanismo e – jan. 1868, p. 35
Carlos IX – dez. 1859, p. 507 Cazotte
e – jan. 1861, p. 17, 57 Charles
Fourier e – abr. 1869, p. 173
Chaudruc-Duclos e – jan. 1859, p. 35
chefes da sinagoga e – out. 1863, p. 426
ciência espírita e * misteriosa – abr. 1861, p. 166
circunstâncias necessárias à – fev. 1861, p. 94
Clérambert, condessa de, e – out. 1867, p. 411
comprovação da identidade do Espírito pela – mar.
1862, p. 115
comunicação de Costeau – out. 1863, p. 406
comunicação de Georges – out. 1863, p. 407
comunicação espontânea – set. 1859, p. 344
conceito de – fev. 1861, p. 83
confirmação da identidade e – fev. 1861, p. 93
Diógenes e – jan. 1859, p. 38
duração da perturbação e – out. 1863, p. 409
duração do desprendimento do Espírito e – out.
1863, p. 409
Emma D... e – mar. 1861, p. 140
Emmanuel Swedenborg e – out. 1859, p. 407, 409
ensinamentos da – jul. 1859, p. 263
Espírito batedor do Aube, O – jan. 1861, p. 51
Espírito dançarino e sua – fev. 1860, p. 66
Espírito de criança viva – nov. 1862, p. 450
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Espírito de um soberano – set. 1859, p. 361
Espírito familiar – fev. 1861, p. 86
Espírito travesso – mar. 1859, p. 120
Espíritos elevados e – mar. 1858, p. 126
Espíritos inferiores – dez. 1859, p. 514
esposa de Delanne e – jan. 1863, p. 37
Faria e – out. 1859, p. 411
força de talismã na – set. 1858, p. 393
fórmula cabalística e – fev. 1861, p. 87
François Arago e – out. 1859, p. 399
François Michel e – dez. 1859, p. 500
Glas e – maio 1861, p. 224
Goethe e – jun. 1859, p. 240
Henri Mondeux e – jun. 1861, p. 265
Henri Murger e – mar. 1861, p. 138
Hitoti e – mar. 1859, p. 117
Hoche, general, e – set. 1859, p. 364
identificação de Espírito e – jan. 1859, p. 24
idolatria, povos da antigüidade e – out. 1863, p. 426
Igreja e proibição da – set. 1863, p. 375
inconvenientes da – fev. 1863, p. 57
J. B. D... e – fev. 1861, p. 89
Jules Michel e – abr. 1861, p. 187
Jules P... e – jul. 1861, p. 300
mãe desesperada faz – jan. 1858, p. 42
Mardoché R... e – mar. 1861, p. 142
médium vidente e calculador e – jun. 1861, p. 265
mistério da – abr. 1861, p. 167
Moisés e proibição da – out. 1863, p. 421
mundo invisível e – jul. 1859, p. 262
necessidade de pensar no Espírito antes da sua – dez.
1864, p. 495
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objetivo da * de um espírita – set. 1859, p. 368
objetivo e utilidade caritativa da – jun. 1862, p. 266
Opinion Nationale e – jan. 1864, p. 51
Paul Gaimard e – mar. 1859, p. 104
Pauline M... e – mar. 1861, p. 134
pedido de receita para – dez. 1862, p. 503
pitonisa de Endor e a * de Samuel – jan. 1868, p. 35
possibilidade da – dez. 1859, p. 523; maio 1863, p. 200
príncipes da Igreja e – out. 1863, p. 426
Privat d’Anglemont e – dez. 1859, p. 488, 495
progresso do Espírito e – nov. 1862, p. 460
proibição da – out. 1863, p. 418, 421; nov. 1863, p. 462
proibição de Moisés – out. 1863, p. 424
prova de identidade e – fev. 1861, p. 95
rapidez do Espírito no atendimento a sua – mar.
1858, p. 128
refutação ao pretexto da proibição da – out. 1863, p. 422
reino de Gingiro e – abr. 1858, p. 169
restabelecimento da – out. 1859, p. 409
Saint-Paul e – jun. 1861, p. 262
Saint-Pierre, abade, e – dez. 1867, p. 520
São Luís e – fev. 1859, p. 64; mar. 1859, p. 97; abr.
1859, p. 155; jun. 1859, p. 245; jan. 1861, p. 49; abr.
1861, p. 186
Scribe, Eugène e – out. 1861, p. 448
situação do Espírito na – jan. 1859, p. 24
solicitação de Sanson para fazer sua – maio 1862, p. 183
SPEE e – jan. 1860, p. 54
tempo e trabalho que exige uma – mar. 1862, p. 101
Tertuliano e – maio 1861, p. 231
utilidade da * particular – mar. 1858, p. 126
vantagens da – nov. 1858, p. 466; dez. 1858, p. 505; jun.
1860, p. 266
Voltaire e – ago. 1859, p. 327
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EVOCAÇÃO DE PESSOA VIVA
Allan Kardec justifica a importância da – maio
1860, p. 200
fato bizarro de uma – ago. 1860, p. 341
EVOCAÇÃO DE SANTOS
Igreja e – out. 1863, p. 424
EVOCAÇÃO GERAL
diferente de evocação particular – ago. 1862, p. 324
EVOCAÇÃO INOPORTUNA
Espírito fica perturbado com sua – nov. 1862, p. 457
EVOCAÇÃO MISTERIOSA
Clara Rivier e – mar. 1863, p. 130
Renaud, Guillaume e – mar. 1863, p. 121
EVOCAÇÃO PARTICULAR
diferente de evocação geral – ago. 1862, p. 324
EVOCAÇÃO TÁCITA
pensar no Espírito constitui uma – maio 1862, p. 214
EVOCADOR
características do – jul. 1861, p. 325
EVOLUÇÃO
Livro dos Espíritos, O, e * dos Espíritos – maio
1861, p. 236
EVOLUÇÃO DOS SERES
Allan Kardec e a teoria da – jul. 1868, p. 288
da Natureza – abr. 1864, p. 159
EVOLUÇÃO HUMANA
elo perdido da – jul. 1860, p. 321
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EXEMPLO É O MAIS PODEROSO AGENTE DE PROPAGAÇÃO, O
Allan Kardec e – jun. 1869, p. 257
EXÉQUIAS DO SR. NANT
alocução de Allan Kardec nas – out. 1865, p. 425
EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA
condenação dos magnetizadores por – jul. 1867, p. 280
condenação dos médiuns curadores por – jul.
1867, p. 280
tratamento com concurso dos Espíritos e – jul.
1867, p. 280
tratamento pela água magnetizada e – jul. 1867, p. 280
tratamento pela imposição das mãos e – jul. 1867, p. 280
tratamento pela prece e – jul. 1867, p. 280
EXÉRCITO
conseqüências do estudo do Espiritismo no – maio
1862, p. 199
significado de * espiritual – set. 1863, p. 374
EXISTÊNCIA CORPORAL ver Vida corporal
EXISTÊNCIA DOS ESPÍRITOS
Antiguidade e crença na – jan. 1868, p. 32
EXISTÊNCIA HUMANA
conceito de – set. 1862, p. 359
EXISTÊNCIA INCORPÓREA
insuficiência da * para alcançar a perfeição – ago.
1869, p. 351
EXISTÊNCIA TERRENA
escolha da – jun. 1859, p. 234
escolha da * na erraticidade – set. 1863, p. 372
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infância espiritual, material e – mar. 1859, p. 126
objetivo da – jun. 1859, p. 233
EXISTÊNCIAS
druidas e os círculos das – abr. 1858, p. 160
pluralidade das * da alma – jan. 1865, p. 44
EXISTÊNCIAS ANTERIORES
cego de nascença e – fev. 1859, p. 81
crença nas – jul. 1869, p. 305
esquecimento das – jan. 1863, p. 26
lembrança das – jun. 1859, p. 234; ago. 1861, p. 337;
jan. 1863, p. 24
lembrança das * no planeta Júpiter – fev. 1861, p. 96
mulheres antropófagas e – mar. 1859, p. 106
revelação de – maio 1859, p. 212
EXORCISMAÇÃO
advogado ensina receitas para – out. 1858, p. 435
ineficácia da – fev. 1866, p. 84
EXORCISMO
ascendente moral e – maio 1863, p. 196
eficácia do – maio 1863, p. 196
Espíritos maus e ação do – jun. 1865, p. 243
impotência do – jun. 1865, p. 243
EXORTAÇÃO AO ENCORAJAMENTO
Espíritos famíliares e – fev. 1860, p. 107
EXOTERISMO
Moisés e – out. 1863, p. 426
EXPERIÊNCIA MEDIÚNICA
Espíritos e – maio 1860, p. 237
EXPIAÇÃO
ação dos maus Espíritos na – jan. 1865, p. 30
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Allan Kardec e * coletiva – out. 1869, p. 397
arrependimento e * na vida espiritual – maio 1867, p. 204
bases da Doutrina Espírita e – ago. 1865, p. 326
caráter individual da – ago. 1865, p. 326
caráter solidário da – out. 1869, p. 398
cegueira e – jul. 1863, p. 305
conceito de – jul. 1864, p. 298
derrogação das leis de Deus e – ago. 1865, p. 325
dificuldade de sondar o motivo da – ago. 1865, p. 326
esquecimento e – set. 1863, p. 370
fatalidade e – jul. 1868, p. 284
jovem Francisco, O, e * terrestre – maio 1867, p. 199
mundo invisível e – ago. 1867, p. 337
princípios do Espiritismo e * coletiva – out. 1869, p. 397
provação sem – jul. 1864, p. 297
reencarnação e – ago. 1865, p. 326
responsabilidade indireta e – set. 1868, p. 385
utilidade da – jan. 1865, p. 30
voluntariado na – set. 1863, p. 371
EXPIAÇÃO E PROVA
conceitos e características de – set. 1863, p. 365, 368
ÊXTASE
conceito de – jun. 1869, p. 255
condição da alma quando em – set. 1858, p. 387
Espiritismo, emancipação da alma e – jul. 1865, p. 281
Maria de Agreda e – nov. 1860, p. 519
Philippine Senger e – jun. 1858, p. 253
Romance do Futuro,O, e – nov. 1867, p. 451
sonambulismo e – nov. 1866, p. 457, 460
visão de Deus pelo estado de – maio 1866, p. 186
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ÊXTASE CATALÉPTICO
Milagres de Bois-d’Haine, Os, e – abr. 1869, p. 165;
jun. 1869, p. 252
EXUMAÇÃO
esclarecimentos sobre * da esposa – jan. 1868, p. 50
lei da causa e efeito e – jan. 1868, p. 52
marido apaixonado faz * do cadáver da esposa – jan.
1868, p. 48

F
FÁBULA
Espírito familiar e – jun. 1863, p. 252; ago. 1863, p. 354
Lagarta e a Borboleta, A, * espírita – jun. 1866, p. 247
tiptologia e * espírita – jun. 1863, p. 255
Vento, O, * espírita – fev. 1862, p. 77
FACULDADE CURADORA
bênção do sangue e – out. 1867, p. 420
condições neutralizadoras da – nov. 1867, p. 472
Jacob, zuavo, e – out. 1867, p. 423
milagre e – nov. 1867, p. 469
missão da – out. 1867, p. 429
FACULDADE DE ESCREVER
influência dos Espíritos e – set. 1859, p. 343
FACULDADE DE PERCEBER
Espírito e – abr. 1859, p. 134
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FACULDADE DE VER
corpo físico e – mar. 1859, p. 114
Espírito e – mar. 1859, p. 114
FACULDADE MEDIÚNICA
características da – jul. 1859, p. 289
desenvolvimento da * nos médicos – out. 1867, p. 413
escrita direta e – ago. 1859, p. 312
inimigo e – fev. 1859, p. 60
intermitência da – fev. 1861, p. 75
profissão e – ago. 1863, p. 336
qualidades morais e – abr. 1861, p. 197
superexcitação cerebral e – fev. 1865, p. 68
vidência e – jan. 1859, p. 20
vulgarização da – jan. 1867, p. 27
FACULDADES DO ESPÍRITO
conhecimentos médicos e – mar. 1859, p. 113
corpo físico e – mar. 1859, p. 112
influência do organismo físico e – mar. 1867, p. 101, 103
intuições e – mar. 1859, p. 112
medicamentos homeopáticos e – jun. 1867, p. 238
FACULDADES HUMANAS
ação da educação sobre as – set. 1865, p. 368
frenologia e as – abr. 1862, p. 148
FACULDADES INTELECTUAIS
órgãos do corpo e as – abr. 1862, p. 142
FACULDADES INTUITIVAS
desenvolvimento das * nos médicos – out. 1867, p. 414
FACULDADES MAGNÉTICAS
Bach, N. G. e – set. 1865, p. 371
Bertellius e – set. 1865, p. 372
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FACULDADES SENSORIAIS
magnetismo animal e – jul. 1868, p. 313
FACULDADES TRANSCENDENTES
individualidades distintas e prática das – out. 1867, p. 422
FALA
influência espiritual em nossa – out. 1858, p. 426
FALECIMENTO
participação de * de cunho espírita – mar. 1864, p. 122
FALSO CRISTO
dificuldades para se passar por – mar. 1868, p. 106
FALSOS DEVOTOS
perfil dos – out. 1863, p. 427
FALSOS ESPÍRITAS
como proceder com os – jun. 1862, p. 262
FALSOS IRMÃOS E AMIGOS INÁBEIS
Espiritismo e – mar. 1863, p. 109
intenção dos – mar. 1863, p. 116
FALSOS PROFETAS
médiuns, anticristo e – jul. 1863, p. 285
FALTAS PASSADAS
expiação das – jun. 1863, p. 230
FAMÍLIA
afinidade espiritual e – jul. 1862, p. 288
conselhos de – jan. 1860, p. 42
escolha de prova em – mar. 1860, p. 146
Jesus e sua * segundo Ernest Renan – jun. 1864, p. 227
Padre Blot e * espiritual – fev. 1864, p. 88
primeira esmola e – ago. 1865, p. 340
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FAMÍLIAS HOMOGÊNEAS
felicidade e atividade individual nas – mar. 1865, p. 106
FANÁTICOS
caráter dos – fev. 1867, p. 64
FANATISMO
auxílio do Espiritimo no – set. 1865, p. 351
Espiritismo destrói o – out. 1866, p. 406
incredulidade e * religioso – jan. 1861, p. 40
maquiavelismo e * religioso – ago. 1866, p. 320
religião e – abr. 1863, p. 178
FANTASIA
dissertação sobre – jun. 1860, p. 286
Gérard de Nerval e – set. 1861, p. 389
FANTASMA
Atenodoro, filósofo e – mar. 1859, p. 124
biblioteca de Nova York e o – maio 1860, p. 228
causas do medo de – jul. 1860, p. 305
Clairon e o – mar. 1858, p. 80
conceito de – jul. 1860, p. 304
Curtius Rufus e – mar. 1859, p. 123
fenômenos físicos e – mar. 1858, p. 81
história de um – mar. 1858, p. 80
John W. Hughes apresenta-se como – set. 1866, p. 371
o caso de Marcus, o liberto – mar. 1859, p. 125
questionamentos sobre o – mar. 1859, p. 123
teorias materialistas sobre – mar. 1858, p. 84
vida normal com um – jun. 1860, p. 256
FASCINAÇÃO
conceito de – out. 1858, p. 406
condição favorável à – maio 1863, p. 217
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mensagens de um médium em processo de – out.
1858, p. 409
psicografia e – out. 1858, p. 417
FATALIDADE
ciência da concordância dos números e – jul. 1868, p. 275
conceito de – abr. 1861, p. 184
consagração da doutrina da – ago. 1859, p. 334
Espiritismo não nega a – jul. 1868, p. 279
fenômenos da Natureza e – jul. 1868, p. 279
freio imposto ao homem – jul. 1868, p. 285
homem na Natureza e – jul. 1868, p. 279
leis que regem a matéria e – jul. 1868, p. 281
liberdade e – jul. 1868, p. 281
livre-arbítrio e – mar. 1858, p. 124; nov. 1860, p. 518;
jul. 1868, p. 279
manutenção da harmonia universal e – jul. 1868, p. 279
Maomé e o ensino da * absoluta – nov. 1866, p. 439
pecado original e – nov. 1868, p. 458
pluralidade das existências e – jul. 1868, p. 284
pressentimentos e – mar. 1858, p. 123
provação, expiação e – jul. 1868, p. 284
FATO ESPÍRITA
condição para julgar – fev. 1867, p. 79
conseqüência decorrentes do – fev. 1865, p. 65
constituição da alma e – nov. 1863, p. 439
contestação do – set. 1860, p. 405
erros de detalhes e exatidão do – jun. 1860, p. 282
estudo das causas e conseqüências do – dez. 1860, p. 525
estudo do – jul. 1859, p. 260
prudência para crer no anunciado – set. 1866, p. 374
registros de falso – set. 1866, p. 369
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Sílvio Pellico e – jan. 1869, p. 45
vulgarização do – fev. 1865, p. 64
FATO HISTÓRICO
opinião do historiador e – jun. 1864, p. 220
FATOS DA VIDA ver Acontecimentos da vida
FAUVETY
pesquisas psicológicas a propósito de Espiritismo e –
ago. 1868, p. 324
FAVRE, JULES
materialista intolerante – ago. 1868, p. 316
FAY
defensor do Espiritismo – fev. 1866, p. 94
FAZER O BEM SEM OSTENTAÇÃO
Espiritismo e – out. 1863, p. 417
Jesus e – out. 1863, p. 417
FÉ
causa da * inquebrantável dos espíritas – fev. 1865, p. 64
cépticos endurecidos e – jun. 1859, p. 230
conferências sobre a alma e – nov. 1869, p. 457
dispensa da – mar. 1861, p. 146
doutores da lei e morte da – abr. 1865, p. 146
esboço de nossa * na vida eterna – dez. 1869, p. 500
Espiritismo e – jun. 1863, p. 247
Espiritismo e * dos materialistas obstinados – nov.
1863, p. 458
Espiritismo, mulher e – dez. 1865, p. 507
evolução do sentimento de – ago. 1865, p. 341
humildade, caridade e – mar. 1861, p. 147
Igreja e conspirações contra a – jun. 1864, p. 243
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irmã mais velha da esperança e da caridade – fev.
1862, p. 88
Morhéry e * raciocinada – fev. 1859, p. 82
nascimento da – out. 1865, p. 413
necessidade da – jun. 1859, p. 230; jan. 1869, p. 53
necessidade do combate e – jan. 1865, p. 51
princípios fundamentais da – abr. 1863, p. 235
sentido da palavra – dez. 1869, p. 500
temperamento, compreensão e – set. 1864, p. 360
FÉ CEGA
conseqüências do dogma da – maio 1869, p. 190
crenças passadas e – mar. 1867, p. 134
desaparecimento da – ago. 1865, p. 341
dogma absoluto e princípio da – fev. 1867, p. 69
egoísmo e – jul. 1869, p. 275
espíritas e – jan. 1867, p. 22
Espiritismo e – set. 1869, p. 360
espiritualistas e – mar. 1861, p. 114
faculdade de vidência e – ago. 1867, p. 349
fé raciocinada, Espiritismo e – out. 1865, p. 410
livre-pensadores e – jan. 1867, p. 22
progresso tecnológico e científico combate a – abr.
1862, p. 153
rejeição da – mar. 1867, p. 135
utilidade da – ago. 1865, p. 341
FÉ ESPÍRITA
conceito de – maio 1862, p. 191
garantia contra a cólera e – nov. 1865, p. 446
provas materiais e – ago. 1863, p. 348
FÉ RACIOCINADA
conquista da vida eterna e – jul. 1865, p. 298
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conseqüências da – jul. 1869, p. 275
fé cega, Espiritismo e – out. 1865, p. 410
necessidade da – out. 1863, p. 399
FÉ RELIGIOSA
revelação sob o ponto de vista da – set. 1867, p. 358
FÉ VACILANTE
Cauvière e – mar. 1860, p. 141
FEITIÇARIA
manifestação dos Espíritos e – set. 1867, p. 365
FEITICEIRO DE CAUDERAN
realidade nas curas de – ago. 1867, p. 325
testemunho de Simonet – ago. 1867, p. 322
verdade sobre Simonet – ago. 1867, p. 323
FELICIDADE
abafamento da intuição da – nov. 1867, p. 480
adeptos do Espiritismo e – out. 1865, p. 410
alma e – ago. 1863, p. 325
aumento e distribuição da * para todos – jun. 1866, p. 255
avareza e – mar. 1858, p. 95
características da suprema – mar. 1865, p. 103
conceito de – abr. 1859, p. 132
condições para conquista da – fev. 1865, p. 59; abr.
1869, p. 144
condições para gozo da – mar. 1865, p. 105
condições para obtenção da – ago. 1865, p. 306
Deus e a necessidade da – mar. 1860, p. 153
devotamento ao próximo e – ago. 1858, p. 335
Espiritismo e – jan. 1860, p. 21; mar. 1861, p. 134; set.
1861, p. 413
Espíritos imperfeitos e – fev. 1859, p. 58
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Espíritos puros e suprema – mar. 1865, p. 101
famílias homogêneas e – mar. 1865, p. 106
Foulon e – mar. 1865, p. 111
impessoalidade e – mar. 1865, p. 105
influência do encarnado na * do desencarnado – maio
1868, p. 190, 198
libertação do orgulho e conquista da – jul. 1865, p. 289
M. J..., espírita, e – set. 1859, p. 369
mistérios da criação e – nov. 1863, p. 475
motivo da * no Mundo Espiritual – maio 1867, p. 222
Mundo Espiritual e * de Demeure – mar. 1865, p. 122
Mundo Espiritual e – nov. 1868, p. 453
mundos privilegiados e – jul. 1862, p. 300
necessidade de progredir e – abr. 1859, p. 141
objetivo do homem da Terra – mar. 1860, p. 152
origem da verdadeira – dez. 1858, p. 522
pluralidade dos mundos habitados e – nov. 1863, p. 476
prática do amor e – ago. 1865, p. 331
progresso do Espírito e – mar. 1865, p. 100
progresso e * relativa – mar. 1865, p. 105
progresso espiritual e – jul. 1862, p. 273
relatividade da * do Espírito – mar. 1865, p. 100
solidariedade e busca da – mar. 1867, p. 131
verdadeira afeição e – nov. 1860, p. 503
verdadeiro tesouro da – jul. 1858, p. 276
FELICIDADE MORAL
Espiritismo e – maio 1864, p. 205
FELICIDADE SUPREMA
amor, fé e – maio 1868, p. 189
desenvolvimento moral e intelectual e – jul. 1862, p. 274
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FELICIDADE TERRENA
egoísmo e – dez. 1860, p. 558
FÉLIX, BISPO DE ORLÉANS
resposta de * ao Baguenault de Puchesse – jan.
1869, p. 34
FELIZES DO MUNDO
significado do termo – fev. 1869, p. 63
FÉNELON
admissão às reuniões espíritas e – fev. 1863, p. 94
comunicação de – fev. 1863, p. 93
Mundo Espiritual e – fev. 1864, p. 88
Prece, A, e – jul. 1861, p. 330
Se fosse um homem de bem teria morrido – out.
1861, p. 454
FENÔMENO ANÍMICO
comunicação de Espírito encarnado – jan. 1860, p. 30
FENÔMENO DE BICORPOREIDADE
agêneres e – fev. 1859, p. 65
características do – ago. 1861, p. 360
perispírito e – mar. 1859, p. 98
FENÔMENO DE ORDEM FÍSICA
concordância das datas e – jul. 1868, p. 277
FENÔMENO DE ORDEM MORAL
concordância das datas e – jul. 1868, p. 277
lei numérica e – jul. 1868, p. 278, 284
FENÔMENO DE TRANSFIGURAÇÃO
Livro dos Médiuns, O, e – maio 1861, p. 234
FENÔMENO DE TRANSPORTE
características do – maio 1861, p. 218
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causas do * nas crianças – set. 1865, p. 361
evocação de Catherine e – maio 1861, p. 217
evocação de Léon e – maio 1861, p. 218
Gabriel Delanne e – maio 1865, p. 199
garantias do – maio 1861, p. 213
garantias para realização do – maio 1861, p. 213
possibilidade do * nos animais – set. 1865, p. 362
sonho de Bach e explicação sobre o – jul. 1865, p. 272
V. B... e – maio 1861, p. 216
FENÔMENO ESPÍRITA
aceitação e combate ao – jan. 1858, p. 55
América do Norte e – jan. 1858, p. 25
anedotas sobre – set. 1866, p. 376
Antiguidade e – jan. 1858, p. 24
Bíblia e – jan. 1858, p. 24
caráter do – out. 1865, p. 415
cepticismo e – out. 1862, p. 398
chave para explicação do – set. 1867, p. 375
cientistas e as explicações sobre o – ago. 1858, p. 342
conseqüência e provas do – mar. 1865, p. 131
contestando o – mar. 1859, p. 99
cupidez, orgulho, vaidade e – jan. 1858, p. 52
curiosidade, divertimento e – abr. 1859, p. 144
distinção entre trapaça e mediunidade no – out.
1865, p. 418
Duque de Orleans e – jan. 1864, p. 48
escamoteações e – jul. 1863, p. 282
escuridão e – fev. 1861, p. 72
Espiritismo e – jul. 1865, p. 270
espontaneidade do – ago. 1868, p. 331
Estados Unidos e – jan. 1858, p. 22
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estudo do – set. 1859, p. 360
evidências do – nov. 1858, p. 447
excesso de crença e – jan. 1858, p. 59
excesso de incredulidade e – jan. 1858, p. 59
existência da alma e – set. 1860, p. 401
explicação do – fev. 1861, p. 71; fev. 1867, p. 66
filósofos da Antiguidade e – jan. 1858, p. 25
fluido universal e – fev. 1861, p. 71
fluidos espirituais e – mar. 1866, p. 97
força do – jan. 1858, p. 22
França e – jan. 1858, p. 22
Henri Martin e – jun. 1858, p. 269
hipóteses emitidas sobre a causa do – abr. 1869, p. 160
Idade Média e – mar. 1858, p. 25
imaginação popular e – mar. 1858, p. 88
influência na produção do – jan. 1859, p. 23
inteligência e – jan. 1859, p. 12
jornal católico reconhece o – jan. 1858, p. 55
Jornal do Commercio e – jul. 1864, p. 287
julgamento do – jan. 1859, p. 13
lei da Natureza e – set. 1860, p. 401
leis de Deus e – set. 1860, p. 402
livre-arbítrio e – jan. 1859, p. 12
manifestação da inteligência no – set. 1860, p. 397
médium e garantia do – out. 1865, p. 418 médiuns
americanos e – mar. 1863, p. 139
milagre e – maio 1867, p. 190
monotonia do – jan. 1858, p. 23
natureza do – jan. 1858, p. 28; jul. 1865, p. 280
novas idéias e – jan. 1858, p. 21
objetivos do – mar. 1865, p. 131
ordens do – jan. 1859, p. 13
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origem do – nov. 1865, p. 443; nov. 1867, p. 454
pais da Igreja e – jan. 1858, p. 24
parisienses se divertem com o – set. 1866, p. 361
perispírito e esclarecimento do – dez. 1858, p. 482
prêmio para realização de – jan. 1858, p. 49
prestidigitadores, médiuns e – mar. 1863, p. 140
princípios sobre os quais se realizam o – jan. 1858, p. 50
prodígios e – out. 1859, p. 384
propagação do – jan. 1858, p. 21
prova da realidade do – jul. 1865, p. 280
prudência do cristão e – jan. 1858, p. 59
razões que comprovam o – jan. 1858, p. 56
repetição do * séculos atrás em Poitiers – maio
1865, p. 188
resumo da lei do – abr. 1864, p. 147
segundo Figuier – jan. 1868, p. 23
segundo o abade Poussin – jan. 1868, p. 22
sonambulismo e – jan. 1858, p. 22
teoria do – ago. 1859, p. 309
universalidade do – nov. 1858, p. 447
veículos diversos para o – mar. 1858, p. 93
vontade dos Espíritos e – jan. 1858, p. 51
FENÔMENO ESPIRITUAL
fenômeno material e – mar. 1866, p. 111
FENÔMENO ESPONTÂNEO
golpes internos e – abr. 1859, p. 145
pontualidade e repetição facultativa no – out. 1865,
p. 415
FENÔMENO FÍSICO
ação da alma encarnada no – set. 1865, p. 367
causa do – ago. 1865, p. 322
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Clara Rivier e – mar. 1863, p. 129
Daniel Dunglas Home e – mar. 1863, p. 138
descrição de – ago. 1865, p. 318
incredulidade e – ago. 1865, p. 322
Irmãos Davenport, Os, e – out. 1865, p. 411
médiuns de – jul. 1861, p. 315
necessidade da obscuridade no – out. 1865, p. 415
objetivo do – mar. 1863, p. 131
prodígios e – out. 1859, p. 384
prognósticos e – nov. 1867, p. 465
FENÔMENO MAGNÉTICO
função das afinidades fluídicas e – abr. 1865, p. 161
FENÔMENO MATERIAL
fenômeno espiritual e – mar. 1866, p. 111
FENÔMENO MEDIÚNICO
autêntico refuta a idéia de charlatanismo – dez.
1866, p. 507
causa essencial do – dez. 1866, p. 508
prudência para se acreditar no – jan. 1862, p. 55
rapaz de Londres e – fev. 1859, p. 65, 67
teorias sobre o – ago. 1868, p. 327
tradição muçulmana e – jun. 1860, p. 278
FENÔMENO NATURAL
influência dos Espíritos e – set. 1859, p. 375
milagre e – dez. 1867, p. 517
FENÔMENO PATOLÓGICO
existência da alma após a morte e – jun. 1868, p. 257
FENÔMENO PSICOFISIOLÓGICO
Baudelocque, médico, e – ago. 1861, p. 335
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FENÔMENO PSICOLÓGICO
Antiguidade e – out. 1862, p. 402
hipótese da preexistência do * e moral – jul. 1869, p. 292
FENÔMENO PSÍQUICO
como o Espiritismo considera o – jan. 1868, p. 23
princípio espiritual e – dez. 1867, p. 518
teorias sobre – ago. 1868, p. 329
FENÔMENO SONAMBÚLICO
Charles Fourier e – mar. 1869, p. 109
FENÔMENOS DA NATUREZA
fatalidade e os – jul. 1868, p. 279
FERDINAND (ESPÍRITO)
Separação do Espírito, A, e – jun. 1861, p. 288
vinde a nós e – maio 1861, p. 241
FESTA DE NATAL
Espiritismo e – abr. 1863, p. 184
FESTA DOS BONS ESPÍRITOS
Felícia (Espírito) e – maio 1861, p. 240
FESTA DOS MORTOS
cemitério não é local de – dez. 1869, p. 513
FESTA NO ESPAÇO
motivo de * para os Espíritos – dez. 1869, p. 514
FESTIM DE BALTAZAR
escrita direta e – ago. 1859, p. 311
FETICHISMO
árabes primitivos e – ago. 1866, p. 309
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FETO
caixa óssea do – abr. 1862, p. 143
FEUDALISMO
imprensa e – abr. 1864, p. 163
FÍGARO, LE
profissão de fé materialista e – out. 1868, p. 425
FIGUIER, LOUIS
adversário do Espiritismo – set. 1860, p. 406
Apreciação da história do maravilhoso e – abr.
1861, p. 168
desafio literário de Allan Kardec a – set. 1860, p. 409
História do maravilhoso e – dez. 1860, p. 535
História do maravilhoso e do sobrenatural e – set.
1860, p. 406
idéia fixa do maravilhoso e a obra de – set. 1860, p. 414
magnetismo e – abr. 1861, p. 175
magnetismo, irmãs Fox e – dez. 1860, p. 539
FILHO
abuso da credulidade do – set. 1863, p. 391
fortuna retorna ao pai de um * mau – out. 1864, p. 421
idéias progressivas e * do povo – maio 1868, p. 203
lei de causa e efeito e * deficiente – set. 1864, p. 384
FILOSOFIA
aliança da * com o Espiritismo – set. 1863, p. 359, 364
conceito de – jun. 1862, p. 263
considerações sobre – jul. 1869, p. 297
diferença entre * e Ciência – jul. 1869, p. 297
Espiritismo e – jun. 1862, p. 263
Platão, Moisés, Juliano e – abr. 1860, p. 192
regeneração social e – set. 1863, p. 357
254

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:35

Page 255

Í NDI CE G ERAL

FILOSOFIA CHINESA
Lao-Tseu e a – out. 1866, p. 412
moral da – out. 1868, p. 416
FILOSOFIA DO SÉCULO XVIII
superstições e a – set. 1860, p. 413
FILOSOFIA DO UNIVERSO
Dupont de Nemours e – out. 1869, p. 408
reconhecimento e admiração da obra – out. 1869, p. 408
FILOSOFIA ESPÍRITA
Augustino Babin – abr. 1866, p. 178
incredulidade e força da – maio 1860, p. 203
melhor forma de fazer proselitismo – jan. 1868, p. 18
pessoas racionalmente exigentes e – maio 1860, p. 203
significado do termo Espírito e – maio 1864, p. 189
FILOSOFIA ESPIRITUALISTA
benefícios da * na França – nov. 1863, p. 451
crescimento da * e das ciências – dez. 1869, p. 494
FILOSOFIA MÉDICA
princípios de – dez. 1866, p. 520
FILOSOFIA MODERNA
doutrina da pluralidade das existências e – jan.
1865, p. 47
FILÓSOFO
distinção entre livre-pensador e – jan. 1867, p. 22
escolhos do * espírita – nov. 1867, p. 477
metempsicose e crença do – jan. 1865, p. 46
verdades morais e – set. 1867, p. 358
FILÓSOFO AO PÉ DO FOGO, UM
artigo sobre O Livro dos Espíritos em – abr. 1861, p. 158
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FILÓSOFOS DA ANTIGUIDADE
fenômenos espíritas e – jan. 1858, p. 25
FIM DO MUNDO
como devemos entender a expressão – abr. 1868, p. 173
dinheiro para os padres e o – abr. 1868, p. 161
Espíritos na erraticidade temem o – abr. 1868, p. 171
Livro dos Espíritos, O, e o – abr. 1868, p. 168
não acrediteis no * material – out. 1866, p. 402
predição do * para 1840 – abr. 1868, p. 160
predição do * para 1911 – abr. 1868, p. 160
reino do anticristo precederá o – abr. 1868, p. 160
FÍSICA ESPIRITUAL
medicina espiritual e – mar. 1864, p. 106
FISIOGNOMONIA
conceito de – jul. 1860, p. 301
considerações sobre – jul. 1869, p. 283; ago. 1869, p. 319
Espiritismo e – jul. 1860, p. 302
Revista Espírita e – mar. 1861, p. 125
FISIOLOGIA
erros de concepção da – ago. 1868, p. 320
FITOTERAPIA
médium Désirée Godu faz uso da – abr. 1860, p. 177
médiuns indianos e o uso da – maio 1860, p. 205
FITREB
conceito árabe de – ago. 1866, p. 314
FLAGELOS
Argélia sofre os horrores dos – maio 1868, p. 224
destino dos exploradores dos * humanos – jul.
1867, p. 295
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fé espírita e * destruidores – jul. 1867, p. 295
finalidade dos * destruidores – jul. 1867, p. 292
materialismo e os * destruidores – out. 1866, p. 412
objetivos divinos dos – nov. 1868, p. 449
pressentimento dos * destruidores – jul. 1867, p. 294
providência divina e os – maio 1868, p. 226
resultados positivos dos – nov. 1868, p. 448
FLAGEOLET
caráter do Espírito – mar. 1868, p. 128
Espírito mistificador – mar. 1868, p. 126
FLAMAND, PIERRE LE (ESPÍRITO)
Allan Kardec e – maio 1859, p. 179
aparição e – maio 1859, p. 172, 185
características de – maio 1859, p. 174
espírito do pai de – maio 1859, p. 180
evocação de – maio 1859, p. 172
felicidade moral e – maio 1859, p. 176
força física de – maio 1859, p. 185
identidade de – maio 1859, p. 172
ingratidão dos homens e – maio 1859, p. 184
ocupações de – maio 1859, p. 175
reencarnação e – maio 1859, p. 177
FLAMMARION, CAMILLE
Contemplações científicas e – dez. 1869, p. 525
Deus na Natureza e – set. 1867, p. 397
Espiritismo e – set. 1867, p. 398
Maravilhas celestes, As, e – nov. 1869, p. 479
Pluralidade dos mundos habitados e – jan. 1863, p. 50;
abr. 1863, p. 178; ago. 1864, p. 345; set. 1864, p. 387
premissas estabelecidas por – set. 1867, p. 398
sonambulismo, magnetismo natural e – set. 1867, p. 398
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FLORES
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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FLUIDO ESPIRITUAL
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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FLUIDO NERVOSO
Chevillard e teoria do – mar. 1869, p. 124, 125; abr.
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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FLUIDOS DO MAGNETIZADOR
características dos – set. 1865, p. 347
esgotamento dos – set. 1865, p. 347
FLUIDOS DOS BONS ESPÍRITOS
características dos – set. 1865, p. 346
FLUIDOTERAPIA
obsessão e – jan. 1864, p. 26
FOGO
dogma do * eterno – jun. 1861, p. 261
Espiritismo e simbologia de – dez. 1859, p. 473
FOME
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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FORMAÇÃO DOS CORPOS
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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FRANCISCO I
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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GABRIEL, ANJO
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
GAZETTE DU MIDI PERANTE O ESPIRITISMO
irmãos Davenport e a – nov. 1865, p. 470
GENEALOGIA ESPÍRITA
reencarnação e – mar. 1862, p. 102
271

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:35

Page 272

R EVISTA E SPÍRITA 1858-1869

GÊNESE, A
anúncio da terceira edição de – mar. 1868, p. 142
apreciação da obra – fev. 1868, p. 90
extrato do primeiro capítulo de – set. 1867, p. 355
mistérios da Criação e – nov. 1868, p. 460
notícia da publicação e sumário de – jan. 1868, p. 53
segunda edição de – fev. 1868, p. 101
GÊNESE, OS MILAGRES E AS PREDIÇÕES, A
Espiritismo e – nov. 1867, p. 484
GÊNESIS
origem dos seres e o – mar. 1860, p. 118
GENIALIDADE
criação da alma e – abr. 1862, p. 145
influência do corpo físico e – abr. 1862, p. 166
GÊNIO
conceito de – maio 1864, p. 204; maio 1867, p. 224
conceito de homem de – nov. 1860, p. 510
futuro dos povos e os homens de – jul. 1862, p. 306
revelação e homem de – abr. 1866, p. 140
GÊNIO DAS FLORES
verdades sobre o – mar. 1860, p. 151
GÊNIO E A MISÉRIA, O
Gerard de Nerval e – jun. 1861, p. 286
GÊNIOS ESPIRITUAIS
instruções dadas pelos – abr. 1866, p. 145
GENTEUR
partido espírita e *, relator do Senado – jul. 1868, p. 294
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GEOCENTRISMO
ignorância científica e a teoria do – jan. 1862, p. 44
Igreja e a teoria do – set. 1862, p. 365
GEORGES
crise, transformação e – jun. 1861, p. 287
Despertar do Espírito, O, e – fev. 1861, p. 100
informações de São Luís sobre – set. 1860, p. 392
progresso intelectual e moral e – maio 1861, p. 242
GERAÇÃO
Jesus e o termo – jan. 1862, p. 21
GERAÇÃO ESPONTÂNEA
Allan Kardec e a hipótese da – jul. 1868, p. 285
formação de novos compostos químicos e – jul.
1868, p. 291
hipótese assumida por Allan Kardec – jul. 1868, p. 286
mofo e a teoria da – jul. 1868, p. 291
origem dos vermes intestinais e – jul. 1868, p. 292
pelos do corpo e a teoria da – jul. 1868, p. 291
perfil do primeiro homem e – dez. 1861, p. 561
teorias de Allan kardec sobre a – jul. 1868, p. 288
zoófitos e pólipos e a – jul. 1868, p. 293
GERAÇÃO NOVA
características da – out. 1866, p. 403
GERAÇÕES ESPIRITUAIS
transformação da Terra pela sucessão das – out.
1866, p. 403
GERAÇÕES SOFREDORAS
pluralidade das existências e as – maio 1868, p. 227
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GERMAINE
cura, conversão e revelações de – jan. 1865, p. 36
evocação de – jan. 1865, p. 21, 27, 32, 33
palavras dos guias espirituais e – jan. 1865, p. 31, 32
prece de – jan. 1865, p. 34
preparação para a reencarnação de – jan. 1865, p. 34
GÉRMEN DAS VERDADES
Ciência, Espiritismo e – set. 1867, p. 365
GÉRMENS
Morhéry e estudo sobre os – fev. 1859, p. 81
natureza dos – fev. 1859, p. 80
sistema de Bichat e – fev. 1859, p. 80
vida espírita e – fev. 1859, p. 80
GINGIRO
evocação dos Espíritos no reino de – abr. 1858, p. 169
GIRARDIN
história da médium – out. 1859, p. 416
prancheta e a médium – out. 1859, p. 417
GIRARDIN, DELPHINE DE
correspondência de – maio 1861, p. 238
GIRROODD
médiuns americanos charlatães e casal – fev. 1862, p. 80
GLAS
distinção entre Espírito e perispírito por – maio
1861, p. 227
estado de perturbação de – maio 1861, p. 225
evocação de – maio 1861, p. 224
GLOBO DE CRISTAL
comunicações espíritas por meio de – mar. 1860, p. 109
estudo sobre o – mar. 1860, p. 110
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GNOMOS
crença nos – nov. 1858, p. 461
GODU, DÉSIRÉ
curas realizadas pela médium – jun. 1860, p. 275
inventário das curas realizadas por – abr. 1860, p. 179;
maio 1860, p. 215
médium curadora – mar. 1860, p. 121
médium especial – fev. 1860, p. 78
mediunidade e – dez. 1859, p. 531
notícias sobre a médium curadora – abr. 1860, p. 175
produção mediúnica de diamantes e a médium – jan.
1862, p. 54
remédios espirituais prescritos pela médium – jun.
1860, p. 276
GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON
evocação e – jun. 1859, p. 240
idéias reencarnacionistas e – nov. 1869, p. 456
retrogradação e – jun. 1859, p. 241
GOTA
remédio para a doença da – jan. 1860, p. 41
GOURDON, ANAIS
evocação de – jun. 1861, p. 270
GOZOS MUNDANOS
lástima pela perda dos – fev. 1865, p. 60
GRAMÁTICA
Espírito Léon de Muriane e – nov. 1862, p. 476
GRANDE PERÔNIO
características do – jun. 1859, p. 222
propriedade do – jun. 1859, p. 220
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Rayer e – jun. 1859, p. 225
GREGÓRIO, SÃO, PAPA
Mundo Espiritual e – fev. 1864, p. 86
GREGOS E ROMANOS ver também Civilizações clássicas
caráter das leis dos – mar. 1866, p. 121
GRELEZ, A.
Carta aos Diretores e Redatores dos Jornais
Antiespírita – abr. 1866, p. 177
GRUPO CURADOR DE MARMANDE
intervenção dos parentes nas curas e – jun. 1867, p. 245
GRUPO DIVERGENTE
destino do – set. 1867, p. 384
GRUPO ESPÍRITA DE ANDÚJAR
Fénelon (Espírito) diretor do – mar. 1869, p. 105
observações de Allan Kardec sobre – mar. 1869, p. 106
GRUPO ESPÍRITA DE BORDEAUX
discurso de abertura do – set. 1862, p. 353
formato das reuniões no – set. 1862, p. 357
seriedade de propósitos do – set. 1862, p. 358
GRUPO ESPÍRITA DE BROTTEAUX
discurso de Courtet no – out. 1861, p. 428
GRUPO ESPÍRITA DE CADIZ
reunião mediúnica realizada pelo – abr. 1868, p. 184
GRUPO ESPÍRITA DE PORT-LOUIS
epidemia da Ilha Maurício e fechamento do – nov.
1868, p. 442
GRUPO ESPÍRITA PARTICULAR ver Grupos familiares
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GRUPO ESPIRITUAL
Espírito assina comunicação em nome do – ago.
1865, p. 333
identidade do Espírito pode revelar apenas o – ago.
1865, p. 333
GRUPO MEDIÚNICO
conseqüência da seriedade no – maio 1865, p. 216
necessidade da seriedade no – maio 1865, p. 216
utilidade do – maio 1863, p. 220
GRUPO(S) ESPÍRITA(S)
assistência social e – jan. 1864, p. 43
caridade afetiva para sustentar o – fev. 1862, p. 61
composição dos – dez. 1861, p. 537
condições impostas ao – dez. 1861, p. 538
constituição dos – dez. 1861, p. 534
falta de clientes provoca fechamento de um – dez.
1864, p. 507
formação do – out. 1861, p. 438; nov. 1861, p. 498,
500; dez. 1861, p. 533, 536
formação e objetivo do * na Rússia – jun. 1865, p. 231
Fraternidade e Amor e Caridade – out. 1864, p. 411
Instruções práticas sobre a organização do – jul.
1869, p. 308
interdição legal do – maio 1863, p. 204
multiplicação dos – nov. 1861, p. 498; dez. 1861, p. 531
necessidade dos – maio 1863, p. 204
observações sobre o – dez. 1861, p. 540
prudência na formação de – jun. 1862, p. 265
relações entre – jan. 1862, p. 35
retrocesso na criação de – jan. 1868, p. 15
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rivalidade no – abr. 1860, p. 164
vantagens que tem o pequeno – out. 1860, p. 445
vitalidade dos – dez. 1861, p. 545
GRUPOS FAMILIARES
importância dos – jan. 1864, p. 16
propagação do Espiritismo e os – jun. 1862, p. 231
vantagens que têm os – jun. 1862, p. 235
GUÉRIN, CLÉMENCE
Espiritismo na América, O – nov. 1861, p. 521
GUERRA
planeta Vênus e – ago. 1862, p. 336
pluralidade das existências e – ago. 1864, p. 328
GUERRERO, FERNANDO
carta de – maio 1859, p. 208
Livro dos Espíritos, O, e – maio 1859, p. 208
povos aborígenes e – maio 1859, p. 209
GUIA DA SRª MALLY
evocação do – ago. 1859, p. 322
GUIA ESPIRITUAL
ajuda do * no sono do corpo físico – fev. 1865, p. 68
filho se torna * da mãe – ago. 1866, p. 329
Germaine (Espírito) e palavras do – jan. 1865, p. 31, 32
Valentine Laurent e – jan. 1865, p. 20, 25
GUILHERME IV, FREDERICO, DA PRÚSSIA
magnetismo e – out. 1858, p. 419
GUIZOT
religião e sobrenatural – jan. 1862, p. 41
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sobrenatural, O, e – dez. 1861, p. 556
GULDENSTUBBÉ
escrita direta e – ago. 1859, p. 312
medalha cabalística e – set. 1858, p. 393
GULODICE
educação alimentícia errada e incentivo à – fev.
1864, p. 59
GUTTEMBERG
invenção da imprensa e – abr. 1864, p. 163
GUYENNE, DUQUE DE
envenenamento do – jun. 1858, p. 263

H
HÁ UMA VIDA FUTURA?
demonstração da reencarnação e – abr. 1869, p. 177
objetivo do livro – abr. 1869, p. 176
opiniões sobre o livro – abr. 1869, p. 176
princípios da Doutrina Espírita e – abr. 1869, p. 177
HABITAÇÕES DE JÚPITER
características das – ago. 1858, p. 348
incredulidade de alguns e as – ago. 1858, p. 348
HABITANTES DA TERRA
preexistência aos primeiros – jan. 1862, p. 25
HABITANTES DE JÚPITER
hierarquia espiritual e – ago. 1858, p. 350
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HAIA
dissertação sobre a reencarnação vinda de – mar.
1862, p. 126
HAMLET
Gérard de Nerval e – fev. 1861, p. 102
HANYFES
Judaísmo, Cristianismo e os – ago. 1866, p. 309
HARMONIA
conceito de – mar. 1869, p. 133
concepção e transmissão da – mar. 1869, p. 133
definição de – mar. 1869, p. 130
desprendimento da alma e – mar. 1869, p. 134
Espírito inferior e – mar. 1869, p. 131
fluido universal e – mar. 1869, p. 131
prece e – mar. 1869, p. 131
sentimento de * no Espírito – mar. 1869, p. 132
HARMONIA CELESTE
música, A, e – mar. 1869, p. 127
HARMONIA UNIVERSAL
fatalidade é indispensável à – jul. 1868, p. 279
HARMONIA, A
ditado de René de Provence e – fev. 1861, p. 105
HARMONIAS DOS MUNDOS, AS
identificação da obra * com problemas espíritas – nov.
1869, p. 465
problemas espíritas e a obra – nov. 1869, p. 465
HASSAN
bênção de sangue e alcaide – out. 1867, p. 418
perfil do alcaide – out. 1867, p. 418
processo de cura do alcaide – out. 1867, p. 418
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HEBREUS
ensaio sobre a psicologia dos antigos – nov. 1868, p. 479
HÉGIRA
era dos muçulmanos ou – ago. 1866, p. 316
HELOÍSA E ABELARDO
metades eternas e – maio 1858, p. 212
HENRIQUE III
análise da caligrafia de – fev. 1866, p. 82
história da espineta de – fev. 1866, p. 76
HENRIQUE IV
massacre de São Bartolomeu e – set. 1858, p. 385
pressentimentos e prognósticos e – nov. 1867, p. 461
HERANÇA
compromisso com – maio 1858, p. 211
HERANÇA ESPIRITUAL
aptidões especiais e – mar. 1862, p. 105
reencarnação e – mar. 1862, p. 105
HERANÇA TERRENA
egoísmo, pobreza e – ago. 1865, p. 337
HERDEIROS
desencarnado e seus – maio 1858, p. 225
HERMANN
agêneres, tangibilidade e – fev. 1859, p. 68
alma de – fev. 1859, p. 70, 73
corpo físico de – fev. 1859, p. 73
duas existência de – fev. 1859, p. 73
enfermidade de – fev. 1859, p. 69
H. Lugner e – fev. 1859, p. 68
infância de – fev. 1859, p. 74
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morte de – fev. 1859, p. 73
orgulho, vergonha e – fev. 1859, p. 70
Parker, William ou – fev. 1859, p. 71
perfil de – fev. 1859, p. 68
sonho de – fev. 1859, p. 70
HERÓIS
visão do futuro e os – maio 1864, p. 180
HERRENSCHNEIDER, FRÉDÉRIC
conceito de espírita e – jun. 1868, p. 261
criação do homem segundo – jun. 1868, p. 266
Deus segundo – jun. 1868, p. 264
espírita inconsciente e – jun. 1868, p. 263
espiritualismo e – jun. 1868, p. 262
intercâmbio espiritual e – jun. 1868, p. 263
materialismo e – jun. 1868, p. 262
psicologia da alma e – jun. 1868, p. 267
Religião e política na sociedade moderna – jun.
1868, p. 259
unidade da alma e – jun. 1868, p. 268
HIDJAZ
significado do – ago. 1866, p. 306
HIERARQUIA
Espiritismo e – abr. 1866, p. 157
Espírito e – set. 1859, p. 365
lei universal e – jan. 1860, p. 52
HIERARQUIA ESPIRITUAL
habitantes do planeta Júpiter e – ago. 1858, p. 350
HILAIRE, JEAN
estudo sobre o médium – ago. 1864, p. 341
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HILDEGARDA
Fredegunda e – jan. 1864, p. 37
HILLAIRE, MÉDIUM
condenação de – mar. 1865, p. 126
Espiritismo e – mar. 1865, p. 124
fracasso da missão de – mar. 1865, p. 132
influência de Daniel Dunglas Home sobre – mar.
1865, p. 123
mediunidade de – mar. 1865, p. 123
missão de – mar. 1865, p. 123, 124
HINDUS
reencarnação e – dez. 1859, p. 480
trindade dos – dez. 1859, p. 481
HIPERESTESIA
aplicação de fluidos e cura de – jan. 1864, p. 19
HIPNOTISMO
catalepsia e – jan. 1860, p. 23
ciência oficial e – out. 1865, p. 392
classificação dos fenômenos do – jan. 1860, p. 27
expoentes da ciência e – jan. 1860, p. 24
magnetismo, sonambulismo e – out. 1865, p. 392
métodos para o despertamento no – jan. 1860, p. 27
métodos para se produzir o – jan. 1860, p. 24
HIPOCONDRIA
ausência de objetivo na vida e – jul. 1862, p. 283
HIPOCRISIA
aparência de honestidade e – out. 1860, p. 482
arte sem originalidade é – jun. 1862, p. 250
pseudo-sábios e – out. 1862, p. 405
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HISTÓRIA
atuação de seres espirituais na – jun. 1858, p. 270
comunicações espíritas e a – jun. 1858, p. 268
Espíritos puros e a condução da – out. 1860, p. 458
revelações espíritas sobre a * da França – dez.
1866, p. 473
HISTÓRIA DA FRANÇA
Calvinistas das Cevenas e – fev. 1869, p. 87
HISTÓRIA DE AMOR
Luís G... e Victorine e sua – set. 1858, p. 396
HISTÓRIA DE JOANA D’ARC
Ermance Dufaux e – jul. 1869, p. 310
reedição da obra – nov. 1860, p. 524
HISTÓRIA DE UM ASNO
Espiritismo e – maio 1863, p. 210
HISTÓRIA DE UM DANADO
São Luís e – fev. 1860, p. 85
HISTÓRIA DO ESPIRITISMO
Allan Kardec e documentos inéditos para a – out.
1862, p. 419
caráter particular da – maio 1864, p. 198
Emmanuel Swedenborg e – nov. 1859, p. 444
guerra dos homens contra os deuses e a – maio
1864, p. 198
história dos primeiros séculos da Igreja e – nov.
1865, p. 445
obra de grande utilidade a ser escrita – dez. 1866, p. 495
restabelecimento das evocações e – out. 1859, p. 409
roteiro para a – out. 1862, p. 418
SPPE e a – maio 1864, p. 199
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HISTÓRIA DO MARAVILHOSO
combate ao Espiritismo e o livro – out. 1861, p. 434
Escande e apreciação do livro – abr. 1861, p. 169
fenômenos espíritas e o livro – fev. 1861, p. 78
Louis Figuier e o livro – dez. 1860, p. 535; abr.
1861, p. 168
HISTÓRIA DOS CALVINISTAS DAS CEVENAS
explosão de profetas e – fev. 1869, p. 94
fragmentos da obra – fev. 1869, p. 88
manifestações físicas e – fev. 1869, p. 92
posição do Espiritismo e – fev. 1869, p. 88
HISTÓRIAS DO OUTRO MUNDO
Germonville e * contadas pelos Espíritos – jan.
1867, p. 33
HITOTI
condecorações e * chefe taitiano – mar. 1859, p. 117
evidência da identidade de * chefe taitiano – mar.
1859, p. 119
evocação de * chefe taitiano – mar. 1859, p. 117
reencarnação de * chefe taitiano – mar. 1859, p. 118
HOHENLOHE
curas realizadas pelo príncipe de – dez. 1866, p. 496
fala de sua mediunidade curadora – dez. 1866, p. 501
HOLZAUZER
interpretação do Apocalipse e – abr. 1868, p. 161
HOME
morte da Srª. – ago. 1862, p. 322
HOME, DANIEL DUNGLAS
alucinação e – jan. 1859, p. 20
285

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:35

Page 286

R EVISTA E SPÍRITA 1858-1869

aparição de mãos e – abr. 1858, p. 188; fev. 1860, p. 73
aparições e – fev. 1859, p. 61
caráter de – mar. 1858, p. 145
charlatanismo, prestidigitação e – set. 1863, p. 384
comentários populares sobre – mar. 1858, p. 101
converte-se ao catolicismo – fev. 1864, p. 53
dados biográficos de – mar. 1858, p. 103
eclosão do Espiritismo e – set. 1863, p. 385
fenômenos espíritas e – mar. 1858, p. 99
fraudes espíritas e – abr. 1859, p. 143
ganha a vida como escultor – fev. 1864, p. 54
Hillaire e influência de – mar. 1865, p. 123
honestidade de – mar. 1858, p. 100
Igreja proíbe * de se comunicar com os Espíritos – fev.
1864, p. 54
impostor de – maio 1858, p. 229
julgamento popular de – mar. 1858, p. 100
levitação e – mar. 1858, p. 146; out. 1859, p. 384
maledicências sobre – abr. 1858, p. 191
manifestações físicas e – jan. 1858, p. 38; mar. 1858,
p. 100, 144
mediunidade de – mar. 1858, p. 103, 143
método de trabalho de – mar. 1858, p. 146
missão de * na França – mar. 1858, p. 102
missão espiritual de – mar. 1858, p. 104
opinião de Allan Kardec sobre – mar. 1858, p. 101
propagação das idéias espíritas e – mar. 1858, p. 102
psicografia e – mar. 1858, p. 144
rendimento de 6.000 francos para – mar. 1858, p. 147
Roma atemorizada com – mar. 1864, p. 123
visita de * a Roma – mar. 1869, p. 118
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HOMEM
aparecimento do * na Terra – dez. 1861, p. 561
benfeitor anônimo e * de bem – out. 1863, p. 417
composição do * segundo o Espiritismo – dez. 1862,
p. 488; mar. 1865, p. 99
composição moral do – nov. 1860, p. 511
conceito de – nov. 1860, p. 511
condição espiritual do – nov. 1860, p. 511
criação do primeiro – jul. 1860, p. 318
crise universal e transformação do – ago. 1865, p. 341
destino do * mau após a morte – jan. 1862, p. 24
Deus e o – ago. 1860, p. 375
dilúvio geológico e * insulado – jun. 1859, p. 239
espírita e – out. 1863, p. 435
evolução do – ago. 1863, p. 324
Fénelon e – out. 1861, p. 454
finalidade que deve buscar o – jun. 1862, p. 263
formação do – mar. 1861, p. 110
imortalidade e – ago. 1863, p. 325
influência do – dez. 1859, p. 513
luta intelectual do – abr. 1865, p. 140
mal, bem e – mar. 1865, p. 101
materialismo e o – ago. 1868, p. 317
Moisés e a formação do – mar. 1866, p. 109
natureza espiritual e corporal do – abr. 1869, p. 143
objetivo final do – mar. 1864, p. 128
origens do – ago. 1860, p. 375
perda da fé e da razão no – ago. 1865, p. 341
período de transição no – abr. 1865, p. 140
pontos de contato entre * e animal – set. 1865, p. 366
princípios essenciais na formação do – fev. 1867, p. 85
progresso moral do * insulado – mar. 1859, p. 105
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provas da dualidade do – jan. 1866, p. 40
provas terrestres do * em missão – maio 1867, p. 222
sentimento moral e – abr. 1865, p. 140
vícios, virtudes no – mar. 1865, p. 101
HOMEM DE BEM
caracteres comuns aos animais e – dez. 1869, p. 526
eficácia das provas do – ago. 1860, p. 334
imortalidade do – abr. 1869, p. 143
instinto animal e – abr. 1865, p. 140
revelações e – set. 1867, p. 358
HOMEM DE GÊNIO
características do – mar. 1861, p. 124; set. 1867, p. 357
conceito de – abr. 1866, p. 141
Humanidade e revelação do – set. 1867, p. 357
mérito do – nov. 1859, p. 429
missão do – set. 1867, p. 358
prece e – dez. 1861, p. 558
princípios do – jul. 1859, p. 274
provação do – jun. 1861, p. 286
revelação e – abr. 1866, p. 140
visão espírita do – set. 1867, p. 357
visão espiritualista do – set. 1867, p. 357
visão materialista do – set. 1867, p. 357
HOMENAGEM PÓSTUMA
Espíritos superiores e – maio 1858, p. 225
HOMEOPATIA
abusos da – ago. 1863, p. 352
ação da * sobre as fibras cerebrais – mar. 1867, p. 106
ação da * sobre o perispírito – jun. 1867, p. 242
ação da * sobre o sentimento – mar. 1867, p. 105
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correção dos vícios morais e – mar. 1867, p. 104
doenças morais e – mar. 1867, p. 99
fluidos latentes e – nov. 1858, p. 463
loucura patológica e – jun. 1867, p. 241
Muhr e a – nov. 1858, p. 463
perispírito e – ago. 1863, p. 319
tratamento de doenças morais e – jun. 1867, p. 236
HOMERO, POETA GREGO
condição de * após a morte – nov. 1860, p. 494
manifestação espontânea de – nov. 1860, p. 491
revelação do sobrenome de – nov. 1860, p. 494
HOMICÍDIO VOLUNTÁRIO
Allan Kardec e – mar. 1865, p. 121
HOMOGENEIDADE
princípio vital de toda reunião espírita – jun. 1862, p. 263
HONESTIDADE
relatividade da – nov. 1860, p. 516
HONORÁRIOS DOS ADMINISTRADORES
justificativa para os – ago. 1869, p. 337
HONRA FÚNEBRE
sepultamento e – mar. 1858, p. 134
HORA DE PIEDADE
C. Tschokke e – out. 1868, p. 399
HORRÍVEL SUPLÍCIO DE UM NEGRO
detalhes da tragédia do – jan. 1863, p. 43
HOSPITAL PÚBLICO
Alfred Musset e – jul. 1861, p. 328
Gérard de Nerval e – jul. 1861, p. 326
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HOUDIN, ROBERT
dupla vista e – jul. 1863, p. 282
HUGHES, JOHN W.
discurso contra a pena de morte por – set. 1866, p. 369
HUGO, VICTOR
carta de * a Lamartine – out. 1868, p. 421
conceito de Terra de – jul. 1866, p. 291
crença no Espiritismo e – jan. 1869, p. 41
discurso de * junto ao túmulo de uma jovem – fev.
1865, p. 86
discurso fúnebre pronunciado por – maio 1866, p. 204
Espiritismo e discurso de – fev. 1865, p. 91
exéquias da Srª. – out. 1868, p. 420
extrato da viagem de * à Holanda – dez. 1867, p. 490
pensamento espírita e – ago. 1863, p. 318
reencarnação e – set. 1868, p. 393
HUMANIDADE
cataclismos morais e – jul. 1869, p. 296
conceito de – fev. 1868, p. 89
crescimento moral e a – out. 1866, p. 391
crises e transformação da – out. 1868, p. 435
doenças do crescimento que tem a – fev. 1868, p. 89
dúvida e flagelo da – jul. 1863, p. 309
Espiritismo abre uma nova via para a – out. 1866, p. 391
Espiritismo revela causa de certos males da – dez.
1862, p. 493
Espíritos elevados e – fev. 1859, p. 53
estado moral da – fev. 1859, p. 53
evolução individual e evolução da – out. 1866, p. 390
Girard de Codemberg e a renovação da – abr.
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1862, p. 170
grandes períodos que atravessou a – nov. 1862, p. 479
lei do progresso e – ago. 1861, p. 365
marcha progressiva da – out. 1866, p. 391
maturidade e aspirações mais amplas da – out.
1866, p. 390
messias do Espiritismo e a regeneração da – mar.
1868, p. 105
objetivo da transformação da – fev. 1866, p. 76
períodos de transição na – jul. 1863, p. 308
períodos progressivos da – out. 1866, p. 386
Pierre Laroux e a perenidade da – set. 1868, p. 395
ponto de contato entre a animalidade e – set. 1865, p. 364
precursores de Jesus e a – abr. 1864, p. 161
progresso moral a ser alcançado pela – out. 1866, p. 388
progressos da – set. 1865, p. 379; out. 1866, p. 388, 392
recuo da * depois de Jesus – fev. 1868, p. 80
regeneração da – abr. 1858, p. 151; mar. 1868, p. 142
relações entre * e animalidade – maio 1865, p. 183
responsáveis pela regeneração da – mar. 1866, p. 123
século XX e o remanejamento da – fev. 1868, p. 74
sucessão das gerações e avanço da – jul. 1868, p. 302
transformação da – fev. 1868, p. 75
HUMBOLDT
evocação de – jun. 1859, p. 232
HUMILDADE
elevação espiritual e – jul. 1860, p. 316
fé, caridade e – mar. 1861, p. 147
HUMILHAÇÃO
raça negra e – jun. 1859, p. 244
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HUMOR AQUOSO
Espíritos glóbulos e o – fev. 1860, p. 74
HUMORISMO
Allan Kardec e – jan. 1860, p. 20, 23; fev. 1860, p. 84
casa mal-assombrada e – out. 1858, p. 434
Espírito provoca – jan. 1860, p. 40
Espíritos e – out. 1858, p. 425
Frédéric Soulié e – nov. 1858, p. 476
influência espiritual e – out. 1858, p. 424
HUSS, JOÃO
biografia de – set. 1869, p. 368
obras filosóficas de – set. 1869, p. 370
pedido de revisão do processo de – set. 1869, p. 366
precursores do Espiritismo e – set. 1869, p. 364
Sofia da Baviera, rainha da Boêmia, e – set. 1869, p. 370
testemunho da Universidade de Praga em favor de –
set. 1869, p. 371
Tratado da Igreja e – set. 1869, p. 370
Universidade de Praga e – set. 1869, p. 370
verdadeiro reformador – ago. 1866, p. 321
HYACINTHE, P.
sermão do padre * e leis da Natureza – set. 1869, p. 376

I
IDADE ESPIRITUAL
idade física e – mar. 1868, p. 128
IDADE FÍSICA
idade espiritual e – mar. 1868, p. 128
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IDADE MÉDIA
fenômenos espíritas e – jan. 1858, p. 25
formas de torturas na – abr. 1862, p. 177
futuro espiritual do criminoso e – mar. 1866, p. 122
legislação e princípio religioso na – mar. 1866, p. 121
IDEAIS
reencarnação permite a realização dos – mar. 1862, p. 111
IDÉIA DE DEUS
caráter das religiões e – set. 1867, p. 367
IDÉIA ESPÍRITA
imprensa é influenciada pela – jan. 1868, p. 19
IDÉIA ESPIRITUAL
idéias preconcebidas e desnaturalização da – maio
1865, p. 205
IDÉIA FIXA
conceito de – jul. 1861, p. 292
Espíritos maus e – jan. 1863, p. 19
IDÉIAS
abortamento das * prematuras – set. 1865, p. 379
batismo da perseguição e * renovadoras – abr. 1868,
p. 178
conflitos de – abr. 1864, p. 145
Espiritismo e a prudência com as * novas – jul.
1868, p. 286
Espiritismo e imposição de * próprias – abr. 1866, p. 158
Espiritismo está sempre aberto às * progressivas – jul.
1868, p. 276
explicação das * inatas – maio 1869, p. 189
frutificação das * novas – set. 1865, p. 378
inspiração e * puras – maio 1865, p. 205
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irresistibilidade das – ago. 1867, p. 341
jornal Discussion e as * progressitas – fev. 1866, p. 60
loucura e exaltação das * religiosas – fev. 1869, p. 73
mártires das * renovadoras – abr. 1868, p. 179
origem das * inatas – set. 1867, p. 376
perseguições às * verdadeiras – abr. 1868, p. 178
prudência com as * sistemáticas dos Espíritos – abr.
1860, p. 172
qualificação de loucos e * novas – nov. 1867, p. 475
razões dos contraditores de novas – fev. 1862, p. 70
reação às * novas – ago. 1865, p. 333
Sócrates, Platão e * cristãs – set. 1865, p. 364 Thilorier
e e desenvolvimento das – ago. 1860, p. 373 trabalho
fecundo dos pensadores e – abr. 1864, p. 173
IDÉIAS ESPÍRITAS
Amizade após a morte e as, A – nov. 1868, p. 449
aptidão para assimilação das – jan. 1869, p. 27
Cabana do pai Tomás e as, A – nov. 1868, p. 455
Cartas sobre a Religião e – set. 1869, p. 375
Charles Fourier e – abr. 1869, p. 175
conferências sobre a alma e as – set. 1868, p. 386
confissão pública das – jul. 1859, p. 284
difusão das * no extremo Oriente – fev. 1869, p. 60
diminuição das prevenções contra – jul. 1867, p. 274
divisão do público sobre – abr. 1865, p. 148
doutrinas filosóficas e – abr. 1865, p. 148
Dupont de Nemours e – out. 1869, p. 407
Espiritismo e – jul. 1859, p. 289; ago. 1863, p. 322
exploração da – jun. 1865, p. 257
impotência da força aberta contra a – jun. 1865, p. 255
imprensa e o progresso das – dez. 1860, p. 536
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infiltração da * no espírito das massas – jan. 1865, p. 17
influência das – set. 1859, p. 373
instrumentos inconscientes na propagação das – jan.
1867, p. 43
intuição das – jun. 1861, p. 252
invasão das – jan. 1867, p. 24
literatura contemporânea e as – maio 1868, p. 210
Manual de Xéfolius, O, e – ago. 1865, p. 327
Memórias de um marido e as – set. 1868, p. 372
mitologia e – set. 1859, p. 376
origem das – out. 1867, p. 402; nov. 1867, p. 452; jan.
1869, p. 20
penetração das * sob forma impalpável – out. 1867, p. 404
pluralidade das existências e – dez. 1867, p. 497
propagação das – jan. 1859, p. 17; set. 1869, p. 362
prova da vulgarização das – jan. 1867, p. 28
punição do ateu e – maio 1867, p. 193
razão, bom senso e a aceitação das – jun. 1862, p. 229
refratários às – jan. 1869, p. 26
Regimento fantástico e as, O – set. 1868, p. 382
romance expressa pensamento das – jan. 1867, p. 32
segmentos da sociedade e infiltração das – jan. 1868, p. 16
semeadura das – out. 1867, p. 401
tática dos Espíritos e germinação das – dez. 1869, p. 483
Torre de Babel e vulgarização das – dez. 1863, p. 516
trabalhos dos teósofos e – set. 1867, p. 396
IDÉIAS ESPIRITUALISTAS
preferência pelas – out. 1863, p. 399
reação das – out. 1863, p. 397
IDÉIAS MATERIALISTAS
clero e – out. 1863, p. 397
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conseqüências das – out. 1863, p. 398
egoísmo e – dez. 1863, p. 482
Erasto e conservação das – maio 1863, p. 225
Espiritismo e destruição das – maio 1869, p. 189
J. B. D... e – fev. 1861, p. 90
obras literárias, artísticas e – out. 1863, p. 397
sofrimento e – fev. 1861, p. 92
IDÉIAS PANTEÍSTAS
Espiritismo e destruição das – maio 1869, p. 189
IDÉIAS PRECONCEBIDAS
desnaturalização da idéia espiritual e – maio 1865, p. 205
idéias puras e – maio 1865, p. 205
inspiração e – maio 1865, p. 205, 206
vingança divina e – maio 1865, p. 207
IDÉIAS REENCARNACIONISTAS
Chaseray e – nov. 1869, p. 457
Clemente de Alexandreia, São e – nov. 1869, p. 455
Divina Comédia e – nov. 1869, p. 456
Gregório de Nissa, São e – nov. 1869, p. 455
Humphry Davy e – nov. 1869, p. 457
Idade Média e – nov. 1869, p. 456
Johann Wolfgang von Goethe e – nov. 1869, p. 456
Monsenhor de Montal, bispo e – nov. 1869, p. 455
passagens da Bíblia e – nov. 1869, p. 453
Pitágoras e – nov. 1869, p. 452
IDENTIDADE DE UM ESPÍRITO ENCARNADO
Gabriel Delanne e – jan. 1863, p. 39
IDENTIDADE DO ESPÍRITO
Allan Kardec e – jan. 1861, p. 21
assinatura nas comunicações não garante a – jan.
1862, p. 35
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causa material que implica na – jul. 1866, p. 295
causas da dificuldade de se oferecer provas da – jul.
1866, p. 295
comunicações particulares e a – jul. 1866, p. 292
conteúdo da mensagem e a – mar. 1862, p. 121
dificuldade do Espiritismo e – fev. 1865, p. 72
dificuldade em estabelecer a – dez. 1864, p. 495
dificuldades de constatação da – abr. 1866, p. 152
Espíritos contemporâneos e – fev. 1865, p. 72
Frédéric Soulié e a – nov. 1858, p. 476
maneira precisa de constatar a – mar. 1858, p. 127
prova da * e G..., médium vidente – abr. 1865, p. 159
provas da – jan. 1858, p. 43; fev. 1865, p. 72; jul.
1866, p. 293
restrições para se aceitar cegamente a – nov. 1862, p. 459
São Luís e a – ago. 1860, p. 335
utilidade da – ago. 1865, p. 334
IDENTIFICAÇÃO MEDIÚNICA
Espírito explica razão de sua – mar. 1862, p. 118
IDIOMA
criança cria o seu próprio – nov. 1868, p. 462
razões de a criança ter inventado seu – nov. 1868, p. 464
IDIOMA ÚNICO
marcha da Humanidade para um – nov. 1862, p. 482
IDIOMAS
origem dos – nov. 1862, p. 481
IDIOTA
condição espiritual de um – jun. 1860, p. 260
IDIOTIA
causa da – ago. 1865, p. 323
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conceitos sobre a – jul. 1860, p. 300
Espiritismo e – set. 1864, p. 355
influência terapêutica da música sobre a – set. 1864,
p. 347
IDOLATRIA
evocação dos povos da antigüidade e – out. 1863, p. 426
IGNORANTES
carta aos – maio 1864, p. 218
IGREJA
afastamento na crença das verdades e – nov. 1863, p. 465
antropofagia e a – fev. 1866, p. 74
aparições e a – out. 1860, p. 439
ciência e a infalibilidade da – set. 1864, p. 360
combate à possessão e a – ago. 1864, p. 311
comunicações espíritas e posição da – fev. 1865, p. 60
convertida ao Espiritismo critica a – maio 1862, p. 212
demônio e a – set. 1862, p. 362, nota
dogmas do inferno, das penas eternas e – nov.
1863, p. 461
dogmas e – jan. 1863, p. 38; abr. 1863, p. 235
dogmas, artigos de fé e – nov. 1863, p. 465
Espiritismo e a – jul. 1860, p. 294; abr. 1862, p. 178;
jan. 1863, p. 38; ago. 1863, p. 319; out. 1865, p. 402;
jan. 1868, p. 20
evocação e príncipes da – out. 1863, p. 426
fé da * e crença no diabo – fev. 1869, p. 74
fenômenos espíritas e os pais da – jan. 1858, p. 24
formas de combate ao Espiritismo adotadas pela – jul.
1864, p. 295
ineficiência da * no combate à incredulidade – jan.
1868, p. 29
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ineficiência da * no combate ao materialismo – jan.
1868, p. 29
invocação dos santos da – out. 1863, p. 424
magnetismo e sonambulismo ensinados pela – out.
1858, p. 421
materialistas obstinados e – nov. 1863, p. 458
milagre, leis da Natureza e – maio 1867, p. 191
milagres e – jul. 1863, p. 300
origem das tendências e a – jun. 1866, p. 223
população católica e abandono da – nov. 1863, p. 463
prática da antropofagia e a – fev. 1866, p. 74
progresso das idéias e cisão da – jul. 1864, p. 276
progresso do Espiritismo amedronta a – jul. 1864, p. 293
proibição da evocação e – set. 1863, p. 375
razão do uso do latim na – ago. 1864, p. 317
reconhecimento das manifestações espíritas pela – jan.
1868, p. 30
reencarnação e – nov. 1858, p. 454; set. 1862, p. 365
sacramentos da – nov. 1863, p. 468
salvação e a – jul. 1864, p. 274
seitas e – abr. 1863, p. 235
sermão descaridoso do cura na – mar. 1864, p. 113
teoria do geocentrismo e a – set. 1862, p. 365
trindade dogmática e – set. 1863, p. 388
IGREJA CATÓLICA
penas eternas e – maio 1863, p. 202
IGREJA CRISTÃ
decadência e – abr. 1865, p. 142
IGREJA DE SAINT-JEAN
sermões contra o Espiritismo e – fev. 1863, p. 70
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IGREJA DE SAINT-NIZIER
sermões contra o Espiritismo e – fev. 1863, p. 67
IGREJA E A SOCIEDADE CRISTÃ EM 1861, A
sobrenatural e – dez. 1861, p. 556
IGREJA FRANCESA
abade Laverdet e a – maio 1866, p. 189
Espiritismo e a – maio 1866, p. 190
Laverdet e a reforma da – maio 1866, p. 191
IGUALDADE
Cristo e a palavra – out. 1861, p. 441
IGUALDADE DE DIREITOS
vida espiritual e – jun. 1867, p. 231
IGUALDADE DOS DIREITOS SOCIAIS
reencarnação e – jan. 1867, p. 30
ILHA MAURÍCIO
epidemia da – nov. 1868, p. 441
Progrès Colonial e o Espiritismo na – jul. 1864, p. 290
ILUSÃO
visão terrena das coisas e – jul. 1862, p. 271
ILUSÕES DO ESPIRITISMO, AS
Chevillard e a conferência – abr. 1869, p. 157
IMÃ, GRÃO-CAPELÃO DO SULTÃO
visita do * a Paris – ago. 1867, p. 334
IMACULADA CONCEIÇÃO
interpretação do dogma da – jan. 1862, p. 28
IMAGENS DE PESSOAS NO COPO
atributos da alma e apresentação de – out. 1865, p. 391
mecanismo de visão das – out. 1865, p. 391
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IMAGINAÇÃO
alucinação e – jul. 1861, p. 292
conceito de – ago. 1866, p. 326; mar. 1869, p. 101
criação fantástica da – ago. 1866, p. 321
curas são atribuídas à – out. 1866, p. 419
IMBECILIDADE
criação da alma e – abr. 1862, p. 145
IMITAÇÃO DO EVANGELHO
comentários sobre a obra – dez. 1864, p. 533
segundo o Espiritismo – abr. 1864, p. 135
suplemento ao capítulo das preces na obra – ago.
1864, p. 314
IMORTALIDADE
Baguenault de Puchesse e o livro – jan. 1869, p. 33
jornal o Figaro e a – out. 1868, p. 423
memória e – ago. 1863, p. 326
metempsicose e – ago. 1863, p. 329
solidariedade entre renascimento e – nov. 1869, p. 452
IMORTALIDADE DA ALMA
Apolônio de Tiana e – out. 1862, p. 408
Cardon e – ago. 1863, p. 344
conseqüências da revelação da – set. 1867, p. 368
considerações de Pascal sobre – jan. 1869, p. 31
dogma da – jan. 1869, p. 31
filósofos pré-cristãos e a – set. 1868, p. 389
Henri Martin e a – set. 1868, p. 390
idéia consoladora da – jan. 1869, p. 32
Jean Reynaud e a – set. 1868, p. 389
Nampon, padre, e – jun. 1863, p. 240
temor da morte e – fev. 1865, p. 55
Voltaire e – set. 1859, p. 357
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IMORTALIDADE DO GÊNERO HUMANO
crença na – out. 1869, p. 424
IMPERFEIÇÃO
causa excitadora dos nossos atos de – out. 1858, p. 427
IMPERFEIÇÃO DOS SERES
Deus e a – mar. 1864, p. 100
IMPERFEIÇÃO MORAL
Espíritos imperfeitos e – fev. 1859, p. 57, 59
médiuns e – fev. 1859, p. 59
orgulho e – fev. 1859, p. 57
IMPÉRIO ROMANO
César e a renovação do – jul. 1862, p. 307
IMPOSIÇÃO DAS MÃOS
indagações sobre – set. 1865, p. 344
mediunidade curadora e – set. 1865, p. 343
IMPRENSA
comportamento da * diante do Espiritismo – jul.
1868, p. 295
eletricidade superará a – abr. 1864, p. 166
Guttemberg e a invenção da – abr. 1864, p. 163
idéias espíritas penetram na – maio 1868, p. 211
influência das idéias espíritas na – jan. 1868, p. 19
revolução do pensamento e a – abr. 1864, p. 165
IMPRENSA LEIGA
divulgação do Espiritismo e a – set. 1858, p. 368
propaganda do Espiritismo e a – set. 1858, p. 365
IMPULSO FLUÍDICO CORPORAL
definição de – maio 1865, p. 212
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IMPULSO FLUÍDICO MATERIAL
médium e – maio 1865, p. 212
INCAS
causas das guerras entre astecas e – ago. 1864, p. 327
INCREDULIDADE
Cardon e – ago. 1863, p. 344
carta sobre a – fev. 1861, p. 79; ago. 1861, p. 35
causa do desenvolvimento da – out. 1864, p. 427
causas da – maio 1862, p. 205
chaga da sociedade é a – dez. 1864, p. 516
Espiritismo e – jul. 1859, p. 259; out. 1865, p. 410; out.
1866, p. 406; jan. 1868, p. 27; nov. 1869, p. 479
excitante do suicídio – jul. 1862, p. 281
força do progresso não se detém pela – ago. 1862, p. 339
habitações do planeta Júpiter e – ago. 1858, p. 348
Igreja não consegue combater a – set. 1864, p. 365;
jan. 1868, p. 29
Mathieu e – out. 1859, p. 381
relatividade da – nov. 1869, p. 440
São Bento e a – abr. 1860, p. 197
INCREDULIDADE INATA
Claudius (Espírito) materialista e – ago. 1867, p. 329
INCRÉDULO
ação do Espiritismo sobre o – nov. 1869, p. 479
comportamento do – out. 1865, p. 413
concepção do * sobre a morte – nov. 1865, p. 448
mérito do * em fazer o bem – nov. 1869, p. 442
INDÉPENDANCE BELGE
Espiritismo e – jul. 1863, p. 282
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INDÉPENDANT DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE
manifestações físicas e o – maio 1858, p. 232
INDEX
condenação dos ensinamentos de Jesus e – jul.
1864, p. 294
livros espíritas incluídos no – jul. 1864, p. 294
obras espíritas e – jun. 1864, p. 259; jul. 1864, p. 285
ÍNDIA
Espírito prevê o futuro da – mar. 1858, p. 134
História e o povoamento da – mar. 1860, p. 119
mulheres da – dez. 1858, p. 515
sacrifício da viúva na – dez. 1858, p. 516
INDIFERENÇA EM MATÉRIA DE RELIGIÃO
Lamennais e a obra – set. 1861, p. 380, 383
INDÍGENA(S)
condição espiritual dos * do México – ago. 1864, p. 330
descrição de Colombo sobre o * mexicano – ago.
1864, p. 326
INDIGNIDADE
más comunicações e – fev. 1859, p. 60
INDIVIDUALIDADE
renovação do corpo e manutenção da individualidade
– fev. 1864, p. 73
INDIVIDUALIDADE ANÍMICA ver Alma
INDIVIDUALIDADE ESPIRITUAL
perispírito e – mar. 1860, p. 131
INDULGÊNCIA
severidade e * com os irmãos – abr. 1863, p. 182
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INFALIBILIDADE DO MÉDIUM
crença na – jun. 1860, p. 269
INFALIBILIDADE DOS ESPÍRITOS
erro dos médiuns em acreditar na – out. 1860, p. 461
INFÂNCIA
efeitos mediúnicos na – fev. 1865, p. 70
espécie de * após a morte – fev. 1859, p. 79
Espíritos instrutores da – fev. 1865, p. 66
mediunidade na – fev. 1865, p. 69
primeiras lições de moral e – fev. 1864, p. 59
utilidade da – fev. 1859, p. 79
INFÂNCIA NO BERÇO
ação do Espírito na – fev. 1865, p. 70
INFELICIDADE
causas da * do homem na Terra – abr. 1869, p. 149
INFERIORIDADE ESPIRITUAL
razões da – fev. 1860, p. 87
INFERNO
crença e medo do – nov. 1863, p. 460
desordens, imoralidades e negação do – nov. 1863,
p. 460, 464
Deus e a criação do – nov. 1862, p. 445
druidismo e – abr. 1858, p. 161
Espiritismo e – jul. 1862, p. 297; set. 1864, p. 366
Evangelho, Espiritismo e – nov. 1863, p. 459
fim do – jul. 1864, p. 272
Igreja e o dogma do – jul. 1864, p. 271
Livro dos Espíritos, O, e – mar. 1863, p. 123
realidade, ficção e – abr. 1859, p. 132
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salvação e crença no – nov. 1863, p. 460
significado da palavra – abr. 1869, p. 149; nov.
1869, p. 453
INFIDELIDADE
Voltaire e – set. 1859, p. 355
INFINITO
dificuldade do homem ter a visão do – ago. 1866, p. 335
viagem pelo – set. 1862, p. 389
INFINITO E INDEFINIDO
conceito de – ago. 1863, p. 340
INFLUÊNCIA DO MÉDIUM SOBRE O ESPÍRITO
dissertação sobre a – jun. 1860, p. 287
INFLUÊNCIA DO ORGANISMO FÍSICO
faculdade do Espírito e – mar. 1867, p. 101
INFLUÊNCIA ESPIRITUAL
causa da obsessão – dez. 1862, p. 491
convivência com os Espíritos e – out. 1858, p. 405
destino e – mar. 1858, p. 125
encarnados estão submetidos à – out. 1860, p. 458
livre-arbítrio e – ago. 1867, p. 350
prática da caridade pela – maio 1868, p. 196
qualidade da – maio 1867, p. 186
qualquer um está sujeito à – out. 1858, p. 415
testamento e – maio 1858, p. 226
INFLUÊNCIA MORAL DOS MÉDIUNS NAS
Erasto e – ago. 1861, p. 355

COMUNICAÇÕES

INFLUÊNCIA PERNICIOSA
Espiritismo e causa da – out. 1865, p. 401
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INFORMAÇÃO
cultura e diversidade na – ago. 1858, p. 327
INGLATERRA
Espiritismo na – jun. 1860, p. 252
The Spiritual Magazine e o Espiritismo na – jun.
1860, p. 253
INGRES
último quadro pintado por – jun. 1862, p. 246
INICIAÇÃO
mistérios do Egito e – nov. 1858, p. 460
INIMIGOS DO ESPIRITISMO
combate ao exército dos – ago. 1867, p. 347
inutilidade das armas dos – ago. 1867, p. 340
INIMIGOS DOS ESPÍRITAS
tática adotada pelos – fev. 1862, p. 60
INIMIZADE
espírita e – set. 1862, p. 378
INJÚRIAS
esquecimento das – fev. 1862, p. 91
INQUISIÇÃO
heréticos e a – ago. 1866, p. 319
necessidade lógica da – ago. 1866, p. 317
INSENSIBILIDADE
magnetismo e – dez. 1859, p. 533
INSPIRAÇÃO
comunicações com o Mundo Espiritual e – out.
1863, p. 435
conceito de – set. 1867, p. 392
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dupla vista e – jan. 1861, p. 57
Espírito e – jan. 1859, p. 15; fev. 1859, p. 65; ago.
1863, p. 346
Espírito humano e conceito de – maio 1865, p. 210
exame da – maio 1865, p. 205
idéias preconcebidas e – maio 1865, p. 205
livre-arbítrio e – jan. 1859, p. 15
livre-arbítrio, responsabilidade e – maio 1865, p. 206
magnetismo e – jun. 1869, p. 245
origem da – abr. 1859, p. 157
perpetuidade da – abr. 1869, p. 145
segundo Eugene Bonnemère – fev. 1868, p. 62
INSPIRAÇÃO ESPIRITUAL
critérios para avaliar a – jan. 1860, p. 43
INSPIRAÇÃO MEDIÚNICA
choque elétrico e – maio 1865, p. 212
desnaturalização da – maio 1865, p. 211
elementos constituintes da – maio 1865, p. 205, 206
INSPIRADO
faculdade curativa do – jun. 1869, p. 237, 240
INSTINTO
Allan Kardec corrige a mensagem de Lázaro – fev.
1862, p. 94
causa primeira do – jun. 1866, p. 224
desejo de destruição e – abr. 1862, p. 143
egoísmo, orgulho e – jul. 1869, p. 270
finalidade primitiva do – fev. 1862, p. 92
influência do meio e – jun. 1866, p. 224
livre-arbítrio e satisfação do – out. 1858, p. 426
natureza do – fev. 1862, p. 92
perigo e a voz do – mar. 1858, p. 126
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São Luís e – dez. 1859, p. 516
significado de voz do – mar. 1858, p. 126
vidas passadas e – set. 1868, p. 394
INSTINTO ANIMAL
enfraquecimento do * no homem – set. 1865, p. 366
instinto humano e analogia com o – jul. 1860, p. 303
preservação e conservação da espécie e – fev. 1862, p. 94
INSTINTO ASSASSINO
conceito de * nos animais – set. 1865, p. 366
homem e – abr. 1865, p. 140
INSTINTO DE CONSERVAÇÃO
educação e – dez. 1859, p. 516
INSTINTO HUMANO
instinto animal e analogia com o – jul. 1860, p. 303
INSTINTO INCENDIÁRIO
causas do – jun. 1866, p. 227
criança manifesta – jun. 1866, p. 221
obsessão e – jun. 1866, p. 228
INSTINTO MORAL
propensão inata para fazer o bem ou o mal – fev.
1862, p. 94
INSTINTOS ANIMAIS E SENSUAIS
restrição dos Espíritos aos – nov. 1867, p. 479
INSTITUIÇÃO BENEFICENTE
prudência na fundação de – jul. 1866, p. 272
INSTITUIÇÃO DE CARIDADE
espíritas e a criação de – jul. 1866, p. 262
309

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:35

Page 310

R EVISTA E SPÍRITA 1858-1869

INSTITUIÇÕES SOCIAIS
Espiritismo e cataclismo das – maio 1865, p. 210
INSTRUÇÃO DOS ESPÍRITOS
conflitos, Os – dez. 1863, p. 510
Dever, O – dez. 1863, p. 516
guerra surda, A – dez. 1863, p. 507
meios de transmissão da – abr. 1866, p. 143; set.
1867, p. 360
prudência em dar publicidade à – abr. 1864, p. 144
sobre a alimentação do homem – dez. 1863, p. 518
INSTRUÇÕES PRÁTICAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS
ESPÍRITAS

utilidade do livro – ago. 1869, p. 353
INSTRUÇÕES PRÁTICAS SOBRE AS MANIFESTAÇÕES
ESPÍRITAS
edição esgotada da obra – nov. 1860, p. 524
interrogatório do Espírito e – fev. 1859, p. 76
papel dos médiuns nas – out. 1859, p. 396
INTELECTUAIS
influência do charlatanismo sobre os – ago. 1862, p. 312
INTELECTUALIDADE
propagação do Espiritismo e – set. 1858, p. 368
INTELIGÊNCIA
animais e – jul. 1860, p. 315
atributo essencial da alma – set. 1868, p. 363
concepção das coisas espirituais e – maio 1864, p. 183
desenvolvimento da – jan. 1864, p. 46
dois irmãos idiotas e perda da – ago. 1865, p. 324
fenômenos espíritas e – jan. 1859, p. 12; fev. 1859, p. 61
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frenologia e – abr. 1862, p. 149
instrumento de evolução e – out. 1867, p. 438
manifestação da * e emancipação da alma – jan.
1861, p. 51
progresso espiritual e – maio 1858, p. 219
reencarnação e diversidade da – nov. 1858, p. 451
relatividade entre progressão orgânica e – set. 1868, p. 363
INTELIGÊNCIA DOS ANIMAIS
Camille Flammarion e – dez. 1869, p. 528
Sylvestre e reflexões sobre – nov. 1869, p. 463
INTELIGÊNCIAS OCULTAS ver Espírito(s)
INTERCÂMBIO ESPIRITUAL
condições essenciais para o – maio 1868, p. 191
Herrenschneider e – jun. 1868, p. 263
INTERCÂMBIO MEDIÚNICO ver também Comunicação
espiritual
desconhecimento dos críticos sobre o – mar. 1864, p. 120
dificuldades no – jan. 1860, p. 34
escada de Jacó e – nov. 1860, p. 513
interesses mesquinhos pelo – out. 1858, p. 404
princípios básicos para o – out. 1858, p. 405
uso sério que se deve fazer do – out. 1860, p. 460
INTERVENÇÃO DO DEMÔNIO
refutação da – fev. 1867, p. 73
INTERVENÇÃO DOS PARENTES NAS CURAS
grupo curador de Marmande e – jun. 1867, p. 245
INTOLERÂNCIA
materialista Jules Favre e sua – ago. 1868, p. 316
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INTUIÇÃO
faculdade do Espírito e – mar. 1859, p. 112
medicina e – jun. 1860, p. 274
Mundo Espiritual e – fev. 1861, p. 90
origem da * de François Franckowski – out. 1863, p. 420
razão e – set. 1863, p. 361
voz da consciência e – set. 1863, p. 370
INTUIÇÃO DO FUTURO
Espiritismo, emancipação da alma e – jul. 1865, p. 281
INUNDAÇÃO, A
Wilhelm (Espírito) e a mensagem – maio 1861, p. 243
INVEJA
Allan Kardec e conceito sobre – abr. 1861, p. 196
leva o Espírito ao sofrimento – dez. 1860, p. 549
médiuns se afastam da tarefa por cultivar – jun.
1862, p. 234
sofrimento espiritual pela – ago. 1862, p. 343
sofrimentos acarretados pela – jul. 1858, p. 276
INVENÇÃO
conceito de – mar. 1869, p. 137
julgamento do mérito da – mar. 1864, p. 125
originalidade e – ago. 1860, p. 373
papel histórico da – abr. 1864, p. 173
INVENTORES
reunião de * no Mundo Espiritual – jun. 1866, p. 237
INVIGILÂNCIA MORAL
desgraças eternas e – set. 1863, p. 357
INVOCAÇÃO ver Evocação
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INVÓLUCRO ETÉREO ver Perispírito
IRENE, SANTA, IMPERATRIZ
manifesta-se com o nome de Cárita – fev. 1862, p. 85
IRMÃ X
Eliseu (Espírito) irmão de – jan. 1859, p. 28
volitação de – jan. 1859, p. 29
IRMÃOS DAVENPORT
adversários do Espiritismo e insucesso dos – out.
1865, p. 422
armário dos – set. 1866, p. 346
Bruxelas e os – set. 1866, p. 343
crítica a propósito dos – nov. 1865, p. 438
crítica de Neuter aos – out. 1865, p. 421
crônica bruxelense sobre os – set. 1866, p. 345
desenvolvimento da Doutrina Espírita e – nov.
1865, p. 432
espetáculo dos – set. 1866, p. 348
espíritas e os – set. 1866, p. 344
Espiritismo e os – fev. 1866, p. 56, 90, 95
Estados Unidos e os – fev. 1866, p. 93
exibições e exploração dos – fev. 1866, p. 89
fenômenos físicos e – out. 1865, p. 411
ganho do Espiritismo com escândalo dos – out.
1865, p. 424
ignorância das críticas no caso dos – nov. 1865, p. 432
objetivo da viagem dos – out. 1865, p. 418
opiniões sobre os – out. 1865, p. 412
Paris e reunião pública dos – out. 1865, p. 414
parisienses e os – set. 1866, p. 343
resultado do escândalo dos – out. 1865, p. 423
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IRMÃS FOX
desafio à mediunidade das – jan. 1858, p. 49
mediunidade nos Estados Unidos e as – dez. 1858, p. 525
segundo Louis Figuier – dez. 1860, p. 539
IRMÃS GÊMEAS
realidade da comunicação dos Espíritos e as – out.
1869, p. 421
IRONIA SOCRÁTICA
Allan Kardec usa de – out. 1860, p. 433, 440; dez.
1860, p. 535, 546; ago. 1862, p. 311, 313
IRRADIAÇÃO FLUÍDICA
formulação de palavras e – dez. 1868, p. 485
visualização do Espírito e – jan. 1859, p. 23
ISLÃ
religião primitiva dos árabes – ago. 1866, p. 308
ISLAMISMO
análise histórica do – ago. 1866, p. 303
Antigo Testamento e – nov. 1866, p. 434
artes plásticas e – nov. 1866, p. 433
caridade e – nov. 1866, p. 444
condição da mulher no – nov. 1866, p. 434
Cristianismo e – abr. 1858, p. 184; nov. 1866, p. 441
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
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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
ensaio biográfico de – abr. 1862, p. 181
JACOB, HENRI
charlatanismo e – nov. 1867, p. 467, 469
comentários sobre as curas de – nov. 1866, p. 462
confissões de – mar. 1868, p. 138
críticas ao – nov. 1867, p. 470
curas realizada pelo médium – out. 1866, p. 416
dados biográficos de – mar. 1868, p. 137
faculdade curadora e – out. 1867, p. 423
opinião de Allan Kardec sobre – out. 1866, p. 420
oração de – mar. 1868, p. 139
Pensamentos de, Os – mar. 1868, p. 137
315

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:35

Page 316

R EVISTA E SPÍRITA 1858-1869

retificações sobre o relatório de curas de – nov.
1866, p. 461
suspensão das sessões públicas de – out. 1867, p. 423
JACOB, O ZUAVO, ver Jacob, Henri
JAPÃO
reencarnação no – ago. 1868, p. 348
JARDIN
história da morte de – maio 1860, p. 219
JAUBERT
defensor do Espiritismo – mar. 1866, p. 116
Processo Hillaire, O, e carta de – mar. 1865, p. 128
JAVA
pedras jogadas pelos Espíritos em – jan. 1860, p. 47
JEAN, CHARLES-EMMANUEL
pai negligente com os filhos – maio 1866, p. 193
JEJUM
Cristianismo e a prática do – abr. 1862, p. 169
JERÔNIMO DE PRAGA
verdadeiro reformador – ago. 1866, p. 321
JERUSALÉM LIBERTADA
Suard e sua obra – maio 1864, p. 213
JESUS ver também Cristo
adivinhação e – out. 1864, p. 409
amor e – out. 1863, p. 433
aparições de – abr. 1868, p. 154
comunhão de pensamentos e – dez. 1868, p. 488
comunicação de * no Salut, jornal espírita – set.
1868, p. 396
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condição estabelecida por * para salvação – jul.
1869, p. 275
demonomania no tempo de – abr. 1862, p. 159
Espiritismo e – fev. 1860, p. 107
Espiritismo e os ensinamentos de – nov. 1858, p. 463
Espiritismo, Moisés e – mar. 1861, p. 144
Espírito de Verdade e – fev. 1868, p. 77
fazer o bem sem ostentação e – out. 1863, p. 417
grande educador – fev. 1862, p. 73
Humanidade e – fev. 1860, p. 106
Humanidade e os precursores de – abr. 1864, p. 161
messias que deve vir e – maio 1868, p. 229
Moisés e – out. 1863, p. 425
moral de – mar. 1861, p. 142
progressão dos Espíritos e – out. 1863, p. 425
reencarnação e – jan. 1862, p. 25; dez. 1863, p. 493;
nov. 1869, p. 454
retorno de – fev. 1868, p. 79
seguidores de * segundo Ernest Renan – jun.
1864, p. 227
segunda revelação e – set. 1861, p. 417
segundo Ernest Renan – jun. 1864, p. 222
Sócrates e – ago. 1862, p. 349
solidariedade e – ago. 1865, p. 336
tempo presente e – maio 1868, p. 228
termo “geração” usado por – jan. 1862, p. 21
trabalhos da Natureza e – fev. 1860, p. 105
verdadeiro milagre de – jan. 1862, p. 47
vida de – maio 1864, p. 185
Vida de Jesus, A – jun. 1864, p. 219
vinda de * e recuo da Humanidade – fev. 1868, p. 80
vindas de * à Terra – jan. 1860, p. 52
visão de * segundo Makariosenagape – abr. 1868, p. 157
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JOANA D’ARC
Calisto III, reabilitação de – dez. 1867, p. 507
canonização de – set. 1869, p. 366
caráter sobrenatural na vida de – dez. 1867, p. 500
carta de * e expulsão dos ingleses – dez. 1867, p. 506
comentadores de – dez. 1867, p. 498
contradições sobre a vida de – dez. 1867, p. 499
críticas de Wallon sobre – dez. 1867, p. 504, 506
explicação dos fatos da vida de – dez. 1867, p. 502
faculdades extraordinárias de – jun. 1858, p. 272
Freppel e canonização de – dez. 1867, p. 499
história de – jan. 1858, p. 62
juízes no processo de – dez. 1867, p. 507
médiuns, Os, e – maio 1860, p. 242
particularidades da vida de – dez. 1867, p. 501
precursores do Espiritismo e – dez. 1867, p. 498
predições de – dez. 1867, p. 503
reimpressão da história de – jun. 1860, p. 288
revelações de – dez. 1867, p. 502
Thomas-Ignace Martin e – dez. 1866, p. 492
visões e percepções de – dez. 1867, p. 502
Voltaire e o livro de – ago. 1859, p. 328
JOÃO CRISÓSTOMO, SÃO
comunicação com os Espíritos e – fev. 1864, p. 87
JOBARD
cartão de visita e – abr. 1863, p. 180
comprovação da identidade do Espírito de – mar.
1862, p. 117
comprovação das comunicações de – dez. 1864, p. 496
espíritas de Metz e carta de – set. 1861, p. 402
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fatores que contribuíram para a morte de – mar.
1862, p.118
mistérios sobre as causas da morte de – mar. 1862, p. 112
monumento a – mar. 1862, p. 121
morte de – dez. 1861, p. 547
observações de Allan Kardec sobre o artigo de – out.
1860, p. 459
opinião de Allan Kardec sobre – mar. 1862, p. 115
recepção de * no Mundo Espiritual – mar. 1862, p. 109
reencarnação e – dez. 1861, p. 549
revisão de suas teorias científicas – mar. 1862, p. 112
teoria da formação da Terra por – abr. 1860, p. 166
JOGO DE AZAR
lei numérica e – jul. 1868, p. 282
JOGOS FLORAIS
fábulas e – jun. 1863, p. 251
JORNAL A LUZ
Espiritismo em Bolonha e – fev. 1865, p. 93
objetivo do – fev. 1865, p. 95
JORNAL DO COMMERCIO
extrato do * do Rio de Janeiro – jul. 1864, p. 286
fenômenos espíritas e o – jul. 1864, p. 287
idéias espíritas no – jul. 1864, p. 289
JORNAL ESPÍRITA
novo * na Sicília – jul. 1863, p. 290
JOSÉ, PATRIARCA
mediunidade demoníaca e – nov. 1865, p. 464
vidente de Zimmerwald e – nov. 1865, p. 463
JOSUÉ, PROFETA
geocentrismo e – jan. 1862, p. 43
parada do Sol e o – mar. 1860, p. 117
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JOURDAN, LOUIS
espírita inconsciente – dez. 1866, p. 512
Livro dos Espíritos, O, e – abr. 1861, p. 156
mesas girantes e – abr. 1861, p. 161
pluralidade dos mundos habitados e – abr. 1861, p. 163
reencarnação e – dez. 1862, p. 513
resposta de Allan Kardec a – abr. 1861, p. 164
JOURNAL DE BERGZABERN
Espírito batedor de Bergzabern e o – jul. 1858, p. 284
JOURNAL DE CHARTRES
carta de Grezelle e pedido de reparação – jul. 1867,
p. 283
JOURNAL DE SAINT-JEAN D’ANGELY
Espiritismo e – abr. 1865, p. 144
objetivo do – abr. 1865, p. 144
JOURNAL DES DÉBATS
magnetismo animal e o – out. 1858, p. 419
JOURNAL DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
refutação às críticas contra o Espiritismo e – nov. 1865,
p. 439
JOUTY, PIERRE
Cretinos, Os, e – out. 1861, p. 451
JOVEM CAMPONESA DE MONIN
caso de aparição e a – dez. 1867, p. 508
JOVEM FRANCISCO
evocação do – maio 1867, p. 201
JOVEM MÉDIUM BRETÃO
manuscritos de um – jun. 1869, p. 234
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JOVEM OBSEDADA DE MARMANDE
nova cura de uma – jan. 1865, p. 18
JUAN, DON
Gérard de Nerval (Espírito) e – fev. 1861, p. 103
JUDAS
desconfiemos dos beijos de – jan. 1867, p. 25
Espiritismo e seus – jun. 1865, p. 256; dez. 1869, p. 486
três beijos de * e adversários do Espiritismo – mar.
1863, p. 112
JUÍZO FINAL
corpos de Elias (Espírito) no – dez. 1863, p. 491
julgamento dos vivos e dos mortos e – fev. 1868, p. 88
ressurreição da carne e – dez. 1863, p. 498
JULES P...
evocação de – jul. 1861, p. 300
JULGAMENTO
competência e – jun. 1859, p. 226
Espírito e – abr. 1860, p. 196
JULGAMENTO DO MAL
prejuízo na severidade do – nov. 1860, p. 516
JULGAMENTO SENSATO
condições necessárias para – dez. 1867, p. 521
JÚLIA
mãe evoca o Espírito da filha – jan. 1858, p. 42
possessão de – jan. 1864, p. 34
JÚLIA DOMMA
existência de Apolônio de Tiana e – out. 1862, p. 396
JULIANO
filosofia e – abr. 1860, p. 192
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JULIENE-MARIE
história de – ago. 1864, p. 332
JULNIUS
história e geografia da cidade de – ago. 1858, p. 353
JUMENTIÉ, GUSTAVE
debate sobre o Espiritismo e – abr. 1866, p. 163
JÚPITER, PLANETA
Amadeus Mozart, habitante do – maio 1858, p. 220
animais alados do – ago. 1858, p. 354
animais em – ago. 1858, p. 350
arquitetura do – ago. 1858, p. 357
aspectos naturais do – out. 1860, p. 469
características da vida em – mar. 1858, p. 117; ago.
1858, p. 354
características do – jan. 1863, p. 52
características morais dos habitantes do – out.
1860, p. 470
condição moral dos habitantes do – abr. 1858, p. 178
construções das casas do – ago. 1858, p. 355
decoração das casas do – ago. 1858, p. 357
densidade do – ago. 1858, p. 355
descrição do – jul. 1858, p. 316
descrição do * por um dos seus habitantes – mar.
1858, p. 118
desencarnado na Terra e ida para – mar. 1858, p. 119
desenhos do – ago. 1858, p. 344
desigualdade social dos habitantes do – abr. 1858, p. 181
divisão política do – out. 1860, p. 469
duração da vida em – maio 1858, p. 221
escala espírita e – mar. 1858, p. 112
Espírito habitante do – abr. 1858, p. 171
estado físico do – abr. 1858, p. 172
estado físico dos habitantes do – abr. 1858, p. 173
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ex-terráqueo encarnado em – jul. 1858, p. 316
flora do – ago. 1858, p. 354
forma de adoração a Deus dos habitantes do – abr.
1858, p. 181
habitações do – ago. 1858, p. 347
habitante do * visita a Terra – abr. 1858, p. 173
influência do * sobre a Terra – out. 1868, p. 430
interesse pelos desenhos do – jul. 1858, p. 319
luas do – ago. 1858, p. 355
meio de comunicação em – mar. 1858, p. 117
moradas flutuantes do – ago. 1858, p. 354
morfologia dos animais do – ago. 1858, p. 352, 354
morfologia dos habitantes do – abr. 1858, p. 173
mundos habitados e – dez. 1858, p. 520
música em – maio 1858, p. 221; ago. 1858, p. 358
reino animal em – mar. 1858, p. 118; abr. 1858, p. 177
religião em – abr. 1858, p. 181
JUSTIÇA
mundo inferior e idéia de – out. 1858, p. 431
JUSTIÇA DIVINA
arrependimento e – ago. 1861, p. 370
comédia humana e – mar. 1867, p. 137
condição dos animais em – abr. 1858, p. 177
distinções entre a justiça humana e a – jul. 1864, p. 300
druidismo e – abr. 1858, p. 162
estado e destino dos animais e – set. 1865, p. 362
grau de inteligência e – fev. 1860, p. 94
infalibilidade da – out. 1864, p. 423
pecado original e – nov. 1868, p. 458
reencarnação e – mar. 1862, p. 127
JUSTIÇA HUMANA
condição financeira dos habitantes de – abr. 1858, p. 180
distinções entre a Justiça divina e a – jul. 1864, p. 300
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K
KARDEC, ALLAN ver também Rivail, Hippolyte Léon Denizard
abade Barricand agride – maio 1864, p. 207
ação da homeopatia e – jun. 1867, p. 240
afecção ocular de – ago. 1862, p. 318
alocução de * na SPEE – nov. 1865, p. 432
alocução de * nas exéquias do Sr. Nant – out.
1865, p. 425
Ano-Novo e carta aos lioneses – fev. 1862, p. 58
antecedentes para o substituto – dez. 1868, p. 518
aparição de um filho vivo à sua mãe – mar. 1869, p. 115
artigo de A. de Césena e observações de – fev.
1867, p. 68
artigo do Robert de Salles e – jan. 1869, p. 34
artigo do Sr. Digard e – out. 1867, p. 408
ataque a – mar. 1859, p. 102
avaliação de sua viagem à Bélgica – out. 1864, p. 413
banquete dos espíritas lioneses e – out. 1861, p. 424
bicorporeidade e – ago. 1859, p. 334
biografia de – maio 1869, p. 183
Bispo de Argel e refutação de – dez. 1863, p. 484
Camille Flammarion e – maio 1869, p. 196
Carlotti e – maio 1869, p. 187
carta ao príncipe G. – jan. 1859, p. 11
carta aos espíritas no caso Hillaire – mar. 1865, p. 129
carta de Émile Deschanel e – mar. 1861, p. 119
carta de Jobard e – maio 1861, p. 233
carta do abade Lacordaire e – fev. 1867, p. 71
cartas do Jean Macé e – abr. 1867, p. 163
casa especial de retiro espírita e – jun. 1865, p. 230
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centros espíritas e as visitas de – nov. 1864, p. 433
combate recepção aparatosa – set. 1862, p. 382
comentários de * sobre a Sociedade de Bordeaux – jun.
1867, p. 254
comentários de * sobre o camponês filósofo – dez.
1865, p. 494
comentários de * sobre o Grupo Marmande – jun.
1867, p. 248
comunicação de Luos e – abr. 1861, p. 196
comunicação do Sr. Quinemant e – jun. 1867, p. 265
conceito sobre inveja e – abr. 1861, p. 196
concepção de O Livro dos Espíritos e – jun. 1865, p. 226
condutor do Espiritismo – ago. 1862, p. 326
conferências do Sr. Chevillard e – abr. 1869, p. 159
conselhos aos espíritas e – maio 1863, p. 216
conselhos aos lioneses e – fev. 1862, p. 59
contribuição física e financeira de – dez. 1868, p. 533
contribuição na obra da criação e – ago. 1869, p. 341
convidado para ir a Lyon e Bordeaux – set. 1862, p. 379
critérios científicos adotados por – ago. 1858, p. 348
crítica a – jul. 1859, p. 264
crítica a novela espírita Fernanda – ago. 1867, p. 317
críticas às teorias espíritas de – out. 1859, p. 385
cuidados em não comprometer a Doutrina Espírita e –
jul. 1868, p. 286
Daniel Dunglas Home na opinião de – mar. 1858, p. 101
datas fixas de predições são recusadas por – jul.
1860, p. 294
Demeure (Espírito) e doença de – mar. 1865, p. 120
desafiado a dar provas do Espiritismo – dez. 1862, p. 503
desencarnação e encarnação de – mar. 1865, p. 120
despesa com a caridade e não com banquetes e – set.
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1862, p. 381
destino do lucro obtido com suas obras e – jun.
1862, p. 254
Deus na Natureza e – set. 1867, p. 400
dificuldades financeiras de – jun. 1862, p. 239
discurso a Didier e – jan. 1866, p. 26
discurso aos espíritas de Bruxelas e Antuérpia e – nov.
1864, p. 429
discurso aos lioneses por – out. 1860, p. 442
discurso de – abr. 1860, p. 160; out. 1861, p. 430
discurso de Guillaume a – out. 1860, p. 440
discurso e – nov. 1861, p. 490
discurso em Rochefort e – dez. 1862, p. 500
discurso em comemoração do Dia dos mortos – dez.
1864, p. 473, 482; dez. 1868, p. 483
discurso na SPEE – maio 1861, p. 199; jun. 1862, p. 227
discurso póstumo a Sanson – maio 1862, p. 190
Doutrina Espírita e atuação de – set. 1863, p. 377 Émile
Deschanel e comentários de – abr. 1861, p. 154 energia
e segurança com os adversários do Espiritismo
– out. 1860, p. 435
ensina Espiritismo ao Bertran – set. 1866, p. 355
epidemia da Ilha Maurício e observações de – jul.
1867, p. 294
escolha do continuador da obra de – jan. 1867, p. 16
espíritas de Metz e – set. 1861, p. 404
espíritas em Illiers e – jul. 1867, p. 286
Espiritismo e – mar. 1858, p. 119
Espiritismo na sua expressão mais simples, O – jan.
1862, p. 50; out. 1865, p. 412
Espiritismo, O que é – jul. 1859, p. 294
Espírito aconselha obsediado consultar – out.
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1858, p. 414
Espírito adverte sobre a saúde de – maio 1866, p. 209
Espírito de Verdade e – nov. 1861, p. 512
Espírito estimula e aconselha – out. 1866, p. 413
Espírito familiar e – jan. 1861, p. 16
Espírito proprietário, Um e – fev. 1869, p. 83
Eugénie Colombe e reflexões de – fev. 1867, p. 76
evocação de Adèle de Clérambert e – out. 1867, p. 414
evocação do Sr. Alfred Leroy e – abr. 1861, p. 183
exame de escrita direta e – ago. 1859, p. 313
excesso de correspondência e – mar. 1862, p. 99; maio
1866, p. 211
expiações coletivas e – out. 1869, p. 399
fausto imaginário da vida de – dez. 1868, p. 507
finalidade de – jan. 1859, p. 25
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
formação e povoamento da Terra e – abr. 1860, p. 173
fortuna de – jun. 1862, p. 250; abr. 1866, p. 162
fortuna e vida principesca de – jun. 1862, p. 252
fotografia dos Espíritos e – mar. 1863, p. 123, 136
Foulon (Espírito) e trabalhos de – mar. 1865, p. 116
François Chesnel, abade, e refutação de – maio
1859, p. 196
François-Simon Louvet e – mar. 1863, p. 128
Grupo Espírita de Andújar e – mar. 1869, p. 106
grupo espírita de Saint-Just e – out. 1861, p. 424
hipótese da geração espontânea e – jul. 1868, p. 285, 286
História de Joana d’Arc e – abr. 1859, p. 170
História de Luís IX e – abr. 1859, p. 170
História de Luís XI e – abr. 1859, p. 170
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homem eleito por Deus – abr. 1862, p. 163
homenagem dos espíritas lioneses a – out. 1860, p. 440
homicídio voluntário e – mar. 1865, p. 121
idéias frenológicas de Gall e – ago. 1869, p. 319
identidade do Espírito e – jan. 1861, p. 21
Imitação do Evangelho Segundo o Espiritismo e – abr.
1864, p. 135
incredulidade do Claudius e – ago. 1867, p. 329
interpreta um sonho – set. 1866, p. 380
ironia socrática e – out. 1860, p. 433, 440; dez. 1860,
p. 535, 546; ago. 1862, p. 312, 313
jornal de – dez. 1859, p. 465
justificativa da evocação de R... – maio 1860, p. 200
Limoges, L... e – out. 1859, p. 340
Livro dos Espíritos, O, e co-autoria de – dez. 1869, p. 511
local de nascimento de – jun. 1862, p. 251, nota
Louis Jourdan e resposta de – abr. 1861, p. 164
manifestações físicas e – dez. 1860, p. 528
médium de transporte e – mar. 1869, p. 118
médium inerte e – out. 1859, p. 395
médium inspirado e – abr. 1862, p. 166
mediunidade e – nov. 1861, p. 491
mediunidade nos animais e – ago. 1861, p. 367
médiuns curadores e – jul. 1867, p. 278
monumento fúnebre em memória de – ago. 1869, p. 342
moral espírita e – mar. 1859, p. 103
morte de Bruneau e discurso de – dez. 1864, p. 521
notícia falsa e – set. 1861, p. 419
novas obras de – dez. 1861, p. 528
Novo Dicionário Universal na opinião de – jan.
1866, p. 50
objetivo da refutação de – jul. 1863, p. 299; dez.
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1863, p. 485
objetivos das viagens de – nov. 1864, p. 430
obsessões simuladas e – jan. 1869, p. 57
ofensas e – out. 1860, p. 433
operário de Marselha e – ago. 1867, p. 332
ópio e haxixe e – ago. 1869, p. 347
oração a Sanson – maio 1862, p. 194
oração de * no túmulo de Charles-Julien Leclerc – jan.
1867, p. 49
organização do Espiritismo e – dez. 1861, p. 528
orienta organização de questionário – set. 1862, p. 394
origem das riquezas de – jun. 1865, p. 224
origem do corpo humano e – jul. 1868, p. 289
origem dos lucros de – jun. 1865, p. 225
Oscar Comettant e – dez. 1859, p. 461
papel de * e idéias do Espiritismo – set. 1867, p. 379
papel de * na elaboração do Espiritismo – nov.
1864, p. 437
parentes de – nov. 1858, p. 469
pedra tumular de – jun. 1869, p. 248
perispírito e – maio 1861, p. 228
Pierre Le Flamand (Espírito) e – maio 1859, p. 179, 181
poder do ridículo, O, e – fev. 1869, p. 66
Poinsot e – mar. 1861, p. 127
Polêmica Espírita e – nov. 1869, p. 450
possessos de Morzine e – ago. 1864, p. 309
preocupado em não perder tempo – dez. 1868, p. 510
Presidente honorário da Sociedade Espírita de Viena –
jun. 1862, p. 257
principais obras de – maio 1869, p. 187
Príncipe G., S.A. e carta de – jan. 1859, p. 11
Processo Hillaire, O, e carta-resposta de – mar.
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1865, p. 125
progresso do Espiritismo e – jul. 1859, p. 270
projeto de criação de uma Fundação e – jun. 1865, p. 228
promove desobsessão – out. 1858, p. 414
propriedade das obras de – jun. 1865, p. 224
qualidades da mediunidade de – set. 1867, p. 379
Razão do Espiritismo, A, e – nov. 1867, p. 483
razão, bom senso e – nov. 1858, p. 455
reclamação de * ao jornal La Marionnette – ago.
1867, p. 352
reconhecimento à memória de – dez. 1869, p. 510
reconhecimento e gratidão da Srª. – ago. 1869, p. 325
reeleição de – jul. 1859, p. 275
refutação do Monsenhor Freyssinous e comentários de
– fev. 1867, p. 74
Relações Afetuosas dos Espíritos, artigo, e – fev.
1861, p. 100
renuncia a qualquer função na SPEE – jul. 1859, p. 256
resposta a E.K. e – set. 1862, p. 394
resposta ao abade Barricand – maio 1864, p. 209; jul.
1864, p. 267
resposta ao Salgues – maio 1865, p. 196
resposta de * ao jornal Exposição Popular Ilustrada –
dez. 1867, p. 516
respostas às injúrias – mar. 1861, p. 108
respostas de – mar. 1861, p. 108
Ressurecto contrariado, Um, e – dez. 1867, p. 495
Resumo das leis dos fenômenos espíritas e – out.
1865, p. 412
retrato pintado do avô de – nov. 1858, p. 468
Revista Espírita e – jan. 1859, p. 25
Revista Espírita, aviso e – dez. 1861, p. 527
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São Luís na opinião de – ago. 1860, p. 335
sermões contra o Espiritismo e – fev. 1863, p. 75
sinceridade e polidez com os adversários do
Espiritismo – out. 1860, p. 433
Sociedade Espírita de Metz e – out. 1861, p. 463
solicita recepção sem banquete – set. 1862, p. 381
sonho que teve – jun. 1866, p. 235
SPEE e agradecimento de – fev. 1861, p. 61
teoria da evolução dos seres e – jul. 1868, p. 288
teorias espíritas e – jul. 1859, p. 269
textos apócrifos atribuídos a – jun. 1864, p. 248
Tom, o cego, e reflexões de – fev. 1867, p. 80
verdade na opinião de – abr. 1864, p. 142
verdadeira conversão e – jul. 1863, p. 300
Victor Dazu, obra de, e – set. 1868, p. 395
vida modesta de – dez. 1868, p. 509
visita Bruxelas e Antuérpia – out. 1864, p. 410
visita pastoral a Bordeuax e – set. 1862, p. 382
votos de Boas-Festas a – fev. 1862, p. 64
KARDEC, ALLAN (ESPÍRITO)
Aniversários, Os – nov. 1869, p. 461
Desertores do Espiritismo e – dez. 1869, p. 490
Espiritismo e a literatura contemporânea, O – nov.
1869, p. 451
Espiritismo e o Espiritualismo, O – nov. 1869, p. 460
Exemplo é o mais poderoso agente de propagação, O –
jun. 1869, p. 257
Regeneração, A – jul. 1869, p. 295
KARDEC, ALLAN, SRA.
decisão da * sobre Caixa Geral do Espiritismo – maio
1869, p. 218
decisão da * sobre Revista Espírita – maio 1869, p. 218
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sentimentos de reconhecimento da – maio 1869, p. 224
Sociedade Anônima do Espiritismo e – set. 1869, p. 360
KETTELHUT, ANTOINE
manifestações físicas e – ago. 1858, p. 340
KETTELHUT, LOUIS
manifestações físicas e – ago. 1858, p. 340
KOMMISSAROFF, JOSEPH
imperador da Rússia e – jun. 1866, p. 230
KRISHNA
reencarnação e – ago. 1862, p. 331

L
L’ECHO POÉTIQUE D’OUTRE-TOMBE
poesias mediúnicas – dez. 1866, p. 522
LABONTÉ
epidemia da ilha Maurício e – nov. 1868, p. 443, nota
LAÇO FLUÍDICO
Santo Atanásio e o – jan. 1864, p. 50
LAÇO SEMIMATERIAL
Espírito e – abr. 1859, p. 133
LACORDAIRE
mesas girantes e abade – fev. 1867, p. 70
perfil do abade – fev. 1867, p. 72
LAÇOS CARNAIS
ruptura dos – ago. 1863, p. 347
LAÇOS DE FAMÍLIA
amor de Deus e os – mar. 1866, p. 118
Rowe e os – nov. 1868, p. 450
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LACOSTE
discurso de – nov. 1861, p. 506
LAÉRCIO, DIÓGENES
tríades druídicas e – abr. 1858, p. 157
LAMARTINE, ALPHONSE DE
preparação para o desligamento de – abr. 1869, p. 170
situação de * na erraticidade – abr. 1869, p. 170
LAMBALLE, JOBERT DE
teoria do músculo estalante e – dez. 1866, p. 478
LAMBARDO, PAUL
médium desenhista e – jul. 1863, p. 288
LAMENNAIS
características do perispírito e – jun. 1861, p. 284
comunicação de * a Buffon – set. 1861, p. 388
eletricidade espiritual e – ago. 1860, p. 378
Espiritismo e – dez. 1861, p. 564
Estilo é o homem, O, e – set. 1861, p. 377
história de Sansão e – dez. 1861, p. 564
Meditações filosóficas e religiosas e – dez. 1861, p. 562
Pena de Talião e – set. 1861, p. 396
pintura e a música, A – maio 1861, p. 240
Reencarnação e – set. 1868, p. 391
religião e – dez. 1861, p. 563
transmigração e – ago. 1863, p. 329
Visconde de Launay e defesa de – set. 1861, p. 382
LAMMERS, DIRKSE
evocação de – dez. 1859, p. 499
história de – dez. 1859, p. 498
Van Br... e – dez. 1859, p. 529
333

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:35

Page 334

R EVISTA E SPÍRITA 1858-1869

LANDOIS, EUGÈNE
Bertran, pseudônimo de – set. 1866, p. 355
LANG, TIBULLE
carta sobre o Espiritismo e – jan. 1863, p. 30
LANGRES, BISPO DE
combate às religiões não-católicas e – jun. 1864, p. 243
LAO-TSEU
cosmogonia e – out. 1868, p. 414
Espiritismo e – out. 1866, p. 418; out. 1868, p. 416
filosofia chinesa e – out. 1866, p. 412
formação dos seres corpóreos e – out. 1868, p. 414
panteísmo e – out. 1868, p. 418
povo chinês e – out. 1868, p. 419
Razão suprema e a virtude, A, e – out. 1868, p. 412
reencarnação e – out. 1868, p. 415
LAPEYRE
Livro dos Espíritos, O, e o padre – fev. 1863, p. 72
LAROCHE, LAMBERT
falso Home e – maio 1858, p. 230
LAROUX, PIERRE
perenidade da humanidade e – set. 1868, p. 395
LARROQUE, PATRICE
pluralidade dos mundos habitados e – set. 1868, p. 391
LATAPY, JEAN
locatário do castelo mal-assombrado – out. 1858, p. 434
LATOUR, JACQUES
comunicações apócrifas em nome de – nov. 1864, p. 450
história de um criminoso arrependido – nov. 1864, p. 444
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LAUNAY, VISCONDE DE
defesa de Lamennais e – set. 1861, p. 382
LAURENT, VALENTINE
consulta aos guias espirituais sobre – jan. 1865, p. 20
crises convulsivas de – jan. 1865, p. 19, 22
LAVATER, JOÃO GASPAR
afinidade moral e – mar. 1868, p. 120
cartas inéditas de – mar. 1868, p. 111
ciência fisiognomônica e – jul. 1860, p. 301
comunicação entre os dois mundos segundo – abr.
1868, p. 151
correspondência com a imperatriz Maria da Rússia e –
maio 1868, p. 189; out. 1868, p. 440
correspondência inédita de – abr. 1868, p. 147
destino do desencarnado segundo – abr. 1868, p. 147
estado da alma após a morte e – mar. 1868, p. 115
estado do Espírito desencarnado segundo – abr.
1868, p. 152
idéias espíritas nas cartas de – mar. 1868, p. 114
lei de atração por afinidade e – mar. 1868, p. 117
lei de causa e efeito e – mar. 1868, p. 117
lei do progresso e – mar. 1868, p. 120
Mundo Espiritual e – mar. 1868, p. 118
necessidades materiais do Espírito inferior e – mar.
1868, p. 119
reencarnação e – mar. 1868, p. 116
sentimento moral e – mar. 1868, p. 122
sofrimento segundo – abr. 1868, p. 150
LAVERDET
Espiritismo e – maio 1866, p. 190
pastor da Igreja francesa – maio 1866, p. 189
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LAVIGERIE, MONSENHOR
caridade e – mar. 1867, p. 113
nomeado arcebispo de Argel – mar. 1867, p. 113
LÁZARO
alegoria de – dez. 1860, p. 566
LEÃO E O CORVO, O
fábula premiada – jun. 1863, p. 255
LECLERC, CHARLES-JULIEN
desencarnação de – jan. 1867, p. 49
prece de Allan Kardec no túmulo de – jan. 1867, p. 449
LEGAY, PIERRE
atividades de * após a morte – abr. 1865, p. 162
condição peculiar do Espírito – nov. 1864, p. 461
evocação de – abr. 1865, p. 162
Segundo despertar de – abr. 1865, p. 167
LEGISLAÇÃO
princípio religioso e – mar. 1866, p. 121
LEGISLAÇÃO CRIMINAL
influência do Espiritismo na – mar. 1866, p. 123
LEGISLAÇÃO HUMANA
princípios da – mar. 1866, p. 123
LEI

DA MEDIUNIDADE

Espiritismo e – nov. 1865, p. 465
LEI

DA MUTABILIDADE

origem da – nov. 1863, p. 444
LEI DE AMOR
Jesus e – out. 1863, p. 433; abr. 1865, p. 143
LEI DE ATRAÇÃO
João Gaspar Lavater e a – mar. 1868, p. 117
336

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:35

Page 337

Í NDI CE G ERAL

LEI DE CAUSA E EFEITO
filhos deficientes e – set. 1864, p. 384
Manual de Xéfolius, O, e – ago. 1865, p. 327
LEI

DE DESTRUIÇÃO

conservação do princípio inteligente e – mar.
1864, p. 100
LEI DE DEUS
condições para execução da – maio 1865, p. 220
solidariedade universal e – fev. 1861, p. 86
LEI

DE MOISÉS

comunicação de Espírito protetor e – mar. 1861, p. 142
sermão do padre P. Hyacinthe e – set. 1869, p. 376
LEI DE SOLIDARIEDADE
distribuição da esmola e – ago. 1865, p. 340
LEI DO FUTURO
perpetuidade do Espiritismo e – set. 1867, p. 380
LEI DO PROGRESSO
João Gaspar Lavater e – mar. 1868, p. 120
mensagem de Espírito protetor – jan. 1863, p. 48
perfeição e – out. 1863, p. 430
reencarnação em mundo inferior e – out. 1858, p. 430
transformação dos mundos e – jul. 1865, p. 291
LEI NATURAL
atuação divina e – out. 1866, p. 387
conseqüências da resistência à – jul. 1868, p. 280
Espírito de Verdade e – maio 1865, p. 210
expiação e – ago. 1865, p. 325
submissão do homem à – ago. 1869, p. 351
transitoriedade da – set. 1867, p. 361
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LEI

NUMÉRICA

chances de mortalidade e – jul. 1868, p. 283
combinações químicas e – jul. 1868, p. 277
etapas do progresso da humanidade e – jul. 1868, p. 278
eventualidade e – jul. 1868, p. 283
fenômenos de ordem moral e – jul. 1868, p. 278, 284
jogos de azar e – jul. 1868, p. 282
livre-arbítrio e – jul. 1868, p. 279
Natureza e – jul. 1868, p. 277
LEIBNIZ
força essencial e – nov. 1863, p. 446
LEIS DIVINAS
derrogação das – jan. 1862, p. 46
oração e – maio 1866, p. 213
oração e mudança das – jan. 1866, p. 19
LEIS FÍSICAS
aparição e – ago. 1859, p. 298
LEITURA
estimula Espírito a se comunicar – abr. 1868, p. 171
LEMAIRE, ESPÍRITO
evocação do assassino – mar. 1858, p. 128; dez.
1859, p. 474
LEMBRANÇA DE EXISTÊNCIAS PASSADAS
apagamento da – abr. 1859, p. 131
constatação de exemplos de – dez. 1869, p. 505
depende da evolução do Espírito – nov. 1864, p. 443
desmaterialização e – abr. 1859, p. 137
desprendimento da alma e – jun. 1869, p. 265
inconvenientes da – set. 1863, p. 370
lei da sabedoria suprema e – jul. 1869, p. 304
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momento da morte e – maio 1862, p. 186
morte e – abr. 1859, p. 137
perda da – jan. 1861, p. 44
reencarnação e – nov. 1864, p. 441; dez. 1869, p. 507
LEMEURE, GEORGES
história do sepultamento de – set. 1866, p. 365
LÉON
fenômenos de transporte e evocação de – maio
1861, p. 218
LÉON L...
Espiritismo e suicida – jun. 1861, p. 275
LEROUX, PIERRE
reencarnação e – set. 1868, p. 394
LEROY, ALFRED
evocação do suicida – abr. 1861, p. 182
LETARGIA
alma e – dez. 1867, p. 494
catalepsia e características da – jan. 1866, p. 35
condição da alma quando em – set. 1858, p. 388
Louise B... e – jan. 1866, p. 34
separação entre corpo e alma e – abr. 1865, p. 164
sono natural e – set. 1858, p. 389
suspensão acidental da sensibilidade e – maio
1866, p. 187
LETARGIA EXTÁTICA
retorno à vida e – set. 1858, p. 387
Schwabenhaus e – set. 1858, p. 386
LETIERCE
refutação dos sermões do padre – dez. 1863, p. 510
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LETTRE D’UN CATHOLIQUE SUR LE SPIRITISME
Grand e – jan. 1861, p. 35
refutação ao Sr. Gandy e – jan. 1861, p. 35
LEVITAÇÃO
Daniel Dunglas Home e – mar. 1858, p. 146; out.
1859, p. 384
esclarecimentos sobre – jun. 1858, p. 237
Espiritismo e – out. 1859, p. 384
São Cupertino e – out. 1859, p. 384; set. 1860, p. 404
teoria sobre – jul. 1858, p. 293
testemunho de – jan. 1861, p. 19
LEYMARIE
viagem a Corrèze de – abr. 1866, p. 172
LEYMARIE, P.-G.
organização de Obras Póstumas e – ago. 1869, p. 320
LIBERDADE
aurora da – set. 1861, p. 410
Espírito e – jan. 1859, p. 23
fatalidade e – jul. 1868, p. 281
materialismo e negação da – jul. 1868, p. 281
verdadeira * para os Espíritos – out. 1861, p. 454
LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA
Espiritismo e – maio 1863, p. 205; out. 1865, p. 400;
set. 1869, p. 360
LIBERDADE DE PENSAMENTO
dogmas da igreja e – jul. 1864, p. 275
escolha da religião e – abr. 1868, p. 176
franco-maçonaria e – abr. 1864, p. 172
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LIBERTAÇÃO DO ESPÍRITO
esclarecimentos dados pelos encarnados ajuda na – fev.
1860, p. 96
LIBERTAÇÃO ESPIRITUAL
morte natural e – jun. 1858, p. 262
LIÇÕES FAMILIARES DE MORAL
condessa F... e – mar. 1861, p. 145
correspondência da Condessa F... e – mar. 1861, p. 145
LIDERANÇA ÚNICA DO ESPIRITISMO
válida para o seu começo – dez. 1868, p. 521
LIGA DE ENSINO
carta recebida do Sr. Macé e – abr. 1867, p. 159
fundação de biblioteca popular na – ago. 1867, p. 332
opinião de Allan Kardec sobre a associação – mar.
1867, p. 117
LIGA INTERNACIONAL DA PAZ
adesões e subscrições na – set. 1868, p. 398
LIMOGES
subscrição a favor dos queimados de – dez. 1864, p. 535
LINCOLN, ABRAÃO (ESPÍRITO)
despertamento de * no Mundo Espiritual – mar.
1867, p. 115
William Booth (Espírito) e – mar. 1867, p. 115
LÍNGUA PRIMITIVA
características da – nov. 1862, p. 481
LÍNGUA SAGRADA
religiões antigas e pagãs e oração em – ago. 1864, p. 316
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LINGUAGEM
adaptação da * com Espíritos – maio 1865, p. 217
fases históricas da – nov. 1862, p. 478
primeira fase humana da – nov. 1862, p. 479
LINGUAGEM DOS ESPÍRITOS
características da – abr. 1860, p. 164
causas aparentes das contradições na – ago. 1858, p. 333
contradições da – ago. 1858, p. 321, 326
diversidade na – mar. 1859, p. 122
erro na – jun. 1860, p. 281
Espíritos superiores e sua – jul. 1858, p. 299
grau de evolução e – mar. 1860, p. 146
identificação da qualidade das comunicações pela –
abr. 1864, p. 154
importância da – ago. 1858, p. 321
jupiterianos – ago. 1858, p. 350
resumo das causas das contradições na – ago.
1858, p. 334
LÍNGUAGEM ESPÍRITA
palavras que servem de base para a – out. 1869, p. 434
LINHAS DAS MÃOS
diferença entre as * e nervuras das plantas – jul.
1869, p. 285
LISONJA
bons Espíritos e – dez. 1859, p. 534
LITERATURA
avaliação do Espírito sobre sua – mar. 1858, p. 139
LITERATURA ESPÍRITA
obras que podem ser consideradas como – jan.
1868, p. 15
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LITERATURA GREGA
espiritualismo na – nov. 1868, p. 469
LIVRARIA ESPÍRITA
catálogo de obras da – maio 1869, p. 224
fundação da – abr. 1869, p. 141
Sociedade Anônima do Espiritismo e – ago. 1869, p. 334
vulgarização do Espiritimo e – nov. 1869, p. 447
LIVRE-ARBÍTRIO
ação do * na criança – set. 1865, p. 361
ação individual e – jul. 1868, p. 284
aconselhamento dos Espíritos e – mar. 1864, p. 120
apanágio da humanidade – fev. 1866, p. 75
autoconhecimento e – jun. 1862, p. 264
conceito de – ago. 1867, p. 336
consciência e – out. 1863, p. 431
desenvolvimento do * e responsabilidade – jan.
1864, p. 45
destino e – jul. 1868, p. 285
diversidade dos seres humanos e – out. 1860, p. 462
Doutrina Espírita e – out. 1863, p. 431
druidismo e – abr. 1858, p. 163
Espíritos e – jan. 1859, p. 13; fev. 1859, p. 53
Espíritos errantes e – abr. 1859, p. 147
fatalidade e – nov. 1860, p. 518; jul. 1868, p. 279
fenômenos espíritas e – jan. 1859, p. 12
futuro e – jan. 1859, p. 15; jan. 1861, p. 58
influência dos Espíritos e – ago. 1867, p. 350
inspiração e – jan. 1859, p. 15
inspiração, responsabilidade e – maio 1865, p. 206
inteligências ocultas e – abr. 1859, p. 145
Justiça divina e – nov. 1862, p. 449
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lei numérica e – jul. 1868, p. 279
limite necessário para uso do – jul. 1868, p. 280
limites do – maio 1866, p. 214
magnetizador, sensitivo e – jun. 1867, p. 263
mal e – ago. 1863, p. 324
mau caminho e – mar. 1864, p. 94
mérito e – set. 1863, p. 393; out. 1863, p. 430
obsessão, possessão e – jun. 1867, p. 263
oração e – maio 1866, p. 213
pecado original – nov. 1868, p. 458
predominância da matéria e – out. 1863, p. 430
presciência divina e – out. 1863, p. 430
progresso do Espírito e – mar. 1865, p. 100
provações físicas e – mar. 1858, p. 124
provações, recompensas e – mar. 1862, p. 129
responsabilidade e – out. 1858, p. 426; jun. 1863, p.
232; ago. 1867, p. 350
senso moral e – abr. 1865, p. 139
sofrimento e – dez. 1858, p. 504; set. 1867, p. 372
suicídio e – abr. 1861, p. 184, 185
LIVRE-PENSADOR
característica do – jan. 1867, p. 22; fev. 1867, p. 64
classes de – fev. 1867, p. 57
existência da alma e – nov. 1863, p. 439
fé cega e – jan. 1867, p. 22
filósofos e – jan. 1867, p. 22
materialistas e – maio 1863, p. 225
LIVRO DA NATUREZA
tudo vem a seu tempo e – mar. 1867, p. 133
LIVRO DOS ESPÍRITOS, O
14. edição de – jan. 1866, p. 26
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Allan Kardec e a concepção de – jun. 1865, p. 226
Allan Kardec, co-autor de – dez. 1869, p. 511
alusões positivas ao – out. 1860, p. 441
aspecto filosófico do Espiritismo e – set. 1867, p. 383
assentimento da maioria dos homens e – jul. 1868, p. 287
auxílio de – set. 1859, p. 369
Babin e – abr. 1866, p. 178
bispo de Barcelona, proíbe a leitura de – set. 1864, p. 370
Bonnamy elogia – mar. 1866, p. 117
capitão reformado e – jan. 1858, p. 67
categorias de espíritas e – nov. 1861, p. 499
católica e ameaçada pelo padre por que leu – abr.
1868, p. 174
Cazenove Pradines e o resumo de – out. 1862, p. 410
começo do Espiritismo e – jul. 1866, p. 300
comentários de Allan Kardec sobre – jan. 1858, p. 66
comentários do editor Dentu sobre – mar. 1858, p. 164
comentários sobre – jan. 1858, p. 66; jul. 1858, p. 309
condição da mulher e leis desenvolvidas pelo – dez.
1865, p. 508
confrade devoto de – jan. 1858, p. 68
conhecimento espírita e – set. 1862, p. 360
conseqüências da leitura de – dez. 1865, p. 505
conseqüências do estudo do – jul. 1863, p. 271
conversão de um ateísta inveterado e – fev. 1862, p. 70
correspondência do Conde X... e – abr. 1861, p. 189
crítica ao – jan. 1861, p. 24
Déchambre e comentários sobre – nov. 1865, p. 443
descrente não se suicida por que leu – set. 1862, p. 374
desencarnação e visão de vidas passadas em – jul.
1866, p. 299
desenvolvimento de – set. 1865, p. 377
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destinação da renda obtida com – jan. 1858, p. 69
destino do lucro obtido com a venda de – jun.
1862, p. 253
diversidade de comunicações e a elaboração de – jan.
1862, p. 36
edições de – mar. 1861, p. 116
Espiritismo e – mar. 1863, p. 117; dez. 1863, p. 504
Espiritismo experimental e – jan. 1861, p. 23
estilo sóbrio e conciso de – out. 1862, p. 435
extrato da introdução de – nov. 1865, p. 444
fenômeno das mesas girantes e – fev. 1861, p. 69
fenômeno de transfiguração e – maio 1861, p. 234
Fernando Guerrero e – maio 1859, p. 208
fim do mundo e – abr. 1868, p. 168
Fluido Universal, O, e – ago. 1861, p. 347
formação espontânea dos objetos e – maio 1861, p. 223
fraudes espíritas e – abr. 1859, p. 143
Georges Gandy e – jan. 1861, p. 31
Girard de Codemberg e – abr. 1859, p. 159
imprensa do Rio de Janeiro e – jul. 1864, p. 287
inferno e – mar. 1863, p. 123
influência exercida pela leitura de – jan. 1858, p. 45
instrução espírita pelo estudo de – dez. 1864, p. 488
interesse da população pelo – dez. 1860, p. 536
Lapeyre, padre, e – fev. 1863, p. 72
leitura de * transforma detento – fev. 1864, p. 67
Lídia ou a ressurreição e – set. 1860, p. 388
lido e elogiado pelo cura da paróquia – mar. 1864, p. 118
Louis Jourdan e – abr. 1861, p. 156
médiuns que cooperaram com a redação de – mar.
1858, p. 69
Nampon, padre, e – jun. 1863, p. 237, 242
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opinião de um jornalista sobre – nov. 1861, p. 470
passa de mão a mão numa pequena comunidade – set.
1862, p. 375
povos aborígenes e – maio 1859, p. 209
progressão dos Espíritos e – maio 1861, p. 236
publicação de – jan. 1861, p. 22
redação e organização de – jan. 1858, p. 68
reuniões espíritas e – nov. 1861, p. 499
segunda edição de – mar. 1860, p. 154
variedades de espíritas e – dez. 1861, p. 535
verdadeira autoria de – out. 1860, p. 442
LIVRO DOS MÉDIUNS, O
descoberta de tesouros e – dez. 1865, p. 480
mediunidade curadora e – set. 1865, p. 345
Nampon, padre, e – jun. 1863, p. 238, 242
síntese de * em italiano – mar. 1864, p. 132
tradução em espanhol de – fev. 1867, p. 98; mar.
1867, p. 142
LIVROS ANALISADOS POR ALLAN KARDEC
Abrégé en forme de catéchisme – out. 1858, p. 421
Alma, A – jul. 1868, p. 307
Amizade após a morte, A – nov. 1868, p. 449
Amor, O, revelações do Espírito de 3ª ordem – jul.
1862, p. 309
Anjo do céu na Terra, Um – mar. 1865, p. 133
Aparição real de minha mulher após sua morte – jan.
1865, p. 41
Apolônio de Tiana – out. 1862, p. 395
Cabana do pai Tomás, A – nov. 1868, p. 455
Carta de um católico sobre o Espiritismo – nov.
1860, p. 490
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Carta de um espiritista – abr. 1867, p. 183
Cartas a meu irmão sobre minhas crenças religiosas –
mar. 1869, p. 110
Cartas sobre o Espiritismo – ago. 1864, p. 339
Céu e Terra – fev. 1862, p. 79
Charles Fourier, sua vida e suas obras – mar. 1869, p. 109
Comédia social no século dezenove – jul. 1862, p. 276
Como e por que me tornei espírita – dez. 1864, p. 526;
dez. 1865, p. 481
Comunicações de além-túmulo – ago. 1862, p. 348
Concordância da fé e da razão – abr. 1865, p. 177
Conde de Monte Cristo, O – jul. 1868, p. 306
Condessa Mathilde de Canossa, A – fev. 1860, p. 79
Conferências de Trousseau – ago. 1862, p. 311
Confissões de Luís XI – mar. 1958, p. 120
Confusão no império de Satã – abr. 1865, p. 177
Conversas familiares sobre o Espiritismo – set.
1865, p. 381
Crônicas de Froissard – maio 1860, p. 207
Destinos da alma – nov. 1868, p. 481
Deus na Natureza – set. 1867, p. 397
Dogmas da Igreja do Cristo explicados segundo o
Espiritismo – jun. 1867, p. 269
Dogmas novos, Os – abr. 1866, p. 175
Educação materna, A – jul. 1864, p. 302
Espírita – jan. 1866, p. 31
Espiritismo ante a razão, O – mar. 1868, p. 142
Espiritismo na Bíblia, O – nov. 1868, p. 479
Espiritismo sem os Espíritos – maio 1863, p. 227
Espiritismo, Do – jun. 1863, p. 242
Espírito batedor de Dibbelsdorf – ago. 1858, p. 340
Espíritos batedores, Os – maio 1858, p. 200
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Espíritos e suas relações com o mundo visível, Os –
mar. 1869, p. 118
Exposição da grandeza da criação universal – nov.
1863, p. 475
Fé e a Razão, A – jun. 1867, p. 269
Fenômenos místicos da vida humana, Os – jan.
1865, p. 41
Filosofia espírita – abr. 1866, p. 178
Fim do mundo em 1911, O – abr. 1868, p. 160
Fisiologia, Medicina e Metapsíquica do Magnetismo –
jan. 1867, p. 31
Forças naturais desconhecidas – mar. 1866, p. 136
Guia da felicidade, O – abr. 1866, p. 178
Histoire de l’odre du Sainte-Esprit – set. 1858, p. 385
Histoire de saint Martial – mar. 1864, p. 52
Historia de Henrique, o Grande – nov. 1867, p. 463
História de Joana d’Arc – abr. 1859, p. 170; jan.
1958, p. 62
História do maravilhoso e do sobrenatural – set.
1860, p. 406
História dos Calvinistas das Cevenas – fev. 1869, p. 87
História fantástica – mar. 1866, p. 130
Le vieux neuf – abr. 1958, p. 153
Lenda do homem eterno, A – fev. 1864, p. 89
Lúmen – jul. 1869, p. 309
Mademoiselle de La Quintinie – out. 1863, p. 401
Manifestações dos Espíritos, As – mar. 1958, p. 106
Manual de Xéfolius, O – ago. 1865, p. 327
Maria de Jesus de Agreda – nov. 1860, p. 518
Médecin du peuple, Le – nov. 1858, p. 463
Memórias de um marido – set. 1868, p. 371
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Mês de Maria – ago. 1865, p. 311
Milagre e o diabo, O – jul. 1864, p. 275
Milagres de nosso dias, Os – ago. 1864, p. 340
Milagres de nossos dias, Os – mar. 1865, p. 123
Minhas prisões – jan. 1869, p. 44
Mireta – fev. 1867, p. 91
Miseráveis, Os – fev. 1865, p. 92
Misturas – jan. 1869, p. 43
Monde Spirituel, Le – abr. 1859, p. 158
Mulher do espírita – mar. 1866, p. 135
Mundo espiritual, O – abr. 1862, p. 167
Noções de Astronomia – abr. 1866, p. 178
Noite esquecida, Uma – nov. 1858, p. 475, 478
Noites de São Petersburgo – abr. 1867, p. 148
Novos princípios de filosofia médica – dez. 1866, p. 520
Pensamentos do zuavo Jacob, Os – mar. 1868, p. 137
Pesquisas sobre as causas do Ateísmo – jun. 1867, p. 268
Pluralidade das existências da alma – jan. 1865, p. 42,
44, 47
Pluralidade dos mundos habitados – ago. 1864, p. 345;
set. 1864, p. 387; jan. 1865, p. 47; mar. 1867, p. 138
Prières de Ludovic – dez. 1862, p. 515
Profetas do passado, Os – ago. 1866, p. 317
Quatro evangelhos, Os – jun. 1866, p. 257
Razão do Espiritismo, A – nov. 1867, p. 473
Reconhecemo-nos no Céu – fev. 1864, p. 85
Réflexion d’un orthodoxe de l’Église grecque sur la Vie
de Jésus – out. 1863, p. 402
Reflexões sérias e importantes de Robinson Crusoé –
set. 1867, p. 388
Regimento fantástico, O – set. 1868, p. 375
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Religião e a política na sociedade moderna, A – jun.
1868, p. 259
Resumo da religião harmônica – jan. 1862, p. 38
Revelações do além-túmulo – jan. 1862, p. 51
Révélation – jul. 1869, p. 309
Revoluções inevitáveis no globo e na humanidade, As –
ago. 1869, p. 311
Robinson Crusoé – mar. 1867, p. 111
Romance do Futuro, O – jun. 1867, p. 269, 300
Siamora, a Druidesa – mar. 1860, p. 147
Síntese da doutrina espírita – fev. 1868, p. 92
Six Nouvelles, Les – nov. 1859, p. 447
Sou espírita? – abr. 1866, p. 177
Três anos na Judéia – jun. 1860, p. 278
União Espírita Bordelense – jul. 1865, p. 302
Verdade sobre o Espiritismo experimental nos grupos,
A – maio 1863, p. 227
Vida de Germaine Cousin, A – jul. 1865, p. 301
Vida de Jesus, A – maio 1864, p. 185; jun. 1864, p. 219;
jun. 1964, p. 219
Vida pública e privada de Luís XVI – nov. 1867, p. 459
Voyage aux sources du Nil – abr. 1858, p. 169
LOCAIS SAGRADOS
Islamismo e os – nov. 1866, p. 442
LOCOMOÇÃO DO ESPÍRITO
pensamento e – jun. 1866, p. 239
tempo de – mar. 1860, p. 131, 144
vontade e – jun. 1866, p. 250
LOCOMOÇÃO DOS HABITANTES DE JÚPITER
forma de – ago. 1858, p. 349
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LONDONDERRY, LORDE
aparição e – jul. 1859, p. 290
Castlereagh, lorde, e – jul. 1859, p. 290
LONGEVIDADE
fatores que favorecem a – ago. 1860, p. 338
LONGEVIDADE DOS PATRIARCAS
figura moral da – out. 1863, p. 429
LOTH, FLORENT
responde às críticas de Gabriel Rembault – fev.
1868, p. 97
Síntese da Doutrina Espírita – fev. 1868, p. 92
LOUCO
autópsia do cadáver de um – jun. 1869, p. 236
exemplo de efeito da música sobre um – set.
1864, p. 349
exemplos de procedimentos do – set. 1864, p. 350
LOUCURA
antiquado e desumano tratamento da – set. 1864, p. 349
características da – out. 1861, p. 452
causa da produção da – fev. 1867, p. 59
causas da – mar. 1860, p. 139; dez. 1862, p. 492; fev.
1863, p. 85; jul. 1866, p. 280; fev. 1869, p. 73
Espiritismo e – jan. 1859, p. 18; jun. 1860, p. 277; fev.
1863, p. 59, 80; jun. 1863, p. 238
Espiritismo e diminuição dos casos de – maio
1865, p. 203
Espiritismo, profilaxia e – fev. 1863, p. 86
estatística de chance de cura da – jul. 1866, p. 279
exaltação das idéias religiosas e – fev. 1869, p. 73
fenômenos espíritas e – abr. 1858, p. 192
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influência terapêutica da música sobre a – set.
1864, p. 347
medicina e – ago. 1861, p. 337
mediunidade e – jan. 1863, p. 20
medo do diabo e – jan. 1859, p. 18
obsessão e – fev. 1866, p. 62
prática do Espiritismo e – nov. 1864, p. 463; jul.
1866, p. 284
semente da – jun. 1860, p. 276
sexo e incidência da – jul. 1866, p. 278
simulação de * após reunião espírita – set. 1866, p. 368
sinais dos tempos e aumento da – out. 1866, p. 405
temor do diabo e – maio 1865, p. 205
LOUCURA ESPÍRITA
Burlet e – fev. 1863, p. 79
LOUCURA MORAL
conceito de – set. 1869, p. 388
LOUCURA OBSESSIVA
loucura patológica e – abr. 1862, p. 160; jan. 1863, p. 17
manicômio e – dez. 1862, p. 492
LOUCURA PATOLÓGICA
homeopatia e – jun. 1867, p. 241
loucura obsessiva e – abr. 1862, p. 160; jan. 1863, p. 17
LOUIS-HENRI
confissões do Espírito – dez. 1864, p. 513
lamentações do Espírito – dez. 1864, p. 511
vida e morte de – dez. 1864, p. 509
LOUQUINHO DE BAYONNE, O
agênere e – fev. 1859, p. 64
aparição de – jan. 1859, p. 25; fev. 1859, p. 62
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boa moral e – jan. 1859, p. 26
características do – jan. 1859, p. 34
castiçal, preces e – jan. 1859, p. 31
conselhos de – jan. 1859, p. 26
dinheiro e – jan. 1859, p. 33
doações e – jan. 1859, p. 27
dor e – jan. 1859, p. 33
Irmã X e – jan. 1859, p. 26
leitura de cartas e – jan. 1859, p. 31
movimento de objetos e – jan. 1859, p. 27
SPEE e – jan. 1859, p. 32
transporte de objetos e – jan. 1859, p. 31
visibilidade, tangibilidade e – jan. 1859, p. 34
LOUVET, FRANÇOIS-SIMON (ESPÍRITO)
comunicação de – mar. 1863, p. 126
LUA
vida na – mar. 1858, p. 109
LUCIDEZ SONAMBÚLICA
desenvolvimento da – abr. 1859, p. 168
fingimento e – abr. 1859, p. 169
vida espírita e – mar. 1859, p. 111
LUGARES ASSOMBRADOS
justificativa para os – mar. 1869, p. 121
LUGNER, H.
agêneres e – fev. 1859, p. 68
Hermann e – fev. 1859, p. 68
LUÍS XI
Conde de Charolais e – mar. 1858, p. 121
confissões de – mar. 1858, p. 120
detalhes da morte de – jun. 1858, p. 268
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História da França e – mar. 1858, p. 121
morte de – maio 1858, p. 227
últimos manuscritos de – maio 1858, p. 228
LUÍS XIV
François Michel e o rei – dez. 1859, p. 500
LUÍS XVIII
dialoga com Thomas-Ignace Martin – dez. 1866, p. 486
Thomas-Ignace Martin e – dez. 1866, p. 473
LUÍS, SÃO
Anjo da cólera, O, e evocação de – maio 1861, p. 211
ano de 1861 e – fev. 1861, p. 99
arrependimento e – jun. 1863, p. 242
confissões de – jun. 1858, p. 263
conselhos de – set. 1859, p. 345
conselhos e advertências de – ago. 1860, p. 335
cura moral e física e – jul. 1865, p. 286
cura realizada por – set. 1860, p. 394
debate com – ago. 1860, p. 335
designação do Espírito pelo nome genérico de – ago.
1865, p. 334
dúvidas quanto a identidade do Espírito – ago.
1860, p. 335
dúvidas sobre sua manifestação – nov. 1860, p. 485
educação moral dos Espíritos e – jul. 1865, p. 285
efeitos físicos e – mar. 1859, p. 93
Émile Deschanel, artigos de, e – mar. 1861, p. 118
Ermance Dufaux e – jun. 1858, p. 260
eternidade das penas e – jun. 1863, p. 242
evocação de – jan. 1859, p. 40; fev. 1859, p. 64; mar.
1859, p. 97; abr. 1859, p. 155; jun. 1859, p. 232, 243,
245; ago. 1859, p. 301, 325; out. 1859, p. 404; jan. 1861,
p. 49; abr. 1861, p. 186
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homenagem e agradecimentos a – dez. 1864, p. 483
instinto assassino e – dez. 1859, p. 516
manifestações físicas e – mar. 1859, p. 99
mesas girantes e – jan. 1861, p. 31
opinião de Allan Kardec sobre – ago. 1860, p. 335
pai Crépin e – out. 1859, p. 415
palavras de – jul. 1859, p. 259
presidente espiritual da SPEE – jun. 1865, p. 250; mar.
1866, p. 128
prisioneiro evoca – fev. 1864, p. 68
questões e problemas diversos e – fev. 1861, p. 96
reuniões da SPEE e a atuação de – jan. 1860, p. 58
SPEE – mar. 1859, p. 93; dez. 1863, p. 512
transfiguração e – mar. 1859, p. 97
Verteuil e – out. 1859, p. 404
LÚMEN (ESPÍRITO)
Camille Flammarion, teoria da luz e – maio
1867, p. 213
relato extraterreno e – mar. 1867, p. 138
transporte de * para Capela – mar. 1867, p. 140
LUOS (ESPÍRITO)
sobre a inveja nos médiuns e – abr. 1861, p. 195
LUTA ENTRE O PASSADO E O FUTURO
cruzada contra o Espiritismo e a – mar. 1863, p. 103
LUTERO, MARTINHO
queima dos escritos de – ago. 1866, p. 317
LUZ
ação química da – mar. 1866, p. 102
LUZ DIFUSA
ação sobre os fluidos e, nota – jun. 1864, p. 259
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LUZ ESPIRITUAL
Espírito orgulhoso sofre com a – jul. 1864, p. 299
LYON
adeptos de Espiritismo de – out. 1860, p. 443
características de um grupo espírita em – jan.
1864, p. 43
cidade natal de Allan Kardec – jun. 1862, p. 251, nota
cursos públicos de Espiritismo em – jul. 1864, p. 264
Espiritismo em – nov. 1868, p. 480
movimento espírita em – nov. 1860, p. 484
nome primitivo de – jul. 1862, p. 305, nota

M
M. J..., ESPÍRITA
felicidade de * no Mundo Espiritual – set. 1859, p. 369
reconhecimento dos Espíritos e – set. 1859, p. 370
sensação de * após a morte – set. 1859, p. 370
M..., PAULINE
evocação de – mar. 1861, p. 134
MAÇONARIA
livre-pensamento e a – abr. 1864, p. 172
luta pela democracia e a – abr. 1864, p. 164
MADELEINE, FRANÇOIS-NICOLAS
moral espírita e – abr. 1863, p. 184
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MÃE
amor de – fev. 1859, p. 78
anjo de proteção e – mar. 1860, p. 153
conhecimentos de moral espírita e a – fev. 1864, p. 62
MÃE E FILHO
poesia espírita e – mar. 1863, p. 142
MAGIA
manifestação dos Espíritos e – set. 1867, p. 365
significado do termo – out. 1864, p. 399
MAGISTRATURA
Espiritismo e – mar. 1866, p. 111
MAGNETISMO
abuso do * e Bertellius – set. 1865, p. 372
ação do * no organismo – jul. 1869, p. 278
Allan Kardec e a ciência do – jun. 1858, p. 274
ancianidade e emprego do – jul. 1869, p. 287
auxílio dos parentes e vulgarização do – jun. 1867, p. 245
avanço no emprego do – out. 1858, p. 419
campanha contra a prática do – jan. 1858, p. 21
charlatanismo e – jan. 1864, p. 25
ciência e – jan. 1860, p. 22
classe médica e – out. 1859, p. 393
conceito de – jul. 1869, p. 289
Convulsionários de Saint-Médard e – nov. 1859, p. 458
definição e efeitos do – out. 1858, p. 422
desenvolvimento da dupla vista e – jun. 1869, p. 246
disseminação do – out. 1869, p. 419
doença e uso tardio do – out. 1858, p. 420
emprego oficial do – out. 1858, p. 419
entendimento do sobrenatural e – jan. 1862, p. 47
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Espiritismo e – mar. 1858, p. 148; set. 1858, p. 366;
out. 1858, p. 421; dez. 1862, p. 526; jun. 1867, p. 261,
262, 264; nov. 1867, p. 470; jan. 1869, p. 28
faculdades do Espírito e – jan. 1861, p. 49
fenômenos espíritas e – set. 1860, p. 404
fluido transmissor da saúde e – jun. 1867, p. 262
gêneros de – jan. 1864, p. 21
hipnotismo, passes e – jan. 1860, p. 21
Igreja ensina o uso do – out. 1858, p. 421
influência do * em todos os seres criados – jul.
1869, p. 288
insensibilidade e – dez. 1859, p. 533
inspiração e – jun. 1869, p. 245
Louis Figuier e – abr. 1861, p. 175
medicina usa oficialmente o – out. 1858, p. 421
médicos e – out. 1859, p. 393
Mercier e – out. 1859, p. 410
Mesmer e – jun. 1858, p. 272
obsessão e – jan. 1864, p. 27
opinião de Jobard sobre o – jul. 1858, p. 313
oração e – jan. 1863, p. 19
parábola do – jan. 1860, p. 22
perante a Academia – jan. 1860, p. 21
perispírito e – ago. 1863, p. 319
poder judiciário e – out. 1859, p. 386
prática do – out. 1859, p. 386
precursor do Espiritismo – mar. 1858, p. 149
realidade do – out. 1859, p. 393
reforma moral pelo estudo do – maio 1862, p. 206
sábios franceses pioneiros do – mar. 1858, p. 150
segundo Louis Figuier – dez. 1860, p. 539
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suspensão de objetos e – jun. 1858, p. 245
universalidade do – jun. 1869, p. 241
utilidade do – jul. 1869, p. 277
utopia do – out. 1859, p. 393
MAGNETISMO ANIMAL ver também Magnetismo humano
faculdades sensoriais e – jul. 1868, p. 313
François Arago e – dez. 1859, p. 469
magnetismo espiritual e – jan. 1864, p. 23
mundo científico e – out. 1859, p. 387
propagação do * e o livro Conversas mesmerianas –
nov. 1869, p. 480
Victor Meunier e – jan. 1860, p. 24
MAGNETISMO E SONAMBULISMO ENSINADOS
IGREJA, O
Marotte, abade, e – out. 1859, p. 386

PELA

MAGNETISMO ESPIRITUAL
conceito de – set. 1865, p. 346
cura pelo * puro – abr. 1865, p. 160
magnetismo animal e – jan. 1864, p. 23
poder curativo do – abr. 1865, p. 157
MAGNETISMO HUMANO ver também Magnetismo animal
conceito de – set. 1865, p. 346
MAGNETISTA
magnetizador e – jan. 1869, p. 24
tipos de – jan. 1869, p. 28
MAGNETIZAÇÃO
ação da vontade e – dez. 1862, p. 490
cego de nascença e – fev. 1859, p. 81
condições necessárias para realização da – jun.
1869, p. 238
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desencarnado e – dez. 1862, p. 490
Espírito obsessor absorve o fluido da – jan. 1864, p. 28
fluido magnético e – out. 1859, p. 391
MAGNETIZAÇÃO ESPIRITUAL
ação da Srª. Maurel, médium na – set. 1865, p. 352
ação do médium magnetizador na – set. 1865, p. 352
cura de uma fratura pela – set. 1865, p. 352
cura e – jun. 1867, p. 261
Demeure (Espírito) e – set. 1865, p. 352
Espiritismo e estudo da – ago. 1865, p. 308
MAGNETIZADOR
afinidade entre obsessor e – jan. 1864, p. 29
anúncio público da ação do – set. 1865, p. 351
conceito de – jan. 1869, p. 24
defeitos no – mar. 1859, p. 116
desonesto é denunciado – set. 1862, p. 376
diferença entre * e médium curador – set. 1865, p. 346
experiências públicas e faculdades do – set. 1865, p. 373
fluido pessoal do – jan. 1864, p. 23
magnetista e – jan. 1869, p. 24
origem do influxo fluídico no – set. 1865, p. 348
poder curativo do – jul. 1869, p. 278
poder magnético do – mar. 1859, p. 116
possibilidade do * ser magnetizado – jun. 1869, p. 238
procedimentos do – jun. 1867, p. 263
processo utilizado pelo – set. 1865, p. 356
qualidades morais do – set. 1865, p. 347
qualidades no – mar. 1859, p. 115
sonâmbulo natural e – jun. 1869, p. 242
MAGUIN, MONSENHOR
possessos de Morzine e o – ago. 1864, p. 307
361

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:35

Page 362

R EVISTA E SPÍRITA 1858-1869

MAL
atuação do * na sociedade – set. 1863, p. 389
causas que produzem o – jul. 1869, p. 271
conceito de – fev. 1862, p. 92
conseqüências da prática do – ago. 1867, p. 337
constrangimento ante o – set. 1863, p. 390
contágio do – set. 1863, p. 389
Deus e a criação do – mar. 1864, p. 94
egoísmo, orgulho e raiz do – jul. 1869, p. 270
Espírito inferior e tendência para o – mar. 1858, p. 131
excesso do * e necessidade do bem – jul. 1865, p. 291
extensão do – set. 1863, p. 391
gravidade do – set. 1863, p. 390
imperfeição, causa do – out. 1858, p. 427
livre-arbítrio e – ago. 1863, p. 324
maneiras de se preservar contra o – out. 1858, p. 415
necessidade da reparação do – ago. 1867, p. 337
necessidade na ordem das coisas e o – mar. 1864, p. 95
orgulho e – jun. 1863, p. 233
origem do – ago. 1863, p. 324
prática do – jun. 1863, p. 232
progresso espiritual do homem e o – nov. 1860, p. 493
sofrimento e – ago. 1863, p. 324
utilidade do – out. 1964, p. 426
vitória aparente do – out. 1864, p. 423
MAL FÍSICO
obstáculo do estado moral à cura do – jul. 1865, p. 286
MALABAR
evocação da viúva de – mar. 1859, p. 115; dez.
1859, p. 473
MALDADE
consciência de praticar – out. 1858, p. 430
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MALDIÇÃO
Auguste Vincent recebe da Igreja a – set. 1864, p. 371
MALEDICÊNCIA
Daniel Dunglas Home vítima de – abr. 1858, p. 191
MALES DA TERRA
causa dos – jul. 1865, p. 291
MALET
novo presidente da SPEE – maio 1869, p. 212
MALFEITOR
sacrifício da própria vida por um – mar. 1862, p. 138
MALLY
agênere e – ago. 1859, p. 318
Espírito familiar e – ago. 1859, p. 316
guia de – ago. 1859, p. 322
visões de – ago. 1859, p. 316
MANÁ
formação do – ago. 1859, p. 325
MANDAMENTO DE DEUS
moral cristã e – mar. 1861, p. 144
proibição da evocação dos mortos e – out. 1863, p. 422
MANIFESTAÇÃO DE ALÉM-TÚMULO
América do Norte e – jul. 1861, p. 313
importância da – abr. 1869, p. 155
MANIFESTAÇÃO DOS ESPÍRITOS
Allan Kardec e – maio 1869, p. 187
ancianidade da – abr. 1869, p. 151
diversas formas de – fev. 1862, p. 68
espontaneidade da – set. 1864, p. 359
363

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:35

Page 364

R EVISTA E SPÍRITA 1858-1869

finalidade providencial da – nov. 1867, p. 455
formas diversas de – abr. 1864, p. 150
Igreja e reconhecimento da – out. 1865, p. 402
influência da natureza da matéria na – dez. 1863, p. 518
magia, feitiçaria e – set. 1867, p. 365
origem da – out. 1865, p. 401
Paul Auguez e seu livro – mar. 1858, p. 106
reconhecimento da – out. 1865, p. 404
representação da * para a Doutrina Espírita – dez.
1865, p. 484
teoria do impedimento da – jan. 1862, p. 40
utilidade dos fluidos na – maio 1865, p. 219
MANIFESTAÇÃO ESPÍRITA
charlatanismo e – fev. 1862, p. 83
Condessa de Clérambert e – out. 1867, p. 410
crença na reencarnação e na – abr. 1862, p. 156
Espíritos inferiores e – fev. 1859, p. 66
facilidade de simulação e – abr. 1867, p. 175
história de – dez. 1859, p. 516
Igreja reconhece a existência da – jan. 1868, p. 30
moinho de Vicq-sur-Nahon e – abr. 1867, p. 170
objetivo essencial da – abr. 1866, p. 145
realidade da – mar. 1859, p. 99
sinais inteligentes e – fev. 1860, p. 75
teoria da – mar. 1859, p. 99
tese do sobrenatural e – abr. 1864, p. 152
testemunho de – jan. 1861, p. 46
utilidades da – abr. 1866, p. 147
Vicente de Paulo e – ago. 1858, p. 336
MANIFESTAÇÃO ESPONTÂNEA
finalidade da – abr. 1869, p. 162
364

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:35

Page 365

Í NDI CE G ERAL

opinião pública e – abr. 1867, p. 177
similitude de fluidos e – fev. 1865, p. 77
teoria da – ago. 1861, p. 347
utilidade da – dez. 1861, p. 542
MANIFESTAÇÃO FÍSICA ver também Efeitos físicos
ação dos Espíritos sobre a matéria na – jan. 1858, p. 34
adolescente de treze anos provoca – jul. 1860, p. 296
advertência de São Luís sobre a atenção dada à – ago.
1860, p. 336
agressões por meio de – jun. 1858, p. 244
Allan Kardec e – dez. 1860, p. 528, 530
animismo e – jan. 1858, p. 36
aparição de mãos e – abr. 1858, p. 188
aparição tangível – abr. 1860, p. 184
aspecto de cupidez e curiosidade da – dez. 1869, p. 484
assombração e – fev. 1860, p. 85
atuação das mãos e – maio 1858, p. 197, 198
busca das causas da – jun. 1864, p. 257
Carrier e – abr. 1865, p. 170
caso de aparição e – jul. 1865, p. 293
caso de Lerible e – ago. 1860, p. 355
castelo da Dama Branca e – out. 1858, p. 433
charlatanismo e – fev. 1862, p. 82
Chavaux e – abr. 1865, p. 168
chegada da – set. 1863, p. 358
cidade de Poitiers e – mar. 1864, p. 109
como agir diante da – mar. 1860, p. 125
como se dão os lançamentos de objetos na – ago.
1860, p. 353
condição moral do Espírito e – jan. 1858, p. 37
confirmação de um sonho – jul. 1865, p. 293
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contradições sobre as causas da – mar. 1860, p. 128
criança comanda a – maio 1858, p. 201
cuidados para evitar fraudes na – jun. 1864, p. 254
curiosidade e objeto de diversão na – dez. 1869, p. 483
Daniel Dunglas Home e – jan. 1858, p. 38; mar. 1858,
p. 105, 144
derrogação da lei de gravidade e – set. 1860, p. 396
descrição da – abr. 1867, p. 177
dificuldades para a realização de – jul. 1858, p. 294
diversão com a – abr. 1864, p. 156
dúvidas sobre a – jan. 1858, p. 38
Espírito perturbador e – jan. 1863, p. 16
Espíritos brincalhões e – jan. 1860, p. 47; ago.
1860, p. 352
Espíritos superiores e – jun. 1858, p. 237
estátua de Memnom e – mar. 1858, p. 93
execução de música e – jun. 1858, p. 247
exemplo de – jan. 1858, p. 39
fabricante de São Petersburgo e – abr. 1860, p. 181
finalidade da – jul. 1858, p. 297
Flageolet (Espírito mistificador) e – mar. 1868, p. 126
floresta de Dodona e – mar. 1858, p. 93
inconsciência do médium e – jan. 1858, p. 39
Indépendant de la Charente-Inférieure e – maio
1858, p. 232
influência na bússola pela – jun. 1858, p. 245
intenção do Espírito batedor e – ago. 1860, p. 351
interesse da SPEE pela – maio 1860, p. 200
irmã Maria e – jun. 1864, p. 252
irmãos Kettelhut e – ago. 1858, p. 341
Jobert e – dez. 1860, p. 539
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jovem e – jan. 1858, p. 39
Marselha e – abr. 1865, p. 168
materialização e – out. 1858, p. 439
mecanismo da – jun. 1858, p. 238
médium involuntário e inconsciente de – ago. 1860, p. 352
meios para as realizações da – jan. 1858, p. 37
mesa que emite som e – mar. 1858, p. 89
mesas girantes e – jan. 1858, p. 23
moinho de Vicq-sur-Nahon e – abr. 1867, p. 169
natureza do Espírito e – maio 1858, p. 193
naturezas da – mar. 1860, p. 125
objetivos da – out. 1858, p. 436; abr. 1865, p. 145
opinião jurídica de Allan Kardec e – out. 1858, p. 437
origem dos projéteis usados na – ago. 1860, p. 351
originalidade de certa – jul. 1860, p. 297
ossada humana escondida é revelada por – abr.
1860, p. 183
padeiro de Dieppe e – mar. 1860, p. 125
Philippine e – jul. 1858, p. 284
Poitiers e – fev. 1864, p. 70; maio 1864, p. 211
predição de horário para a – maio 1858, p. 203
provas da autenticidade da – jun. 1864, p. 255
quebradeira na padaria e – mar. 1860, p. 127
realidade das – ago. 1859, p. 297
reunião na casa de Senger e – jun. 1858, p. 242
reuniões íntimas e – jul. 1859, p. 270
rua de Noyers e – ago. 1860, p. 334, 349
rua du Bac e – out. 1858, p. 438
seriedade das – jan. 1859, p. 25
sumiço de roupas e – abr. 1860, p. 182
teoria da – maio 1858, p. 193
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tiptologia alfabética e – jul. 1858, p. 288
utilidade da – jan. 1858, p. 35; set. 1860, p. 386
violência física e – abr. 1860, p. 182
voz direta e – jun. 1860, p. 256
vulgarização da * e Ourches – jun. 1867, p. 260
MANIFESTAÇÃO INTELIGENTE
charlatanismo e – fev. 1862, p. 83
perispírito e – abr. 1864, p. 151
MANIFESTAÇÃO MEDIÚNICA
Espírito é controlado na sua * violenta – fev. 1860, p. 87
generalização da – ago. 1868, p. 331
impossibilidade da * nos animais – maio 1865, p. 185
MANIFESTAÇÕES DE MÉNILMONTANT
milagres e – abr. 1869, p. 151
MANIFESTAÇÕES MEDIÚNICAS AMERICANAS
necessidade das * para instrução própria – jul.
1869, p. 308
MANIQUEUS
migração das almas e os – set. 1868, p. 387
MANOUZA, FEITICEIRA
gnomos e – jan. 1859, p. 46
Nazara e – jan. 1859, p. 48; fev. 1859, p. 83
Noureddin e – jan. 1859, p. 43, 44
Ozara e – jan. 1859, p. 47
sultão e – jan. 1859, p. 48
Tanaple e – jan. 1859, p. 44, 46
transformação de – fev. 1859, p. 87
MANU
vedas indianos e as leis de – jun. 1868, p. 255
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MANUAL DE XÉFOLIUS, O
evocação do autor de – ago. 1865, p. 332
idéias espíritas e – ago. 1865, p. 327
identificação do autor de – ago. 1865, p. 333
lei de causa e efeito e – ago. 1865, p. 327
pluralidade dos mundos habitados e – ago. 1865, p. 330
sobrevivência dos Espíritos e – ago. 1865, p. 330 trecho
do prefácio de – ago. 1865, p. 327
MAOMÉ
caráter e conformação física de – ago. 1866, p. 310
condição de profeta de – nov. 1866, p. 436
condição sociopolítica da Arábia e – ago. 1866, p. 305
costumes excêntricos do povo árabe e – nov.
1866, p. 436
crises de epilepsia e – ago. 1866, p. 314
dados biográficos de – ago. 1866, p. 309
ensino da fatalidade absoluta e – nov. 1866, p. 439
infância e juventude de – ago. 1866, p. 310
influência da doutrina de – nov. 1866, p. 435
Islamismo e – ago. 1866, p. 303; nov. 1866, p. 430
julgamento histórico das ações de – nov. 1866, p. 430
justificativas do período guerreiro na vida de – nov.
1866, p. 430
Moisés, Jesus e – ago. 1866, p. 315
morte de – nov. 1866, p. 430
opinião do Espírito Mehemet-Ali sobre – abr.
1858, p. 184
paixões humanas e – nov. 1866, p. 447
peregrinação a Meca e – nov. 1866, p. 434
perturbações mentais de – ago. 1866, p. 313
poetas de Medina e – nov. 1866, p. 430
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poligamia e – ago. 1866, p. 311; nov. 1866, p. 432
pretensa revelação divina e – abr. 1866, p. 143
progresso humano e – nov. 1866, p. 446
Santíssima trindade e – nov. 1866, p. 441
sonhos e visões de – ago. 1866, p. 312
último discurso de – nov. 1866, p. 434
verdade absoluta e – nov. 1866, p. 445
verdades históricas sobre – nov. 1866, p. 431
virtudes de – nov. 1866, p. 431
MAR, O
comentários sobre o livro – abr. 1861, p. 180
MARAVILHAS CELESTES, AS
Camille Flammarion e o livro – nov. 1869, p. 479
MARAVILHOSO
conceito de – set. 1860, p. 395; dez. 1860, p. 537
descobertas da ciência e o – out. 1862, p. 400
homem e a busca do – out. 1862, p. 398
MARCEAU
túmulo do general – nov. 1858, p. 482
MARCHA DO ESPIRITISMO
apoio das leis de Deus na – out. 1865, p. 410
diferença entre a * e das ciências – set. 1867, p. 385
prudência e segurança na – jul. 1866, p. 263
prudência em querer acelerar a – mar. 1862, p. 114
velocidade da – jan. 1867, p. 18
MARCUS, LIBERTO
Plínio, o moço, e – mar. 1859, p. 125
MARDOCHÉ R...
concórdia, A, e – ago. 1861, p. 374
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evocação de – mar. 1861, p. 142
Terra prometida, A, e – out. 1861, p. 460
MARIA DA RÚSSIA
caráter da – mar. 1868, p. 124
cartas de João Gaspar Lavater à – mar. 1868, p. 111
João Gaspar Lavater se corresponde com – abr. 1868,
p. 147; maio 1868, p. 189
mediunidade da – mar. 1868, p. 125
MARIA DE AGREDA
confissões de – nov. 1860, p. 522
dados biográficos sobre – nov. 1860, p. 519
MARIA, MÃE DE JESUS
gravidez de * segundo Roustaing – jun. 1866, p. 259
MARILLON
sonambulismo e – nov. 1858, p. 474
MARIONNETTE, LA
resposta do jornal * para Allan Kardec – ago.
1867, p. 352
MAROTTE, ABADE
magnetismo, sonambulismo e – out. 1859, p. 386
MARTE, PLANETA
animais do – out. 1860, p. 468
características geográficas do – out. 1860, p. 467
elementos da Natureza do – out. 1860, p. 468
estágio evolutivo do – out. 1860, p. 466
habitantes do – out. 1860, p. 467
planeta menos adiantado que – mar. 1858, p. 116
MARTIN, HENRI
História da França – jun. 1858, p. 269
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Imortalidade da alma e – set. 1868, p. 390
transmigração e – ago. 1863, p. 329
MARTIN, THOMAS-IGNACE
aparição delega missão a – dez. 1866, p. 474
cartas proféticas de – dez. 1866, p. 488
dados biográficos de – dez. 1866, p. 473
dialoga com Luís XVIII – dez. 1866, p. 486
examinado como louco pelo Dr. Pinel – dez. 1866, p. 482
Luís XVIII e – dez. 1866, p. 473
novas aparições surgem para – dez. 1866, p. 477
recebe novas instruções da aparição – dez. 1866, p. 479
MARTINISTAS
seita dos – out. 1859, p. 400
MÁRTIR(ES) DO ESPIRITISMO
como convém ser – jun. 1862, p. 265
perseguições e – set. 1862, p. 373
Santo Agostinho e os – abr. 1862, p. 174
MÁRTIRES
fanatismo e produção de – abr. 1862, p. 177
MÁRTIRES DO CRISTIANISMO
cidade de Lyon e os – out. 1860, p. 444
MÁS INCLINAÇÕES
maus Espíritos e nossas – dez. 1862, p. 497
MASSACRE DE SÃO BARTOLOMEU ver também Noite de São
Bartolomeu
Carlos IX e o – set. 1858, p. 386
reis franceses e o – set. 1858, p. 385
MASSÉ, RABINO BENJAMIM
pecado original e – nov. 1868, p. 457
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MASSILON
dissertação espírita de – abr. 1861, p. 192
Roma e – out. 1861, p. 457
MATÉRIA
ação do fluido magnético sobre a – jan. 1861, p. 49
ação dos Espíritos sobre a – jan. 1858, p. 58; ago.
1859, p. 304
apego à – dez. 1859, p. 477
ciências vulgares e – jun. 1859, p. 227
corpo físico e sublimação da – maio 1865, p. 214
corpos sólidos, fluídicos e – maio 1863, p. 223
depuração fluídica e – maio 1865, p. 219
escola materialista e homenagem à – fev. 1869, p. 76
fatalidade nas leis que regem a – jul. 1868, p. 281
leis da – jan. 1859, p. 12
livre-arbítrio e predominância da – out. 1863, p. 430
observações da ciência e – mar. 1866, p. 104
pensamento e alteração nas propriedades da – out.
1858, p. 425
perispírito e sublimação da – maio 1865, p. 214
visão da * eterizada – jun. 1858, p. 239
MATÉRIA ETÉREA
transformação da – ago. 1859, p. 304
MATERIALISMO
características do – dez. 1859, p. 466
caráter do – ago. 1868, p. 323
condição da mulher segundo o – jan. 1866, p. 18
condição do homem e – ago. 1868, p. 317
consagração da fatalidade e – jul. 1868, p. 281
desinteresse pela verdade e – out. 1866, p. 400
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dignidade do homem e – mar. 1869, p. 101
Direito civil e – ago. 1868, p. 323
Direito e – ago. 1868, p. 315
Doutrina Espírita e – abr. 1861, p. 153
egoísmo e – dez. 1859, p. 466
ensino público do – mar. 1861, p. 119
Espiritismo e – set. 1858, p. 364; dez. 1859, p. 467; jan.
1861, p. 56; nov. 1861, p. 512; jan. 1863, p. 36; fev.
1863, p. 91; jun. 1863, p. 241; set. 1863, p. 375; ago.
1865, p. 307
falência atual do – ago. 1868, p. 316
frenologia e – abr. 1862, p. 144
Herrenschneider e os princípios do – jun. 1868, p. 262
ineficiência da Igreja no combate ao – jan. 1868, p. 29
inexistência do Direito e – ago. 1868, p. 322
instrumento do progresso – out. 1864, p. 427
método científico do – ago. 1868, p. 319
negação da liberdade e – jul. 1868, p. 281
nuanças do – jan. 1867, p. 20
origem das tendências e – jun. 1866, p. 222
princípio da reencarnação, panteísmo e – jan. 1867, p. 29
princípio vital e – set. 1863, p. 360
professor público e o ensino do – ago. 1868, p. 323
razões de ser do – ago. 1868, p. 318
ruína da lei moral e – ago. 1868, p. 318
sociedade humana e – set. 1863, p. 356
teses do sobrenatural e do maravilhoso e – set.
1860, p. 398
vaidade e – set. 1860, p. 411
vontade de agir e – ago. 1868, p. 322
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MATERIALISMO CIENTÍFICO
máximas vergonhosas do chamado – ago. 1868, p. 318
MATERIALISMO FILOSÓFICO
materialismo fisiológico e – ago. 1868, p. 319
MATERIALISMO FISIOLÓGICO
materialismo filosófico e – ago. 1868, p. 319
MATERIALISMO MODERNO
pesquisa das causas dos fatos e – ago. 1868, p. 320
MATERIALISTA
consolação do – jun. 1861, p. 277
conversão de um – maio 1862, p. 206; set. 1863, p. 377
Espiritismo e fé do * obstinado – nov. 1863, p. 458
espiritualista, espírita e – dez. 1859, p. 468
grandeza de caráter de um ex – jul. 1858, p. 311
Igreja e * obstinado – nov. 1863, p. 458
leitura das obras de Allan Kardec converte um – maio
1862, p. 196
livres-pensadores e – maio 1863, p. 225
médicos homeopatas e – jan. 1869, p. 28
pensamento do – jan. 1863, p. 27
perpetuidade da idéia – maio 1863, p. 226
quadro do fim de um – abr. 1859, p. 131
sofrimento de um Espírito – maio 1868, p. 209
suplício do – maio 1863, p. 225
teoria do * e Franz Josef Gall – mar. 1861, p. 123
MATERIALISTA POR SISTEMA
características do – jan. 1867, p. 20
MATERIALISTA SENSUALISTA
considerações sobre – fev. 1869, p. 78
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MATERIALIZAÇÃO
Espírito usa de * e pede missa – abr. 1860, p. 184
fenômeno de – out. 1858, p. 440
fluido que promove a – jun. 1858, p. 235
manifestações físicas por – out. 1858, p. 439
necessidade de um médium para a – mar. 1858, p. 99
tangibilidade do Espírito na – fev. 1860, p. 73
MATERNIDADE
instinto e – fev. 1862, p. 93
MATHIEU
escrita direta e – out. 1859, p. 381
incredulidade de – out. 1859, p. 381
mediunidade das aves e – set. 1861, p. 398
milagre e – nov. 1859, p. 459
MATHIEU, P. F.
nota de falecimento de – mar. 1864, p. 133
MATILDE
príncipe de Hohenlohe cura – dez. 1866, p. 496
MAUS ESPÍRITOS
ação dos * na expiação – jan. 1865, p. 30
aparecimento dos – set. 1859, p. 343
atração e repulsão dos – maio 1863, p. 199
características dos – set. 1859, p. 348
causas de atração dos – set. 1859, p. 343
combate aos – jan. 1859, p. 17
domínio dos – jul. 1859, p. 268
eficácia da ação magnética e – jul. 1865, p. 286
emprego das palavras duras com – jan. 1865, p. 30
influência dos – out. 1865, p. 401
ingerência dos – set. 1859, p. 343
376

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:35

Page 377

Í NDI CE G ERAL

intromissão dos – ago. 1863, p. 339
linguagem dos – set. 1859, p. 348
manifestação dos * e perigo do Espiritismo – out.
1865, p. 401
manifestação dos * e santos – ago. 1865, p. 315
meios de afastar os – set. 1859, p. 347
neutralização da influência dos – maio 1863, p. 198
obsessão e – set. 1859, p. 350
obsessão, subjugação e – maio 1863, p. 192
possessos de Morzine e – maio 1863, p. 195, 198
preservativo contra – ago. 1863, p. 339
religião e – maio 1863, p. 195
remédio para neutralizar a influência dos – out.
1865, p. 402
tática dos – jul. 1859, p. 268
temor ao exame e – set. 1859, p. 347
Terra e – ago. 1863, p. 339
utilidade da malevolência dos – jan. 1865, p. 30
MAUS FLUIDOS
neutralização dos – maio 1867, p. 188
MAX
mendigo, O, e – jul. 1863, p. 301
reencarnação anterior de – jul. 1863, p. 302
MAXIMILIANO V...
sofrimento de * no Mundo Espiritual – maio
1862, p. 203
MAXWEL
Jules Barbier e o romance – mar. 1867, p. 109
MECA
anjo Gabriel e – ago. 1866, p. 307
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MECENATO
Doutrina Espírita e – mar. 1858, p. 147
MEDICINA
cultura e divergência na – ago. 1858, p. 328
intuição e – jun. 1860, p. 274
marcha simultânea da mediunidade curadora e – out.
1867, p. 417
médium estuda * com os Espíritos – mar. 1860, p. 122
mediunidade curadora e o exercício ilegal da – nov.
1866, p. 466
uso do magnetismo pela – out. 1858, p. 421
MEDICINA ESPIRITUAL
física espiritual e – mar. 1864, p. 106
MEDICINA FLUÍDICA
medicina terapêutica e – mar. 1868, p. 134
MEDICINA HOMEOPÁTICA
Espiritismo e – ago. 1863, p. 351
medicina fluídica, terapêutica e – mar. 1868, p. 134
MEDICINA MATERIALISTA
médicos espíritas e – jul. 1861, p. 294
MEDICINA MEDIÚNICA
atributo essencial da – out. 1867, p. 415
MEDICINA TERAPÊUTICA
medicina fluídica e – mar. 1868, p. 134
MÉDICO ESPÍRITA
consolação do * ante a morte – nov. 1865, p. 448
MÉDICOS
adeptos do Espiritismo e * homeopatas – jan.
1869, p. 27
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desinteresse moral e *-médiuns – out. 1867, p. 416
gratuidade dos *-médiuns – out. 1867, p. 415
materialistas e * homeopatas – jan. 1869, p. 28
medicina materialista e * espíritas – jul. 1861, p. 294
médiuns-médicos e *-médiuns – out. 1867, p. 414
objetivo da atividade dos * depois de mortos – set.
1865, p. 357
reconhecimento do magnetismo pelos – out. 1859, p. 393
MEDITAÇÃO
C. Tschokke e – out. 1868, p. 399
MEDITAÇÃO FILOSÓFICA E RELIGIOSA
Lamennais (Espírito) e – dez. 1861, p. 562
MÉDIUM
adulações e – maio 1860, p. 240
advertência ao – out. 1860, p. 453
afluxo espiritual e – maio 1865, p. 212
Allan Kardec e – out. 1859, p. 395
aparição e – dez. 1859, p. 475
aptidão do – mar. 1859, p. 90; abr. 1859, p. 157; maio
1859, p. 211
aptidão para – fev. 1861, p. 84
aptidões especiais do – set. 1859, p. 360
assuntos estranhos ao – fev. 1865, p. 78
boas mensagens e recolhimento do – nov. 1860, p. 515
bom e caridade – jul. 1863, p. 293
bom e más comunicações – fev. 1859, p. 60
Brasseur e – out. 1859, p. 398
buena-dicha, corridas de Chantilly e – jul. 1865, p. 276
capacidade intelectual do – fev. 1865, p. 75
características do – abr. 1865, p. 162
características do * de Bordeaux – nov. 1861, p. 474
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causa das aptidões do – fev. 1861, p. 97
comportamento do – out. 1867, p. 434
comportamento do * sério – out. 1865, p. 416
conceito de – maio 1858, p. 217; mar. 1859, p. 89; ago.
1861, p. 363; jan. 1863, p. 15; set. 1865, p. 346; fev.
1866, p. 57
conde de B..., general russo, e – ago. 1859, p. 313
condição orgânica e moral do – abr. 1865, p. 154
condições necessárias ao bom – out. 1867, p. 430
considerações sobre – nov. 1867, p. 451
crítica às comunicações mediúnicas melindram o – jun.
1862, p. 233
definição de – out. 1859, p. 398
dependência do * nos efeitos mediúnicos – out.
1865, p. 416
depreciação do – ago. 1863, p. 336
diferença entre * e magnetizador – set. 1865,
p. 346, 349
dificuldade de expressão do Espírito e – abr. 1865, p. 154
efeitos físicos e emanação dos fluidos do – jun.
1858, p. 239
escrita direta e – out. 1859, p. 395
espírita explica a razão de sua simpatia pelo – mar.
1862, p. 118
Espírito zombeteiro e – jan. 1859, p. 49
evocação do guia espiritual do – abr. 1865, p. 155
exibições públicas e participação do – out. 1865, p. 417
faculdades do – abr. 1865, p. 161
falsos profetas e – jul. 1863, p. 285
fé, orgulho e – dez. 1863, p. 516
fenômenos espíritas, prestidigitadores e – mar.
1863, p. 140
fenômenos físicos e – jul. 1861, p. 315
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fenômenos mediúnicos e – ago. 1861, p. 367
fluidos espirituais e – maio 1865, p. 212
garantia dos fenômenos espíritas e – out. 1865, p. 418
gratuidade na faculdade do – out. 1867, p. 415
grupos espíritas grandes e diversidade de opiniões do –
out. 1860, p. 446
importância da afinidade de conhecimetos do – out.
1867, p. 413
importância da boa assistência do – abr. 1865, p. 155
impulso fluídico corporal e – maio 1865, p. 212
impulso fluídico material e – maio 1865, p. 212
inaptidão do * para receber pensamentos – abr.
1865, p. 152
inconveniente de impor um * ao Espírito – maio
1865, p. 191
independência do – out. 1859, p. 402
influência de um médium no desenvolvimento de outro
– jul. 1860, p. 292
influência dos conhecimentos do – jun. 1863, p. 257
influência dos Espíritos sobre o – dez. 1863, p. 512
influência espiritual e – out. 1858, p. 416; maio
1865, p. 213
influência fluídica material e – maio 1865, p. 213
instantaneidade das curas e – set. 1865, p. 348
Instrução Prática sobre as Manifestações e – out.
1859, p. 396
instrumentos e – out. 1859, p. 398
inveja e – jun. 1862, p. 234
jovem camponesa e – dez. 1865, p. 486
lei e o, A – jul. 1867, p. 276
milagres segundo a Igreja e – mar. 1869, p. 118
missão do – dez. 1866, p. 493
mistificação e – ago. 1863, p. 332
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modo de atuação do – out. 1867, p. 417
momento da comunicação e proteção ao – jan.
1860, p. 58
moralidade do – jul. 1861, p. 315
movimento da matéria inerte e – ago. 1861, p. 366
necessidade absoluta do – set. 1865, p. 347
necessidade do * para instrução própria – jul.
1869, p. 308
orgulho e egoísmo, obstáculos ao – set. 1865, p. 348
orgulho presunçoso do – dez. 1863, p. 512
origem do influxo fluídico no – set. 1865, p. 348
papel do – dez. 1859, p. 495, 520, 525
papel do * nas comunicações – jul. 1861, p. 322
pensamento do – set. 1859, p. 376; dez. 1859, p. 511
perigo da fascinação e – abr. 1860, p. 171
primeira qualidade de um – ago. 1860, p. 340
principal mérito do – ago. 1864, p. 344
privilégio exclusivo da verdade e – dez. 1863, p. 515
qualidades que deve ter um – jul. 1858, p. 276
reconhecimento do – set. 1865, p. 349
regras da poesia e – abr. 1859, p. 167
ressonância fluídica e – fev. 1865, p. 77
reuniões espíritas e ausência de – fev. 1861, p. 79
reuniões espíritas e escassez de – fev. 1861, p. 74
revelador e – set. 1867, p. 360
sonâmbulo e – maio 1859, p. 203
subjugação do – fev. 1859, p. 57
supostas missões do – dez. 1863, p. 511
tentação do – dez. 1863, p. 511
variedade de – mar. 1859, p. 91
verdadeira superioridade e – abr. 1865, p. 162
vidente da floresta de Zimmerwald e – out. 1865, p. 388
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vigário, um * sério – abr. 1869, p. 164
virtudes necessárias ao – set. 1865, p. 348
visualização do Espírito e – jan. 1859, p. 23
MÉDIUM ADOLESCENTE
profusão de escritos por um – jul. 1860, p. 296
MÉDIUM AMERICANO
fenômenos espíritas e – mar. 1863, p. 139
Paris festeja – fev. 1862, p. 80
MÉDIUM AUDIENTE
características do – out. 1859, p. 397
faculdade do – abr. 1859, p. 136
intenção de suicídio é revelada ao – nov. 1864, p. 465
MÉDIUM BRETÃO
extrato dos manuscrito de um – fev. 1868, p. 57
MÉDIUM CONSULTOR
conceito de – set. 1865, p. 346
MÉDIUM CURADOR
Adrien e * vidente – jan. 1859, p. 20
aptidão do – abr. 1859, p. 157
aptidão do * de Bordeaux – mar. 1859, p. 90
boa qualidade do * inconsciente – fev. 1859, p. 52
buena dicha e * universal – jan. 1859, p. 16
características do – fev. 1859, p. 55; mar. 1859, p. 91;
out. 1859, p. 397; set. 1865, p. 350
conceito de – nov. 1866, p. 463
concurso dos Espíritos e o – nov. 1866, p. 463
cuidados que deve ter o – nov. 1866, p. 467
Désirée Godu – mar. 1860, p. 121
dificuldade do – mar. 1859, p. 91
especialidades do – nov. 1866, p. 464
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Espíritos maus e – fev. 1859, p. 55
evocação de – jun. 1861, p. 265
exemplos de procedimentos do – nov. 1866, p. 467
feiticeiro de Cauderan e – ago. 1867, p. 321
Hitoti, chefe taitiano (Espírito) e – mar. 1859, p. 118
inexistência de – set. 1865, p. 350
jornal Médium Evangélico e – jan. 1865, p. 48
médium inerte e – out. 1859, p. 396
Nichol – mar. 1869, p. 117
palavras de um – out. 1865, p. 420
Paul Lambardo e – jul. 1863, p. 288
príncipe de Hohenlohe autêntico – dez. 1866, p. 493
virtudes de um – jan. 1864, p. 21; nov. 1866, p. 470
vontade e – jan. 1864, p. 22
MÉDIUM DE DUPLA VISTA
características do – out. 1859, p. 397
MÉDIUM DE EFEITOS FÍSICOS
conseqüência do abuso do – mar. 1859, p. 95
desprezo ao – mar. 1859, p. 93
Espíritos inferiores e – mar. 1859, p. 95
fraude e – mar. 1859, p. 96
segurança do – mar. 1859, p. 95
variedades do – mar. 1859, p. 89
MÉDIUM DE TRANSPORTE
categorias de – mar. 1859, p. 89
MÉDIUM DESENHISTA
conceito de – jan. 1859, p. 13
MÉDIUM ESCREVENTE
aptidão do – maio 1859, p. 211
eficiência do – jan. 1859, p. 14
papel do – dez. 1859, p. 495
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MÉDIUM ESCREVENTE INTUITIVO
características do – mar. 1859, p. 90
dificuldade do – mar. 1859, p. 91
papel do – mar. 1859, p. 90
MÉDIUM ESCREVENTE MECÂNICO
características do – mar. 1859, p. 90
fraudes espíritas e – abr. 1859, p. 146
garantias do – abr. 1859, p. 146
MÉDIUM ESPECIAL
aptidões fisiológicas do – fev. 1860, p. 78
causas das aptidões do – fev. 1860, p. 77
elementos essenciais ao – fev. 1860, p. 77
estudo sobre – fev. 1860, p. 76
natureza das comunicações do – fev. 1860, p. 76
MÉDIUM EVANGÉLICO
aptidão do – maio 1859, p. 211
MÉDIUM EVANGÉLICO, O
objetivos do jornal – jan. 1865, p. 48
MÉDIUM EXTÁTICO
causas da alteração da faculdade do – nov. 1866, p. 461
prudência com as revelações do – nov. 1866, p. 461
MÉDIUM FALANTE ver também Médium psicofônico
características do – out. 1859, p. 397
efeitos intelectuais e – mar. 1859, p. 89
MÉDIUM FORTE
escamoteadores e – abr. 1859, p. 142
MÉDIUM GRAVADOR
Victorien Sardou – jul. 1858, p. 319
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MÉDIUM IMPERFEITO
conceito de – jun. 1860, p. 268
Espíritos bons servem-se de – jun. 1860, p. 268
MÉDIUM IMPRESSIONÁVEL
características do – out. 1859, p. 397
MÉDIUM INCONSCIENTE
aptidão do – maio 1859, p. 211
conceito de – mar. 1859, p. 89
tarefa do – out. 1867, p. 441
MÉDIUM INERTE
escolhos do – mar. 1859, p. 91
Espírito familiar e – jan. 1859, p. 43
Espíritos levianos e – fev. 1859, p. 54
Espíritos superiores e – fev. 1859, p. 54
MÉDIUM INICIANTE
fraqueza de caráter e – fev. 1859, p. 55
MÉDIUM INSPIRADO
influência do meio e – jan. 1859, p. 23
MÉDIUM INTERESSEIRO
consultas, sessões remuneradas e – mar. 1859, p. 94
Espíritos superiores e – mar. 1859, p. 94
exploração dos Espíritos e – mar. 1859, p. 94
objetivos do – mar. 1859, p. 94
MÉDIUM INTUITIVO
influência dos Espíritos e – fev. 1859, p. 54
irradiação fluídica e – jan. 1859, p. 23
orgulho e – fev. 1859, p. 57
MÉDIUM LEVIANO
Erasto (Espírito) e – ago. 1861, p. 356
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MÉDIUM MECÂNICO
atuação do – out. 1859, p. 396
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
desinteresse e – abr. 1859, p. 143
sonâmbulos assalariados e – abr. 1859, p. 168
MÉDIUM OBSIDIADO
papel do – out. 1859, p. 397
qualidade do – jan. 1859, p. 15
MÉDIUM PERFEITO
papel do – out. 1859, p. 397
qualidades morais do – fev. 1861, p. 97
MÉDIUM PINTOR
crianças e – mar. 1865, p. 115
MÉDIUM PSICOFÔNICO ver também Médium falante
características do – mar. 1866, p. 128
MÉDIUM PSICÓGRAFO
conceito de – fev. 1859, p. 51
escolhos do – mar. 1859, p. 94
Espíritos levianos e – fev. 1859, p. 58
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
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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
MÉDIUM VIDENTE
características do – out. 1859, p. 397
Demeure e Srª. G... – abr. 1865, p. 159
desencarnado acredita-se – set. 1864, p. 379
identifica obsessão – jun. 1868, p. 232
modo como agia com o copo – jun. 1868, p. 233
prova de identidade do Espírito e Srª. G... – abr.
1865, p. 159
visão, cura e Srª. G... – abr. 1865, p. 158
MÉDIUM-MÉDICO
Clérambert, Condessa de, e – out. 1867, p. 410
MEDIUNIDADE
abade Dégenettes e dom da – ago. 1865, p. 316
ação da vontade do homem e – mar. 1869, p. 137
Allan Kardec e – nov. 1861, p. 491
Apolônio de Tiana e – out. 1862, p. 397
bons Espíritos e – mar. 1859, p. 95
caráter da – out. 1860, p. 449
causas da influência negativa na – dez. 1862, p. 494
charlatanismo e conhecimento da – maio 1865, p. 214
comercialização da – dez. 1864, p. 496, 505
conceito de – fev. 1859, p. 51; out. 1859, p. 397; out.
1864, p. 402; maio 1865, p. 212; out. 1865, p. 416; jan.
1869, p. 35
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condição moral do homem e – jun. 1860, p. 267
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
grupo espírita fecha pela falta de clientes da – dez.
1864, p. 507
importância da * para o Espiritismo – jan. 1869, p. 34
infinitas nuanças tem a – jul. 1866, p. 294
inspiração, A, e – mar. 1869, p. 136
inutilidade da proibição da – set. 1862, p. 369
Jean Hilaire e a – ago. 1864, p. 341
Jobard reprova a mercantilização da – dez. 1864, p. 499
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loucura e – jan. 1863, p. 20
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
MEDIUNIDADE AUDITIVA
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
exclusividade na escolha dos doentes e – out.
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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justificativas para desenvolvimento da – set. 1865, p. 345
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
393

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:35

Page 394

R EVISTA E SPÍRITA 1858-1869

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
MEIO AMBIENTE
influência do – jan. 1859, p. 24
MEMBRO DA FAMÍLIA, UM
Comunicações espontâneas de – dez. 1859, p. 509
MEMNOM
fraudes praticadas pelos sacerdotes de – mar. 1858, p. 94
MEMÓRIA(S)
características da – jul. 1861, p. 290
conservação da – ago. 1863, p. 327
394

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:35

Page 395

Í NDI CE G ERAL

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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distração e – ago. 1859, p. 300
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
MESAS VOLANTES
mesas girantes e – out. 1859, p. 419
Tscherepanoff e – out. 1859, p. 420
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MESMER
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
MESSIAS DO ESPIRITISMO ver também Apóstolos do
Espiritismo
comentários sobre os – mar. 1868, p. 103
comunicações sobre a vinda de um – mar. 1868, p. 110
momento oportuno para a encarnação do – mar.
1868, p. 105
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papel do – mar. 1868, p. 104
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
METEMPSICOSE
conceito de – mar. 1867, p. 131
erro grosseiro da – nov. 1869, p. 457
esclarecimentos sobre – jul. 1860, p. 314
Espiritismo e – mar. 1867, p. 131
Espiritismo e impossibilidade da – nov. 1863, p. 459
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
imortalidade e – ago. 1863, p. 329
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
Pitágoras e – nov. 1858, p. 446; ago. 1863, p. 326; jan.
1865, p. 46
pluralidade das existências e – jan. 1865, p. 45
reencarnação e – out. 1863, p. 400; nov. 1863, p. 460
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religião hindu e – set. 1868, p. 387
Reynaud e conceito de – ago. 1862, p. 329
sermões contra Espiritismo e – jun. 1865, p. 236
SPEE e – dez. 1859, p. 481
Timeu de Locres e – jan. 1865, p. 45
METODIZAÇÃO DE PERGUNTAS
conversa com os Espíritos e – jul. 1859, p. 263
Espíritos sérios e – ago. 1859, p. 301
MÉTODO EXPERIMENTAL
comportamento do Espiritismo como – set. 1867, p. 362
MEUNIER, VICTROR
Magnetismo animal e – jan. 1860, p. 24
MEURICE, PAUL
discurso póstumo à Sra. Victor Hugo e – out.
1868, p. 420
MÉXICO
destruição dos aborígenes do – ago. 1864, p. 325
MIASMAS DELETÉRIOS
morte do corpo físico e – nov. 1865, p. 449
MICHEL, JULES
evocação de – abr. 1861, p. 187
MICHEL, MARC
enterro de – maio 1868, p. 218
MICHELET
metempsicose e – set. 1868, p. 394
MIDARD, JOSEPH
Zuavo de Omagenta e – jul. 1859, p. 277
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MIGRAÇÃO DE ESPÍRITOS
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.
1867, p. 513
demônio e – set. 1863, p. 383
diabo e a realização de – fev. 1862, p. 67
emprego da palavra – maio 1867, p. 189
espíritas e – out. 1859, p. 383
Espiritismo e – fev. 1862, p. 66; jul. 1863, p. 300; set.
1869, p. 357
Espiritismo e acepção etimológica da palavra – maio
1867, p. 191
Espiritismo repudia a palavra – dez. 1867, p. 516
fenômenos espíritas e – maio 1867, p. 190
fenômenos naturais e – dez. 1867, p. 517
Gênese, A, e – dez. 1867, p. 517
Igreja e – jul. 1863, p. 300
Igreja, dogmas e – dez. 1867, p. 517
incredulidade e – set. 1863, p. 383
leis da Natureza, Igreja e – maio 1867, p. 191
manifestações físicas e – abr. 1869, p. 151
Mathieu e – nov. 1859, p. 459
motivo da crença no – out. 1865, p. 415
princípio inteligente fora da matéria é um – fev.
1862, p. 66
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rápida propagação do Espiritismo deve ser tido como
um – fev. 1862, p. 70
realizado por Jesus e os incrédulos – jan. 1868, p. 23
religiões idólatras e a realização de – fev. 1862, p. 67
sacerdotes egípcios e – fev. 1862, p. 67
significado da palavra – out. 1859, p. 381; maio
1867, p. 189
MILAGRE DA IGREJA
santos e – out. 1863, p. 424
MILAGRES DE BOIS-D’HAINE
causas prováveis dos – jun. 1869, p. 252
êxtase cataléptico e – abr. 1869, p. 165; jun. 1869, p. 252
MILAGRES DE JESUS
fé, convicção e os – nov. 1860, p. 510
MILÉSIMA REPRESENTAÇÃO DA DAMA BRANCA
Boïeldieu (Espírito) e – jan. 1863, p. 26
MILITARES
perseguição aos espíritas – jun. 1864, p. 260
MINERAL
teoria da existência da alma no – set. 1868, p. 363
MIRETA
Allan Kardec e resumo do romance – fev. 1867, p. 92,
93, 94
apreciação crítica do romance – mar. 1867, p. 106
considerações dos Espíritos sobre o romance – nov.
1867, p. 473
divulgação da idéia espírita e o romance – fev.
1867, p. 91
objetivo do autor do romance – fev. 1867, p. 92
opinião dos Espíritos sobre o romance – fev. 1867, p. 97
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MISCIGENAÇÃO
progresso espiritual pela – ago. 1864, p. 330
MISÉRIA
Deus e a apreciação da falsa – ago. 1858, p. 338
MISÉRIA HUMANA
dissertação sobre – jun. 1860, p. 284
MISSA
Espírito em sonho pede – ago. 1860, p. 370
Espírito pede a celebração de – abr. 1860, p. 184
MISSÃO ESPIRITUAL
assistência espiritual a quem tem uma – dez. 1866, p. 491
caráter da – dez. 1866, p. 492
cuidados com o corpo físico e – maio 1866, p. 210
trabalho e – jun. 1866, p. 254
MISSÃO SÃO-SIMONIANA
Bruneau e a – dez. 1864, p. 522
MISSIONÁRIO DE DEUS
virtudes do verdadeiro – mar. 1868, p. 106
MISSIONÁRIOS
Adolfo, bispo de Argel, e – mar. 1861, p. 148
missão dos Espíritos – mar. 1861, p. 148
MISTÉRIOS DA CRIAÇÃO
felicidade e – nov. 1863, p. 475
Gênese, A, e os – nov. 1868, p. 460
MISTÉRIOS DA NATUREZA
Espiritismo e sondagem dos – ago. 1865, p. 303
MISTÉRIOS DE PARIS
Eugène Sue e – set. 1861, p. 380
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MISTICISMO
Espiritismo e – out. 1859, p. 421
MISTIFICAÇÃO
causa da – ago. 1863, p. 339
esclarecimentos sobre – abr. 1860, p. 159
Espíritos bons e – jun. 1860, p. 248
médium e – ago. 1863, p. 332
médium inconsciente e – nov. 1867, p. 449
meios de frustrar a – mar. 1862, p. 120
objetivo da – ago. 1863, p. 340
reunião mediúnica séria e – jun. 1860, p. 249
São Luís é vítima de – jun. 1860, p. 248
SPEE e – jun. 1860, p. 247
Spiritualiste de la Nouvelle-Orleans e – jul. 1858, p. 299
utilidade da – maio 1865, p. 217
MITOLOGIA
Espiritismo e – dez. 1860, p. 532
Espíritos inferiores e – ago. 1860, p. 376
idéias espíritas e – set. 1859, p. 376
importância da – nov. 1865, p. 465
MITOLOGIA GREGA
intervenção da mulher na – dez. 1869, p. 523
MITOLOGIA PAGÃ
formação da – abr. 1861, p. 181
MODÉSTIA
virtude rara – jul. 1860, p. 318
MODIFICAÇÃO MOLECULAR
perispírito e – ago. 1859, p. 299; dez. 1859, p. 464
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MOFO
teoria da geração espontânea e – jul. 1868, p. 291
MOINHO DE VICQ-SUR-NAHON
manifestações espontâneas e – abr. 1867, p. 169
MOISÉS
criação dos seres vivos e – mar. 1860, p. 118
Deus, tábuas da lei e – jan. 1865, p. 50
divisão da lei de – out. 1863, p. 421
esoterismo, exoterismo e – out. 1863, p. 426
Espiritismo e – dez. 1864, p. 485
filosofia e – abr. 1860, p. 192
formação do homem e – mar. 1866, p. 109
Jesus e a lei de – out. 1863, p. 425
Jesus, Espiritismo e – mar. 1861, p. 144
missão de – mar. 1861, p. 143
moral de – mar. 1861, p. 143
objetivos da lei de – out. 1863, p. 425
pena de morte e – out. 1863, p. 421
primeira revelação e – set. 1861, p. 414
proibição da evocação dos mortos e – out. 1863, p. 421,
422, 423
ressuscitamento da lei de – out. 1863, p. 422
sexto sentido e – out. 1864, p. 395
tempo passado e – maio 1868, p. 228
MOMENTO DA MORTE
revisão da memória no – maio 1862, p. 186
MON VILLAGE
Ponson du Terrail e o romance – mar. 1867, p. 108
MÔNADA ESPIRITUAL
característica da – jul. 1869, p. 305
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conservação do amor do saber e – jul. 1869, p. 304
Isaac Newton e – jul. 1869, p. 301
MONDE, LE
Espiritismo e – abr. 1863, p. 172
MONDEUX, HENRI
evocação de – jun. 1861, p. 265
MONGES
enclausuramento e os – jul. 1862, p. 274
MONICO, JULES
carta de – ago. 1868, p. 351
MONITEUR
influência do medo e o – out. 1858, p. 423
MONITOR DO ESPIRITISMO NA BAHIA
Eco de Além-Túmulo, O – nov. 1869, p. 474
MONOD, ADOLPHE
oração e – dez. 1859, p. 474
MONÓLOGO DE UM BURRO
fábula de um Espírito batedor – nov. 1862, p. 465
MONOMANIA
Morrisson e – jun. 1858, p. 255
MONOMANIA RELIGIOSA
Stuart e – dez. 1858, p. 523
MONTE SINAI
primeira revelação e – set. 1861, p. 415
MONTE-CRISTO
Espiritismo no romance – jul. 1868, p. 306
MONUMENTO
opinião de Jobard sobre seu – mar. 1862, p. 121
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MORADA DAS ALMAS
teoria sobre a – jan. 1862, p. 39
MORAL
diferença entre * divina e humana – abr. 1861, p. 194
dissertação sobre – jun. 1858, p. 254; jul. 1858, p. 275
hereditariedade – jul. 1862, p. 284
reencarnação e diversidade da – nov. 1858, p. 451
MORAL CRISTÃ
mandamentos de Deus e – mar. 1861, p. 144
moral espírita e – set. 1868, p. 371
MORAL DO ESPÍRITO
alteração na manifestação do – mar. 1869, p. 102
modo novo de ensinar a – set. 1866, p. 356
MORAL ESPÍRITA
Allan Kardec e – mar. 1859, p. 103
círculo da – set. 1868, p. 370
François-Nicolas Madeleine e – abr. 1863, p. 184
médium e – out. 1863, p. 435
moral cristã e – set. 1868, p. 371
ortodoxia da – mar. 1865, p. 127
visão da – mar. 1859, p. 104
MORALIDADE
frenologia e – abr. 1862, p. 144
MORHÉRY
estudo sobre os gérmens e – fev. 1859, p. 81
fé raciocinada e – fev. 1859, p. 82
MORIBUNDO
exortação e consolação para o – maio 1858, p. 228
juramento de um – mar. 1858, p. 84
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MORRER
conceito de – abr. 1865, p. 164
MORTALIDADE
lei numérica e as chances de – jul. 1868, p. 283
MORTE ver também Desencarnação
aceitação da – maio 1858, p. 223
amizade continua após a – nov. 1868, p. 449
Apolônio de Tiana e – out. 1862, p. 404
aptidões intelectuais e morais e * do corpo – abr.
1869, p. 148
avisos prévios da chegada da – jul. 1862, p. 303
calma dos espíritas ante a – fev. 1865, p. 60
características espirituais da – maio 1866, p. 188
cardeal Wiseman e temor da – jul. 1865, p. 297
causa de * nos loucos – maio 1865, p. 203
causas do temor da – fev. 1865, p. 57; nov. 1867, p. 481
comportamento do incrédulo e do espírita ante a –
nov. 1865, p. 447
compreensão da vida futura e temor da – fev.
1865, p. 56
conceito de – mar. 1867, p. 138; nov. 1867, p. 480; jul.
1868, p. 302; abr. 1869, p. 144; dez. 1869, p. 515
conceito espírita de – abr. 1864, p. 148
concepção de * para o incrédulo – nov. 1865, p. 448
condição do Espírito após a – jun. 1858, p. 256
consciência no momento da – jun. 1859, p. 232; jun.
1860, p. 271
conservação do caráter após a – dez. 1862, p. 486
considerações sobre – dez. 1865, p. 504; out. 1867,
p. 436; nov. 1867, p. 480
crença na vida futura e temor da – mar. 1865, p. 113
descrição lúgubre da – fev. 1865, p. 59
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desprendimento do corpo após a – dez. 1858, p. 501
destino da alma após a – maio 1862, p. 192
destino do corpo físico após a – maio 1865, p. 184
destino dos fluidos espirituais após a – maio 1865, p. 184
destruição das apreensões da – ago. 1859, p. 337
dogma da ressurreição da carne e – dez. 1863, p. 494
druidismo e o conceito de – abr. 1858, p. 158, 165
durante o sono – jan. 1860, p. 40
envoltório corporal e – ago. 1859, p. 299
Espírito retorna ao corpo para a – mar. 1860, p. 134
estado de consciência após a – maio 1863, p. 223
estado de espírito após a – mar. 1859, p. 113
estudo da alma no momento da – dez. 1858, p. 490
filha pressente a * do pai – jan. 1868, p. 43
fluido e manifestação da – jun. 1869, p. 235
Hermann e – fev. 1859, p. 73
imortalidade da alma e temor da – fev. 1865, p. 55
infância após a – fev. 1859, p. 79
instantaneidade da – set. 1859, p. 363
lembrança de como foi a sua última – jul. 1860, p. 308
lembrança do passado e – abr. 1859, p. 137
letargia extática e * aparente – set. 1858, p. 387
libertação do temor da – fev. 1865, p. 56
libertação espiritual por * natural – jun. 1858, p. 262
materialista e o momento da – jun. 1862, p. 241
materialista, espiritualista e a – nov. 1868, p. 447
metamorfose da lagarta e analogia com a – jan.
1860, p. 45
misericórdia divina e – nov. 1867, p. 481
modificação da opinião após a – maio 1863, p. 222
momento da – abr. 1865, p. 166
mundo invisível e * do homem – nov. 1867, p. 481
nascimento e – out. 1864, p. 400
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necessidade de se preparar para a – jul. 1862, p. 303
necessidade do temor da – fev. 1865, p. 55
negadores do futuro e temor da – fev. 1865, p. 92
Park prediz a sua – out. 1858, p. 439
peregrinação para a – jan. 1869, p. 31
perturbação após a – maio 1858, p. 194; set. 1858, p. 391;
abr. 1859, p. 137; maio 1859, p. 195; mar. 1861, p. 135;
mar. 1863, p. 122; ago. 1863, p. 345; abr. 1865, p. 166
predição da – set. 1858, p. 383, 384; ago. 1863, p. 342
pressentimento da – maio 1860, p. 219
primeiras impressões no momento da – jun. 1862, p. 240
primeiros instantes que se seguem à – maio 1858, p. 196
sensação após a – mar. 1859, p. 94; mar. 1861, p. 130;
maio 1862, p. 198; mar. 1867, p. 138
sensação de asfixia e – jan. 1860, p. 33
separação da alma após – maio 1859, p. 195
separação da alma e do corpo no momento da – dez.
1858, p. 490
situação do Espírito após a – abr. 1864, p. 149; jan.
1869, p. 33
sobrevivência da alma após a – nov. 1863, p. 466
sofrimento após a * violenta – mar. 1858, p. 130
temor da – maio 1859, p. 211; out. 1865, p. 398
temor da * é fruto do desconhecido – nov. 1868, p. 442
temores e fadigas após a – abr. 1865, p. 165
testemunho da – mar. 1861, p. 130
tipos de – dez. 1859, p. 476
visão que o espírita deve ter da – fev. 1866, p. 69
MORTE DE ANTONIO B...
esclarecimentos sobre a – set. 1861, p. 395
MORTE DE LAMARTINE
Luís Desnoyers e – abr. 1869, p. 168
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MORTE DOS ESPÍRITAS
conseqüências a tirar da – jul. 1865, p. 288
libertação do orgulho e – jul. 1865, p. 289
MORTE ESPIRITUAL
estudo da situação da – abr. 1865, p. 167
MORTE PREMATURA, UMA
perturbação e – set. 1863, p. 386
MORTE VIOLENTA
Espíritos e – jul. 1859, p. 277
julgamento após – set. 1859, p. 363
MORTO(S)
carta de um * ao seu irmão – abr. 1865, p. 152
intercâmbio fraterno com os – dez. 1859, p. 470
MORTOS SOFREDORES E ABANDONADOS
padre Félix e o livro – dez. 1859, p. 470
MORZINE
Constant e crises dos doente de – abr. 1863, p. 153
estudo sobre os possessos de – jan. 1863, p. 13; fev.
1863, p. 57; abr. 1863, p. 145
habitantes de * e Constant – abr. 1863, p. 148, 149
novos detalhes sobre os possessos de – ago. 1864, p. 305
observações do relatório de – abr. 1863, p. 151
possessos da cidade de – dez. 1862, p. 485
possessos de – ago. 1864, p. 308
MOSCAS
decomposição pútrida da carne e – jul. 1868, p. 292
MOTOR A VAPOR
Papin e o – ago. 1860, p. 366
Thilorier e o – ago. 1860, p. 359
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MOVIMENTO DE OBJETOS
causa do – mar. 1859, p. 99
ilusão de óptica e – mar. 1859, p. 99
MOVIMENTO DE TRANSLAÇÃO
Terra e seu, nota – set. 1868, p. 360
MOVIMENTO DOS CORPOS
mecanismo do – jun. 1858, p. 240
MOVIMENTO ESPÍRITA
balanço dos dez anos do – jan. 1868, p. 15
cidade de Chauny e o – fev. 1862, p. 65
cidade de Lyon e o – out. 1860, p. 443
descentralização do comando do – abr. 1860, p. 161
estrutura social do – maio 1864, p. 196
França e o – nov. 1860, p. 483
Lyon e o – nov. 1860, p. 484
recursos materiais e o – fev. 1862, p. 59
retrospectiva do – jan. 1867, p. 17
SPEE e o – maio 1864, p. 196
torna-se cada vez mais imbatível – dez. 1866, p. 509
MOZART, AMADEUS
Ave-Maria de – maio 1858, p. 223
Bryon-Dorgeval e – maio 1859, p. 186
cartas de – maio 1859, p. 188
casa de * em Júpiter, nota – jul. 1860, p. 312
Chopin e – maio 1859, p. 188, 190
comunicação do Espírito – maio 1858, p. 216
desenho da casa de – set. 1858, p. 399
evocação de – maio 1859, p. 187
habitante de Júpiter – maio 1858, p. 220
mundos transitórios e – maio 1859, p. 190
sonata ditado por – maio 1859, p. 186, 191
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MUÇULMANOS
atuação do diabo e – ago. 1862, p. 328
céu, felicidade dos crentes e – mar. 1865, p. 97
razões do antagonismo entre cristãos e – nov.
1866, p. 442
MUITOS OS CHAMADOS E POUCOS OS
Erasto e – jun. 1861, p. 278

ESCOLHIDOS

MULHER
admissibilidade da * no emprego público – jun.
1867, p. 227
aspectos da – dez. 1865, p. 508
assexualidade do Espírito e a inferioridade da – jan.
1866, p. 15
destino da * instruída – abr. 1868, p. 186
discussão sobre a inferioridade da – jan. 1866, p. 14
dissertação sobre o papel da – dez. 1858, p. 511
Doutrina Espírita e direitos da – jun. 1867, p. 232
dúvidas sobre se a * tem alma – jan. 1866, p. 13
emancipação da * na Inglaterra – jun. 1867, p. 228
Espiritismo e – dez. 1865, p. 508
Espiritismo e poder de compreensão da – nov.
1869, p. 467
Espiritismo e posição social da – jun. 1867, p. 231
Espiritismo, fé robusta e – dez. 1865, p. 507
família, nação e – dez. 1865, p. 510
filosofia egípcia e – dez. 1869, p. 522
grau de bacharel e a – jan. 1866, p. 14
igualdade de direitos e atribuições da – jun. 1867, p. 232
importância da * na Grécia – dez. 1869, p. 522
influência da * no século XIX – dez. 1860, p. 561
influência do Espiritismo sobre a condição da – jun.
1867, p. 234
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instintos da * grávida – mar. 1859, p. 106
instrução à – abr. 1868, p. 186
Islamismo e a – nov. 1866, p. 434
materialismo, espiritualismo, Espiritismo e a – jan.
1866, p. 18
missão da – abr. 1867, p. 179
motivo de regozijo pela emancipação da – jun.
1867, p. 235
pensamento de emancipação da – jun. 1867, p. 232
preconceito sobre a inferioridade da – jan. 1866, p. 13
predição sobre as realizações futuras da – abr.
1868, p. 186
princípios da Doutrina Espírita e – dez. 1869, p. 519
razões naturais da fragilidade da – jan. 1866, p. 16
reencarnação e a igualdade da mulher perante o
homem e – jan. 1866, p. 15
respeito à * exemplar – dez. 1865, p. 508
Revista Espírita e emancipação da – jun. 1867, p. 230
temor na febre de emancipação da – jun. 1867, p. 233
MULHER DO ESPÍRITA, A
romance de Ange Kéraniou – mar. 1866, p. 135
MULHER ESPÍRITA
multiplicadora de adeptos do Espiritismo – abr.
1868, p. 173
MULHERES TÊM ALMA? AS
emancipação das mulheres e – jun. 1867, p. 230
MÚMIA
história de uma – nov. 1862, p. 442
MUMIFICAÇÃO
egípcios e as razões da – nov. 1858, p. 460
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MUMLER, WILLIAM
fotografia dos Espíritos e – jan. 1863, p. 13
MUNDO DAS PLANTAS, O
Camille Flammarion e – dez. 1869, p. 526
MUNDO DE EXPIAÇÃO E DE PROVAS
condições para transformação do – jul. 1865, p. 292
MUNDO DE REGENERAÇÃO
comuna de Koenigsfeld e – jul. 1865, p. 291
MUNDO DOS INVISÍVEIS ver Mundo Espiritual
MUNDO ESPÍRITA ver Mundo Espiritual
MUNDO ESPIRITUAL ver também Além-túmulo, Vida
espiritual
amigos no – jan. 1859, p. 16
aperfeiçoamento da aptidão individual no – abr.
1865, p. 153
aprendizagem no – jun. 1866, p. 251
arrependimento e – ago. 1867, p. 337
Cailleux e o – maio 1866, p. 208
característica da população dos Espíritos no – fev.
1865, p. 84
características do – maio 1865, p. 219
ciência e a descoberta do – dez. 1862, p. 493
composição do – dez. 1859, p. 471
comprovações da existência do – out. 1862, p. 400
comuna de Koenigsfeld e – jul. 1865, p. 290
comunicação com o – set. 1862, p. 367
condição do Espírito no – mar. 1862, p. 129
condições ao despertar no – set. 1859, p. 371
condições para reconhecimento dos erros no – dez.
1865, p. 501
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condições peculiares de habitantes do – nov. 1864, p. 461
conseqüências da comunicação com o – set. 1867, p. 365
contos de fada e o – jun. 1862, p. 243
demonstração das comunicações com o – out.
1863, p. 435
descoberta do – jun. 1859, p. 228
descrição da passagem ao – maio 1863, p. 207
descrição do – fev. 1865, p. 60
desprendimento do corpo e visão do – maio 1862, p. 187
destino do desencarnado no *, segundo Lavater – abr.
1868, p. 147
diferenças entre o mundo corporal e o – jun. 1860, p. 273
diversidade de caráter nos habitantes do – out.
1860, p. 454
diversidade intelectual e moral no – abr. 1860, p. 171
eficácia da punição no – ago. 1867, p. 337
encontro no – mar. 1859, p. 119
entrada dos incrédulos no – ago. 1867, p. 326
entrada no – abr. 1859, p. 133
escória do – abr. 1859, p. 141
Espiritismo e conhecimento do – set. 1867, p. 361
Espírito protetor e – jan. 1859, p. 16
Espíritos adiantados e – maio 1867, p. 222
Espíritos atrasados e – maio 1867, p. 222
Espíritos de animais no – maio 1865, p. 182, 184
Espíritos incrédulos e apreciação do – dez. 1865, p. 497
estudo do – jul. 1859, p. 264
expiação e – ago. 1867, p. 337
felicidade de Demeure no – mar. 1865, p. 122
felicidade no – nov. 1868, p. 453
Fénelon e – fev. 1864, p. 88
fenômenos físicos e – ago. 1865, p. 322
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fluidos espirituais e fenômenos do – jun. 1868, p. 241
força oculta do – jul. 1859, p. 268
Girard de Codemberg e o – abr. 1862, p. 168
habitantes do – mar. 1858, p. 112
harmonias e sensações no – mar. 1865, p. 100
idéias incompletas sobre o – mar. 1866, p. 103
importância das relações com o – maio 1862, p. 193
influência do mundo físico no – out. 1868, p. 435
ingratidão no – dez. 1862, p. 524
instante da morte e a visão do – jun. 1862, p. 242
intuição do – fev. 1861, p. 90
João Gaspar Lavater e o – mar. 1868, p. 118
João Gaspar Lavater, mundo material e – mar.
1868, p. 123
localização do – mar. 1865, p. 99
M. J... e – set. 1859, p. 369
manifestações do – jul. 1859, p. 289
mistérios do – jul. 1859, p. 260
morte do homem e recolhimento ao – nov. 1867, p. 481
motivo da felicidade no – maio 1867, p. 222
mundo corporal é réplica do – abr. 1866, p. 155
mundo físico e – mar. 1858, p. 112
mundo material e interação com o – dez. 1862, p. 486
objetos fluídicos e o – nov. 1864, p. 460; ago. 1866, p. 327
obsessão e – jun. 1860, p. 266
ocupações dos Espíritos no – jun. 1866, p. 248
orgulho e – mar. 1858, p. 134
pensamento dos Espíritos no – jul. 1859, p. 278
possibilidade de comunicação com o – set. 1867, p. 361
produção de objetos no – ago. 1859, p. 300, 301
provas da existência do – ago. 1868, p. 333
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rainha de Oude no – mar. 1858, p. 135
recepção de Jobard no – mar. 1862, p. 109
recepção do recém-desencarnado no – jun. 1862, p. 242
relação do mundo material com o – mar. 1866, p. 104
relações amistosas no – nov. 1860, p. 503
relações com o – out. 1862, p. 401
Santo Atanásio e o – jan. 1864, p. 50
segundo Santo Agostinho – dez. 1866, p. 518
semelhança do mundo físico com o – out. 1860, p. 455
semelhanças do mundo terrestre com o – nov.
1864, p. 462
situação de Quinemant no – jun. 1867, p. 257
sofrimento dos pais no – maio 1859, p. 180
sofrimento no – jun. 1868, p. 246
suplício do remorso no – ago. 1867, p. 339
vantagens de se saber da existência do – fev. 1866, p. 66;
set. 1866, p. 357
visibilidade e tangibilidade do – fev. 1859, p. 80
MUNDO INFERIOR
idéia de justiça em – out. 1858, p. 431
MUNDO INVISÍVEL ver Mundo Espiritual
MUNDO MATERIAL
influência do * no Mundo Espiritual – out. 1868, p. 435
João Gaspar Lavater, Mundo Espiritual e – mar.
1868, p. 123
Mundo Espiritual e interação com o – dez. 1862, p. 486
semelhança do Mundo Espiritual com o – out.
1860, p. 455
MUNDO MUSICAL
jornal da literatura e das belas-artes e o – fev. 1865, p. 95
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MUNDO NOVO
coletivismo na edificação de um – ago. 1868, p. 330
ruínas do mundo antigo e o – out. 1866, p. 391
MUNDO SOBRENATURAL
relações com o – ago. 1866, p. 322
MUNDO SUPERIOR
Emmanuel Swedenborg e – nov. 1859, p. 440
forma de vida no – set. 1864, p. 377
pai Crépin e – out. 1859, p. 414
solidariedade e – fev. 1859, p. 79
MUNDO TRANSITÓRIO
belezas naturais do – maio 1859, p. 192
características da vida no – mar. 1865, p. 102
características do – mar. 1865, p. 106
conceito de – maio 1859, p. 190
constituição do – maio 1859, p. 192
encarnação dos Espíritos no – mar. 1865, p. 104
Espíritos errantes e – maio 1859, p. 190, 191
perpetuidade do – maio 1859, p. 192
progresso dos Espíritos no – maio 1859, p. 192
Santo Agostinho (Espírito) e – maio 1859, p. 191
seres corpóreos e – maio 1859, p. 192
Terra e – maio 1859, p. 193
MUNDO(S)
crises da Terra e influência dos – nov. 1868, p. 445
destino dos habitantes de um * destruído – set.
1868, p. 361
localização do * corporal – mar. 1865, p. 99
mundo dos Espíritos e * corporal – jan. 1859, p. 11
períodos da existência dos – set. 1868, p. 361
sucessão indefinida dos – out. 1868, p. 432
419
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MURGER, HENRI
comunicação espontânea de – mar. 1861, p. 137
evocação de – mar. 1861, p. 138
Vie de Bohème, La, e – mar. 1861, p. 138
MÚSCULO ESTALANTE
Abeille médicale e – jun. 1859, p. 218
Espiritismo e – jun. 1859, p. 213
evocação de – mar. 1861, p. 138
Jobert de Lamballe e a teoria do – jun. 1859, p. 214;
dez. 1860, p. 539; dez. 1866, p. 478; mar. 1869, p. 123
Jules Cloquet e – jun. 1859, p. 218
origem dos ruídos e – jun. 1859, p. 216
Velpeau e – jun. 1859, p. 217
Vie de Bohème, La, e – mar. 1861, p. 138
virtudes do – jun. 1859, p. 220
MUSEU DO ESPIRITISMO
atribuições gerais da Comissão Central e – jun.
1869, p. 249
importância – dez. 1868, p. 526, nota
relação dos oito quadros do – jun. 1869, p. 250
MÚSICA
ação moralizadora da – mar. 1869, p. 134
conceito de – maio 1858, p. 220; mar. 1869, p. 133
influência da alma sobre a – mar. 1869, p. 135
influência das crenças espíritas na – jan. 1869, p. 53
influência do Espiritismo sobre a – mar. 1869, p. 135
Júpiter e – maio 1858, p. 221; ago. 1858, p. 358
limites da ação da – set. 1864, p. 353
manifestações físicas e – jun. 1858, p. 247
poder terapêutico da – set. 1864, p. 347
420
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sistema nervoso e a – set. 1864, p. 352
SPEE e estado da – jan. 1869, p. 53
MÚSICA CELESTE
dissertação sobre – jan. 1869, p. 54
Espiritismo e progresso da – jan. 1869, p. 55
MÚSICA E AS HARMONIAS CELESTES, A
Rossini e – mar. 1869, p. 127
MÚSICA INVISÍVEL
possíveis causas da – nov. 1868, p. 468
rapaz ouve – nov. 1868, p. 466
MÚSICOS
condições que levam os * à queda – jan. 1869, p. 53
MUSSET, ALFRED DE
Devaneio e – set. 1860, p. 423
dissertações sobre as artes e – dez. 1860, p. 531
pensamentos poéticos de – abr. 1859, p. 167
poesia de – abr. 1859, p. 167
poesia espírita e – jan. 1866, p. 44

N
N..., ROSE, OBSEDADA EM BARCELONA
atendimento do obsessor de – jun. 1865, p. 240
causas da moléstia de – jun. 1865, p. 236
evocação do obsessor de – jun. 1865, p. 238
origem do mal praticado pelo obsessor de – jun.
1865, p. 239
sintomas de – jun. 1865, p. 236
421
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NACIONALIDADE DOS ESPÍRITOS
conceito de – jun. 1868, p. 270
NADISMO
perspectiva de tortura após a morte conduz ao – maio
1862, p. 208
NAMPON, PADRE
discurso do – abr. 1863, p. 235, 237; nov. 1863, p. 457
imortalidade da alma e – jun. 1863, p. 240
Livro dos Espíritos, O, e – jun. 1863, p. 237
Livro dos Médiuns, O, e – jun. 1863, p. 238
NAPOLEÃO
medida contra o suicídio no quartel e – jul. 1862, p. 280
NAPOLEÃO I
Fulton e – dez. 1862, p. 509
NAPOLEÃO III
interesse pela Doutrina Espírita e – maio 1858, p. 229,
nota
NASCIMENTO
Apolônio de Tiana e – out. 1862, p. 404
morte e – out. 1864, p. 400
NATUREZA
composição e decomposição no laboratório da – mar.
1866, p. 100
corpos ponderáveis e imponderáveis da – mar.
1866, p. 102
definição de – set. 1862, p. 388
forças vivas da – set. 1869, p. 357
leis numéricas e a – jul. 1868, p. 277
livro aberto das obras de Deus – set. 1865, p. 369
422
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NATUREZA DE JESUS
posição do Espiritismo sobre a – set. 1867, p. 377, 378
posição dos materialistas sobre a – set. 1867, p. 377
posição dos teólogos sobre a – set. 1867, p. 377
NATUREZA MATERIAL
Espírito inteligente e – jan. 1861, p. 37
NAUFRÁGIO
morte de um negro e – dez. 1859, p. 527
relato dramático de um – fev. 1866, p. 67
NÁUFRAGO
Mundo Espiritual e o – jun. 1868, p. 249
NAVIO ESPÍRITA
capitão e a tripulação de um – set. 1862, p. 377
NAZARA
filiação de – fev. 1859, p. 85
Noureddin e – fev. 1859, p. 83
sultão e – jan. 1859, p. 44, 48
NECESSÁRIO E SUPÉRFLUO
justificativas do – ago. 1865, p. 339
NECESSIDADE DA ENCARNAÇÃO
Clélie Duplantier e – ago. 1869, p. 350
NECROLÓGIO
Adrien Berbrugger e – ago. 1869, p. 349; set. 1869, p. 378
Foulon, viúva e – mar. 1865, p. 108
Grégoire Girard e – set. 1869, p. 383
Hippolyte Degand e – set. 1869, p. 383
morte de Jobard e – dez. 1861, p. 547
Ourches, conde de, e – jun. 1867, p. 260
Quinemant e – jun. 1867, p. 255
423
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reação do Espírito sobre seu – nov. 1858, p. 462
Van Metcher, Anne-Octavie e – set. 1869, p. 384
NECROMANCIA
atuação dos Espíritos e – jan. 1858, p. 60
cerimônias de – abr. 1859, p. 152
evocações e – abr. 1859, p. 153
NEGRO
perfectibilidade do homem – abr. 1862, p. 141
NEGRO PAI CÉSAR, O, ESPÍRITO
evocação de – jun. 1859, p. 243
NEMOURS, DUPONT DE
idéias espíritas e – out. 1869, p. 407
NEÓFITOS DO ESPIRITISMO
fenômenos espíritas e os – abr. 1864, p. 147
NERVAL, GÉRARD DE
comunicação espontânea de – mar. 1861, p. 139
fantasia e – set. 1861, p. 389
Gênio e a miséria, O, e – jun. 1861, p. 286
NERVAL, GÉRARD DE (ESPÍRITO)
Fontaine, La, e – fev. 1861, p. 103
Hamlet e – fev. 1861, p. 102
Juan, Don, e – fev. 1861, p. 103
Tartufo e – fev. 1861, p. 103
três tipos, Os, e – jan. 1861, p. 55; fev. 1861, p. 102
NERVURAS DAS PLANTAS
diferença entre as * e linhas das mãos – jul. 1869, p. 285
NEUVILLE, JULES DE (ESPÍRITO)
arrependido e transformado – set. 1864, p. 373
artigos de – out. 1859, p. 398
424
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NEWTON, ISAAC
lei de gravitação e – nov. 1864, p. 434
mônada espiritual e – jul. 1869, p. 301
queda da maçã e – jun. 1859, p. 228
NIILISMO
crença no – jan. 1869, p. 41; mar. 1869, p. 102
NISARD, DÉSIRÉ
partido espírita e o – jul. 1868, p. 300
NIVRAC
leitura das obras de Allan Kardec converteu o – maio
1862, p. 197
NOBREZA FAMILIAR
nobreza espiritual e – mar. 1862, p. 104
NODIER, CHARLES
Lídia ou a ressurreição, livro de – set. 1860, p. 388
NOÉ
povoamento da Terra e – mar. 1860, p. 119
NOITE DE SÃO BARTOLOMEU ver também Massacre de São
Bartolomeu
punição de Deus e a – set. 1858, p. 386
NOITES DE SÃO PETERSBURGO
Joseph de Maistre e – abr. 1867, p. 148
NOIVA TRAÍDA, A
Gazetta dei Teatri e a história de – maio 1860, p. 231
NOMES PRÓPRIOS
espíritas e a escolha de – set. 1868, p. 368
razões da escolha de * de santos – set. 1868, p. 367, 368
425

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:35

Page 426

R EVISTA E SPÍRITA 1858-1869

NOTÍCIA FALSA
Allan Kardec e – set. 1861, p. 419
NOVA CALEDÔNIA
malfeitores exilados na – jan. 1862, p. 26
prática de antropofagia na – fev. 1866, p. 72
NOVA CIÊNCIA ver Doutrina Espírita
NOVA ERA
começo de uma * e o fim do mundo – abr. 1868, p. 172
Espiritismo e surgimento de uma – nov. 1869, p. 479
NOVA GERAÇÃO
caracteres distintivos da – out. 1866, p. 406
características dos Espíritos da – out. 1866, p. 408
Espíritos retardatários e a – out. 1866, p. 400
idéias humanitárias da – out. 1866, p. 399
NOVA TEORIA MÉDICO-ESPÍRITA
publicação da obra – fev. 1867, p. 98; mar. 1867, p. 142
NOVAS HISTÓRIAS PARA AS MINHAS BOAS AMIGUINHAS
comentários sobre o livro – jun. 1869, p. 264
descrições do livro – jun. 1869, p. 262
Sophie Gras e – jun. 1869, p. 261
NOVAS IDÉIAS
Espírito humano e absorção de – ago. 1865, p. 305
NOVELA ESPÍRITA
Fernanda, enredo de – ago. 1867, p. 313
NOVO DICIONÁRIO UNIVERSAL
Espiritismo e o – jan. 1866, p. 49
informações sobre o – fev. 1866, p. 96
origem da primeira alma e o – jan. 1866, p. 53
426
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NOVO MUNDO
questionamentos sobre o progresso do – ago.
1864, p. 326
NOVO NABUCODONOSOR, UM
comentários de Allan Kardec sobre – nov. 1865, p. 458
comunicação de Paulowitch e – nov. 1865, p. 461
comunicação de São Bento e – nov. 1865, p. 462
comunicação de Voldemar R... e – nov. 1865, p. 460
obsessão, subjugação e – nov. 1865, p. 462
sintomas de Alexandre e – nov. 1865, p. 453
NOVO OVO DE SAUMUR, UM
Espiritismo e – jan. 1865, p. 42, 44
NOVOS MISTÉRIOS DE PARIS
Aurélien Scholl e o romance – jan. 1867, p. 33
NÚMEROS
ciência da concordância dos – jul. 1868, p. 275
sucessão dos acontecimentos e – jul. 1868, p. 275
NUS, EUGÈNE
Os Dogmas Novos – abr. 1866, p. 175

O
O QUE É O ESPIRITISMO
Allan Kardec e – maio 1859, p. 181; jul. 1859, p. 294;
out. 1859, p. 394
nova edição de – jul. 1865, p. 300
resumo da Doutrina Espírita e – abr. 1869, p. 148
427
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OBJEÇÕES
origem das * das idéias falsas – jul. 1859, p. 295
OBJETOS ESPIRITUAIS
fluidos e – jun. 1868, p. 240
OBJETOS FLUÍDICOS
Mundo Espiritual e os – nov. 1864, p. 460; ago.
1866, p. 327
OBJETOS MATERIAIS
mundo invisível e – ago. 1859, p. 300
OBJETOS SEMIMATERIAIS
produção de – ago. 1859, p. 306
OBRAS BÁSICAS
Sociedade Espírita de Turim recomenda – mar.
1864, p. 131
OBRAS COLETIVAS
dificuldade de reunir os adeptos para – jul. 1866, p. 266
OBRAS DO CRISTO
homens doutos e de talentos e – jan. 1859, p. 43
OBRAS ESPÍRITAS
autor moral e material das – set. 1861, p. 378
biblioteca de Oullins e as – jul. 1868, p. 298
doação de – dez. 1868, p. 508
propriedade das – dez. 1868, p. 509
resultado da leitura das – abr. 1863, p. 150, 161
OBRAS ESPÍRITAS E ESPIRITUALISTAS
projeto de um catálogo de – dez. 1868, p. 542
OBRAS FUNDAMENTAIS
edições populares e preço das – dez. 1868, p. 526
428
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OBRAS PÓSTUMAS
comentários de Zêus Wantuil sobre – ago. 1869, p. 319
compilação de documentos de Allan Kardec e – jun.
1869, p. 227
P.-G. Leymarie e organização de – ago. 1869, p. 320
OBRAS-PRIMAS
provas de fazer * na arte espírita – mar. 1865, p. 115
OBRAS-PRIMAS POR VIA MEDIÚNICA
ciência espírita e – fev. 1865, p. 71
grandes gênios e – fev. 1865, p. 71
prova de identidade do Espírito e – fev. 1865, p. 71
utilidade das – fev. 1865, p. 74
OBSCENIDADE
contágio da – set. 1863, p. 390
OBSEDADA DE MARMANDE
cura completa da jovem – jun. 1864, p. 228
OBSEDADO
condição do perispírito do – jun. 1864, p. 241
OBSESSÃO
ação fluídica e – maio 1863, p. 197
ajuda de terceiros em casos de – dez. 1862, p. 497
bons Espíritos e – set. 1859, p. 350
causa da – jan. 1869, p. 51
causas e meios de combater a – jan. 1863, p. 13; fev.
1863, p. 57; maio 1863, p. 187
chuva de pedras promovida por jovem em – set.
1866, p. 367
conceito de – out. 1858, p. 406
conseqüências da * no organismo físico – jan. 1865, p. 35
consulta aos guias sobre – jan. 1869, p. 56
429
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cura de – fev. 1864, p. 69; jun. 1864, p. 228; jan. 1865,
p. 18; maio 1865, p. 197; fev. 1866, p. 62
cura de * pela prece – mar. 1864, p. 113
doenças fisiológicas e – mar. 1868, p. 136
epidemia e – jan. 1863, p. 23
esclarecimento e casos de – ago. 1864, p. 313
escolhos da – out. 1861, p. 445
esmola e – mar. 1863, p. 132
Espiritismo e estudo da – ago. 1865, p. 308
Espíritos imperfeitos e – fev. 1859, p. 57
fluidoterapia e – jan. 1864, p. 26
grau avançado de – fev. 1866, p. 64
graus da – out. 1858, p. 406
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.
1862, p. 485
Mundo Espiritual e – jun. 1860, p. 266
profilaxia e – jan. 1863, p. 22
progresso da Ciência e do Espiritismo e – jan.
1864, p. 31
prudência no relacionamento com Espíritos e – jan.
1869, p. 55
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reunião em Bordeaux e um caso de – dez. 1862, p. 491
sinais de advertência da – ago. 1860, p. 336
subjugação e – set. 1858, p. 403
utilidade da – jan. 1864, p. 30
OBSESSÃO COLETIVA
ação dos Espíritos na – ago. 1864, p. 313
causa da * e Ramanenjana – fev. 1865, p. 84
crianças vitimadas por – abr. 1862, p. 157
fatores que favorecem a – abr. 1862, p. 161
Morzine, Sabóia, e – abr. 1862, p. 156
OBSESSÃO COLETIVA DE MORZINE
Georges e a – abr. 1862, p. 158
OBSESSÃO MORAL
obsessão física e – jun. 1864, p. 231
OBSESSÃO ORDINÁRIA
magnetizador espírita e – dez. 1862, p. 498
OBSESSÃO SIMULADA
comunicação com os Espíritos e – jan. 1869, p. 55
OBSESSÃO TENAZ
provação e – dez. 1862, p. 498
OBSESSOR
arrependimento e transformação de um – jun.
1864, p. 240
monsenhor Manguin e o – ago. 1864, p. 307
necessidade de oração para o – set. 1864, p. 374
oração ditada pelo – jun. 1864, p. 236
pedido de oração para o – fev. 1860, p. 87
psicografia ditada pelo – jun. 1864, p. 233
vida passada de Jules, o – jun. 1864, p. 238
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OCIOSIDADE
Espírito confessa sua – nov. 1858, p. 477
força e – jun. 1858, p. 255
inteligência e – jun. 1858, p. 255
OCUPAÇÃO DOS ESPÍRITOS
Marcillac e – jun. 1861, p. 280
OFICIAL DA CRIMÉIA
crenças espíritas e o – nov. 1859, p. 452
visões do – nov. 1859, p. 452
OFICIAL DO EXÉRCITO DA ITÁLIA
evocação de – set. 1859, p. 362
OFICIAL MORTO EM MAGENTA
evocação de – jul. 1859, p. 283
OGÉ, ANGELINA
pressentimento da morte do pai por – jan. 1868, p. 43
OLIMPO
papel das deusas no – dez. 1869, p. 522
OLIVIER ( ESPÍRITO)
comunicação espontânea de – dez. 1859, p. 515
OPERÁRIO DE MARSELHA, UM
comunicação espontânea de – ago. 1867, p. 330
OPERÁRIOS DE ROUEN
Allan Kardec e subscrição em favor dos – jan.
1863, p. 55
OPERÁRIOS LIONESES
subscrição a favor dos – fev. 1862, p. 84
OPINIÃO
apreciação parcial do assunto e – jul. 1862, p. 269
432
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OPINIÃO GERAL
subordinação à – abr. 1866, p. 158
OPINIÃO PÚBLICA
Espiritismo e – jun. 1859, p. 227
ÓPIO E HAXIXE
atuação do * sobre o perispírito – ago. 1869, p. 345
características do – ago. 1869, p. 345
relatório dos trabalhos da Sociedade Espírita de
Bordeaux e – set. 1869, p. 385
ORAÇÃO
ação da – jun. 1861, p. 261
ação magnética da – out. 1863, p. 410; set. 1865, p. 350
Adolphe Monod e – dez. 1859, p. 474
agênere e – fev. 1859, p. 63
agradecimento dos Espíritos sofredores pela – mar.
1860, p. 111
alívio do males corporais e a – jan. 1866, p. 20
Allan Kardec oferece * a Sanson – maio 1862, p. 194
alma e necessidade de – fev. 1866, p. 71
Apolônio de Tiana e sua – out. 1862, p. 403
arrependimento e – dez. 1859, p. 473, 475
arrependimento e eficácia da – fev. 1860, p. 95
ato de propensão instintiva – fev. 1866, p. 71
atração dos bons Espíritos pela – maio 1868, p. 195
benefícios da * para o incrédulo inato – ago. 1867, p. 330
causas da demora do pedido na – maio 1866, p. 216
circunstâncias e – ago. 1864, p. 318
como o Espírito ouve a – jul. 1862, p. 296
comunicações escritas e – set. 1859, p. 351
conceito de – dez. 1859, p. 472
condição essencial da – ago. 1864, p. 315
433
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consciência pura, humildade e – ago. 1862, p. 348
contestação da eficácia da – dez. 1859, p. 470
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
superstição e – jan. 1866, p. 19
testemunho de lembrança e – dez. 1859, p. 474
utilidade da – jun. 1868, p. 267
ORAÇÃO COLETIVA
utilidade da – dez. 1864, p. 490
ORAÇÃO DOMINICAL
desenvolvida – ago. 1864, p. 319
modelo de concisão da – ago. 1864, p. 316
ORAÇÃO PELOS MORTOS
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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ORAÇÕES ESPECIAIS
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
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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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PAPIN
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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PASTORAL
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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PAZ UNIVERSAL, A
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
fluido cósmico e a força do – ago. 1866, p. 327
fluidos espirituais e – jun. 1868, p. 239
fotografia do – jun. 1868, p. 239
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
linguagem e – set. 1859, p. 346
oração e poder do – jan. 1866, p. 19
perispírito e – mar. 1869, p. 115
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pretensão e * avulso – nov. 1860, p. 517
propriedades e ação do – dez. 1864, p. 474
relações fluídicas e leitura do – out. 1864, p. 408
restrição do campo de exploração do – fev. 1867, p. 63
similitude e divergência de – fev. 1859, p. 53
simpatia e – ago. 1863, p. 350
sonambulismo natural e – jun. 1869, p. 242
tiptologia e – jun. 1863, p. 259
transmissão do – out. 1864, p. 403
vontade e irradiação do – dez. 1864, p. 474
PENSAMENTO COLETIVO
união de pessoas e força do – dez. 1864, p. 477
PENSAMENTO ESPÍRITA
Victor Hugo e – ago. 1863, p. 318
PENSAMENTO INCONSCIENTE
fluidos espirituais e – jun. 1868, p. 240
PENSAMENTO LIVRE
conceito de – fev. 1867, p. 64
PENSAMENTO MAU
origem do – out. 1861, p. 433
PENSAMENTOS DO ZUAVO JACOB, OS
Henri Jacob e – mar. 1868, p. 137
publicação da obra – fev. 1868, p. 101
PENSAMENTOS ESPÍRITAS
imprensa e a penetração dos – dez. 1866, p. 508, 509
PERCEPÇÃO DA ALMA
desprendimento e – out. 1865, p. 391
órgãos dos sentidos e – out. 1865, p. 391
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PERCEPÇÃO ESPIRITUAL
desprendimento do corpo e – mar. 1860, p. 136
diversidade na – dez. 1858, p. 503
durante o sono – mar. 1860, p. 132
estado de vigília e – out. 1864, p. 400
falibilidade da – out. 1864, p. 401
grau de – jan. 1860, p. 38
PERDÃO
condição para salvação e – out. 1863, p. 420
exercício do – nov. 1863, p. 466 importância
da prece do – ago. 1862, p. 344 Privat
d’Anglemont e – dez. 1859, p. 493
razão da morte de Jesus e força para o – ago.
1862, p. 348
PEREGRINAÇÃO A MECA
razões políticas da – nov. 1866, p. 434
PEREGRINAÇÕES DE ALMAS
B. Joly e sua poesia – set. 1862, p. 383
correção da palavra attiré para atterré – nov. 1862, p. 483
PEREIRA, IGNÁCIO
desastres ecológicos pesquisados por – out. 1868, p. 430
PEREIRA, JENARO
periodicidade das irregularidades das estações e – out.
1866, p. 431
PERFECTIBILDADE DOS ESPÍRITOS
Moki e – ago. 1866, p. 333
PERFEIÇÃO
crença prejudicial na * do Espírito – out. 1860, p. 452
espécies de – ago. 1865, p. 334
forma dos corpos e * do Espírito – ago. 1869, p. 318
lei do Progresso e – out. 1863, p. 430
449
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PERGAMINHO
história secreta de um – fev. 1866, p. 77
PERGOLESI
fatos misteriosos da vida do artista – fev. 1869, p. 83
Stabat Mater e o artista – fev. 1869, p. 86
PERIGO
provocação de * e livre-arbítrio – mar. 1858, p. 124
voz do instinto e – mar. 1858, p. 126
PERIGO DO ESPIRITISMO
manifestação dos maus Espíritos e – out. 1865, p. 401
PERIGO IMINENTE
Espíritos protetores e – maio 1866, p. 215
proteção espiritual e – maio 1866, p. 195
PERIÓDICOS CITADOS PELA SPEE
Eco de Além-Túmulo, O – nov. 1869, p. 474
Espiritismo, El – abr. 1869, p. 181
Fraternité – nov. 1869, p. 451
Human nature – nov. 1869, p. 458
Liberté – jul. 1869, p. 290; out. 1869, p. 424
Lien – jul. 1869, p. 291
Memorial de la Loire – abr. 1869, p. 161
Paris – abr. 1869, p. 156
Petite Presse – out. 1869, p. 414
Progrès thérapeutique – abr. 1869, p. 165
Spiritual Magazine – out. 1869, p. 421
Vidente, O – abr. 1869, p. 181
PERIÓDICOS LIDOS POR ALLAN KARDEC
Abeille Agénaise – out. 1862, p. 410
Akhar – mar. 1863, p. 137
Ami des Sciences – jan. 1860, p. 24
450
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Avenir – jan. 1865, p. 16
Avenir National – mar. 1867, p. 109
Avenir, jornal – jun. 1867, p. 267
Banner of Light – ago. 1861, p. 339; mar. 1867, p. 115
Bonnes fortunes parisiennes – jan. 1867, p. 28
Civilisateur – ago. 1864, p. 325
Civiltà Cattolica – jan. 1858, p. 55; mar. 1858, p. 55
Concorde – maio 1866, p. 186
Constitutionnel – maio 1862, p. 213
Constitutionnel e o Patrie – out. 1858, p. 439
Courrier de la Moselle – maio 1863, p. 227
Courrier de la Vienne – maio 1864, p. 212
Courrier de Lyon – jan. 1858, p. 52
Courrier de Paris – mar. 1858, p. 64
Courrier de Paris du Monde illustré – out. 1865, p. 421
Courrier des Alpes – ago. 1864, p. 308
Courrier des États-Unis – set. 1858, p. 386
Courrier du Bas-Rhin – mar. 1863, p. 134
Courrier du Monde Ilustré – mar. 1866, p. 131
Courrier du Palais – out. 1858, p. 432
Courrier Russe – maio 1868, p. 221
Discussion – fev. 1866, p. 55
Doutrina Espírita, A – nov. 1865, p. 442
Droit, O – ago. 1860, p. 348; ago. 1868, p. 317
Écho d’Oran – dez. 1866, p. 516
Écho da l’Aisne – out. 1866, p. 415
Écho de Fourvière – out. 1964, p. 436
Écho de Sétif – nov. 1862, p. 482; jan. 1863, p. 32
Écho de Sétif, da Argélia – dez. 1862, p. 509
Echo saumurois – jan. 1865, p. 43
Eco de além-túmulo – abr. 1865, p. 177
El criterio espiritista – dez. 1868, p. 538
Espiritismo em Lyon, O – nov. 1868, p. 480
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Événement – mar. 1866, p. 134, 135
Evénement – mar. 1866, p. 137
Événement – set. 1866, p. 366; dez. 1866, p. 512; jan.
1867, p. 34, 45
Exposição Popular Ilustrada – dez. 1867, p. 511
Figaro – ago. 1867, p. 321; maio 1868, p. 219; out.
1868, p. 423, 425
France – jan. 1867, p. 44
Gazetta dei Teatri – maio 1860, p. 231
Gazette de Huy – dez. 1866, p. 518
Gazette de Cologne – nov. 1858, p. 482
Gazette de Lyon – out. 1860, p. 427
Gazette de mons – dez. 1858, p. 523
Gazette de Silésie – out. 1858, p. 429
Gazette des Hôpitaux – abr. 1858, p. 192
Gazette du Midi – abr. 1865, p. 168
Grand Journal – jul. 1865, p. 263; fev. 1866, p. 83
Harpers Weekly – set. 1866, p. 372
Indépendance belge – ago. 1863, p. 335; jun. 1866, p. 229
Indépendant de Douai – ago. 1865, p. 318
Indépendant de la Charente-Inférieure – maio
1858, p. 232
Jornal do Commercio, Rio de Janeiro – jul. 1864, p. 286
Journal de Bruxelles – ago. 1867, p. 335
Journal de Chartres – abr. 1866, p. 163; jul. 1867, p. 281
Journal de la Haute-Saône – jun. 1860, p. 276
Journal de la Nièvre – maio 1860, p. 219
Journal de la Vienne – fev. 1864, p. 70; mar. 1864, p. 109;
maio 1865, p. 185
Journal de Montreal – maio 1866, p. 200
Journal de Poitiers – mar. 1864, p. 119
Journal de Rouen – mar. 1860, p. 126; mar. 1869, p. 112
Journal de Saint-Jean d’Angely, O – mar. 1865, p. 128
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Journal de Sétif – jun. 1868, p. 244
Journal des Débats – out. 1858, p. 419; fev. 1859, p. 68;
ago. 1862, p. 328
Journal des Pyrénées-Orientales – nov. 1865, p. 439
Journal du Havre – mar. 1863, p. 127
Journal Littéraire – nov. 1864, p. 438
L’Amore del Vero – jun. 1860, p. 288
L’Avenir, Moniteur du Spiritism – ago. 1864, p. 338;
set. 1864, p. 386
L’Événement – ago. 1866, p. 321
L’Exposition populaire illustrée – nov. 1867, p. 456
La Famile de Jacob – nov. 1868, p. 457
La France Littéraire – set. 1862, p. 379
La Marionnette – ago. 1867, p. 352
La Voce di Dio – jun. 1866, p. 254, 260
Le Mellois – ago. 1862, p. 338
Le Monde – fev. 1866, p. 72
Le Spiritualist de la Nouvelle-Orleans – mar. 1858, p. 37
Liberté – dez. 1867, p. 490; maio 1868, p. 217; jul.
1868, p. 296
Livre-consciência – fev. 1867, p. 57
Livre-pensamento – fev. 1867, p. 57
Lumière – jan. 1865, p. 16
Luz, A – fev. 1865, p. 93
Magnetiseur – ago. 1864, p. 305
Mahouna, Argélia – ago. 1868, p. 351
Médium evangélico, O – jan. 1865, p. 47
Médium évangélique – jan. 1865, p. 16
Messager fanco-américain – fev. 1866, p. 93
Messager franco-américain – jan. 1867, p. 44
Monde Illustré – mar. 1863, p. 139; fev. 1864, p. 63; jan.
1868, p. 37
Monde musical – jan. 1865, p. 16; abr. 1865, p. 174
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Moniteur – out. 1858, p. 423; set. 1864, p. 385; dez.
1865, p. 476; jul. 1866, p. 276; mar. 1867, p. 108; jul.
1868, p. 293
Moniteur de l’Indre – abr. 1867, p. 169
Moniteur du Cantal – ago. 1867, p. 313
Morning-Post – fev. 1867, p. 81
Mundo musical, O – dez. 1864, p. 531; fev. 1865, p. 95
Nord – ago. 1862, p. 322
Observateur – jan. 1868, p. 48
Office de Publicité – set. 1866, p. 344
Opinion Nationale – mar. 1860, p. 126; jul. 1862, p. 291;
jan. 1864, p. 51; mar. 1864, p. 118; dez. 1864, p. 519
Opinion nationale – jan. 1869, p. 38
Patrie – set. 1858, p. 379; out. 1858, p. 438; ago. 1860,
p. 359; jul. 1865, p. 296; jan. 1866, p. 34; nov.
1868, p. 470
Pays, Le – set. 1864, p. 381; fev. 1867, p. 67
Petit Journal – set. 1866, p. 377; dez. 1866, p. 503, p. 511;
jan. 1867, p. 33; jan. 1868, p. 38
Petite Presse – maio 1868, p. 211; out. 1868, p. 427;
jan. 1869, p. 47; mar. 1869, p. 111
Phare de la Manche, jornal – out. 1867, p. 405
Presse littéraire – out. 1864, p. 403
Progrès Colonial – set. 1866, p. 364; jan. 1867, p. 33
Progrès Colonial, Ilha Maurício – jul. 1864, p. 290
Propagateur de Lille – dez. 1867, p. 499
Quartely Journal of Psycholigical Medicine – nov.
1868, p. 462
Renard – jan. 1863, p. 30
Revista especial – maio 1863, p. 227
Revista Espírita de Antuérpia – jul. 1864, p. 292
Revue de l’Ouest, de Niort – mar. 1865, p. 128
Revue politique hebdomadaire – jul. 1868, p. 297
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Salut Public – jun. 1866, p. 221; ago. 1866, p. 336
Salut, jornal espírita – set. 1868, p. 396
Sauveur des peuples – maio 1864, p. 210; jan. 1865, p. 16
Scientific American – jan. 1858, p. 49; mar. 1858, p. 49
Sémaphore – nov. 1864, p. 463
Sentinelle Toulonnaise – fev. 1867, p. 75
Siècle – set. 1858, p. 397; jan. 1860, p. 24; maio 1862,
p. 200; jul. 1862, p. 276; ago. 1863, p. 335; set. 1864,
p. 347; out. 1864, p. 421; dez. 1864, p. 508; mar. 1865,
p. 108; fev. 1866, p. 67, 72; dez. 1866, p. 514; jul. 1868,
p. 299, 301, 303; set. 1868, p. 375
Sjevernava Plschela – out. 1859, p. 419
Soleil – set. 1866, p. 360, 375
Solidarité – jun. 1868, p. 250; ago. 1868, p. 324; fev.
1869, p. 57
Spiritual Age – nov. 1858, p. 467
Spiritual Magazine – fev. 1867, p. 79
Spiritualiste – nov. 1858, p. 467
Temps – dez. 1866, p. 509; maio 1868, p. 218
The Builder – mar. 1869, p. 108
The Spiritual Magazine – jun. 1860, p. 253
Times – fev. 1864, p. 53
Tour du monde – out. 1867, p. 418
União Spirite, jornal – jun. 1867, p. 266
União, de San Francisco – maio 1864, p. 202
Univers – maio 1859, p. 196
Verdade, A – maio 1863, p. 227
Vérité – jul. 1864, p. 272; dez. 1866, p. 493; mar.
1867, p. 113
Voix d’outre-tombe – jan. 1865, p. 16
Voyageur du commerce – jan. 1869, p. 29
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PERÍODO CIENTÍFICO DO ESPIRITISMO
transição do – abr. 1858, p. 152
PERÍODO DA CURIOSIDADE
Espiritismo e – set. 1858, p. 369; dez. 1863, p. 504
PERÍODO FILOSÓFICO
Espiritismo e – dez. 1863, p. 504
PERÍODO PSICOLÓGICO DO ESPIRITISMO
progresso das ciências e – abr. 1858, p. 151
PERÍODOS DO ESPIRITISMO
comunicações dos Espíritos e – dez. 1863, p. 507
PERIPÉCIAS DA VIDA DA ALMA
compreensão das – jun. 1869, p. 230
simbologia das – jun. 1869, p. 234
PERISPÍRITO ver também Envoltório semimaterial
ação da homeopatia sobre – jun. 1867, p. 242
ação do Espírito no desprendimento do – set.
1865, p. 356
agênere e – fev. 1859, p. 67
alma e – out. 1859, p. 396; jun. 1863, p. 241
alteração do aspecto do – ago. 1859, p. 300
anjos do céu e – dez. 1863, p. 493
Antiguidade e suspeita do – jun. 1868, p. 258
aparência do – dez. 1858, p. 485; jan. 1859, p. 21
aparição do Cristo e propriedades do – ago. 1865, p. 318
aparição e propriedades do – dez. 1858, p. 482
aparições e – jan. 1859, p. 13; mar. 1859, p. 100; out.
1859, p. 396
aspecto como se apresenta o – jun. 1862, p. 243
atributos do – mar. 1864, p. 104
atuação do éter e clorofórmio sobre o – ago. 1869, p. 345
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atuação do ópio e haxixe sobre o – ago. 1869, p. 346
bicorporeidade e – mar. 1859, p. 98
características do – jan. 1859, p. 13; abr. 1859, p. 134;
jun. 1861, p. 284; ago. 1861, p. 363; jan. 1863, p. 13;
abr. 1865, p. 165; set. 1867, p. 374
Charpignon, Sr., e obra sobre – jan. 1867, p. 31
conceito de – maio 1858, p. 194; out. 1859, p. 396; out.
1865, p. 396
conceito e função do – mar. 1866, p. 105
condensação do – dez. 1858, p. 484
constituição semimaterial do – maio 1865, p. 219
corpo físico e – abr. 1864, p. 148
corpo físico e função do – dez. 1858, p. 502
criações fluídicas e – mar. 1869, p. 115
crisálida espiritual e – maio 1865, p. 184
descrição do * em 1805 – jan. 1865, p. 41
desenvolvimento moral e depuração do – abr.
1865, p. 165
Dupont de Nemours e – out. 1869, p. 409
envoltório semimaterial e – ago. 1859, p. 298
Espiritismo e propriedades do – jan. 1865, p. 42; ago.
1865, p. 318
Espiritismo, prova e desenvolvimento do – ago.
1865, p. 309
Espírito travesso e – mar. 1859, p. 122
Espíritos purificados e – dez. 1858, p. 502
estado errante e – ago. 1859, p. 299
estados em que se apresenta o – mar. 1866, p. 109
existência do – dez. 1859, p. 476
fisiologia do – mar. 1864, p. 104
fluido maléfico e – ago. 1863, p. 334
fluido universal e – mar. 1861, p. 111; dez. 1862, p. 487
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fluidos e – maio 1861, p. 228
forma como aparece o – jan. 1860, p. 39
forma do * após a morte – maio 1858, p. 196
forma dos Espíritos e – jan. 1859, p. 21
forma humana e – jan. 1859, p. 21; jun. 1862, p. 244
fotografia dos Espíritos e – mar. 1863, p. 135
funções do – jan. 1863, p. 29; mar. 1866, p. 107
homeopatia e – ago. 1863, p. 319
Humphry Davy e teoria do – jul. 1869, p. 306
influência dos Espíritos e – jan. 1863, p. 13
invisibilidade do – ago. 1859, p. 299
Lamennais e – jun. 1861, p. 284
magnetismo e – ago. 1863, p. 319
materialidade do – dez. 1859, p. 477
modificação molecular do – ago. 1859, p. 299; dez.
1859, p. 464
morte e – maio 1858, p. 218
mudança do aspecto do – mar. 1859, p. 100
natureza do – mar. 1866, p. 108
obsedado e seu – jun. 1864, p. 241
órgãos do – abr. 1859, p. 134
papel do * na cura – maio 1863, p. 196
Paulo de Tarso e – jan. 1865, p. 42; mar. 1866, p. 106;
out. 1866, p. 404; out. 1868, p. 411
penetrabilidade do – abr. 1864, p. 149
pensamento e – mar. 1869, p. 115
plasticidade do – abr. 1864, p. 150
propriedade de irradiação do – dez. 1862, p. 488
propriedades do – maio 1858, p. 194, 196; dez. 1858,
p. 484; out. 1864, p. 396; maio 1867, p. 185
propriedades e função do – dez. 1862, p. 489
rapaz de Londres e – fev. 1859, p. 67, 73
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reprodução do corpo material e – abr. 1869, p. 148
ressurreição dos mortos e – dez. 1863, p. 498
secretos movimentos da alma e – jun. 1868, p. 241
sensações de dor no – mar. 1858, p. 129; out.
1862, p. 423
sensações do – mar. 1858, p. 98; abr. 1859, p. 134
sensorium commune e – dez. 1858, p. 503
separação entre corpo físico e – dez. 1859, p. 476
sublimação da matéria e – maio 1865, p. 214
sutilização do – nov. 1863, p. 476
tangibilidade e – out. 1859, p. 396
transfiguração e – mar. 1859, p. 98, 110
transporte do – abr. 1859, p. 136
vapor solidificado e – fev. 1859, p. 62
verdade sobre as cores do – ago. 1860, p. 337
vida no espaço e – jun. 1868, p. 256
visibilidade do – ago. 1859, p. 299
visibilidade e tangibilidade do – fev. 1859, p. 62
vontade dos Espíritos e – ago. 1859, p. 299
vontade e – jan. 1859, p. 22
PERPETUIDADE DO ESPIRITISMO
leis da Natureza e – set. 1867, p. 380
PERSEGUIÇÃO
atitude que deve ter o espírita ante a – ago. 1868, p. 338
católico que aceita o Espiritismo sofre – set. 1862, p. 373
combate aos espíritas pela – set. 1862, p. 370
como se preparar o espírita para enfrentar a – abr.
1862, p. 180
espíritas de Constantinopla sofrem – jul. 1864, p. 286
espíritas sofrem * dissimulada – ago. 1868, p. 339
Espiritismo e a era da – set. 1862, p. 371
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estímulo aos espíritas que sofrem – out. 1866, p. 414
idéias inovadoras e verdadeiras sofrem – abr.
1868, p. 178
instrução de São Luís aos espíritas a respeito da – ago.
1868, p. 340
mártires do Espiritismo e – set. 1862, p. 373
militares espíritas sofrem – jun. 1864, p. 260
recrudesce a * aos espíritas em 1864 – ago. 1868, p. 336
PERSEGUIDORES DO ESPIRITISMO
questionamentos aos – abr. 1868, p. 176
PERSONALIDADE HUMANA
crença no Espiritismo e – set. 1858, p. 366
PERTHES, BOUCHER DE
Homem antediluviano e de suas obras, Do – ago.
1869, p. 316
Utensílios de pedra, Dos – ago. 1869, p. 316
PERTURBAÇÃO ESPIRITUAL
causas da * de Charles Barbara – jan. 1867, p. 42
conceito de – out. 1865, p. 398
desconhecimento do mundo invisível e – mar.
1858, p. 133
desencarnação e – jun. 1860, p. 271
desencarnação e duração da – dez. 1858, p. 490; set.
1859, p. 371
duração da – jun. 1860, p. 271; out. 1863, p. 409
duração da * de Sanson – out. 1863, p. 409
encarnação do Espírito e fenômeno de – fev. 1865, p. 70
fenômeno de – dez. 1859, p. 515
Glas e estado de – maio 1861, p. 225
momento de instalação da – out. 1865, p. 398
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morte e – mar. 1861, p. 135; ago. 1863, p. 345; abr.
1865, p. 166
oração e – abr. 1865, p. 166
sintomas da – ago. 1863, p. 321
surpresa resultante do estado de – dez. 1859, p. 528
PERTURBAÇÕES CLIMÁTICAS
aproximação de um meteoro da Terra e – out.
1868, p. 430
PERVERSÃO
prisão serve como escola de – nov. 1864, p. 448
PESADELO
S... e – set. 1858, p. 380
PEYRA, DOM
evocação de – ago. 1861, p. 342
PEZZANI, ANDRÉ
Pluralidade das existências da alma e – jan. 1866, p. 31
PFEIFFER, IDA
evocação de – dez. 1859, p. 484
relatos de – dez. 1859, p. 483
PHARE DE LA MANCHE
poesias do Sr. Amédée Marteau no jornal – out.
1867, p. 40
PHILIPPEAU
materialista no Mundo dos Espíritos – maio
1868, p. 207
PINHÃO-DA-ÍNDIA
croton tiglium e – nov. 1868, p. 444
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PINTURA
realismo e idealismo na – mar. 1862, p. 131
PINTURA E A MÚSICA, A
Lamennais e – maio 1861, p. 240
PINTURA MEDIÚNICA
influência do pensamento e – nov. 1858, p. 469
pintor cego e – mar. 1864, p. 102
visão espiritual e – jun. 1860, p. 250
PIO IX, PAPA
prática do Espiritismo e – jun. 1864, p. 250
PIO XI, PAPA
encíclica de – set. 1866, p. 350
PIRÂMIDES DO EGITO
construtores das – nov. 1858, p. 458
finalidade da construção das – nov. 1858, p. 458
PITÁGORAS
Apolônio de Tiana e – out. 1862, p. 395
metempsicose e – ago. 1863, p. 326; jan. 1865, p. 46
pluralidade dos mundos habitados e – jan. 1863, p. 51
reencarnação e – set. 1858, p. 371; nov. 1869, p. 452
substâncias espirituais e – jan. 1868, p. 33
PIZARRO
incas, astecas e – ago. 1864, p. 328
PLANTAS
características da vida das – dez. 1869, p. 526
nutrição das – set. 1868, p. 358
rudimentos do sistema nervoso nas – dez. 1869, p. 529
sensações das – jun. 1859, p. 238
virtudes curativas das – out. 1867, p. 417
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PLATÃO
doutrina da escolha das provas e – set. 1858, p. 371
doutrina de Jesus e – dez. 1863, p. 481
filosofia e – abr. 1860, p. 192
Sócrates, Alexandre e – jan. 1859, p. 40
PLÍNIO, O MOÇO
Atenodoro e – mar. 1859, p. 124
carta de – mar. 1859, p. 123
corrupção e – mar. 1859, p. 129
Curtius Rufus e – mar. 1859, p. 123
egoísmo e – mar. 1859, p. 128
espaço e – mar. 1859, p. 127
evocação de – mar. 1859, p. 126
Marcus e – mar. 1859, p. 125
Mundo Espiritual e – mar. 1859, p. 127
recordação de existência e – mar. 1859, p. 126
Sura, aparições e – mar. 1859, p. 123, 127
PLURALIDADE DAS EXISTÊNCIAS ver também Reencarnação
André Pezzani e – jan. 1866, p. 31
debate e – ago. 1863, p. 330
Espiritismo e – out. 1861, p. 432; maio 1863, p. 188;
set. 1863, p. 370
fatalidade e – jul. 1868, p. 284
filosofia moderna e doutrina da – jan. 1865, p. 47
fortalecimento da fraternidade e – out. 1866, p. 393
Gelpke e – nov. 1863, p. 475
histórico do princípio da – jan. 1865, p. 45
idéias espíritas e – dez. 1867, p. 497
inteligência e crença na – maio 1864, p. 203
Jesus e – set. 1867, p. 372
Jornal Lien e – jul. 1869, p. 291
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metempsicose e – jan. 1865, p. 45
necessidade da expiação e – set. 1861, p. 413
objeção a teoria da – jun. 1869, p. 228
Théophile Gautier e – jul. 1867, p. 301
PLURALIDADE DOS MUNDOS HABITADOS
argumentos contra a teoria da – jul. 1864, p. 280
Camille Flammarion e – jan. 1863, p. 50; abr. 1863,
p. 178; set. 1864, p. 387
comunicações espíritas e – mar. 1858, p. 115
Deus e certeza da – mar. 1865, p. 97
escala espírita e – mar. 1858, p. 113
Espíritos e – maio 1858, p. 219
felicidade e – set. 1861, p. 412; nov. 1863, p. 476
idéia de Deus e – nov. 1863, p. 475
Louis Jourdan e – abr. 1861, p. 163
Lua e – mar. 1858, p. 109
Manual de Xéfolius, O, e – ago. 1865, p. 330
Orfeu e – jan. 1863, p. 51
Patrice Larroque e – set. 1868, p. 391
Pitágoras e – jan. 1863, p. 51
princípios fundamentais do Espiritismo e – abr.
1867, p. 143
reencarnação e – mar. 1865, p. 102
satisfação moral e crença na – nov. 1863, p. 466
Saturno e – mar. 1858, p. 109
PNEUMATOGRAFIA ver também Escrita direta
caso comprovado de – maio 1860, p. 236
conceito de – ago. 1859, p. 309
Espiritismo e – ago. 1859, p. 300
volitação e – jan. 1859, p. 29
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PNEUMATOLOGIA
adversários católicos da – maio 1865, p. 194
POBRE
ausência de justiça e caridade e – ago. 1865, p. 337
considerações sobre o – out. 1861, p. 455
direito de esmola ao verdadeiro – ago. 1865, p. 338
egoísmo e dever de procurar o – ago. 1865, p. 338
função do * na Terra – dez. 1865, p. 473
lamentação das penas do verdadeiro – ago. 1865, p. 337
POBRES DE ESPÍRITO
interpretação de Lamennais da expressão – fev.
1862, p. 95
POBRES DE LYON
subscrição em benefício dos – dez. 1865, p. 474
POBRES E OS RICOS, OS
Sociedade espírita de Lyon e comunicação – out.
1861, p. 455
POBRES E RICOS
provas dos – ago. 1861, p. 374
POBREZA
características da – ago. 1861, p. 373
complexo de – jun. 1858, p. 255
PODER
aborrecimentos, dissabores e – mar. 1868, p. 124
PODER CURADOR
independe da vontade do médium – nov. 1866, p. 470
razões da perda do – nov. 1866, p. 470
PODER DIVINO
vida em outros planetas e – mar. 1858, p. 110
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PODER DO RIDÍCULO, O
Espiritismo e – fev. 1869, p. 68
espírito francês e – fev. 1869, p. 66
reflexõess de Allan Kardec sobre – fev. 1869, p. 66
PODER JUDICIÁRIO
magnetismo e – out. 1859, p. 386
POEMAS DE HOMERO
mudanças feitas nos – nov. 1860, p. 494
POESIA
Crede nos Espíritos do Senhor – abr. 1862, p. 173
Espírito poeta, Um – jun. 1866, p. 245
inspiração e – jun. 1863, p. 262
Meu testamento – nov. 1862, p. 462
prece pelos Espíritos, A – jul. 1866, p. 301
Vozes do Céu, As – abr. 1862, p. 173
POESIA ESPÍRITA
Alfred de Musset e – jan. 1866, p. 44
Alma e a gota d’água, A – ago. 1869, p. 353
Doente e o médico, O – fev. 1863, p. 99
Espiritismo, O e – abr. 1865, p. 171
Espíritos protetores, Aos – jul. 1867, p. 298
Fenômeno, Um – nov. 1865, p. 441
L. O. Ligutaud e – mar. 1867, p. 117
Lembrança – fev. 1867, p. 82
Livro dos Espíritos, O, e – fev. 1865, p. 86
Lunetas, As – out. 1869, p. 435
Mãe e filho – mar. 1863, p. 142
Maravilhas do mundo invisível – jun. 1869, p. 260
Méry, o sonhador – ago. 1866, p. 337
Nova era, A – jun. 1869, p. 258
Os grandes mistérios – abr. 1866, p. 176
Poetas, Aos – abr. 1865, p. 172
466

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:35

Page 467

Í NDI CE G ERAL

Por que se lamentar? – mar. 1863, p. 140
Prece da morte pelos mortos, A – ago. 1866, p. 338
POESIAS DE MARTEAU
Phare de la Manche e – out. 1867, p. 401
POESIAS DE BÉRANGER
Sociedade Espírita do México e as – jan. 1862, p. 48, 49
POESIAS DIVERSAS DO MUNDO INVISÍVEL
Allan Kardec comenta sobre as – jan. 1867, p. 53
POETA
instinto e dupla vista do – abr. 1865, p. 172
POITEVIN
conselhos de – abr. 1859, p. 163
Espírito esclarecido e – abr. 1859, p. 164
evocação de – abr. 1859, p. 160
POITIERS
manifestações físicas em – fev. 1864, p. 70; mar. 1864,
p. 109; maio 1864, p. 211
POLÊMICA
Allan Kardec e * espírita – nov. 1869, p. 450
artigo sobre * espírita – mar. 1859, p. 101
gênero de – nov. 1858, p. 443
POLÍCIA RUSSA
ineficiência da – jun. 1866, p. 230
POLIGAMIA
Maomé e a prática da – ago. 1866, p. 311
POLÍTICA
cultura e divergência na – ago. 1858, p. 328
partido espírita e – jul. 1868, p. 293
sociedade moderna e – jun. 1868, p. 259
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POLTRONA VAZIA
destinada aos desencarnados da família – set. 1868, p. 370
POMPADOUR
pressentimentos e prognósticos de madame – nov.
1867, p. 459
POMPÉRY, E. DE
Doutrina Espírita e – ago. 1863, p. 331
memória e de existências ulteriores e – ago. 1863, p. 330
PONTO DE VISTA
inteligência limitada e – abr. 1859, p. 148
posição relativa diante da situação e – jul. 1862, p. 269
POPULAÇÃO CATÓLICA
abandono da Igreja pela – nov. 1863, p. 463
POPULAÇÃO DA TERRA
mito de Adão e a – jan. 1862, p. 22
POPULAÇÃO INQUIETA
senso moral e – dez. 1867, p. 524
PORRY
carta de – jan. 1861, p. 15
mediunidade involuntária e o poeta – nov. 1859, p. 428
mérito do poeta – nov. 1859, p. 430
Urânia, poema, e poeta – nov. 1859, p. 427, 430
POSIÇÕES SOCIAIS
escolha das provas e – dez. 1869, p. 508
POSITIVISMO
materialismo e – out. 1868, p. 425
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POSSESSÃO
ajuda de Espírito elevado para curar a – jan. 1864, p. 32
conceito de – out. 1858, p. 407
Constant e – maio 1863, p. 190
estudo sobre a – dez. 1862, p. 485
fato comprobatório da – dez. 1863, p. 499
habitantes de Morzine e – ago. 1864, p. 305, 306, 308
Júlia e um caso de – dez. 1863, p. 501; jan. 1864, p. 26
médium inconsciente e – nov. 1867, p. 447
reconsideração sobre a possibilidade da – dez.
1863, p. 499
recursos espíritas na cura da – ago. 1864, p. 312
recursos ineficazes da Igreja no combate à – ago.
1864, p. 311
um caso de – dez. 1863, p. 499
POSSESSÕES DIABÓLICAS
Idade Média e – set. 1860, p. 412
POSSESSOS DE MORZINE
analogia do caso Júlia e – dez. 1863, p. 504
características dos – fev. 1865, p. 85
Chiara e – maio 1863, p. 190, 192
Constant e – abr. 1863, p. 148; maio 1863, p. 188, 190
crises nos – abr. 1863, p. 145
duração das crises dos – maio 1863, p. 188
Espírito batedor de Aube e – jan. 1863, p. 17
estudos sobre os – jan. 1863, p. 13; fev. 1863, p. 57;
maio 1863, p. 187
faculdade mediúnica e – jan. 1863, p. 14
insensibilidade nos – maio 1863, p. 191
insuficiência da causa material e – maio 1863, p. 192
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maus Espíritos e – maio 1863, p. 195, 198
médiuns subjugados e – fev. 1863, p. 61
POUSSIN, ABADE
Espiritismo diante da História e da Igreja, O, e – jan.
1868, p. 20
Espiritismo segundo o abade – jan. 1868, p. 24
POVO CHINÊS
Lao-Tseu e o – out. 1866, p. 419
POVO SELVAGEM
características do – maio 1859, p. 209
conquistadores e – maio 1859, p. 209
existência dos Espíritos e – maio 1859, p. 210
fraternidade e – maio 1859, p. 210
reencarnação e – maio 1859, p. 210
remorso e – ago. 1867, p. 339
sensibilidade auditiva no – set. 1865, p. 368
POVOS BÁRBAROS
Carlos Magno e – jul. 1862, p. 308
POVOS DA ANTIGÜIDADE
evocação, idolatria e – out. 1863, p. 426
POVOS PRIMITIVOS
evolução do conceito de futuro nos – fev. 1865, p. 56
POVOS, SILÊNCIO!
Byron (Espírito) e dissertação espírita – ago. 1861, p. 368
PRADEL, EUGÈNE
poeta improvisador – ago. 1866, p. 341
PRANCHETA
Girardin, médium, em consulta à – out. 1859, p. 417
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PRAZER TERRESTRE
aspirações do homem ao – nov. 1867, p. 480
PRÉBOIS, LEBLANC DE
Écho de Sétif, O – set. 1863, p. 378
PRECE ver Oração
efeitos da – nov. 1861, p. 520
PRECE, A
Fénelon e dissertação sobre – jul. 1861, p. 330
instinto moral do homem e – dez. 1861, p. 558
Joly (Espírito) e poesia – jun. 1861, p. 260
PRECOCIDADE
Eugénie Colombe e fenomenal – fev. 1867, p. 75
exemplo de – ago. 1866, p. 330
PRECONCEITO
desaparecimento do * religioso – ago. 1867, p. 334
Espiritismo e * social – nov. 1861, p. 513; out.
1863, p. 402
Espiritismo e combate ao – nov. 1868, p. 473, 474
unidade religiosa e triunfo sobre – set. 1867, p. 359
PRECURSOR DO ESPIRITISMO
Dupont de Nemours e – out. 1869, p. 407
Jean Reynaud e – ago. 1863, p. 313
Joana d’Arc e – dez. 1867, p. 498
João Huss e – set. 1869, p. 364
São Paulo e – dez. 1863, p. 495
PREDIÇÕES
Allan Kardec recusa datas fixas de – jul. 1860, p. 294
caráter das – dez. 1866, p. 492
utilidade das * suspeitas – jul. 1865, p. 279
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PREDOMINÂNCIA DA MATÉRIA
livre-arbítrio e – out. 1863, p. 430
PREEXISTÊNCIA DA ALMA
conseqüências da crença na – jul. 1869, p. 273
diversidade das aptidões e – jun. 1866, p. 225
Islamismo e – nov. 1866, p. 445
PREGUIÇA
considerações sobre estímulo à – ago. 1865, p. 338
PRESCIÊNCIA
atributos do Espírito e – out. 1864, p. 404
emancipação da alma e – maio 1864, p. 180
esclarecimentos sobre – out. 1864, p. 402
instruções dos bons Espíritos e * divina – out.
1863, p. 431
lei natural e – maio 1864, p. 181
livre-arbítrio e * divina – out. 1863, p. 430
teorias da – maio 1864, p. 177, 178
PRESIDENTE DO GRUPO ESPÍRITA DE BROTTEAUX
discurso do – out. 1861, p. 427
PRESSENTIMENTO
ação do Espírito e – nov. 1867, p. 464
emancipação da alma e – jul. 1865, p. 281
esclarecimentos sobre – jan. 1868, p. 47
explicação natural do – nov. 1867, p. 465
fatalidade e – mar. 1858, p. 123
Gassner, * e prognóstico – nov. 1867, p. 458
Henrique IV, * e prognóstico – nov. 1867, p. 461
negação do – nov. 1867, p. 464
Pompadour, * e prognóstico – nov. 1867, p. 459
sonho e – mar. 1860, p. 135
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PRESTIDIGITAÇÃO
Cagliostro e – abr. 1861, p. 175
características da – set. 1861, p. 402
profissão e – abr. 1859, p. 144
progresso e mérito da – fev. 1866, p. 91
PRESTIDIGITADOR
comportamento do – out. 1865, p. 416
fenômenos espíritas, médium e – mar. 1863, p. 140
PRETENSO ADEPTO
Espiritismo e – mar. 1863, p. 113
PREVISÃO ESPÍRITA
V... e – ago. 1859, p. 339
PREVISÕES
causas dos erros das – jun. 1868, p. 242
mediunidade e * dos Espíritos – jan. 1867, p. 27
PRÉVOST
homenagens a – jun. 1864, p. 261
PRIMEIRA EPÍSTOLA AOS CORÍNTIOS
faculdades mediúnicas e – dez. 1863, p. 496
Paulo, apóstolo, e – dez. 1863, p. 496
ressurreição dos mortos e – dez. 1863, p. 497
PRIMEIRA REVELAÇÃO
Emmanuel Swedenborg e – nov. 1859, p. 438, 445
Moisés e – set. 1861, p. 414
Moisés e características da – set. 1867, p. 366
parte mais importante da – set. 1867, p. 366
propagação da – set. 1867, p. 380
PRÍNCIPE G.
Allan Kardec e carta ao – jan. 1859, p. 11
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PRINCÍPIO DA IGUALDADE
orgulho e – jul. 1869, p. 274
PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE
ensinamento dos Espíritos e – mar. 1864, p. 97
PRINCÍPIO DO ESPIRITISMO
disseminação do – out. 1869, p. 421
estabelecimento e base do – fev. 1867, p. 66
PRINCÍPIO ESPIRITUAL
demonstração da existência do – set. 1867, p. 364
dupa vista e – dez. 1865, p. 478
fenômenos psíquicos e – dez. 1867, p. 518
homens, animais e – maio 1865, p. 182
privilégios de raças e – jun. 1867, p. 230
prova da existência do – out. 1867, p. 418
união da matéria ao – set. 1867, p. 364
visão a distância e prova da existência do – ago.
1867, p. 345
PRINCÍPIO INTELIGENTE
ação do – ago. 1861, p. 336
animais e – set. 1865, p. 362
corpo físico e – abr. 1865, p. 138
Dupont de Nemours e – out. 1869, p. 413
lei de destruição e – mar. 1864, p. 100
prova da individualidade do – nov. 1867, p. 453
reencarnação e – out. 1869, p. 412
verdadeira vida e – abr. 1865, p. 138
PRINCÍPIO VITAL
fluido universal e – jun. 1858, p. 236
materialismo e – set. 1863, p. 360
movimento molecular e – set. 1868, p. 363
sociedades espíritas e seu – jun. 1862, p. 259
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PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA
questões sobre os – jan. 1859, p. 11
PRINCÍPIOS ESPÍRITAS
observação dos fatos e – dez. 1864, p. 524
registro dos mais aceitáveis – jan. 1868, p. 19
segundo Armand Durantin – fev. 1864, p. 89
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO ESPIRITISMO
pluralidade dos mundos habitados e – abr. 1867, p. 143
PRISÃO
Espiritismo na – fev. 1864, p. 66
foco de perversão – nov. 1864, p. 448
PRIVILÉGIO DE RAÇA
Espiritismo e abolição do – jun. 1867, p. 231
princípio espiritual e – jun. 1867, p. 230
PROBLEMA DA PSICOLOGIA
anterioridade da alma e solução para o – jun. 1869, p. 228
PROBLEMA ESPÍRITA
Chevillard e solução definitiva para o – abr. 1869, p. 157
PROBLEMAS MORAIS
questionamentos sobre – maio 1858, p. 210
PROBLEMAS PSICOLÓGICOS
dois irmãos idiotas e – ago. 1865, p. 322
PROCESSO HILLAIRE
carta de Allan Kardec aos espíritas no – mar. 1865, p. 129
carta de Jaubert e – mar. 1865, p. 128
carta-resposta de Allan Kardec e – mar. 1865, p. 125, 127
elogio e reconhecimento aos espíritas no – mar.
1865, p. 130
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posição do Espiritismo no – mar. 1865, p. 129
publicidade do – mar. 1865, p. 122
PROCESSO MAGNÉTICO
utilidade do conhecimento do – set. 1865, p. 350
PROCRIAÇÃO
agêneres e – fev. 1859, p. 65
PRODUÇÃO DE OBJETOS
mundo invisível e – ago. 1859, p. 301
PRODUÇÃO MEDIÚNICA
participação do médium na – ago. 1868, p. 326
PROFECIAS
interpretações das – out. 1866, p. 385
movimentos progressivos da humanidade e – out.
1866, p. 387
sinais dos tempos e – out. 1866, p. 385
PROFESSOR PÚBLICO
ensino do materialismo e – ago. 1868, p. 323
PROFETA
Espíritos elevados e antigo – nov. 1863, p. 477
exploração da credulidade e – abr. 1866, p. 142
religiões e – abr. 1866, p. 142
PROFETA DE CONTRABANDO
como se reconhecer um – mar. 1868, p. 107
PROFILAXIA
obsessão e – jan. 1863, p. 22
PROFISSÃO
afinidade espiritual e – maio 1858, p. 222
expiação, missão e – abr. 1859, p. 148
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necessidade da – abr. 1859, p. 147
progresso social e – abr. 1859, p. 148
PROFISSÃO DE FÉ DE UM FOURIERISTA
idéias espíritas e – mar. 1869, p. 110
PROFISSÃO DE FÉ ESPÍRITA AMERICANA
declaração de princípios e – abr. 1869, p. 143
Livro dos Espíritos, O, e – abr. 1869, p. 147
PROFISSÃO DE FÉ SEMI-ESPÍRITA
Ponson du Terrail e – out. 1868, p. 427
PROGNÓSTICO
crenças supersticiosas e – nov. 1867, p. 466
PROGRESSÃO ver Evolução
PROGRESSO
Alcorão dá um freio no – nov. 1866, p. 445
conceito de – jan. 1861, p. 37
encadeamento das circunstâncias e – jun. 1866, p. 234
Espiritismo e – jul. 1863, p. 307; jan. 1866, p. 24
incredulidade a e a força do – ago. 1862, p. 340
inimigos do – nov. 1860, p. 512
lei de destruição e – ago. 1864, p. 330
maneiras de se operar o – out. 1866, p. 386, 391
materialismo é instrumento do – out. 1866, p. 427
necessidades do corpo físico e – fev. 1864, p. 74
Novo Mundo e questionamentos sobre o seu – ago.
1864, p. 326
objetivos do – out. 1866, p. 395
realizado pela humanidade – out. 1866, p. 388
reinos da Natureza e a lei do – ago. 1858, p. 351
religião e – jul. 1864, p. 270
sacrifício humano e – mar. 1864, p. 130
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PROGRESSO CIENTÍFICO
dogmas, leis naturais e – set. 1863, p. 355
fé cega e combativa pelo – abr. 1862, p. 153
tese do sobrenatural e – set. 1860, p. 396
PROGRESSO DA HUMANIDADE
contribuição do Espiritismo para o – fev. 1862, p. 74
descobrimento da verdade e – dez. 1864, p. 522
lei numérica e as etapas do – jul. 1868, p. 278
PROGRESSO DE UM ESPÍRITO PERVERSO
Claire, exemplo de – abr. 1861, p. 193
PROGRESSO DO ANIMAL
solução de continuidade no – jul. 1860, p. 303
PROGRESSO DO ESPIRITISMO
Grupo Espírita de Bordeaux e – set. 1862, p. 355
inquietação dos incrédulos pelo – set. 1862, p. 379
razões do – jan. 1860, p. 19
PROGRESSO DO MUNDO
condição para – mar. 1867, p. 137
PROGRESSO DOS POVOS
motivo do – maio 1867, p. 222
PROGRESSO ESPIRITUAL
ambiente de reencarnação favorece o – mar. 1858, p. 138
amor e – maio 1858, p. 219
aparência física e – jul. 1860, p. 302
desencarnado pode cooperar com o – maio 1868, p. 207
desequilíbrio moral e intelectual no – mar. 1862, p. 130
druidismo e – abr. 1858, p. 164, 166, 168
erros do passado e – jan. 1862, p. 28
Espíritos fracos e – out. 1860, p. 478
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felicidade e – jul. 1862, p. 273
infinitude do – ago. 1866, p. 334
inteligência e – maio 1858, p. 219
Mundo Espiritual proporciona o – maio 1868, p. 206
noção de tempo e – fev. 1860, p. 94
panteísmo e – nov. 1858, p. 449
períodos do – fev. 1864, p. 82
posições sociais e – abr. 1859, p. 147
religião favorece o – abr. 1858, p. 184
sensualidade e – nov. 1860, p. 499
PROGRESSO GERAL
visão do futuro e – maio 1864, p. 179
PROGRESSO HUMANO
liberação do passado e – jul. 1869, p. 296
Maomé e – nov. 1866, p. 446
sacrifícios e – dez. 1864, p. 485
PROGRESSO INDIVIDUAL
progresso geral da humanidade e o – out. 1866, p. 393
PROGRESSO INTELECTUAL
interrupção do – mar. 1862, p. 113
primeira fase da humanidade e o – out. 1866, p. 395
progresso moral e – jul. 1864, p. 301
renovação incessante da matéria e – maio 1865, p. 214
PROGRESSO INTELECTUAL E MORAL
Georges (Espírito) e – maio 1861, p. 242
PROGRESSO MATERIAL
Espiritismo abre caminho para o – nov. 1864, p. 436
progresso moral e – abr. 1864, p. 161
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PROGRESSO MORAL
felicidade do homem na Terra e – out. 1866, p. 395
nova fase da humanidade – out. 1866, p. 396
progresso intelectual e – jul. 1864, p. 301
progresso material e – abr. 1864, p. 161
sinais inequívocos da fase do – out. 1866, p. 396
transformação da humanidade e – abr. 1864, p. 162
PROGRESSO TECNOLÓGICO
conseqüências sociais e econômicas do – mar.
1864, p. 125
desemprego e – mar. 1864, p. 129
PROIBIÇÃO DA EVOCAÇÃO DOS MORTOS
Evangelho de Jesus e – out. 1863, p. 422
exame sério da justificativa da – out. 1863, p. 424
mandamentos de Deus e – out. 1863, p. 422
Moisés e – out. 1863, p. 422
PROJETO DA PAZ PERPÉTUA
Saint-Pierre, abade de, e – dez. 1867, p. 519
PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
decisão do Círculo da Moral Espírita de Toulouse e –
jan. 1869, p. 17
PROMESSAS DE JESUS
Espiritismo e – set. 1867, p. 376
PROMETEU, DEUS DA MITOLOGIA
atualidade e – out. 1862, p. 399
PROPAGAÇÃO DA VERDADE
manifestações espíritas e – jan. 1860, p. 45
PROPAGAÇÃO DO ESPIRITISMO ver Divulgação do
Espiritismo
480
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PROPORÇÃO RELATIVA DOS ESPÍRITAS
quadro demonstrativo da – jan. 1869, p. 21
PROPOSIÇÃO DO ESPIRITISMO
crenças, tendências, finalidade e – set. 1869, p. 356
PROPÓSITO DE BORDOADAS, A
algumas palavras sérias sobre – maio 1863, p. 212
PROPRIEDADE TANGÍVEL
modificações da – fev. 1859, p. 81
PROSELITISMO
pregação do Espiritismo sem – ago. 1858, p. 333
PROTEÇÃO ESPIRITUAL
perigos iminentes e – maio 1866, p. 195, 215
PROTESTANTES
palavras do Espiritismo aos – set. 1867, p. 378
PROTESTO DE UM ESPÍRITA
ataques de certos jornais e – dez. 1865, p. 482
PROTETOR ESPIRITUAL
forma de reparação do Espírito como – maio
1866, p. 195
PROVA DE IDENTIDADE
Espírito leviano e * dos Espíritos – jul. 1867, p. 296
PROVA MORAL
Espíritos e * de identidade – jul. 1861, p. 303
valor da – fev. 1867, p. 62
PROVAÇÃO
compensação pelo êxito na – ago. 1865, p. 326
condição para abreviamento da – out. 1863, p. 431
determinismo e – nov. 1862, p. 449
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encurtamento da – jan. 1859, p. 42
escolha da – set. 1861, p. 396; fev. 1863, p. 97
escolha da * em nova existência – jan. 1869, p. 49
escolha de * em família – mar. 1860, p. 146
Espírito pode recuar da * escolhida – out. 1862, p. 423
Espíritos errantes e – abr. 1859, p. 147
expiação sem – jul. 1864, p. 297
fatalidade e – jul. 1868, p. 284
fortuna e honraria constituem uma – jun. 1866, p. 233
importância da – maio 1867, p. 225
individualidade da – dez. 1869, p. 508
justiça da – out. 1869, p. 398
oração e aquisição do mérito da – mar. 1865, p. 125
principais acontecimentos da vida e – jun. 1866, p. 232
reencarnação e escolha da – out. 1862, p. 430, nota
resignação e – jul. 1863, p. 303
PROVENCE, RENÉ DE
harmonia, A, ditado, e – fev. 1861, p. 105
PROVIDÊNCIA DIVINA
instrumentos inconscientes dos desígnios da – jun.
1866, p. 231
momento da morte e – jun. 1866, p. 232
PRUDÊNCIA
missão e – abr. 1860, p. 195
PSEUDO-SÁBIO
Espírito – mar. 1863, p. 111
PSICHÉ
Pietro Cassella e – fev. 1868, p. 102
PSICOFONIA
forma estanha de – mar. 1860, p. 122
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PSICOGRAFIA
conceito de – ago. 1859, p. 309
Daniel Dunglas Home e – mar. 1858, p. 144
Ermance Dufaux e – mar. 1858, p. 120
espiritografia e – jan. 1858, p. 32
mecanismos da – jan. 1858, p. 31; jan. 1860, p. 34
mecanismos da * indireta – jan. 1858, p. 32
mediunidade de – out. 1858, p. 404
obsessão e – dez. 1860, p. 548
poltrona e – mar. 1859, p. 96
prisioneiro pratica – fev. 1864, p. 68
regras para evitar a fascinação pela – out. 1858, p. 417
vantagens da comunicação pela – jan. 1858, p. 33
PSICOGRAFIA ESPECULAR
um caso de – dez. 1859, p. 529
PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
Espiritismo e – maio 1865, p. 182
PTOLOMEU
conceito de céu e – mar. 1865, p. 97
PUBLICAÇÕES ESPÍRITAS
conveniência e oportunidade das – nov. 1859, p. 425, 427
Espiritismo e – mar. 1863, p. 110
Espiritualidade orienta Allan Kardec a priorizar certas
– mar. 1862, p. 100
intempestivas e excêntricas – mar. 1863, p. 110
multiplicação das – maio 1863, p. 226
objetivo das – set. 1867, p. 381
origem suspeita das – dez. 1863, p. 513
proibiçãode – jun. 1863, p. 246
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Théophile Gautier e – dez. 1865, p. 476; jan. 1867,
p. 32; fev. 1867, p. 91
utilidade das – maio 1863, p. 219
PUBLICIDADE DAS COMUNICAÇÕES ESPÍRITAS
cuidados necessários para se fazer a – jan. 1862, p. 30
prós e contras dos diferentes sistemas de – jan.
1862, p. 31
PUCHESSE, BAGUENAULT DE
considerações sobre o Espiritismo e – jan. 1869, p. 33
Imortalidade, livro de – jan. 1869, p. 33
resposta de Félix, bispo de Orléans, – jan. 1869, p. 34
PUNIÇÃO
arrependimento, prece e abrandamento da – out.
1863, p. 431
conceito de – jun. 1860, p. 262
PUNIÇÃO DO ATEU
observações de Allan Kardec sobre – maio 1867, p. 194
PURGATÓRIO
Evangelho, Espiritismo e – nov. 1863, p. 459
expiações e – set. 1863, p. 387
vida extracorpórea e – set. 1863, p. 388

Q
QUADRO DEMONSTRATIVO DA PROPORÇÃO DOS
conseqüências do – jan. 1869, p. 21

ESPÍRITAS

QUADRO ESPÍRITA, PINTURA
exposição de Antuérpia e – out. 1864, p. 428
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QUALIDADE DO SANGUE
influência do Espírito na – mar. 1869, p. 100, 101
QUALIDADES DA ALMA
mnifestação das – dez. 1869, p. 522
QUALIDADES MORAIS
faculdade mediúnica e – abr. 1861, p. 197
médium e – fev. 1861, p. 97
QUALIDADES PASSADAS
lisonjas às – mar. 1859, p. 128
QUATRO EVANGELHOS, OS
Allan Kardec opina sobre – jun. 1866, p. 257, 259
detalhe do prefácio de – set. 1866, p. 362
neutralidade de Allan Kardec sobre os – jun.
1866, p. 258
QUESTÕES E PROBLEMAS DIVERSOS
São Luís e – fev. 1861, p. 96
QUESTÕES RELIGIOSAS
respostas da SPEE às – mar. 1863, p. 122
QUILLET, MARIE-CAROLINE
Foulan e – abr. 1865, p. 172
QUÍMICA
constituição íntima dos corpos e – mar. 1866, p. 103
corpos simples e – mar. 1866, p. 99
lei numérica e as combinações da – jul. 1868, p. 277
QUIROMANCIA
considerações sobre – jul. 1869, p. 283
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R
R...,

MÉDIUM

antigo carreteiro (Espírito) e – dez. 1859, p. 512
aparição e – ago. 1859, p. 338
RAÇA ADÂMICA
Terra e – jun. 1863, p. 230
RAÇA BRANCA
teoria do surgimento da – abr. 1860, p. 174
RAÇA NEGRA
humilhações e – jun. 1859, p. 244
inferioridade da – abr. 1862, p. 151, nota
perfectibilidade da – abr. 1862, p. 141
progresso espiritual da – abr. 1862, p. 151
situação do Espírito que reencarna na – set. 1866, p. 375
teoria do surgimento da – abr. 1860, p. 173
RAÇA(S)
ancianidade da – dez. 1867, p. 485
anotações sobre a – dez. 1869, p. 497
formas das * em Júpiter, Saturno, Marte e Vênus – jul.
1869, p. 303
Justiça divina e a extinção das – ago. 1864, p. 328
RAÇAS HUMANAS
Antropologia e – jan. 1862, p. 26
inferioridade e perfectibilidade das – abr. 1862,
p. 146, 149
meios de aperfeiçoamento das – abr. 1862, p. 150
reencarnação e – abr. 1862, p. 147
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RACIOCÍNIO
elemento de convicção e – jul. 1859, p. 258
Espiritismo e – ago. 1859, p. 301
limites do – jul. 1859, p. 259
nascimento do – maio 1865, p. 215
observação dos fatos e – jul. 1859, p. 260
transviamento do – jul. 1859, p. 259
RAFAEL, ANJO
aparição identifica Martin como sendo o – dez.
1866, p. 483
RAINHA DE OUDE
evocação da – ago. 1859, p. 307
Maomé e as opiniões da – mar. 1858, p. 135
Mundo Espiritual e – mar. 1858, p. 135
RAINHA VITÓRIA
mediunidade da – mar. 1864, p. 119
RAMANENJANA
características e conseqüências do – fev. 1865, p. 80
causa da obsessão coletiva e – fev. 1865, p. 84 causa
do – fev. 1865, p. 83
convulsões, convulcionários e – fev. 1865, p. 79
crença nos Espíritos e – fev. 1865, p. 83
duração das convulsões do – fev. 1865, p. 82
estudo sobre o fenômeno do – fev. 1865, p. 83
obsessão e – fev. 1865, p. 84
significado da palavra – fev. 1865, p. 79
vítimas acometidas pelo – fev. 1865, p. 81
RAMANNENZAA
febre de Madagáscar – nov. 1868, p. 444
RANGER DE DENTES
significado espírita da expressão – jul. 1864, p. 297
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RAPAZ DE LONDRES
alimentação do – fev. 1859, p. 66
Boulogne, cidade, e – fev. 1859, p. 66
corpo físico de – fev. 1859, p. 67
fenômeno de bicorporeidade e – fev. 1859, p. 65
perispírito de – fev. 1859, p. 67, 73
tangibilidade do – fev. 1859, p. 67
RAYER
grande perônio e – jun. 1859, p. 225
RAZÃO
Cousin e conceito de – nov. 1863, p. 451
homem e uso da – abr. 1860, p. 193
intuição e – set. 1863, p. 361
origem da – ago. 1865, p. 341; set. 1865, p. 366
utilidade da * no homem – ago. 1865, p. 341
RAZÃO DO ESPIRITISMO, A
importância filosófica de – nov. 1867, p. 484
indicação do título dos capítulo de – nov. 1867, p. 479
Michel Bonnamy e – nov. 1867, p. 473
prefácio de – nov. 1867, p. 474
REAÇÃO ESPIRITUALISTA
obras de Renan e – out. 1863, p. 402
RÉBININE, SOFIA DE, PRINCESA
convite de – jun. 1859, p. 248
mesas girantes e – jun. 1859, p. 249
RECEITUÁRIO ESPIRITUAL
Demeure e – nov. 1868, p. 444
interesses comerciais e – ago. 1858, p. 325
para pancada no corpo – jun. 1868, p. 232
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RECÉM-DESENCARNADO
Adrien observa o comportamento de um – dez.
1858, p. 491
constatação da identidade de Espírito – jul. 1866, p. 293
expressiva lucidez de Sanson – maio 1862, p. 186
pensa que tudo não passa de um sonho – dez.
1858, p. 492
situação do Espírito – maio 1862, p. 185
RECENSEAMENTO ESPÍRITA
impossibilidade de se realizar um – dez. 1865, p. 484
RECOLHIMENTO
leitura, oração e o verdadeiro – nov. 1868, p. 477
momento de oração e – nov. 1868, p. 478
RECONCILIAÇÃO
Espiritismo promove uma – set. 1862, p. 377
RECONHECIMENTO ESPÍRITA
deveres e – abr. 1863, p. 162
RECUSA À ABSOLVIÇÃO
adeptos do Espiritismo e – nov. 1863, p. 462
REELEIÇÃO
Allan Kardec e – jul. 1859, p. 275
REENCARNAÇÃO ver também Pluralidade das existências
ação dos fluidos na – fev. 1864, p. 76
afeições terrenas e – fev. 1864, p. 77
afinidade entre as pessoas e – set. 1868, p. 394, nota
Antiguidade e a idéia da – ago. 1862, p. 331
antropofagia e a – fev. 1866, p. 74
aspirações do homem e – fev. 1864, p. 75
Assassinato da ponte vermelha, O – jan. 1867, p. 34
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atraso no progresso espiritual e – fev. 1864, p. 80
avaliação da última existência e interesse pela – abr.
1858, p. 183
benefícios da doutrina da – set. 1867, p. 373
causas anteriores das aflições e – ago. 1865, p. 324
Charles Fourier e – dez. 1862, p. 513; mar. 1869, p. 110
condição do Espírito na primeira – out. 1862, p. 421
confirmação constante da – jul. 1865, p. 274
crenças cristãs e – out. 1868, p. 428
crenças nas manifestações espíritas e na – abr.
1862, p. 156
Cyrano de Bergerac e – set. 1868, p. 390
dissertação sobre a – mar. 1862, p. 126
diversidade das raças humanas e – abr. 1862, p. 147
diversidade social e – dez. 1862, p. 519
dogma e – jun. 1863, p. 247
dogma prático e – out. 1860, p. 475
doutrina druídica e princípio da – abr. 1869, p. 153
efeito moralizador da – out. 1868, p. 423
Elias, João Batista e – dez. 1863, p. 493
ensinamentos da – jun. 1861, p. 256
ensinos de Jesus e – jan. 1862, p. 25
escolha das provas e – out. 1862, p. 430, nota
esperança e a tese da – nov. 1858, p. 450
Espiritismo, prova e desenvolvimento da – ago.
1865, p. 309
Espírito elemental e – mar. 1860, p. 151
Espíritos errantes e – abr. 1859, p. 147
Estados Unidos e – maio 1864, p. 202
estudo aprofundado da – nov. 1858, p. 445
estudos sobre – fev. 1864, p. 75
Eugène Pelletan e – set. 1868, p. 391
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expiação e – ago. 1865, p. 326
Fariseus e crença na – nov. 1869, p. 453
filiação sanguínea e – mar. 1862, p. 103
finalidade da – out. 1869, p. 400
força da argumentação da teoria da – nov. 1858, p. 448
Fredegunda e – jan. 1864, p. 34
fundamento da – dez. 1859, p. 482
Há uma vida futura?, livro, e demonstração da – abr.
1869, p. 177
herança espiritual e – mar. 1862, p. 105
Hindus e – dez. 1859, p. 480
Igreja e – nov. 1858, p. 454; set. 1862, p. 365
igualdade da mulher perante o homem e – jan.
1866, p. 15
igualdade dos direitos sociais e – jan. 1867, p. 30
influencia a propagação do Espiritismo – abr.
1862, p. 152
Jean-Jacques Rousseau e – ago. 1861, p. 370
Jesus e ensino da – dez. 1863, p. 493
João Gaspar Lavater e – mar. 1868, p. 116
João gaspar Lavater e – maio 1868, p. 203
Jobard e – dez. 1861, p. 549
jornal Figaro e – out. 1868, p. 423
justiça da – out. 1869, p. 399
Justiça divina e – out. 1860, p. 474; dez. 1869, p. 507
Justiça e amor divinos e – mar. 1862, p. 127
Krishna e – ago. 1862, p. 331
laços de família e – mar. 1862, p. 102
Lamennais e – set. 1868, p. 391
Lao-Tseu e – out. 1868, p. 415
lei inerente à humanidade – dez. 1862, p. 515
lembranças de existências passadas e – dez. 1869, p. 507
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limites da – fev. 1864, p. 75
lógica da teoria da – dez. 1860, p. 563
Louis Jourdan e – dez. 1862, p. 513
metempsicose e – nov. 1858, p. 446; out. 1863, p. 400;
nov. 1863, p. 460
migração dos Espíritos e – jan. 1862, p. 20
mudança de sexo e – mar. 1858, p. 99
naturalidade da idéia da – dez. 1869, p. 503
necessidades da – abr. 1859, p. 147
opinião sobre a finalidade da – jul. 1858, p. 301
panteísmo, materialismo e princípio da – jan. 1867, p. 29
parentesco espiritual e – mar. 1862, p. 103
Pedro, czar e * de Sócrates – jul. 1869, p. 301
pendores inatos e – dez. 1862, p. 519
Pierre Le Flamand (Espírito) e – maio 1859, p. 177
Pierre Leroux e – set. 1868, p. 394
Pitágoras, Platão e – set. 1858, p. 371
população da Terra e – jan. 1862, p. 19
popularização do pensamento sobre – jan. 1867, p. 29
porque a * não foi ensinada na América – fev.
1862, p. 78
porque Allan Kardec aceitou a teoria da – nov.
1858, p. 446
possibilidade de * em diferentes mundos – jan.
1862, p. 19
povos selvagens e – maio 1859, p. 210
princípio da * e A Cabana do Pai Tomás – abr. 1869,
p. 153
princípio inteligente e – out. 1869, p. 412
Privat d’Anglemont e – dez. 1859, p. 490
problemas morais e filosóficos e – abr. 1862, p. 155
projeto para – jun. 1866, p. 250
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reencarnado preocupado com sua futura – maio
1862, p. 184
Roustaing e – jun. 1861, p. 254
Sabò e – nov. 1861, p. 478
São Francisco Xavier e – ago. 1868, p. 348
satisfação moral e crença na – nov. 1863, p. 465
semelhança física e – jul. 1860, p. 303
sinais que todos temos da – dez. 1860, p. 563
sonambulismo e – jul. 1863, p. 272
tempo e local da – mar. 1858, p. 97
Tucarondono e a * no Japão – ago. 1868, p. 348
Victor Hugo e – set. 1868, p. 393
REFLEXÃO
Espírito humano e conceito de – maio 1865, p. 210
REFLEXÕES SÉRIAS E IMPORTANTES DE ROBINSON
CRUSOÉ
prefácio do livro – set. 1867, p. 388
primeira parte do livro – set. 1867, p. 388
segunda parte do livro – set. 1867, p. 391
REFORMA DA HUMANIDADE ver Regeneração da
Humanidade
REFORMA ÍNTIMA
finalidade do Espiritismo – out. 1860, p. 436
leitura de O Livro dos Espíritos favorece a – set.
1862, p. 374
REFORMA MORAL
Espiritismo e exemplos da – mar. 1865, p. 131
REFORMADORES
verdadeiros – ago. 1866, p. 321
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REFUTAÇÃO DAS CRÍTICAS CONTRA O ESPIRITISMO
publicação de – dez. 1861, p. 530
REFUTAÇÃO DOS ESPÍRITAS DA BAHIA
Diário da Bahia, jornal, e – nov. 1865, p. 444
REGENERAÇÃO DA HUMANIDADE ver também Transformação
da Humanidade
características do período de – out. 1866, p. 397
Espiritismo contribui para – abr. 1866, p. 156
Espiritismo, progresso moral e – ago. 1865, p. 306
expulsão dos Espíritos inferiores da Terra e – fev.
1860, p. 69
instruções dos Espíritos sobre – out. 1866, p. 401
messias do Espiritismo e – mar. 1868, p. 105
papel do Espiritismo na – out. 1866, p. 397
processo progressivo da – nov. 1868, p. 474
renovação integral dos Espíritos e – out. 1866, p. 411
tempo de – abr. 1858, p. 151
REGENERAÇÃO SOCIAL
filosofia e – set. 1863, p. 357
REGENERAÇÃO, A
Allan Kardec, disseração espírita – jul. 1869, p. 295
REGIMENTO FANTÁSTICO, O
Victor Dazu e – set. 1868, p. 375
RÉGNON, ABADE
ataque ao Espiritismo pelo – jul. 1864, p. 290
REGRESSÃO
druidismo e – abr. 1858, p. 168
Espírito é induzido à – jun. 1866, p. 241
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REINO DE DEUS
amor e – mar. 1861, p. 147
carne, sangue e – dez. 1863, p. 498
REINO DO CRISTO
espíritas e – jan. 1865, p. 51
precursores anunciam o – jan. 1865, p. 51
Reino dos Céus
Ernest Renan e – jun. 1864, p. 222
REINO HOMINAL
desenvolvimento da raça humana e – mar. 1869, p. 108
REINO ORGÂNICO
progresso do – jun. 1859, p. 239
REINO VEGETAL
história sobre a manifestação da vida no – dez.
1869, p. 527
origem do – jul. 1868, p. 288
REINOS DA NATUREZA
desenvolvimento do Espírito e – maio 1865, p. 183
interdependência dos – mar. 1866, p. 99
lei do progresso e – ago. 1858, p. 351
RELAÇÕES AFETUOSAS DOS ESPÍRITOS
Allan Kardec e artigo – fev. 1861, p. 100
RELAÇÕES AMISTOSAS
relatividade das * após a morte – nov. 1860, p. 502
RELAÇÕES AMISTOSAS ENTRE ESPÍRITOS ERRANTES
Allan Kardec esclarece a questão da – nov. 1860, p. 501
RELAÇÕES ESPIRITUAIS
não-preexistência da alma e – mar. 1862, p. 106
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RELAÇÕES FLUÍDICAS
comunicação mediúnica e – jul. 1866, p. 296
RELATÓRIO DE MORZINE
observações sobre o – abr. 1863, p. 151
RELATÓRIO DOS TRABALHOS DA SOCIEDADE ESPÍRITA
BORDEAUX
Ópio e Haxixe e o – set. 1869, p. 385
RELIGIÃO CRISTÃ
Voltaire e – set. 1859, p. 357
RELIGIÃO DE DEUS
religião do coração é – ago. 1862, p. 326
RELIGIÃO HINDU
características da – dez. 1859, p. 482
Zimmermann e – dez. 1859, p. 481
RELIGIÃO ISRAELITA
Deus espiritual e – set. 1861, p. 414
RELIGIÃO NOVA
Espiritismo e – jul. 1859, p. 288
RELIGIÃO POLÍTICA
fé política e – dez. 1868, p. 490
RELIGIÃO UNIVERSAL
estabelecimento da – mar. 1861, p. 144
RELIGIÃO(ÕES)
caráter das * e idéia de Deus – set. 1867, p. 367
caridade e – mar. 1863, p. 124
cépticos e – out. 1859, p. 384
conceito de – dez. 1868, p. 490
corrupção e decadência das – fev. 1868, p. 75
496
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crenças da – jan. 1859, p. 17
crenças individuais e – jun. 1868, p. 271
crenças pessoais, fanatismo e – ago. 1866, p. 304
direito que tem o homem de escolher sua – abr.
1868, p. 176
dogmas e – mar. 1863, p. 124
ensinamentos da – abr. 1859, p. 132
escola de cépticos e – dez. 1869, p. 493
Espiritismo e – abr. 1859, p. 132; maio 1859, p. 205,
206; out. 1861, p. 438; nov. 1861, p. 494; set. 1862,
p. 362; set. 1863, p. 388
Espiritismo e crença nas verdades da – nov. 1863, p. 465
Espiritismo e dúvidas da – set. 1863, p. 375
Espíritos fortes e – out. 1859, p. 384
estacionamento das – fev. 1867, p. 69
fanatismo e – abr. 1863, p. 178
história da humanidade e – dez. 1869, p. 493
Igreja insiste que Espiritismo é uma – set. 1864, p. 361
impotência da * e triunfo do Espiritismo – dez.
1863, p. 486
inferno, alegrias celestes e – set. 1863, p. 357
invariabilidade do que é divino nas – dez. 1864, p. 522
Júpiter, planeta, e – abr. 1858, p. 181
Lamennais (Espírito) e – dez. 1861, p. 563
legislação e – mar. 1866, p. 121
limites da Ciência e – set. 1864, p. 382
maus Espíritos e – maio 1863, p. 195
motivo da crença na – mar. 1867, p. 135
origem da – abr. 1858, p. 186; ago. 1866, p. 318
população de além-túmulo e – fev. 1865, p. 58
princípio fundamental da – set. 1867, p. 359
progresso da Ciência e – jul. 1864, p. 277
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progresso e – jul. 1864, p. 270
progresso espiritual favorecido pela – abr. 1858, p. 184
promoção do Espiritismo à categoria de – abr.
1862, p. 174
quando o Espiritismo é uma – dez. 1868, p. 491
reveladores nas – set. 1867, p. 359
sociedade moderna e – jun. 1868, p. 259
surgimento das – fev. 1867, p. 69
tolerância com as diversas – set. 1862, p. 369
vida futura é base de toda – abr. 1862, p. 153
vida futura e esboço da – fev. 1865, p. 58
RELIGIÕES ANTIGAS
ignorância científica e – jan. 1862, p. 43
REMBRAND
comunicações espontâneas de – dez. 1859, p. 508
Jesus e – dez. 1859, p. 508
REMÉDIO
receituário espiritual de – nov. 1862, p. 460; jun. 1868,
p. 232
ressalva para aplicação do * espiritual – dez. 1862, p. 527
REMINISCÊNCIAS ESPIRITUAIS
disposições morais anteriores e – mar. 1859, p. 106
REMONE, GUILLAUME
enterrado vivo por expiação – nov. 1862, p. 443
REMORSO
arrependimento e – maio 1860, p. 240
características do – ago. 1867, p. 336
conceito de – ago. 1867, p. 339
consciência e – out. 1861, p. 457
conseqüências do – ago. 1867, p. 338
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mundo dos Espíritos e suplício do – ago. 1867, p. 339
povos selvagens e – ago. 1867, p. 339
RENAN, ERNEST
Apóstolos, Os, de – set. 1866, p. 360
ateísmo, materialismo e – jun. 1864, p. 221
comentários sobre a obra de – jun. 1864, p. 219
contradições na obra de – jun. 1864, p. 220
família de Jesus segundo – jun. 1864, p. 227
opiniões pessoais sobre Jesus – jun. 1864, p. 220
reação espiritualista e obra de – out. 1863, p. 402
reino dos céus e – jun. 1864, p. 222
seguidores de Jesus segundo – jun. 1864, p. 227
tranco nos espíritas dado por – set. 1866, p. 362
vida além da morte e – maio 1864, p. 186
Vida de Jesus, A, e – maio 1864, p. 185
RENASCIMENTO
solidariedade entre imortalidade e – nov. 1869, p. 452
RENAUD, GUILLAUME
evocação de – mar. 1863, p. 121
morte de – mar. 1863, p. 118
RENOVAÇÃO DA HUMANIDADE
epidemia de cólera e – out. 1867, p. 440
reencarnação de Espíritos superiores e – fev. 1860, p. 69
RENOVAÇÃO ESPIRITUAL
sintomas de – ago. 1863, p. 321
RENOVAÇÃO MORAL
base e princípio da – jan. 1865, p. 49
RENOVAÇÃO SOCIAL
Espiritismo e – out. 1866, p. 399
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RENOVAÇÃO SOCIAL E MORAL
sinais precursores de – jul. 1863, p. 309
REPARAÇÃO DE FALTAS
benefício da – ago. 1867, p. 336
mérito na – ago. 1865, p. 326
REPOUSO ETERNO, O
significado da expressão – nov. 1865, p. 467
RESIGNAÇÃO
cegueira e – jul. 1863, p. 305
prova e – jul. 1863, p. 303
sólidos princípios do Espiritismo e – nov. 1868, p. 442
RESPONSABILIDADE
Carne é fraca, A – mar. 1869, p. 102
crença no niilismo e – mar. 1869, p. 102
Espiritismo e demonstração da – mar. 1869, p. 102
evolução do Espírito e conseqüências da – mar.
1869, p. 103
igualdade do homem e da mulher e – jun. 1867, p. 235
livre-arbítrio e – jun. 1863, p. 232; maio 1865, p. 206
RESPONSABILIDADE DO ESPIRITISMO
conduta para se conhecer a – set. 1869, p. 356
processo de verificação da – jan. 1869, p. 36
RESSURREIÇÃO
Abraão, Isac, Jacó e – dez. 1863, p. 493
anjos do céu e – dez. 1863, p. 493
caso aparente de – maio 1866, p. 186
esclarecimentos sobre – maio 1866, p. 188
juízo final e – dez. 1863, p. 498
morte e dogma da – dez. 1863, p. 494
Saduceus e – dez. 1863, p. 493
501

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:35

Page 501

Í NDI CE G ERAL

RESSURREIÇÃO DA CARNE
perispírito e – dez. 1863, p. 498
RESSURREIÇÃO DO ESPÍRITO
realidade da – dez. 1863, p. 495
RESTOS MORTAIS
história bizarra sobre – maio 1860, p. 219
RETIRO DE CEMPUIS
discurso do Prévost no – out. 1863, p. 410
inauguração do – out. 1863, p. 410
RETORNO À VIDA ESPIRITUAL
perturbação no – set. 1858, p. 391
RETRATO DE ALLAN KARDEC
Bertrand pinta – jan. 1867, p. 53
RETRATO FÍSICO DOS ESPÍRITAS
descrição do – jan. 1867, p. 44
observações de Allan Kardec sobre – jan. 1867, p. 47
RETRATO MEDIÚNICO
observação de Allan Kardec sobre – nov. 1858, p. 471
REUNIÃO MEDIÚNICA
ajuda aos Espíritos sofredores em – fev. 1860, p. 103
assembléia de Espíritos em – dez. 1858, p. 488
ausência de médiuns na – fev. 1861, p. 79
calma e recolhimento na – fev. 1862, p. 61
condição ideal da – abr. 1860, p. 165
condições da * na casa de Delanne – out. 1865, p. 427
condições para a – nov. 1861, p. 499
cuidados que se deve ter na – abr. 1860, p. 163
entrada na – jun. 1863, p. 261
escassez de médiuns e – fev. 1861, p. 74
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Espíritos tratantes e – maio 1859, p. 174
Fénelon e admissão à – fev. 1863, p. 94
finalidade da oração na – jan. 1866, p. 21
formação da – mar. 1861, p. 116
freqüência dos adeptos à – dez. 1865, p. 485
G..., barão de, e – jun. 1859, p. 246
Grezelle e * em Illiers – jul. 1867, p. 282
grupo espírita de Cadiz e – abr. 1868, p. 184
homogeneidade é condição essencial na – abr.
1866, p. 158
homogeneidade écondição essencial na – jun.
1862, p. 260
incrédulos e – abr. 1864, p. 155
multiplicação da – jan. 1867, p. 26
objetivo exclusivo da – jul. 1867, p. 274
objetivo secreto da – ago. 1867, p. 341
objetivos da – fev. 1859, p. 53
participantes curiosos e – jun. 1860, p. 249
princípio da verdadeira caridade e – jan. 1864, p. 44
quantidade de participantes na – out. 1860, p. 445
Quômes de Arras e * na casa de Grezelle – jul.
1867, p. 290
repreensão de São Luís pelos cochichos na – ago.
1860, p. 343
simpatia atrai os Espíritos para – abr. 1864, p. 154
transformação na – jan. 1867, p. 26
utilização do tempo na – fev. 1861, p. 76
REUNIÃO MEDIÚNICA FAMILIAR
Espíritos familiares e – jun. 1858, p. 260
utilidade da – maio 1858, p. 211
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REUNIÃO MEDIÚNICA NUMEROSA
dificuldade para ação dos bons Espíritos na – dez.
1868, p. 486
REUNIÃO RELIGIOSA
afastamento dos objetivos da – dez. 1868, p. 489
comunhão de pensamentos na – dez. 1868, p. 487
negação da utilidade da – dez. 1868, p. 488
pensamento pessoal e – dez. 1868, p. 488
REUNIÕES FAMILIARES
incremento no surgimento de – jan. 1868, p. 16
REUNIÕES FRÍVOLAS
Espíritos levianos e – mar. 1859, p. 123
REUNIÕES MEDIÚNICAS ÍNTIMAS
características das – jan. 1867, p. 27
manifestações espíritas e – jul. 1859, p. 270
REUNIÕES MEDIÚNICAS SÉRIAS
Espíritos levianos e – mar. 1859, p. 123
REVELAÇÃO CIENTÍFICA
caráter da – set. 1867, p. 362
REVELAÇÃO DE LEI
Espiritismo, Magnetismo e – out. 1859, p. 383
REVELAÇÃO DIVINA
caráter essencial da – abr. 1866, p. 144; set. 1867,
p. 360, 361
comunicações de além-túmulo e – fev. 1863, p. 90
Decálogo e – abr. 1866, p. 144
REVELAÇÃO ESPÍRITA
caráter da – set. 1867, p. 355, 361, 386
condições específicas para – mar. 1868, p. 104
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grau de inteligência do homem e – abr. 1864, p. 144
impossibilidade de impedir a – abr. 1864, p. 139
progresso moral e intelectual e – maio 1868, p. 199
sacerdotes egípcios e – abr. 1858, p. 186
universalidade dos ensinos e – set. 1867, p. 382
REVELAÇÃO MODERNA
existência do Mundo Espiritual e – abr. 1866, p. 149
objetivo e o caráter da – abr. 1866, p. 146
utilidade da – abr. 1866, p. 148
vida futura e – abr. 1866, p. 149
REVELAÇÃO(ÕES)
característica essencial da – set. 1867, p. 356
ciências sob o ponto de vista da – set. 1867, p. 356
conceito de – abr. 1866, p. 139
definição da palavra – set. 1867, p. 356
Deus, os homens e as – abr. 1866, p. 143
Espírito humano e conceito de – maio 1865, p. 211
Espíritos bons e as – set. 1860, p. 422
fé religiosa e ponto de vista das – set. 1867, p. 358
limites da * da verdade – mar. 1865, p. 107
momento certo de as conhecer – ago. 1868, p. 348
objetivo da – abr. 1866, p. 150
personificação das – set. 1867, p. 379
possibilidade de * direta de Deus – set. 1867, p. 359
tipos de – set. 1867, p. 360
utilidade da * parcial – mar. 1865, p. 108
REVELAÇÕES DE ALÉM-TÚMULO
segundo volume do livro – abr. 1862, p. 181
REVELADOR ENCARNADO
origem das instruções do – set. 1867, p. 360
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REVELADOR(ES)
característica do * de segunda ordem – set. 1867, p. 357
característica do * primitivo – set. 1867, p. 357
médium e – set. 1867, p. 360
pretensos – set. 1867, p. 359
tipos de – set. 1867, p. 357
REVESTIMENTO MATERIAL ver Corpo físico
REVISTA DA IMPRENSA
gratidão aos órgãos da – maio 1869, p. 206
REVISTA ESPÍRITA
umas palavras à – dez. 1867, p. 511
Allan Kardec e – jan. 1859, p. 25; mar. 1859, p. 113;
dez. 1861, p. 527; jul. 1864, p. 280
Allan Kardec e * em Bordeaux – jun. 1863, p. 270
arquivos da – set. 1860, p. 421
assinantes da – dez. 1860, p. 525; jan. 1865, p. 13
assinaturas da – jan. 1867, p. 56
assuntos a serem tratados na – jan. 1858, p. 27
aumento no número de assinantes da – jan. 1865, p. 14
auxílio da – set. 1859, p. 369
avaliação do desempenho da – dez. 1858, p. 527
caráter individual da – dez. 1868, p. 527
cartas anônimas dirigidas à – mar. 1860, p. 155
ombate ao Espiritismo e – jan. 1860, p. 18
onteúdo da – jan. 1858, p. 23
cuidados com a redação da – jan. 1860, p. 16
decisão da Sra. Allan Kardec sobre a – maio
1869, p. 218
depósitos feitos no escritório da – fev. 1863, p. 100;
mar. 1863, p. 143
dissertações espíritas e – dez. 1860, p. 526
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errata na * de novembro de 1869 – dez. 1869, p. 531
errata na de abril de 1867 – mar. 1868, p. 145
erratas nas * de julho e novembro de 1967 – jan.
1868, p. 55
finalidade da – jan. 1858, p. 22
formatação da – jan. 1858, p. 26
inserção de carta de Roustaing na – jan. 1867, p. 54
inserção do carta do abade Lacordaire na – fev.
1867, p. 72
interatividade com o leitor e – jan. 1858, p. 24
interpretação dos fatos apresentados na – jan.
1858, p. 26
jornal de estudos psicológicos – jan. 1858, p. 27
limites para publicações na – set. 1860, p. 421
locais de circulação da – set. 1858, p. 365
mensagem aos leitores da – mar. 1858, p. 107
metodologia de apresentação das matérias na – jan.
1858, p. 26
muito procurada em Bruxelas – jan. 1860, p. 47
natureza da – nov. 1864, p. 469
novo escritório da – jun. 1860, p. 243
obra pessoal de Allan Kardec – nov. 1864, p. 470
periodicidade da – nov. 1864, p. 469
polêmica na – nov. 1858, p. 445
progresso do Espiritismo e – jan. 1865, p. 16
projeto de um índice geral dos assuntos da – dez.
1868, p. 541
queixas sobre a tibieza da – nov. 1869, p. 449
renovação de assinatura da – mar. 1861, p. 116; dez.
1866, p. 525; jan. 1867, p. 15; nov. 1868, p. 482; dez.
1868, p. 541; dez. 1869, p. 531
saudações aos assinantes da – jan. 1864, p. 13
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sucesso da – dez. 1858, p. 526
terceiro ano de circulação da – jan. 1860, p. 15
transferência do escritório da – abr. 1869, p. 141; maio
1869, p. 225
REVISTA FRANCESA
extratos da – abr. 1863, p. 178
REVOLUÇÃO MORAL
Espiritismo e – nov. 1864, p. 436
REVOLUÇÕES INEVITÁVEIS NO GLOBO E NA
HUMANIDADE, AS
Charles Richard e o livro – ago. 1869, p. 311
REWILE, CAPELÃO
sermão sobre o progresso e – abr. 1865, p. 140
REYNAUD, JEAN
Espiritismo e – ago. 1863, p. 316, 320
necrológio e – ago. 1863, p. 313
Saint-simonismo e – ago. 1863, p. 315
Santo Agostinho e – ago. 1863, p. 320
vida além da morte e – set. 1868, p. 389
vida e obra de – ago. 1863, p. 314
REYNAUD, SRA. (ESPÍRITO)
conhecimentos médicos e – mar. 1859, p. 113
desprendimento e – mar. 1859, p. 112
estado sonambúlico e – mar. 1859, p. 116
evocação da – mar. 1859, p. 110
intuição, felicidade e – mar. 1859, p. 111
lucidez sonambúlica e – mar. 1859, p. 111
morte e perturbação de – mar. 1859, p. 112
obscuridade e – mar. 1859, p. 114
ocupações de – mar. 1859, p. 117
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RICHARD, CHARLES
Revoluções inevitáveis no Globo e na Humanidade, As,
e – ago. 1869, p. 311
RICOS
considerações sobre os – out. 1861, p. 455
RIGOLOT
dissidente do Espiritismo – set. 1860, p. 383
RIQUEZA
Allan Kardec e sua – dez. 1868, p. 508
avareza e – out. 1859, p. 416
punição e – out. 1859, p. 415
uso inadequado da – jun. 1858, p. 257
RIQUIER, ESTELLE
mãe desnaturada e cruel – fev. 1860, p. 103
RIVAIL, HIPPOLYTE LÉON DENIZARD ver também Kardec,
Allan
Academia Real de Arras e – maio 1869, p. 186
Escola de Pestalozzi e – maio 1869, p. 185
obras de Educação de – maio 1869, p. 186
RIVIER, CLARA
evocação de – mar. 1863, p. 130
fenômenos físicos e – mar. 1863, p. 130
ROBERT-HOUDIN
realizador de maravilhas – fev. 1862, p. 82
ROBIN
detrator do Espiritismo – fev. 1866, p. 92
Espiritismo, Bíblia e – ago. 1863, p. 335
ROCHEFORT
Espiritismo em – dez. 1862, p. 499
polêmica sobre Espiritismo em – dez. 1862, p. 507
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RODA DA TORTURA
Idade Média e – abr. 1862, p. 177, nota
ROGER
sonambulismo e – nov. 1858, p. 473
ROMA
Home é expulso de – fev. 1864, p. 53
ROMA ANTIGA
Massilon (Espírito) e – out. 1861, p. 457
mesas girantes na – mar. 1860, p. 110
ROMANCE
condições necessárias para fazer um bom – dez. 1865,
p. 475, 476
ROMANCE ÁRABE
condições necessárias para fazer um – dez. 1865, p. 476
ROMANCE DO FUTURO, O
comportamento do médium inconsciente e – nov.
1867, p. 445
detalhes circunstaciados sobre – nov. 1867, p. 443
enredo de – jul. 1867, p. 302
infalibilidade dos documentos e – nov. 1867, p. 454
obra mediúnica – nov. 1867, p. 452
prefácio de – nov. 1867, p. 444
ROMANCE ESPÍRITA
“Espírita” e – jan. 1867, p. 33
Assassinato da ponte vermelha, O – jan. 1867, p. 32
Condessa de Rudofstadt e – jan. 1867, p. 33
condições necessárias para fazer um – dez. 1865, p. 475
Consuelo e – jan. 1867, p. 33
Dupla vista, A – jan. 1867, p. 33
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História fantástica e questões políticas – mar. 1866,
p. 133
idéias novas e – dez. 1865, p. 477
Novos mistérios de Paris – jan. 1867, p. 33
Segunda vista, A – jan. 1867, p. 33
Séraphita – jan. 1867, p. 33
Théophile Gautier e – jul. 1867, p. 300
ROMANCES DE COSTUMES
características dos – dez. 1865, p. 475
ROMANCES HISTÓRICOS
características dos – dez. 1865, p. 474
ROMARIA
campo de Châlons e – out. 1866, p. 417
ROSSINI, MAESTRO
influência do Espiritismo sobre * em nova existência –
mar. 1869, p. 136
livro da Natureza e – jan. 1869, p. 54
ROUSSEAU, JEAN-JACQUES
ano de 1860 e – fev. 1861, p. 98
escrita direta e – ago. 1859, p. 310
Espiritismo e – ago. 1861, p. 370
reencarnação e – ago. 1861, p. 370
ROUSTAING, JEAN-BAPTISTE
Bouché de Vitray, médico, e – nov. 1861, p. 486
carta de – jun. 1861, p. 253; jan. 1867, p. 54
Quatro Evangelhos, Os, de – jun. 1866, p. 257; set.
1866, p. 360
reencarnação e – jun. 1861, p. 254
retificação aos Evangelhos de – jan. 1867, p. 54
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ROWE
amizade após a morte, A – nov. 1868, p. 449
RUFUS, CURTIUS
fantasmas e – mar. 1859, p. 123
Plínio, o moço, e – mar. 1859, p. 127
RUÍDOS DE POITIERS
considerações sobre os – maio 1865, p. 185
RUÍDOS EXTRAORDINÁRIOS
finalidade dos – fev. 1859, p. 77
objetivos dos – fev. 1859, p. 75
RÚSSIA
espírita impostor na – jun. 1862, p. 267
Espiritismo na – maio 1868, p. 203
estudo do Espiritismo na – maio 1862, p. 216
tentativa de assassinato do imperador da – jun.
1866, p. 229
vaticínios sobre a – maio 1862, p. 216

S
SAARA
encontro da liberdade no deserto do – nov. 1868, p. 460
SABBAT
Ch. Renard acusado de participar do – dez. 1858, p. 524
SABEDORIA
distribuição da esmola e mostra de – ago. 1865, p. 340
linguagem e – ago. 1858, p. 330
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SABER
limite do * para os Espíritos – abr. 1860, p. 170
SÁBIO
conceito de homem – nov. 1860, p. 510
erros do – jun. 1859, p. 226
SÁBIOS OFICIAIS
conceituação de – fev. 1869, p. 62
SABÒ
discurso e – nov. 1861, p. 477, 508
reencarnação e – nov. 1861, p. 478
SACERDÓCIO
poder de influência no uso do – out. 1864, p. 425
SACERDOTES EGÍPCIOS
conhecimento religioso e – nov. 1858, p. 459
milagres e – fev. 1862, p. 67
revelação espírita e – abr. 1858, p. 186
SACIEDADE
sensação de – ago. 1859, p. 305
SACRIFÍCIO DA CARNE
condenação do – dez. 1863, p. 518
SACRIFÍCIOS QUE AGRADAM A DEUS
amor e caridade são – mar. 1862, p. 137
SADUCEUS
ressurreição e – dez. 1863, p. 493
SAGRA, RAMON DE LA
Alma de, A – jul. 1868, p. 307
efeitos da anestesia e a alma – jul. 1868, p. 311
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SAINT-GERMAIN, CONDE DE
agênere e – fev. 1859, p. 67
mistificador e – fev. 1859, p. 67
SAINT-JEAN
desafio aos espíritas e – ago. 1862, p. 338
SAINT-JUST
Allan Kardec e grupo espírita de – out. 1861, p. 424
SAINT-MÉDARD
chuva de pedras nas vizinhanças da igreja de – set.
1866, p. 366
fenômenos dos convulsionários de – nov. 1859, p. 456
François Pâris, diácono e – nov. 1859, p. 455
magnetismo e – nov. 1859, p. 458
paixão do Cristo e – nov. 1859, p. 457
São Vicente de Paulo e – dez. 1859, p. 532
sonambulismo e – nov. 1859, p. 458
SAINT-PAUL, MARQUÊS DE
evocação do – jun. 1861, p. 262; ago. 1861, p. 336
SAINT-PIERRE, BERNARDIN DE
resposta de – set. 1861, p. 387
SAINT-SIMON, DUQUE DE
memórias do – ago. 1868, p. 343
SAINT-SIMONISMO
Jean Reynaud e – ago. 1863, p. 315
SAINTE-HILAIRE, BARTHÉLEMY
estudo sobre Maomé – nov. 1866, p. 430
SAINTINE, GERALDY
Três anos na Judéia, obra de – jun. 1860, p. 278
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SAINTINE, X.-B.
Segunda vista, A, romance de – jan. 1867, p. 32
SALETTE
Igreja católica e as aparições de – set. 1860, p. 405
SALGUES
adversário do Espiritismo e – maio 1865, p. 195, 196
antagonista confesso do Espiritismo e – fev. 1862, p. 79
cartas de – maio 1865, p. 194
genealogia de – mar. 1862, p. 106
reencarnação e – mar. 1862, p. 105
SALVAÇÃO
batismo e a certeza da – jul. 1864, p. 273
caridade e – ago. 1865, p. 338
condição estabelecida por Jesus para – jul. 1869, p. 275
crença no inferno e – nov. 1863, p. 460
Espiritismo, catolicismo e – jul. 1864, p. 274
perdão e condição de – out. 1863, p. 420
SAMARITANA
evocação do suicida da – dez. 1859, p. 480
São Luís e suicida da – abr. 1861, p. 186
SAMUEL
pitonisa de Endor e a evocação de – jan. 1868, p. 35
SAND, GEORGE
afinidades e – set. 1868, p. 392
pensamento espírita na obra de – dez. 1866, p. 514
vida além da morte e – dez. 1866, p. 515
SANSÃO
história de Lamennais (Espírito) e – dez. 1861, p. 564
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SANSON
Allan Kardec ressalta as qualidades morais de – maio
1862, p. 190
caridade e – mar. 1863, p. 129
condição espiritual logo após a morte de – maio
1862, p. 185
desencarnação de – maio 1862, p. 183 preocupado
com sua futura reencarnação – maio 1862, p.
184
São Luís realiza cura na perna de – set. 1860, p. 394
SANTÍSSIMA TRINDADE
Maomé e as três pessoas da – nov. 1866, p. 441
SANTO(S)
milagres dos – out. 1863, p. 424
qualificação de * aplicada por certos Espíritos – jul.
1866, p. 297
razões dos nomes próprios de – set. 1868, p. 367
SANTOS PATRONOS
proteção dos Espíritos dos – set. 1868, p. 367
SÃO-SIMONISMO
Charles Duveyrier e a seita – dez. 1866, p. 509
Espiritismo e – dez. 1866, p. 510
SARDOU, VICTORIEN
álbum de desenhos e – abr. 1859, p. 170
Bernard Palissy e – mar. 1859, p. 91
desenhos de Júpiter por – mar. 1858, p. 118; abr.
1858, p. 171
interesse pelos desenhos de – jul. 1858, p. 315
SATÃ
ortodoxia religiosa valoriza – out. 1860, p. 452
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SATANISMO
reunião de – ago. 1866, p. 323
SATÉLITES
teoria da formação dos – abr. 1860, p. 167
SATURNO, PLANETA
informações sobre o – mar. 1860, p. 111
vida no – mar. 1858, p. 109
SAÚDE
equilíbrio das forças naturais e – nov. 1868, p. 445
SAUL, REI DOS JUDEUS
Espírito mistificador se passa por – nov. 1860, p. 486
pitonisa de Endor e – jun. 1864, p. 250
SAVONAROLA, MONGE
comunicação espontânea de – dez. 1859, p. 520
SCHIFF
conceito de alma e – mar. 1861, p. 118
SCHUTZ
evocação de – maio 1859, p. 193
sono corporal e – maio 1859, p. 194
SCRIBE, EUGÈNE
estilo é o homem, O, e – out. 1861, p. 447
evocação de – out. 1861, p. 448
SÉCULO ABENÇOADO
era nova e – ago. 1867, p. 342
SEGREDOS
comunicações mediúnicas e a revelação de – ago.
1868, p. 328
SEGUNDA REVELAÇÃO
Jesus e a – set. 1861, p. 417
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Jesus e as características da – set. 1867, p. 366
ponto capital da – set. 1867, p. 368
propagação da – set. 1867, p. 380
SEGUNDA VISTA ver Dupla vista
SEGUNDA VISTA, A, ROMANCE
Saintine, X.-B. e – jan. 1867, p. 32
SEGURANÇA MATERIAL
decadência moral e – jun. 1868, p. 251
SEGURANÇA SOCIAL
crença em Deus e – dez. 1859, p. 467
SEITA DOS ESPÍRITOS
chefes da – out. 1859, p. 420
SEITA DOS FOURRIERISTAS
idéias espíritas e – set. 1867, p. 396
SEITA DOS MARTINISTAS
Martinez Pascalis e – out. 1859, p. 400
SEITA DOS SWEDENBORGIANOS
idéias espíritas e – set. 1867, p. 396
SEITA DOS TEÓSOFOS
causas da não aceitação da – set. 1867, p. 396
idéias espíritas e – set. 1867, p. 396
SEITAS
exclusivismo é uma característica da – dez. 1864, p. 523
motivos de queda das – out. 1865, p. 407
SEITAS PARALELAS
Espiritismo e – dez. 1868, p. 514
progresso do Espiritismo e – dez. 1868, p. 514
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SELVAGENS DA AMÉRICA
cultos dos Espíritos e – jan. 1868, p. 34
SELVAGENS PRIMITIVOS
costumes dos – dez. 1867, p. 488
SEMANA SANTA
confraternização entre o Céu e a Terra na – dez.
1860, p. 564
SEMATOLOGIA ESPÍRITA
conceito de – jan. 1858, p. 31
SEMELHANÇAS FÍSICAS
razões das – jul. 1862, p. 287
reencarnação e – jul. 1860, p. 303
SEMELHANÇAS MORAIS
razões das – jul. 1862, p. 287
SEMIMATERIAL
conceito de – mar. 1866, p. 110
SEMPRE OS ESPÍRITAS
descrição de passagens do, artigo – jan. 1867, p. 46
SENADO FRANCÊS
Espiritismo no – jul. 1868, p. 296
SENGER, PHILIPPINE
falação durante o sono e – jun. 1858, p. 248
manifestações de – jun. 1858, p. 241
manifestações físicas e – jul. 1858, p. 284
mediunidades de – jun. 1858, p. 253
transfiguração e – jun. 1858, p. 249
SENSAÇÃO DOS ANIMAIS
presença dos Espíritos e – jan. 1865, p. 42
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SENSAÇÃO DOS ESPÍRITOS
Baltazar e – nov. 1860, p. 497
progresso no entendimento sobre – dez. 1858, p. 500
SENSAÇÃO FÍSICA
Espíritos e – abr. 1859, p. 133
SENSITIVOS
características dos – jun. 1869, p. 239
SENSO MORAL
Espíritos e – abr. 1859, p. 140
homem e – abr. 1865, p. 140
livre-arbítrio, alma e – abr. 1865, p. 139
remorso e – ago. 1867, p. 339
SENSUALIDADE
amor e – jan. 1861, p. 59
progresso espiritual e – nov. 1860, p. 499
SENSUALISTA
características do – jan. 1867, p. 20
SENTIDO ESPIRITUAL
ação do Espírito através do – jun. 1867, p. 243
sonambulismo, mediunidade e – jun. 1867, p. 243
vista espiritual e – jun. 1867, p. 244
SENTIDO ESPIRITUAL, O
carta de Charles Grégory sobre – jun. 1867, p. 242
SENTIDOS
aquisição de * morais pela alma – ago. 1865, p. 334
Espíritos elevados e os – dez. 1858, p. 502
SENTIMENTO DE INDIGNAÇÃO
cólera e – ago. 1865, p. 332
injustiça, maldade e transformação do – ago. 1865, p. 332
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SENTIMENTO MORAL
João Gaspar Lavater e – mar. 1868, p. 122
SENTIMENTO RELIGIOSO
Espiritismo e – maio 1861, p. 238
SEPARAÇÃO DO ESPÍRITO, A
Ferdinand (Espírito) e – jun. 1861, p. 288
SEPULTAMENTO
honras fúnebres em – mar. 1858, p. 134
SER INVISÍVEL
aparência do – jan. 1859, p. 27
aparição e – jan. 1859, p. 26
boa moral e – jan. 1859, p. 26
doações e – jan. 1859, p. 27
Eliseu e – jan. 1859, p. 28
forma visível e – jan. 1859, p. 28
movimento de objetos e – jan. 1859, p. 27
prova da existência do – jan. 1859, p. 29
transfiguração e – jan. 1859, p. 29
volitação e – jan. 1859, p. 28
SER SUPREMO ver Deus
SÉRAPHITA, ROMANCE
Balzac e – jan. 1867, p. 33
SERES CORPÓREOS
Lao-Tseu e a formação dos – out. 1868, p. 414
SERES FLUÍDICOS
características dos – jun. 1869, p. 237
intuição secreta dos – jun. 1869, p. 241
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SERES INFERIORES DA CRIAÇÃO
objetivo da luta nos – abr. 1865, p. 139
SERES INVISÍVEIS
comunicação dos – jun. 1859, p. 228
SERES

OCULTOS

ver Espíritos

SERES ORGÂNICOS
origem dos – jul. 1868, p. 288
SERES RACIONAIS
corpos constituintes dos – mar. 1869, p. 111
SERMÃO DE MONTAUBAN
previsão sobre o – abr. 1865, p. 147
SERMÃO SOBRE O PROGRESSO
Rewile, capelão, e – abr. 1865, p. 140
SERMÕES
Espiritismo e – abr. 1863, p. 171
SERMÕES CONTRA O ESPIRITISMO
Allan Kardec e – fev. 1863, p. 75
ano de 1864 e – ago. 1868, p. 337
capela Margaux e – fev. 1863, p. 71
igreja de Saint-Jean e – fev. 1863, p. 70
igreja de Saint-Nizier e – fev. 1863, p. 67
Marouzeau, abade, e – fev. 1863, p. 77
SERVIÇO MILITAR
superstição e isenção do – maio 1860, p. 234
SERVOS, OS
história de um criado e – jan. 1863, p. 23
SESSÃO ANUAL COMEMORATIVA DOS MORTOS
reconhecimento à memóira de Allan Kardec e – dez.
1869, p. 509
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SESSÕES PÚBLICAS
suspensão das * do zuavo Jacob – out. 1867, p. 423
SEXO
contradições a respeito do * dos Espíritos – jun.
1862, p. 245
Espíritos e – jun. 1863, p. 261
natureza dos Espíritos e – jun. 1862, p. 244
SEXTO SENTIDO
Moisés e o – out. 1864, p. 395
visão espiritual e – out. 1864, p. 389, 398
SICÍLIA
jornal espírita da – jun. 1866, p. 260
SIMON M...
carta de – nov. 1859, p. 449
SIMPATIA
bons Espíritos e – jul. 1859, p. 266
Espírito, médium e – ago. 1863, p. 338
explicação das – maio 1869, p. 189
explicação reencarnacionista da – jul. 1860, p. 291
pensamento e – ago. 1863, p. 350
progresso espiritual e – maio 1858, p. 215
união das almas e – maio 1858, p. 214; jul. 1862, p. 298
vidas passadas e origem da – jul. 1860, p. 307
SINAGOGA
chefes da * e evocação – out. 1863, p. 426
SINAIS DOS TEMPOS
suicídio, loucura e – out. 1866, p. 405
SINCERIDADE
pedra de toque da – dez. 1869, p. 486
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SÍNTESE DA DOUTRINA ESPÍRITA
Florent Loth e – fev. 1868, p. 92
Gabriel Rembault comenta a obra – fev. 1868, p. 93
SINTOMAS DE RAIVA NO CÃO
alucinação nos – set. 1865, p. 359
SISTEMA DE BICHAT
Estudo sobre os Germens – fev. 1859, p. 80
SISTEMA ESPIRITUALISTA
trabalho e – mar. 1861, p. 124
SISTEMA FILOSÓFICO
exclusivismo e – jun. 1868, p. 252
SISTEMA MATERIALISTA
definitivo – mar. 1861, p. 113
origem das faculdades e – mar. 1861, p. 123
trabalho e – mar. 1861, p. 124
SISTEMA NERVOSO
ação da música sobre o – set. 1864, p. 352
curas de doenças do – out. 1866, p. 417
fluido magnético e – mar. 1859, p. 115
SISTEMAS
utilidade dos – fev. 1867, p. 65
SISTEMAS CIENTÍFICOS E FILOSÓFICOS
precauções com os – set. 1860, p. 421
SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES
além-túmulo e – jul. 1859, p. 262
condenação dos – jul. 1859, p. 262
preferência por – jul. 1859, p. 262
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SITUAÇÃO ESPIRITUAL
Vauchez e sua – abr. 1865, p. 176
Vignal e – maio 1865, p. 192
SIX NOUVELLES, LES
Maxime Ducamp e – nov. 1859, p. 447
SMITH, ADAM
comunicação do Espírito de – jun. 1860, p. 246
evocação do Espírito de – jun. 1860, p. 247
SOBERANO
Mundo Espiritual e – jun. 1868, p. 249
SOBRE-HUMANO
impropriedade do vocábulo – maio 1867, p. 192
SOBRENATURAL
conceito de – set. 1860, p. 395; jan. 1862, p. 41
ignorância e a crença no – out. 1862, p. 399
magnetismo e Espiritismo e o entendimento do – jan.
1862, p. 47
nada do que acontece é – abr. 1860, p. 197
razão e o – out. 1862, p. 436
vocabulário espírita e insensatez do vocábulo – maio
1867, p. 192
SOBRENATURAL, O
Cristianismo e – dez. 1861, p. 557
Guizot e – dez. 1861, p. 556
SOBREVIVÊNCIA DOS ESPÍRITOS
Manual de Xéfolius, O, e – ago. 1865, p. 330
SOCIEDADE AFRICANA DE ESTUDOS ESPÍRITAS
comunicação espírita da – ago. 1862, p. 323
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oposição à – ago. 1862, p. 327
progresso da – jun. 1862, p. 258; ago. 1862, p. 327
Santo Agostinho e – ago. 1862, p. 325
SOCIEDADE ANÔNIMA DO ESPIRITISMO
constituição da – ago. 1869, p. 324; set. 1869, p. 360
denominação, duração e sede da – ago. 1869, p. 326
distinção entre SPEE e – nov. 1869, p. 448
endereçamento de correspondência e – ago. 1869, p. 354
estatutos da – nov. 1869, p. 447
extensão das operações da – ago. 1869, p. 339
fundação da * e futuro do Espiritismo – set. 1869, p. 363
Grupo de Montauban e – out. 1869, p. 426
Henri Stecki e – out. 1869, p. 426
justificativa para a escolha da sede da – ago. 1869, p. 338
Livraria Espírita e – ago. 1869, p. 334
modelo de subscrição das cartas e – set. 1869, p. 395;
out. 1869, p. 437; nov. 1869, p. 481
objetivo da – set. 1869, p. 364
pedidos de adesão à – set. 1869, p. 361
principais artigos dos estatutos da – ago. 1869, p. 333
reflexões sobre – nov. 1869, p. 446
Saint-Aignan e – out. 1869, p. 426
senhora Allan Kardec e – set. 1869, p. 360
Sociedade de Rouen e – out. 1869, p. 426
SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS DE MARSELHA
Dois Espíritos cegos e – nov. 1869, p. 467
endereço da – jul. 1864, p. 304
importância dos trabalhos da – nov. 1869, p. 467
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SOCIEDADE DOS IRMÃOS BATEDORES
ressuscitação de mortos e – mar. 1863, p. 119
SOCIEDADE DOS TEÓSOFOS
notícia sobre a – out. 1859, p. 411
SOCIEDADE ESPÍRITA
aumento do número de grupos da – jan. 1865, p. 16
condições para formação de uma – jul. 1859, p. 272
escolhos da * numerosa – jan. 1867, p. 26
marcha do Espiritismo e – out. 1865, p. 409
SOCIEDADE ESPÍRITA AFRICANA
envia poesia a Allan Kardec – set. 1862, p. 385
instalação da – ago. 1862, p. 323
SOCIEDADE ESPÍRITA DE BORDEAUX
Allan Kardec na – jul. 1867, p. 271
propagação do Espiritismo e palestras na – jun. 1867,
p. 250
relato de curas na – jun. 1867, p. 251
relatório da – jun. 1867, p. 249
sessão consagrada aos Espíritos obsessores na – jun.
1867, p. 250, 252
sessão de ensaios mediúnicos na – jun. 1867, p. 253
sessão de estudos científicos na – jun. 1867, p. 253
SOCIEDADE ESPÍRITA DE CONSTANTINA ver Sociedade
Africana de Estudos Espíritas
SOCIEDADE ESPÍRITA DE ESPANHA
inauguração da – dez. 1868, p. 540
SOCIEDADE ESPÍRITA DE LYON
pobres e os ricos, Os, e – out. 1861, p. 455
SOCIEDADE ESPÍRITA DE MARENES
discurso do presidente da – jan. 1864, p. 39
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SOCIEDADE ESPÍRITA DE MARSELHA
correspondência da – abr. 1864, p. 156, 157
SOCIEDADE ESPÍRITA DE METZ
Allan Kardec e – out. 1861, p. 463
SOCIEDADE ESPÍRITA DE ORLÉANS
Allan Kardec na – jul. 1867, p. 274
SOCIEDADE ESPÍRITA DE PARIS ver também SPEE
discurso de Levent na – maio 1869, p. 210
Fatos realizados, Os, e – jul. 1863, p. 307
intervenção da – mar. 1863, p. 125
questões religiosas e respostas da – mar. 1863, p. 122
SOCIEDADE ESPÍRITA DE ROUEN
carta de Guilbert, presidente da – maio 1869, p. 220
SOCIEDADE ESPÍRITA DE SAINT-JEAN D’ANGELY
evocações na – nov. 1862, p. 442
SOCIEDADE ESPÍRITA DE TOURS
Allan Kardec na – jul. 1867, p. 274
SOCIEDADE ESPÍRITA DE TURIM
anais da – mar. 1864, p. 131
SOCIEDADE ESPÍRITA DE VIENA
Allan Kardec e – set. 1862, p. 383
Espiritismo na sua expressão mais simples, O, e – jun.
1862, p. 256
SOCIEDADE ESPÍRITA DO MÉXICO
poesias ditadas por Béranger na – jan. 1862, p. 48
SOCIEDADE HUMANA
materialismo e – set. 1863, p. 356
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SOCIEDADE MATERIALISTA
freio moral e – mar. 1861, p. 119
SOCIEDADE MODERNA
regeneração da – set. 1863, p. 356
religião e política na – jun. 1868, p. 259
SOCIEDADE PARISIENSE DE ESTUDOS ESPÍRITAS ver SPEE
SOCIEDADE(S)
benefícios da propagação do Espiritismo para – jan.
1867, p. 41
correntes de idéias da – jan. 1867, p. 20
difusão do Espiritismo nas camadas da – dez.
1865, p. 485
Espiritismo e – ago. 1863, p. 317
Espírito mau acusa a – dez. 1864, p. 516
influência do Espiritismo na – out. 1860, p. 450
influência do Espiritismo sobre as – out. 1869, p. 403
influência moralizadora do Espiritismo sobre a – set.
1862, p. 372
vantagens do Espiritismo sobre a – nov. 1869, p. 478
SOCIETÀ SPIRITISTA DI PALERMO
constituição da – jul. 1863, p. 291
SOCORRO MÚTUO
formação de sociedades de – jul. 1866, p. 275
SÓCRATES
alegoria do Fuso da Necessidade e – set. 1858, p. 371
Alexandre, Platão e – jan. 1859, p. 40
casa de vidro e – jul. 1864, p. 299
Doutrina de Jesus, Platão e – dez. 1863, p. 481
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ingratidão, A, e – mar. 1861, p. 151
Pedro, czar, e reencarnação de – jul. 1869, p. 301
reencarnação de * e o czar Pedro – jul. 1869, p. 301
Ser Supremo e – ago. 1862, p. 349
SÓCRATES E PLATÃO
Allan Kardec e os filósofos – jul. 1858, p. 310
SOFIA DA BAVIERA, RAINHA DA BOÊMIA
João Huss e – set. 1869, p. 370
SOFRIMENTO
anjo da guarda e – mar. 1863, p. 131
aproveitamento no – jul. 1864, p. 298
arrependimento duplica o – dez. 1864, p. 518
aumento do * após a morte – abr. 1865, p. 165
causa do * após a morte – abr. 1865, p. 165
causa do * nos inocentes – jan. 1865, p. 30
causa imaterial do – out. 1867, p. 429
certeza da perpetuidade da vida e – out. 1866, p. 392
corpo físico ameniza – mar. 1858, p. 133
Cristo e – jun. 1863, p. 239
diferença entre * corporal e espiritual – maio 1867, p. 204
duração do – ago. 1867, p. 337
Espiritismo e – dez. 1859, p. 473
faltas e variedades de – fev. 1860, p. 94
gênero de – jan. 1861, p. 45
idéia de perpetuidade do – abr. 1859, p. 135
idéias materialistas e – fev. 1861, p. 92
inveja leva o Espírito ao – dez. 1860, p. 549
João Gaspar Lavater e – abr. 1868, p. 150
livre-arbítrio e – dez. 1858, p. 504; set. 1867, p. 372
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luta contra o bem gera – dez. 1860, p. 551
mal e – ago. 1863, p. 324
Mundo Espiritual e – jun. 1868, p. 246
oração e – dez. 1859, p. 472
previsão do fim do – dez. 1858, p. 504
questionamentos sobre – mar. 1864, p. 96
razões do * dos animais – mar. 1864, p. 97
SOFRIMENTO DOS ESPÍRITOS
deduções de Allan Kardec sobre – dez. 1858, p. 499
SOFRIMENTO FÍSICO
Espíritos inferiores e – jun. 1861, p. 281
oração e alívio do – jan. 1866, p. 20
SOFRIMENTOS INDIVIDUAIS
causa dos – out. 1869, p. 397
SOFRIMENTOS VOLUNTÁRIOS
valor que têm os – maio 1860, p. 224
SOL
Arago e a tese das manchas do – set. 1860, p. 420
habitação no – jun. 1859, p. 237
SOLIDARIEDADE
almas distintas e a prática da – jun. 1868, p. 266
base da fraternidade – dez. 1864, p. 478
busca da felicidade e – mar. 1867, p. 131
caridade e – ago. 1865, p. 336
conseqüências da – fev. 1865, p. 56; ago. 1865, p. 336
demonstração da * entre geração atual e anteriores –
out. 1869, p. 404
Doutrina Espírita e – abr. 1859, p. 169
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Espiritismo, materialismo e – out. 1869, p. 401
estabelecimento da – mar. 1865, p. 105
harmonia entre os homens e – out. 1868, p. 434
infelizes e a prática da – ago. 1858, p. 336
Jesus e a lei de – ago. 1865, p. 336
mundos e – fev. 1859, p. 79
mundos material e espiritual e – maio 1868, p. 197
reinado da – out. 1869, p. 402
utilidade da – out. 1869, p. 399
SOLIDARIEDADE DAS RAÇAS
crença na – out. 1869, p. 424
SOLIDARIEDADE UNIVERSAL
comuna de Koenigsfeld e exemplo de – jul. 1865, p. 290
Exposição Francesa de 1867 e – dez. 1867, p. 525
leis da natureza e – fev. 1861, p. 86
SOLIDARIEDADE UNIVERSAL, A
lei do progresso e – dez. 1869, p. 517
SONAMBULISMO
alma e – ago. 1863, p. 319
Buchner e – set. 1867, p. 399
busca de tesouros perdidos pelo – dez. 1864, p. 527
características do – jul. 1865, p. 284
categorias de – jun. 1869, p. 242; jul. 1869, p. 277
Chavée e – jun. 1868, p. 257
comprovação da existência da alma pelo – out.
1868, p. 410
consciência do médium no estado de – jun. 1858, p. 263
considerações psíquicas sobre – out. 1868, p. 410
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convulsionários de Saint-Médard e – nov. 1859, p. 458
Courtois e suas dúvidas sobre – ago. 1860, p. 371
cura e – ago. 1862, p. 317
dualidade do homem provada pelo – jul. 1863, p. 271
emancipação da alma e – jul. 1865, p. 281
Espiritismo e – jul. 1868, p. 302
êxtase e – nov. 1866, p. 457, 460
fenômenos espíritas e – jan. 1858, p. 22
frenologia e – set. 1865, p. 373
Henri Martin e – jun. 1858, p. 270
Igreja reconhece o fenômeno do – out. 1858, p. 421
influência de pensamento estranho no – nov.
1858, p. 472
influência do * na ação do Espírito – set. 1865, p. 356
lucidez e – jan. 1858, p. 48
magnetização provoca – dez. 1858, p. 493
mediunidade e – maio 1859, p. 203
N. G. Bach e – set. 1865, p. 369
passes magnéticos e – out. 1859, p. 388
Philippine Senger e – jun. 1858, p. 253
preconceito e – out. 1858, p. 420
reencarnação e – jul. 1863, p. 272
uso prático do – nov. 1858, p. 473, 474
SONAMBULISMO ESPONTÂNEO
características do – nov. 1866, p. 455
delicadeza do fenômeno de – nov. 1866, p. 456
mediunidade vidente e – ago. 1867, p. 344
SONAMBULISMO EXTÁTICO
características do – out. 1866, p. 400
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SONAMBULISMO MEDIÚNICO
exemplo de fenômeno de – nov. 1866, p. 458
Morin e – nov. 1866, p. 449
objetivo dos fenômenos de – nov. 1866, p. 458
utilidade especial do – nov. 1866, p. 459
SONAMBULISMO NATURAL
ação do pensamento no – jun. 1869, p. 242
conceito de – jun. 1869, p. 242
fenômenos bizarros e – ago. 1861, p. 335
Júlia e – dez. 1863, p. 501
SONÂMBULO FLUÍDICO
características do – jun. 1869, p. 246; jul. 1869, p. 277
SONÂMBULO INSPIRADO
características do – jun. 1869, p. 243, 244; jul.
1869, p. 277
SONÂMBULO NATURAL
características do – jun. 1869, p. 242; jul. 1869, p. 277
magnetizador e – jun. 1869, p. 242
verdadeiro inspirado e – jun. 1869, p. 242
SONÂMBULO(S)
ação despertadora do magnetismo no – jun. 1869, p. 243
afinidade entre * e consulente – jul. 1869, p. 278
atividades dos – mar. 1859, p. 113
características do – abr. 1859, p. 168; abr. 1861, p. 197;
ago. 1861, p. 337; set. 1861, p. 401; jul. 1863, p. 273;
jun. 1869, p. 243
defeitos no – mar. 1859, p. 115
desdobramento e atuação de um – fev. 1866, p. 81
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Espírito elevado e bom – mar. 1859, p. 112
fluido magnético e – mar. 1859, p. 113
idéia de sono e – jul. 1859, p. 277
medicamentos prescritos e – mar. 1859, p. 113
médiuns e – abr. 1859, p. 168; maio 1859, p. 203
qualidades morais no – mar. 1859, p. 115
seqüência dos procedimentos do – set. 1865, p. 370
superioridade dos – mar. 1859, p. 113
tipos de – fev. 1869, p. 89
transfiguração e – mar. 1859, p. 97
uso da faculdade de – mar. 1859, p. 113
vida do * durante o sonho – jun. 1869, p. 242
vigília e – mar. 1859, p. 112
SONHO DE BACH
comunicação escrita da Sra.Delanne e – jul. 1865, p. 273
SONHO(S)
Allan Kardec interpreta um – set. 1866, p. 380
Allan Kardec relata um – jun. 1866, p. 235
aparição de um filho vivo à sua mãe em – mar.
1869, p. 113
características do * espiritual – ago. 1869, p. 346
categorias dos – jul. 1865, p. 283
causa da bizarrice do – jun. 1866, p. 236
causas da interdição de lembrar do – ago. 1866, p. 332
Ciência e causa espiritual dos – jul. 1865, p. 281
conceito de – dez. 1858, p. 508
continuidade da vida e o – out. 1868, p. 407
desejos, sentimentos e – out. 1868, p. 407
emancipação da alma e – jul. 1865, p. 281
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Espiritismo e explicação dos – jul. 1865, p. 281
Espírito em * pede missa – ago. 1860, p. 370
Espíritos encarnados que aparecem no – jun.
1866, p. 237
estado de espírito e natureza do – jun. 1866, p. 236
fadiga após o – jan. 1860, p. 35
Figaro relata um * premonitório – maio 1868, p. 219
imaginação do homem e – ago. 1863, p. 321
importância da alma nos – jul. 1865, p. 281
indiferença da Ciência sobre o – jul. 1865, p. 281
lembrança de vidas passadas em – jul. 1860, p. 307
marido mata a esposa durante o – set. 1866, p. 377
natureza da doença e – jun. 1866, p. 236
pressentimentos e – mar. 1860, p. 135
recém-desencarnado pensa que tudo é – dez.
1858, p. 492
sensações do Espírito julgando-se em – fev. 1869, p. 75
sintomas de * no cão – set. 1865, p. 362
sonambulismo e – mar. 1859, p. 112
sonambulismo natural e – jun. 1869, p. 242
sono e – dez. 1858, p. 507
teoria dos – jul. 1865, p. 281, 282
variedade dos – jul. 1865, p. 282
vida do sonâmbulo durante o – jun. 1869, p. 242
SONHOS INCONSCIENTES
sensação de felicidade e – jul. 1865, p. 284
SONO
ação dos Espíritos no – set. 1859, p. 368
atividade do Espírito no – jan. 1859, p. 19
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Cailleux esclarece sobre o * espiritual – jun. 1866, p. 239
causas do * durante o estudo do Espiritismo – maio
1868, p. 204
comprovação da existência da alma e o – out.
1868, p. 407
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
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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
aparições e – fev. 1859, p. 62
assistência social e a – set. 1860, p. 384
atuação de Allan Kardec na – jun. 1862, p. 237
aviso da – jan. 1859, p. 50
balanço financeiro da – jun. 1862, p. 238
boletim da – jul. 1859, p. 274; ago. 1859, p. 333; out.
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1859, p. 399; dez. 1859, p. 515; jan. 1860, p. 54; fev.
1860, p. 61; mar. 1860, p. 109; abr. 1860, p. 157; maio
1860, p. 199; jun. 1860, p. 243; jul. 1860, p. 289; ago.
1860, p. 333; set. 1860, p. 381; nov. 1860, p. 483; dez.
1860, p. 527; jan. 1861, p. 15; fev. 1861, p. 61
características da – out. 1865, p. 409
características humanas da – ago. 1860, p. 340
caráter do regimento da – abr. 1860, p. 162
caráter filosófico da – jul. 1863, p. 275
carta à – ago. 1859, p. 297
carta da * a Prévost – out. 1863, p. 414
causa da ascendência da – maio 1864, p. 193
comportamento da – out. 1859, p. 398; nov. 1865, p. 437
composição da – out. 1863, p. 402
comunicações na – jul. 1859, p. 261; dez. 1859, p. 502,
515, 518, 520, 524, 530; jan. 1861, p. 15
condições para admissão na – dez. 1859, p. 522, 527
constituição social da – jun. 1862, p. 229
correspondentes da – jun. 1862, p. 232
crescimento das atividades da – jun. 1862, p. 237
critério de admissão na – jul. 1859, p. 258
curiosos e – jul. 1859, p. 260
demissão de Malet, presidente – set. 1869, p. 394
dificuldade de acesso à – maio 1861, p. 204
discurso de Allan Kardec na – maio 1861, p. 199; jun.
1862, p. 227; maio 1864, p. 192
discurso de encerramento – jul. 1859, p. 255
discurso do novo presidente da – maio 1869, p. 213
distinção entre Sociedade Anônima do Espiritismo e –
nov. 1869, p. 448
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ditados espontâneos na – fev. 1861, p. 98
divergência entre os membros da – set. 1860, p. 425
donativo em dinheiro para – jun. 1862, p. 236
ensinos espontâneos dos Espíritos na – jan. 1861, p. 55
Espíritos convidados – nov. 1868, p. 476
Espíritos mistificadores e – jul. 1859, p. 266
Espíritos presentes na reunião da – jun. 1862, p. 245
estudos na – dez. 1859, p. 517, 519, 523, 521, 525,
527, 530
evocações na – jan. 1859, p. 32; jan. 1860, p. 54
experimentações e – jul. 1859, p. 261
faz subscrição a favor dos inundados – nov. 1866, p. 472
fenômenos excêntricos na sessão da – nov. 1866, p. 449
férias da – set. 1862, p. 391; ago. 1864, p. 345
finalidade da – jun. 1862, p. 229
fundação da – maio 1858, p. 233; jun. 1865, p. 249
grupos espíritas e as relações com – jun. 1862, p. 231
homenagens póstumas a Didier pela – jan. 1866, p. 26
identificação de Espíritos presentes na reunião da –
mar. 1862, p. 112
importância da – jul. 1859, p. 257
Louquinho de Bayonne, O, e – jan. 1859, p. 32
Malet, novo presidente da – maio 1869, p. 212
matérias da – nov. 1859, p. 460
membro honorário da – out. 1862, p. 416
metempsicose e – dez. 1859, p. 481
missão dos membros da – nov. 1865, p. 437
missão e objetivo da – maio 1864, p. 195
modificações no regulamento da – abr. 1860, p. 160
movimento espírita e – maio 1864, p. 196
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música espírita, A, e – jan. 1869, p. 53
nova diretoria da – maio 1869, p. 212
nova sede da – maio 1860, p. 201
objetivo e tendências da – jul. 1863, p. 279
objetivos da – maio 1859, p. 207; jul. 1859, p. 267; ago.
1859, p. 334; dez. 1859, p. 518; set. 1860, p. 390, 392;
dez. 1861, p. 544; jun. 1862, p. 229
observações sobre – jun. 1863, p. 249
origem da – jul. 1859, p. 255
panorama espiritual da – nov. 1866, p. 450
papel da – dez. 1861, p. 545; jan. 1862, p. 36; nov.
1862, p. 477
papel da * no movimento espírita – abr. 1860, p. 161
participantes das sessões da – set. 1858, p. 369
pedido de admissão à – jul. 1863, p. 275, 277
perigosos inimigos da – maio 1861, p. 205
posição da * frente ao movimento espírita – maio
1864, p. 196
posição moral da – maio 1864, p. 197
presença do Espírito de Didier – fev. 1866, p. 80
princípios da – jul. 1859, p. 274; jun. 1862, p. 230
progressos alcançados pela – jun. 1862, p. 232
propagação da idéias na – jul. 1859, p. 258
quadro mediúnico da – jun. 1862, p. 233
recusa ditados de Espíritos suspeitos – set. 1860, p. 382
reflexões sobre – nov. 1869, p. 446
registro da – jul. 1859, p. 284
regularidade das sessões da – set. 1860, p. 425
relatórios diversos da – fev. 1861, p. 62
resumo histórico da – abr. 1860, p. 163
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reunião com poucos médiuns na – nov. 1868, p. 476;
dez. 1868, p. 497
São Luís, mentor da – mar. 1859, p. 97; jul. 1859, p. 284;
dez. 1859, p. 524; dez. 1863, p. 512; jun. 1865, p. 250
sede própria da – jun. 1865, p. 221
sessão comemorativa do Dia dos mortos na – dez.
1868, p. 483
sessão geral da – dez. 1864, p. 510
sexto aniversário da – maio 1864, p. 192
sinal de prosperidade da – maio 1864, p. 192
situação financeira da – jun. 1862, p. 235
supervisão espiritual da – jun. 1862, p. 258
suspensão das sessões na – ago. 1861, p. 333
término do ano social na – out. 1867, p. 439
trabalhos da – mar. 1859, p. 102
três tipos, Os, ditado e – fev. 1861, p. 102
três tipos, Os, ditado, e – jan. 1861, p. 55
verdade histórica do Espiritismo e – maio 1864, p. 199
vicissitudes da – jun. 1862, p. 227
SPIRITUALISTE DE LA NOUVELLE-ORLEANS
dados sobre o Padre Ambrósio e – jul. 1858, p. 299
SQUIRE, MÉDIUM
deslocamento de objetos e – fev. 1861, p. 66
SRa L...
mistificação e carta de – ago. 1859, p. 337
STABAT MATER, POEMA
canto dos anjos e – fev. 1869, p. 86
Pergolesi, artista, e – fev. 1869, p. 86
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STAËL (ESPÍRITO)
Aurora dos novos dias, A, e – ago. 1861, p. 375
STAËL, MADAME
palavras de consolação por – nov. 1858, p. 465
virilidade de – nov. 1858, p. 466
STECKI, HENRI
Espiritismo na Bíblia, O, de – nov. 1868, p. 479
SUBJUGAÇÃO
casos de – out. 1858, p. 409; fev. 1863, p. 59
Júlia e – dez. 1863, p. 503
SUBSCRIÇÃO
vítimas da cólera em Lyon e – dez. 1865, p. 474
SUBSCRIÇÃO EM FAVOR DOS OPERÁRIOS DE ROUEN
Allan Kardec e – jan. 1863, p. 55
SUBSCRIÇÃO RUANESA
Allan Kardec e – mar. 1863, p. 143
encerramento da – abr. 1863, p. 186
SUBSTÂNCIAS ESPIRITUAIS
Tales de Mileto, Pitágoras e as – jan. 1868, p. 33
SUE, EUGÈNE
Fé druídica e – set. 1868, p. 390
SUICIDA
dificuldade de escrever a palavra Deus – ago. 1860, p. 368
entrevista com o Espírito – set. 1858, p. 398
evocação do * da Samaritana – jun. 1858, p. 259
falta de esperança no – jun. 1858, p. 262
fixação mental e – jun. 1858, p. 261
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Igreja e – jul. 1862, p. 293, nota
influência espiritual superior e – nov. 1858, p. 456
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.
1862, p. 282, 298; abr. 1863, p. 172; nov. 1864, p. 465;
ago. 1865, p. 307; abr. 1868, p. 170
estatística de * na França – jul. 1862, p. 276
estímulo ao * pelo exemplo – jul. 1862, p. 279
falsamente atribuído ao Espiritismo – set. 1864, p. 385;
nov. 1864, p. 463
incredulidade e – jul. 1862, p. 281
indulgência pelo motivo do – ago. 1860, p. 367
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instinto de conservação e – jul. 1862, p. 277
intenção atenua a culpa pelo – ago. 1860, p. 369
jovem comete – set. 1864, p. 385
julgamento de Deus sobre – maio 1862, p. 215
leitura de O Livro dos Espíritos evita – set. 1862, p. 374
leitura de romances e – maio 1865, p. 204
livre-arbítrio e – abr. 1861, p. 184
livre-arbítrio e culpabilidade no – nov. 1858, p. 456
morte acidental e – jun. 1858, p. 262
motivo do * atenua o sofrimento do Espírito – maio
1862, p. 214
motivos pessoais do – jul. 1862, p. 279
mulher rouba um pão e comete – maio 1862, p. 213
praticado por amor – set. 1858, p. 396
problemas morais e – nov. 1858, p. 455
provação e tendência ao – jul. 1862, p. 284
publicidade encoraja a prática do – jul. 1862, p. 280
sinais dos tempos e aumento do – out. 1866, p. 405
sucumbência de prova e – set. 1858, p. 398
transtorno cerebral e – jun. 1860, p. 277
verdadeiras causas do – abr. 1863, p. 175
SUICÍDIO DE UM ATEU, O
J. B. de... e – fev. 1861, p. 89
SUICÍDIO DOS ANIMAIS
registros de casos de – fev. 1867, p. 81
SULTÃO
eunucos e – fev. 1859, p. 84
Noureddin e – jan. 1859, p. 43, 48; fev. 1859, p. 82
Ozara e – jan. 1859, p. 48
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SUPERIORIDADE DOS ESPÍRITOS
natureza da – abr. 1866, p. 147
SUPERSTIÇÃO
aparição e – jan. 1859, p. 18
desaparecimento da – jan. 1859, p. 18
destruição da – jan. 1859, p. 18
Espiritismo e – jan. 1859, p. 18
Espiritismo e justo valor da – abr. 1865, p. 157
filosofia do século XVIII e – set. 1860, p. 413
fonte da – jan. 1859, p. 18
ignorância das leis naturais e – set. 1860, p. 404
isenção do serviço militar e – maio 1860, p. 234
mediunidade curadora ajuda combater a – nov.
1866, p. 466
modos de combater a – mar. 1858, p. 89
oração e – jan. 1866, p. 19
prática do Espiritismo e – abr. 1858, p. 154
tipos de – jan. 1859, p. 18
SURA
aparições e – mar. 1859, p. 127
Plínio, o moço, e – mar. 1859, p. 127
SURATAS DO ALCORÃO
origem das – ago. 1866, p. 315
SURDA-MUDA
Espírito de * comunica-se normalmente – mar.
1860, p. 143
SURDEZ
Espírito e – mar. 1860, p. 145
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fenômeno mediúnico e – jun. 1858, p. 250
príncipe de Hohenlohe cura – dez. 1866, p. 497
Thilorier e sua – set. 1860, p. 419
SURDO-MUDO
causa da enfermidade dos – jan. 1865, p. 40
evocação de um * encarnado – jan. 1865, p. 38
SUSCEPTIBILIDADE DOS ESPÍRITOS
dignidade e – nov. 1860, p. 495
SWEDENBORG, EMMANUEL
Arcanos de – mar. 1862, p. 106
biografia de – nov. 1859, p. 438
comunicação de – nov. 1859, p. 444
contestação à autoridade de – mar. 1862, p. 107
Deus e – nov. 1859, p. 445
doutrina de – nov. 1859, p. 437, 439
doutrina de Privat e – dez. 1859, p. 487
Doutrina Espírita e – nov. 1859, p. 447
equívoco de – nov. 1859, p. 441
Espiritismo e – ago. 1863, p. 316
evocação de – out. 1859, p. 407, 409; nov. 1859, p. 445
história da vida de – nov. 1859, p. 443
história do Espiritismo e – nov. 1859, p. 444
Luísa Ulrica, rainha, e – nov. 1859, p. 442, 446
mundo dos Espíritos e – nov. 1859, p. 440
obras de – nov. 1859, p. 437
primeira revelação de – nov. 1859, p. 438, 445
princípio da doutrina de – nov. 1859, p. 446
retratação de – nov. 1859, p. 443
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T
TABACO E A LOUCURA, O
Espiritismo e – maio 1865, p. 202
TABLEAU DE PARIS
Mercier e – out. 1859, p. 400
TALES DE MILETO
substâncias espirituais e – jan. 1868, p. 33
TALISMÃ
evocação dos Espíritos com uso de – set. 1858, p. 393
origens da crença no – set. 1858, p. 394
São Luís e o poder do – set. 1858, p. 395
TAMBOR DE BERESINA
conversas familiares de além-túmulo e – jul. 1858, p. 287
TANAPLE
discurso de – fev. 1859, p. 85
TANGIBILIDADE
aparição com – dez. 1858, p. 496
caso de aparição e – dez. 1858, p. 486
perispírito e – out. 1859, p. 396
TAO
naturezas de – out. 1868, p. 413
significado da palavra – out. 1868, p. 413
TARRAGON, L. DE
cura por um Espírito e – fev. 1863, p. 95
TARTUFO
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Gérard de Nerval (Espírito) e – fev. 1861, p. 104
TÁTICA DOS ESPÍRITOS
germinação das idéias espíritas e – dez. 1869, p. 483
popularização das idéias espíritas e – dez. 1869, p. 484
TAUMATURGO
conceito de – dez. 1867, p. 513
espíritas e – set. 1869, p. 357
Espiritismo e – nov. 1867, p. 457
TEAR MECÂNICO
aperfeiçoamento do – mar. 1864, p. 124
TEATRO
idéias espíritas no – jul. 1868, p. 303
TELÉGRAFO CELESTE
brochura sobre magnetismo – dez. 1858, p. 525
TELEPATIA
encarnado e desencarnado se comunicam por – out.
1862, p. 424
TEMPESTADE
batalha de Solferino e – set. 1859, p. 364
TEMPESTADE DE SOLFERINO
finalidade da – set. 1859, p. 375
TEMPESTADE EM ALTO MAR
capitão do navio é avisado mediunicamente de uma –
set. 1862, p. 378
TEMPLOS RELIGIOSOS
expressão do pensamento e – abr. 1864, p. 164
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TEMPO
data dos acontecimentos e relatividade do – jul.
1868, p. 276
Espírito e noção de – mar. 1858, p. 97
espiritualização e unidade do – maio 1864, p. 182
TEMPO PERDIDO
responsabilidade do Espírito pelo – nov. 1860, p. 508
TEMPO, O
bons Espíritos e – jun. 1861, p. 281
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
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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
564

revista inidice revista 26-03-08.qxp

25/8/2009

13:35

Page 565

Í NDI CE G ERAL

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
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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

DEUS, A
Camille Flammarion e – out. 1863, p. 429
DE

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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