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1) Kardec cogita que “Espíritos Superiores” poderiam ser substituídos por 

aqueles que tivessem boas intenções e desejo de progredir: 

(  X  ) VERDADEIRO – “O livro dos Médiuns”, Cap. XXIV, item 10. 

(      ) FALSO 

 

2) Em que livro, capítulo e item, Kardec enumera os tipos e a ordem de 

atividades a seguir em uma reunião espírita? (DICA PRECIOSA: são quatro 

os tipos de atividades) 

RESPOSTA: “O livro dos Médiuns”, Cap. XIX, item 345. 

 



3) Kardec afirma, em relação ao pós-morte de Jesus de Nazaré, que o 

desaparecimento do seu corpo físico teria uma “causa desconhecida” e, 

em geral, somente seriam possíveis opiniões pessoais. Em que livro e em 

que parte (capítulo, item) está dito isto? 

RESPOSTA: “A Gênese”, Cap. XV, item 67. 

 

4) As Leis Espirituais, conforme a Doutrina dos Espíritos, tiveram três 

momentos de divulgação, compreendendo, em primeiro plano, as Leis 

Mosaicas (Moisés), depois a Lei do Amor (Jesus de Nazaré) e, por fim, as 

Leis Divinas ou Naturais (Espiritismo – Kardec). Mesmo assim, Kardec trata 

as primeiras com bastante severidade, em face do nível embrutecido das 

pessoas daquele tempo. Ele, inclusive, utiliza um adjetivo forte para 

denominar as leis de Moisés. Que adjetivo é esse? 

RESPOSTA: “Draconiana”. “O Céu e o Inferno”, Cap. VII, item I (p. 114, da 

edição FEAL). 

 

5) Qual foi a última vontade manifesta de Kardec, antes de morrer, que, 

obviamente, ele não pôde realizar nem ver efetivada quando encarnado, 

mas que Amélie fez questão de concretizar? Quando isto teria ocorrido? 

RESPOSTA: A inauguração da Livraria Espírita, em 1º de abril de 1869 (“O 

principiante espírita”. Biografia de Kardec. Júlio Abreu Filho. Ed. 

Pensamento. Página 30). 

 

6) Kardec, em seus apontamentos, informou que estaria trabalhando em 

um projeto de natureza assistencial, mas que tal não foi inaugurado. Que 

projeto era esse? 

RESPOSTA: A construção de seis casinhas destinadas para o asilo de velhos 

espíritas, na Avenida Ségur (“O principiante espírita”. Biografia de Kardec. 

Júlio Abreu Filho. Ed. Pensamento. Página 30). 

 

 



7) Kardec possuía um carinho especial pela “Revue Spirite”, em face desta 

conter o relato e a apresentação de fatos, de modo a formar, em termos de 

sua coleção completa, como ele mesmo afirmou, um repertório 

completíssimo. Neste particular, o do repertório, ele informou possuir um 

tríplice alcance. Quais, seriam, então, os três pontos de alcance da Revue?  

RESPOSTA: Histórico, Dogmático e Crítico (“Instruções Práticas sobre as 

Manifestações Espíritas”. Introdução. Último parágrafo. Página 10). 

 

8) Emancipação da alma é erroneamente chamada de desdobramento. 

Como ela se processa? E quais suas correlações fenomênicas? 

RESPOSTA: O Espírito quando encarnado, tem sua alma presa à matéria, 

porém a alma pode se libertar, parcial e momentaneamente do corpo, isso 

é o que chamamos de emancipação da alma. A emancipação da alma pode 

ocorrer em diversos momentos conforme disposto nas questões 400 a 455, 

de “O livro dos Espíritos”, Parte segunda, “Do mundo espírita ou mundo dos 

Espíritos”, Capítulo VIII, “Da emancipação da alma”. 

 

9) O que são poros perispiríticos? 

RESPOSTA: Kardec ao final do item 18 cita os poros perispiríticos que 

possuem a função de absorver os fluidos espirituais sejam eles de boa ou 

má origem, influenciando assim o corpo material, conforme os itens 17, 18 

e 19 de “A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo”, “Os 

milagres”, Capítulo XIV, “Os fluidos”, “Natureza e propriedade dos fluidos, 

Qualidade dos fluidos”. 

 

10) Quando se evoca um Espírito é necessário provoca-lo? 

RESPOSTA: Kardec cita que não provoca-lo seria um erro, conforme item 

287, de “O Livro dos Espíritos”, Segunda Parte, Capítulo XXVI, “Perguntas 

que se pode fazer”. 

 

*** 

 



Nota do ECK: O presente Quiz foi concebido como forma a incentivar o 

estudo e a pesquisa nas obras fundamentais do Espiritismo, que 

compreendem um conjunto de 32 (trinta e duas). 

Caso você tenha alguma dúvida, alguma correção ou observação sobre as 

questões e as respostas aqui apresentadas, entre em contato conosco pelo 

mail (contato@comkardec.net.br). 

Adiante, o ECK estará realizando outras atividades. Acompanhe nossas 

realizações pela webpage (www.comkardec.net.br). 

 

 


