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    VVVVOCABULÁRIO     
  
  

“O hábito de ler facilita a compreensão e desenvolve o raciocínio”   

 
 

                        Aqui você encontrará o significado das palavras usualmente empregadas no 
estudo e aprendizado da Doutrina Espírita, e, também, em outras religiões. 
 
  

      A 
1. Abismo = Lugar íngreme; despenhadeiro. Em sentido figurado, o inferno, o último degrau, 
situação moral difícil. 
2. Aborto  = Em Espiritismo, é uma existência nula a recomeçar, com consequências graves1. 
3. Acaso = Acontecimento casual. Em Espiritismo o acaso não existe; para tudo há uma 
ordem de acontecimentos. Ex: Os Espíritos dizem que ... o acaso é nada2.    
4. Ação = Ato ou efeito de agir. 
5. Ação de graças = Ato litúrgico de igrejas cristãs, com o intento de louvar a Deus. Ato de 
piedade, devoção ou louvor a Deus ou aos santos, a um benefício ou gratidão. 
6. Ação e reação = Maneira de identificar posições e situações na vida atual, com ligação 
pretérita e futura, partindo do princípio de que, para toda ação, há uma reação correspondente. 
7. Acrisolamento = Purificação espiritual. 
8. Acrisolar  = Tirar as impurezas; purificar no crisol3.  
9. Adonai = Deus. Um dos nomes da divindade, entre os hebreus. 
10. Adoração = Ato ou efeito de adorar. 
11. Adorar  = Prestar culto ou venerar, alguém ou algo. 

                                                 
1 O Livro dos Espíritos - Questões nº. 357 e 358. 
2 O Livro dos Espíritos  – Questão nº 8 e O consolador, questão nº 186.   
3 Crisol: Recipiente utilizado para misturar ou fundir substâncias; cadinho. 
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12. Aeróbus = Carro aéreo que seria na Terra um grande funicular, isto é, que tem a forma de 
corda ou cordão. Sistema de transporte cuja tração é feita por cabos4.   
13. Afetividade = Capacidade fácil de reagir aos sentimentos. 
14. Afeto = Sentimento terno por uma pessoa ou um animal; afeição, afinidade. 
15. Afinidade = Afeição. Ter semelhança de gostos, sentimentos, interesses, etc... 
16. Aflição = Agonia, atribulação, angústia, sofrimento. Ex: A aflição é justa, pois se Deus é 
justo a aflição também é justa.  
17. Aforismo = Máxima ou sentença, cujo sentimento é expresso em poucas palavras. 
18. Ágape = Festa do amor cristão, em referência à Ceia do Senhor. 
19. Agênere = Variedade de aparição tangível; estado de certos espíritos que podem revestir, 
momentaneamente, as formas de uma pessoa viva, ao ponto de fazer completa ilusão5.   
20. Agonia = Aflição ou sofrimento agudo, acentuado, podendo ser físico ou moral.  
21. Água fluidificada = Termo empregado no Espiritismo. É quando está impregnada de 
fluidos. A água é dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É como que a base pura em que 
a medicação do Céu pode ser impressa através dos recursos substanciais de assistência ao corpo e 
à alma, embora em processo invisível aos olhos por mortais6. Para os católicos é a água benta. 
22. Água magnetizada = É a água provida apenas de fluidos magnéticos, sem o concurso da 
espiritualidade. 
23. Água viva = Metáfora utilizada por Jesus para dizer que aquele que bebesse de sua fonte, 
ou seja, que seguisse seus ensinamentos, nunca mais teria sede, equivalendo dizer que estariam 
no caminho seguro, sem qualquer outra necessidade7. 
24. Alá = Ou Allah, é a palavra árabe usada para designar Deus. 
25. Alaúde = Antigo instrumento de cordas dedilhadas, de origem árabe. 
26. Alcorão = Ou Corão. Livro que contém a doutrina de Maomé (570-632), fundador do 
islamismo, a religião muçulmana. Ver Corão, nº 225. 
27. Allah = Ou Al, é a palavra árabe usada para designar Deus. 
28. Allan Kardec = Codificador da Doutrina Espírita, pseudônimo adotado por Hippolyte 
Léon Denizard Rivail, nascido na cidade de Lyon-França (1804-1869). 
29. Alegoria = Modo de expressão ou interpretação usado no âmbito artístico ou cultural, que 
consiste em representar ideias, pensamentos ou qualidades, sob formas figuradas (não 
necessariamente fiel). 
30. Alfa  = Nome da primeira letra grega; refere-se ao princípio das coisas. Ex: O alfa e o 
ômega: o princípio e o fim. 
31. Aliança = Pacto. No Antigo Testamento as alianças com Deus eram constantes.  
32. Alívio  = Ato ou efeito de aliviar; diminuir a carga ou o peso. 
33. Alma = Antes de se unir ao corpo a Alma é um ser inteligente que povoa o mundo invisível 
e que reveste, temporariamente, um corpo carnal para se purificar e se esclarecer. Alma e 
Espírito se equivalem, são sinônimos. Porém, para efeito de estudo, dá-se o nome de Alma ao 
encarnado, e Espírito ao desencarnado8.   
34. Alma decaída = Ou anjos decaídos, é apenas uma alegoria que descreve a situação de 
espíritos que decidiram, pelo uso do livro-arbítrio, dar vazão ao orgulho e ao egoísmo, pais de 
todos os males morais. 
35. Alma gêmea = Diz-se alma-gêmea, quando a identificação dos sentimentos é acentuada. 

                                                 
4 Nosso lar, Cap. 10. 
5 O Livro dos Médiuns -  Cap. XXXII – Vocabulário Espírita. 
6 Segue-me.  
7 João, 4, 6-15 
8 O Livro dos Espíritos -  Questão nº 134. 
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36. Alma espírita = Que pertence à espécie humana. Forma de identificar o princípio da 
individualidade depois da morte9.  
37. Alma intelectual = Forma empregada para identificar o princípio da inteligência10.   
38. Alma universal = Nome que certos filósofos dão ao princípio da vida e à inteligência.  
39. Alma vital  = Princípio vital individualizado. Designação comum a todos os seres 
orgânicos: plantas, animais e homens(9).   
40. Alucinação = Ilusão de uma pessoa que crê ter percepções que realmente não tem. Ato ou 
efeito de perder momentaneamente a razão, o entendimento. Insanidade mental; desvario, 
loucura. 
41. Ambição = Forte desejo de poder ou riqueza, honras ou glórias; cobiça. 
42. Anglicanismo = Teve início em 1562, na Inglaterra, dentro do processo da Reforma 
iniciado por Lutero, que resultou nos protestantes, assim conhecidos os que se levantaram contra 
os conceitos da época adotados pelo catolicismo. O rei ou a rainha desse país é o chefe da Igreja 
anglicana, que mantém semelhança com o catolicismo, particularmente a hierarquia. 
43. Amém = Ou assim seja. De origem hebraica, que significa uma afirmação ou adesão. É 
empregada em orações no cristianismo, no judaísmo e no islamismo. 
44. Amnésia = Perda parcial ou total da memória. 
45. Amor  = Afeição fraterna profunda. Ex: Se o amor é o laço que reúne as almas nas alegrias, 
o ódio é a algema dos forçados, que os prende reciprocamente no cárcere da desventura11. 
46. Amuleto = Objeto, fórmula escrita ou figura (medalha, figa, etc) que alguém guarda 
consigo e que se lhe atribuem virtudes sobrenaturais de defesa contra desgraças, doenças, 
feitiços, malefícios, etc. 
47. Anátema = Sentença de maldição que expulsa alguém da igreja; que excomunga. De 
origem eclesiástica, refere-se à maldição e, conforme entendimento, a pessoa que recebeu um 
anátema não entra na casa de Deus. Ver Eclesiástica, nº 312. 
48. Anatematizar = Condenar com anátema, amaldiçoar. 
49. Angelitude = Estado ou condição de anjo.  Em época recuada entendia-se como possível a 
existência de anjo bom e anjo mau. Porém, considerando a condição de angelitude de quem o 
tem, trata-se da bondade explícita e não da personificação do mal. 
50. Anímico = Da própria alma, pessoal. 
51. Animismo = Manifestação cognitiva, isto é, exposição do próprio médium que exterioriza 
seu inconsciente. Pode ser produzido por uma ação inconsciente do homem vivo. Muito comum 
no exercício da mediunidade. 
52. Anjo  = Tanto pode ser bom como mau. Tomado no bom entendimento, é o espírito puro 
que se acha no mais alto grau da escala e reúne todas as perfeições12. Ver Anjo guardião, nº 55. 
53. Anjo da guarda = É o que se chama de espírito protetor, sempre de ordem mais elevada 
que o protegido. 
54. Anjos decaídos = Ou almas decaídas, é apenas uma alegoria que descreve a situação de 
espíritos que decidiram, pelo uso do livro-arbítrio, dar vazão ao orgulho e ao egoísmo, pais de 
todos os males morais. 
55. Anjo guardião = É o espírito protetor de ordem mais elevada que o protegido, incumbido 
de acompanhar, na Terra, a trajetória daquele que está encarnado, desde o seu nascimento, 
podendo, também, chamar-se espírito protetor ou bom gênio13. Ver Anjo da guarda, nº 53. 
56. Antena = Ou antena psíquica. Percepção. Em Espiritismo, é a propriedade de captação  
receptora do médium. 

                                                 
9 O Livro dos Espíritos – Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, segundo tópico. 
10 O Livro dos Espíritos − Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, segundo tópico. 
11 O consolador – Questão nº 158. 
12 O Livro dos Espíritos – Questão nº.  128. 
13 O Livro dos Espíritos – Questões nº. 489, 490 e 514. 
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57. Antena psíquica = Ou antena. Percepção. Em Espiritismo, é a propriedade de captação  
receptora do médium. 
58. Antigo Testamento = Denominação dada aos Livros que antecedem os Evangelhos de 
Mateus, Lucas, Marcos e João, conhecidos como o Novo Testamento, este marcando a presença 
de Jesus na Terra. Referência à antiga aliança de Deus com os homens, através de Moisés. 
59. Antipatia  = Aversão de aparência espontânea, irracional, gratuita contra alguém. 
60. Anunciação = Ato ou efeito de anunciar. Mensagem do Anjo Gabriel à Virgem Maria para 
lhe anunciar o mistério da encarnação. 
61. Aparelho = O médium também pode ser considerado como aparelho, por atuar na condição 
de receptor. 
62. Aparição = Considera-se como tal, o aparecimento súbito e espontâneo de um espírito. 
Conforme o grau de condensação esta aparição poderá ser vaga e vaporosa, nitidamente definida 
ou com todas as aparências da matéria tangível14. 
63. Aparição tangível = É quando o espírito apresenta-se nitidamente definido ao ponto de se 
equivocar sobre a natureza do ser que se tem à frente15. 
64. Aparição vaga = Ou aparição vaporosa. É quando o espírito apresenta-se de forma vaga, 
mas reconhecível, contudo, não tangível. 
65. Aparição vaporosa = Ou aparição vaga. É quando o espírito apresenta-se de forma vaga, 
mas reconhecível, contudo, não tangível. 
66. Apatia = Estado de indiferença aos sentimentos em relação a algo ou a alguém. 
67. Apego = Afeição, ligação profunda. Apego às coisas materiais. 
68. Apocalipse = Descoberta; revelação. Tratado ou doutrina sobre os fins dos tempos. 
69. Apócrifo  = Diz-se de obra falsamente atribuída a um autor ou de cuja autoria se tenha 
dúvida. 
70. Apometria = É um conjunto de técnicas e procedimentos aplicados ao indivíduo, no campo 
anímico (pessoal), visando hamonizar o passado com o presente, em caso de alguma disfunção 
que o atrapalhe nesta existência. Não é prática usual em Centros Espíritas. Ver Hipnose, nº 524. 
71. Aporte (Apport)  = Em parapsicologia é chamado a passagem da matéria pela matéria. 
Afirma-se ser efeito da telergia. Ex: Passar uma flor de um cômodo a outro, sem que se introduza 
o objeto por qualquer passagem visível. Ver Endopport, nº 349.  
72. Apóstolo = Enviado, mensageiro. Cada um dos 12 discípulos de Jesus, encarregado de 
difundir seus ensinamentos; aquele que se dedica à defesa e propaganda de uma doutrina ou de 
um ideal.  
73. Arca da Aliança = Ou do testemunho dos hebreus, era a denominação dada à arca que 
continha as duas Tábuas da Lei (os Dez Mandamentos)16. 
74. Arcanjo  = Termo genérico para designar espírito de ordem superior; espírito celeste que 
atua como mensageiro divino em missões especiais. 
75. Archote = Pedaço de corda ou outro material untado em breu e destinado a iluminar, com 
fogo. 
76. Argueiro = Cisco. Comparado às pequenas imperfeições observadas nos outros. Ex: Ver o 
argueiro no olho do próximo e não enxergar a trave no nosso. 
77. Armadura carnal = Metáfora para identificar o ingresso na vida terrena, através do 
nascimento. Ex: ... a Divina Providência lhe permite a nova internação na armadura física... 17.   
78. Armadura física = Armadura carnal; metáfora para identificar a matéria. 
79. Armagedon = Referente à montanha da cidade de Megido, localizada entre os montes da 
Galileia e os de Samaria, palco de sangrentas batalhas. 

                                                 
14 A gênese − Cap. XIV nºs. 35 ao 39. 
15 A gênese – Cap. XIV nº 35. 
16 Êxodo, 25, 10-16. 
17 E a vida continua – Cap. 13 – FEB. 
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80. Arrebatamento = Transe ou êxtase. Ver Êxtase, nº 433 e Transe, nº 1094.  
81. Arrepender = Lamentar o mal cometido. 
82. Arrependimento = Ato ou efeito de arrepender-se. Dizem os espíritos que o 
arrependimento é o primeiro passo para a melhoria; mas ele só não basta, é preciso, ainda, a 
expiação e a reparação18. 
83. Ascensão = Ato de ascender, de subir, elevar-se. Ex: Ditas estas palavras, foi Jesus elevado 
às alturas, à vista deles...19. 
84. Asceta = Pessoa que se consagra a exercícios espirituais de autodisciplina.  
85. Ascético = Aquele que se dedica à vida de asceta, que exerce o ascetismo. 
86. Ascetismo = Doutrina de pensamento ou de fé que considera a ascese, isto é, a disciplina e 
o autocontrole  estritos do corpo e do espírito, um caminho imprescindível em direção a Deus, à 
verdade ou à virtude. 
87. Assédio = Insistência impertinente, perseguição. 
88. Assim seja = Ou amém. De origem hebraica, que significa uma afirmação ou adesão. É 
empregada em orações no cristianismo, no judaísmo e no islamismo. 
89. Assombração = Sentimento de terror, aparição, etc. 
90. Assombrar = Provocar susto, medo. 
91. Assunção = Ato ou efeito de assumir. Elevação a um cargo ou dignidade. No catolicismo é 
a subida do corpo e alma da virgem Maria ao Céu, sendo comemorada desde o ano de 819 e 
transformado em artigo de fé no ano de 1950. 
92. Astral = Relativo aos astros. Também, plano intermediário entre o físico e o espiritual. 
93. Astrológico = Relativo à astrologia, que é o estudo e o conhecimento da influência dos 
astros, especialmente de signos, no destino e no comportamento dos homens. 
94. Atafona = Moinho. Ex: O que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que creem em 
mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de atafona20. 
95. Atavismo = Reaparecimento, em um descendente, de um caráter não presente em seus 
antepassados imediatos, mas sim em remotos.   
96. Ateísmo = Doutrina ou atitude de espírito que nega categoricamente a existência de Deus; 
negação da divindade. 
97. Ateísta = Adepto do ateísmo; ateu. 
98. Ateu = Que ou o que não crê em Deus. 
99. Atração = Ato ou efeito de atrair, de puxar para si. Ex: O fluido magnético é a força 
propulsora da atração. 
100. Atributo  = O que é próprio e peculiar a alguém ou a alguma coisa, ex: Deus é eterno, 
infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom: estes, os atributos 
de Deus21. Ver Deus, nº 290.   
101. Audiente = É uma das modalidades da mediunidade; é aquele ou aquela pessoa que ouve a 
voz dos espíritos, quer quando estes falem no foro íntimo ou mesmo com a voz exterior, qual a 
de uma pessoa viva. 
102. Áulico = Relativo ou pertencentes à corte; palaciano. 
103. Aura  = É a denominação do campo energético formado em torno de um corpo vivo. É 
aquele círculo luminoso e refletivo, que nas imagens sacras estão envolvendo a cabeça dos 
‘santos’, e um exemplo clássico da identificação do que é sagrado, mas que, na verdade, todos os 
corpos o possuem. 
 

                                                 
18 O céu e o inferno ou a justiça divina – Cap. VII, nº 16 ‘Código Penal da Vida Futura’. 
19 Atos, 1, 9-10. 
20 O Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. VIII nº 11. 
21 O Livro dos Espíritos - Questão 13 − Atributos da Divindade. 
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104. Aura-meeter = Ou vareta. É um dos recursos empregados para avaliar campos fluídicos. 
Também é empregado para a localização de água. Ver Aura , nº 103.  
105. Auréola = Círculo dourado ou peça de metal circular com que os pintores ou escultores 
circundam a cabeça do Cristo, dos santos, etc. 
106. Axioma = Premissa considerada verdadeira. É uma máxima, provérbio, ditado. Ex: ... quem 
pode o mais, pode o menos22. 
107. Azar = Considerada como má sorte, fatalidade, desgraça, infortúnio, etc... Em Espiritismo, 
é o resultado da imprevidência necessária ou falta de bom senso na prática da vida diária. 
 

B 
108. Baal = Senhor; principal. 
109. Baixo Espiritismo = Denominação errônea e vulgarmente usada para identificar ações 
contrárias ao bem. Não existe dentro do Espiritismo, doutrina codificada (reunida) por Allan 
Kardec. 
110. Batedor = Qualidade de alguns espíritos que revelam sua presença num lugar por meio de 
pancadas e ruídos de naturezas diversas23.  
111. Batismo = Primeiro sacramento da Igreja católica, no qual a imersão ou a simples aspersão 
com água significa um renascer espiritual, com purificação de todas as culpas e pecados. Para as 
crianças, teve início no ano 416.  
112. Beatífico = Que torna feliz, bem-aventurado. Atitude beatífica: atitude feliz. 
113. Beatitude = Felicidade profunda de quem desfruta  a presença de Deus, e que só poderá ser 
atingida em sua plenitude na vida eterna. 
114. Belzebu = Baal-Zebube ou Ba’l zebuh (do hebraico) deus das moscas. Referência dada ao 
príncipe dos demônios, segundo o Novo Testamento. Segundo os mais rigorosos demonologistas, 
as milícias de Belzebu compõem-se de 6.666 legiões, formada cada uma de 6.666 demônios. Ex: 
Ide e consultai a Baal-Zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença24. 
115. Bem = Aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao 
aprimoramento e ao progresso de uma pessoa, coletividade ou empreendimento. 
116. Bênção = Ato ou efeito de benzer ou abençoar.   
117. Benesse = O que é benéfico; dádiva.  
118. Benevolência = Bondade de ânimo para com alguém. 
119. Benfeitor = Que ou o que pratica o bem, que beneficia, ajuda ou favorece alguém. Ex: Um 
espírito benfazejo que orienta e auxilia, é um espírito benfeitor. 
120. Bem espiritual = Patrimônio conquistado no campo moral. Ex: O  exercício da bondade. 
121. Bem material = Patrimônio conquistado no campo terreno. 
122. Bíblia = Compilação das Sagradas Escrituras, assim consideradas como o Livro Sagrado 
dos cristãos e, parcialmente, dos judeus, que compreende o Antigo (antes de Jesus) e o Novo 
Testamento (depois de Jesus). 
123. Bicorporeidade = É a condição de alguém que pode estar em dois lugares ao mesmo 
tempo. Significa que o espírito de um vivo, como de um morto, pode mostrar-se com todas as 
aparências da realidade, em lugares diferentes25.  
124. Boa Nova = Assim também é chamado o Evangelho de Jesus.  

                                                 
22 O Livro dos Espíritos – Introdução, Cap. XVI.  
23 O Livro dos Médiuns – Cap. XXXII – Vocabulário Espírita. 
24 II Reis, 1, 1-7. 
25 O Livro dos Médiuns – Cap. VII nº 119, onde é relatado o episódio de Santo Antônio de Pádua:   quando seu pai, em 
Lisboa, ia ser supliciado, sob a acusação de haver cometido um assassínio, no momento da execução, Santo Antônio 
aparece e demonstra a Inocência do acusado. Comprovou-se que, naquele Instante, Santo Antônio pregava na Itália, na 
cidade de Pádua.          
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125. Bom = Que tem todas as qualidades adequadas à sua natureza ou função. Com humildade, 
ao ser chamado de ‘Bom Mestre’ por certo homem, Jesus respondeu-lhe: Por que me chamas 
bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus26. 
126. Bons médiuns =  São os que usam bem suas faculdades: são sérios, modestos, devotados e 
seguros27.  
127. Bônus-hora = Recompensa por serviços prestados em plano espiritual28. Forma de 
identificar benefícios empregados em prol do próximo.  
128. Buda = Sábio, iluminado. É a designação dada a Siddartha Gautama (653-485 a.C.), 
fundador do budismo.  
129. Budismo = Religião fundada antes da presença de Jesus da Terra, por Siddartha Gautama 
(653-485 a.C.), conhecido por Buda (sábio, iluminado). Reconhece a reencarnação. Conta 
atualmente com 375 milhões de seguidores (20l0).  
130. Bullying = Termo empregado na atualidade para referir-se a casos de violência física ou 
psicológica, praticado por indivíduo, isolado ou em grupo, particularmente observado em 
escolas.  
131. Buril =  Ferramenta de aço com ponta cortante, usada para gravar em metal e madeira. 
132. Burilamento = Trabalho com buril. Exemplo de expressão figurativa: ...provas 
indispensáveis ao burilamento espiritual...29.   
133. Burilar  = Lavrar ou gravar com buril. 

 

C 
134. Cabala = Prática que trata do simbolismo dos números e das letras. É tradição do judaísmo. 
135. Cadinho = Vaso resistente ao fogo, para fundir – derreter, reunir, misturar... Ex: As cidades 
humanas são imensos e benditos cadinhos de purificação das almas encarnadas, onde se forja o 
progresso real da Humanidade30. 
136. Cajado = Vara de pastor, tendo a extremidade superior recurvada, em forma de gancho ou 
semicírculo, para permitir puxar as pernas dos animais. 
137. Cálamo = Planta cujo caule é aromático, com espinhos e nativa das regiões tropicais, no 
extremo sul da Ásia. Empregada em farmácia e perfumaria. Ex: Tu, pois, toma das mais 
excelentes especiarias, de mirra... (...) e de cálamo aromático, duzentos e cinquenta ciclos31. 
138. Caldeu = Povo que habitava a região da Babilônia, às margens do rio Eufrates, onde hoje 
localiza-se o Iraque, ao sul da capital Bagdá. 
139. Calvário = Pequena elevação em que se ergueu a cruz de Jesus. Martírio, sofrimento. Ex: 
Cada um tem seu próprio calvário. 
140. Campos Elíseos = Morada encantada das almas dos homens de bem.  
141. Calvinismo = Religião fundada por Calvino (1509-1564), propagandista da reforma 
protestante iniciada por Lutero. 
142. Cânon = Ou cânone. Norma disciplinadora geral da fé e dos atos da Igreja católica.  
143. Capítulo = É o número maior que separa os assuntos nos respectivos livros que compõem a 
Bíblia (O Velho e o Novo Testamento). Cada capítulo, por sua vez, tem os seus versículos, que o 
subdividem.   
144. Caridade = Benevolência incondicional, boa vontade, amor ao próximo, fazer o bem sem 
olhar a quem.             

                                                 
26 Lucas, 18, 18-19. 
27 O Livro dos Médiuns – Cap. XVI, nº 197. 
28 Nosso lar – Cap. 13. 
29 Ação e reação – Cap. XIV.  
30 Obreiros da vida eterna – Cap. 5. 
31 Êxodo, 30, 23. 
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145. Carma = Ou Karma. Expressão vulgarizada entre os hindus, que em sânscrito quer dizer 
‘ação’, e que a rigor, designa ‘causa e efeito’, de vez que toda ação ou movimento deriva de 
causa ou impulso anteriores.    
146. Carro fisiológico = Expressão figurativa usada para identificar o corpo físico Ex: 
Perdemos o carro fisiológico, mas prosseguimos atados ao pelourinho invisível de nossas 
culpas32.    
147. Cartomancia = Suposta arte de adivinhar pela interpretação e leitura de cartas de jogar. 
148. Cartomante = Pessoa dada ao estudo e prática da cartomancia, que vem  a ser a arte de 
adivinhar por meio de cartas. 
149. Casamento = Vínculo conjugal entre um homem e uma mulher. 
150. Cássia = Árvore aromática hebreia, conhecida como falsa canela. Empregada em farmácia 
e perfumaria. Ex: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, (...) de cássia quinhentos 
siclos...33. 
151. Castigo = Pena que se aplica a um culpado. Punição. 
152. Casto = De sentimento puro, sem mácula. 
153. Casualidade = Característica daquilo que é casual; eventualidade, acidente, acaso. 
154. Catalepsia = Estado em que se observa uma rigidez dos músculos, de modo que o paciente 
permanece na posição em que é colocado. É o grau mais acentuado em que o corpo se desliga. 
No estado letárgico ou no cataléptico (de catalepsia), a pessoa geralmente vê e ouve os espíritos e 
o que se passa ao seu redor, mas não pode se manifestar, visto lhe faltarem condições para isso, 
pois o corpo, que não está com as suas funções ativas, não reage34.  
155. Cataléptico = Que sofre de catalepsia. 
156. Catolicismo = Pelo Édito de Milão, no ano 313, o catolicismo foi consagrado pelo 
imperador Constantino como a religião oficial no Império romano. Não reconhece a 
reencarnação. É uma das divisões do Cristianismo, contanto atualmente com um bilhão de 
seguidores (2010). Ver Édito, nº 316. 
157. Causa = Razão de ser, motivo, explicação. 
158. Causa e Efeito = Está relacionada com a Lei do Carma. Como não há efeito sem causa, 
atribui-se as inconveniências físicas ou espirituais a fatos anteriores que lhes deram causa ou 
origem. 
159. Ceifa = Ato de ceifar; corta, sega. 
160. Ceifar = Cortar ou abater; segar. 
161. Cenáculo = Aos tempos de Jesus significava aposento em que se comia (refeitório). Lugar 
onde Cristo teve a última ceia com seus discípulos. 
162. Centro35 = Denominação empregada por Allan Kardec para designar locais de reunião 
espírita. Utiliza-se também Casa Espírita. 
163. Centro Cardíaco = É o 4º chacra, responsável pelo sistema físico e emocional, envolvendo 
o coração, pulmões e o sistema imunológico, que sustenta o equilíbrio da emoção e do equilíbrio 
geral. 
164. Centro Coronário = É o 1º chacra e está localizado na região central do cérebro, sede da 
mente; é o ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças 
fisiopsicossomáticas organizadas36.   
165. Centros de Força = Também conhecidos como Centros Vitais ou Chacras, em número de 
sete, compõem o sistema nervoso e toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo 

                                                 
32 Ação e reação – Cap. 2. 
33 Êxodo, 30, 23-24. 
34 O Livro dos Espíritos – Questão nº 422. 
35 Centro – atribuição de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos – Introdução ao Estudo da doutrina Espírita, inciso VI. 
36 Evolução em dois mundos – Cap. II. 
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– do corpo físico e espiritual – com consequências atuantes em todos os órgãos37 e 38.  Ver 
Centros Vitais, nº 171 e Chacras, nº 177 
166. Centro Espírita39 = Denominação empregada por Allan Kardec para designar locais de 
reunião espírita. Também conhecido como Casa Espírita. 
167. Centro Esplênico = É o 5º chacra, na região abdominal, no plexo solar, que, no corpo 
denso, está sediado no baço, regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais 
em todos os escaninhos do veículo de que nos servimos. 
168. Centro Gástrico = É o 6º chacra, que se responsabiliza pela penetração de alimentos e 
fluidos em nossa organização. 
169. Centro Genésico = É o 7º chacra. Localiza-se na região pélvica, onde está o santuário do 
sexo, como templo modelador de formas e estímulos. 
170. Centro Laríngeo = É o 3º chacra, presidindo as atividades vocais, brônquios superiores, 
inclusive às atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. 
171. Centros Vitais = Também conhecidos como centros de força, em número de sete, 
compõem o sistema nervoso e toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo – do 
corpo físico e espiritual – com consequências atuantes em todos os órgãos. Ver Chacra, nº 177 e 
Centros de força, nº 165. 
172. Centúria = Companhia de cem homens; século. 
173. Centurião = Chefe de cem homens ou de uma centúria, na milícia romana. 
174. Cepa(ê)= Caule ou tronco da videira. É o emblema do trabalho do Criador e assim 
considerado pelos espíritos como sendo: o corpo é a cepa; o espírito é o licor; a alma ou o 
espírito unido à matéria é o grão40. 
175. Ceticismo = Dúvida.  
176. Céu = Espaço onde se localizam e se movem os astros; firmamento, abóbada celeste. 
Paraíso. Esfera espiritual santificada onde habitam Espíritos Superiores que exteriorizam, do 
próprio íntimo, a atmosfera de paz e felicidade41. 
177. Chacra = Chakra ou centros vitais. Cada um dos sete centros de força ou de acumulação de 
energia espiritual distribuídos pelo corpo42. Ver Centros vitais, nº 171 e Centros de Força, nº 
165. 
178. Chacra Cerebral = É o 2º chacra e considerado o terceiro olho, na testa, região facial.   
Ordena as percepções de variada espécie, constituindo a visão, a audição, o tato e a vasta rede de 
processos da inteligência. 
179. Chacra Coronário = É o 1º chacra. É o centro do espírito, no topo da cabeça, na região do 
cérebro ativando a glândula pineal. Por esse centro recebe-se, em primeiro lugar, os estímulos do 
Espírito, comandando os demais, vibrando, todavia, com eles, em justo regime de 
interdependência. Dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso. 
180. Charlatanismo = Exploração da credulidade pública; fraude, enganação. 
181. Ciência = Conhecimento atento e aprofundado de alguma coisa. Ex: O Espiritismo e a 
Ciência se completam reciprocamente; a Ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade 
de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria; ao Espiritismo, sem a Ciência, faltariam 
apoio e comprovação43. 
182. Ciência Espírita = Estuda os espíritos e a natureza do Mundo Espiritual. 

                                                 
37 Evolução em dois mundos  – Cap. II. 
38 Entre a terra e o céu – Cap. XX. 
39 Foi empregado pela primeira vez, no livro O que é o Espiritismo?, de Allan Kardec, de 15-7-1859. 
40 O desenho da cepa foi feito pelos próprios espíritos e sugerido que fosse colocado no frontispício (fachada principal) da 
obra O Livro dos Espíritos – Prolegômenos (introdução geral de uma obra - prefácio). 
41 O Espírito da Verdade - nº 8. 
42 Entre a terra e o céu – Cap. 20. 
43 A gênese. 
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183. Címbalo = Antigo instrumento de cordas composto por dois meios globos de metal que se 
repercutiam. Ex: Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos cantores, para 
que, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e címbalos...44. 
184. Cinamomo = Nome científico de centenas de árvores com flores e folhas aromáticas, 
nativas da Ásia, também conhecido por amargoseira. Empregada em farmácia e perfumaria. Ex: 
Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, ... de cinamomo odoroso...45. 
185. Cinzas = Trata-se de um ritual judaico com a finalidade de purificação, e, nos cerimoniais 
católicos, existe o ritual de passarem cinzas na testa dos fiéis como recurso de purificação, após a 
data do carnaval, na chamada quarta-feira de cinzas. 
186. Cítara = Antigo instrumento musical de cordas (mais aperfeiçoado que a lira), em forma de 
“U”, com uma barra horizontal ao meio, onde eram prendidas as cordas. Ex: No momento em 
que ouvires o som da trombeta... da cítara... 46. 
187. Clariaudiência = Ouvir com clareza absoluta. 
188. Classificação dos espíritos = Conforme o grau de perfeição que tenham alcançado, são de 
diferentes ordens. 
189. Clarividência = Ver com clareza absoluta. Propriedade que dá à alma a faculdade de ver, 
sem o socorro dos órgãos da visão.  
190. Clausura = Recinto fechado. Ex: Viver em regime de clausura, isolado do mundo. 
Esconder-se para não pecar é fugir às responsabilidades. 
191. Clichê = Gravação foto-mecânica através de moldagem. 
192. Clichê mental = Criação na mente daquilo que imaginamos. 
193. Colônia = Conceituação sobre ambientes no plano espiritual onde os desencarnados são 
conduzidos para  o refazimento e adaptação à nova vida, o que ocorre com a grande maioria dos 
que deixam a Terra.  
194. Codificação = Ato ou o efeito de codificar, reunindo numa só obra, assuntos pertinentes e 
originários de diversas fontes.  
195. Codificador = Que ou o que reúne numa só obra, extratos de diversas fontes. Allan Kardec, 
pseudônimo de Hippolyte Léon Denizard Rivail, é considerado o Codificador da Doutrina 
Espírita. 
196. Codificar  = Reunir numa só obra; compilar, coligir. 
197. Cognitivo = Relativo ao conhecimento; ao processo mental de percepção, memória, 
raciocínio. 
198. Cognição = Ato ou efeito de conhecer. Processo ou faculdade de conseguir um 
conhecimento. 
199. Colheita = Ato ou efeito de colher o que se plantou. Em termos espirituais, receber de volta 
o que ofereceu ao próximo. 
200. Completista =  É o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as 
possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes ofereceu. Como trabalhador leal e produtivo 
podem escolher condições especiais em missões nobres47.   
201. Comportamento = Procedimento de alguém face a estímulos sociais ou a sentimentos e 
necessidades íntimos, ou uma combinação de ambos. 
202. Comungar = É compreendido como administrar ou receber a comunhão. Ex: Comungar a 
sagrada hóstia. É mais um ato integrante dos Sacramentos ministrados pela Igreja católica. 
203. Comunhão = Ou Eucaristia. É um dos sete sacramentos da Igreja Católica, instituído no 
ano de 1160. 
204. Comunicação = Ação de transmitir ou receber mensagem. 

                                                 
44 I Crônicas, 15, 16. 
45 Êxodo, 30, 23. 
46 Daniel, 3, 5. 
47 Missionários da luz – Cap. 12.  
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205. Comunicação Espírita = Toda ligação ou manifestação entre os dois mundos, envolvendo 
encarnados e desencarnados. 
206. Comunicação séria = Toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria, e que tem 
um fim útil, ainda que de interesse privado, é, por isso mesmo, séria, mas não está por isso 
sempre isenta de erros48 . 
207. Comunicação frívola = Sem importância ou inútil. É aquela que emana de espíritos 
levianos, zombeteiros e travessos, mais maliciosos do que maus e que não ligam a menor 
importância ao que dizem49.  
208. Comunicação grosseira = É aquela que se traduz por expressões que chocam a decência 
50. 
209. Comunicação instrutiva = É aquela constituída de assunto sério e que tem por objeto 
principal um ensinamento qualquer, dado pelos espíritos, sobre as ciências, a moral, a filosofia, 
etc...51. 
210. Concentração = Ato, processo ou efeito de concentrar-se; fazer convergir o pensamento 
para um só ponto. Ex: ... toda criatura que cultiva a oração, com o devido equilíbrio do 
sentimento, transforma-se, gradativamente, em foco irradiante de energias da Divindade52.   
211. Concepção = Ato ou efeito de conceber, de gerar. 
212. Concílio = Assembléia, congregação. 
213. Concubina = Mulher que vive amasiada com um homem. 
214. Confessionário = Lugar onde o sacerdote ouve confissões. Tribunal da penitência. 
Procedimento católico instituído pelo ano aproximado de 1216. 
215. Confinado = Fronteira definida; limite traçado. Os espíritos puros que habitam certos 
mundos não estão confinados neles como os homens sobre a Terra53. 
216. Consciência = Sentimento ou consciência que permite ao ser humano vivenciar, 
experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade de seu mundo interior. 
217. Condensador ectoplásmico = Aparelho retransmissor com tela, cuja propriedade é 
concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes de uma reunião mediúnica, 
reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante. 
218. Confissão = Ato de confessar. Declaração dos próprios erros ou culpas. Procedimento 
católico. Ex: Que tenho eu a ver com os homens, para que me ouçam as confissões, como se 
houvessem de me curar das minhas enfermidades?54. 
219. Congênito = Características do indivíduo desde o nascimento ou antes dele. Inato; natural. 
220. Consagrado = Tudo o que recebeu consagração. Ex: para os católicos, a hóstia consagrada. 
221. Consagrar = Tornar sagrado.  
222. Consolador = Confortador, consolativo. Entidade anunciada pelo próprio Jesus: E Eu 
rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco...55. 
223. Contemplar = Fixar o olhar em alguém, em algo ou em si mesmo. Observar. 
224. Contemplativo = Fixação do olhar longamente em alguém, em algo ou em si mesmo. 
225. Corão = O mesmo que Alcorão, o Livro Sagrado dos muçulmanos. Ver Alcorão, nº 26. 
226. Convulsão = Agitação ou transformação. 
227. Convulsionário = É o indivíduo que, de modo espontâneo, magnetizado ou mediunizado, 
tem convulsões.  

                                                 
48 O Livro dos Médiuns -  Cap. X, nº136.  
49 O Livro dos Médiuns - Cap. X, nº 135.  
50 O Livro dos Médiuns - Cap. X, nº 134.  
51 O Livro dos Médiuns - Cap. X, nº 137.  
52 Missionários da luz – Cap. V. 
53 O Livro dos Espíritos - Questão nº 188. 
54 Confissões, 1999. 
55 João, 14, 16. 
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228. Cordão de prata = Ou fio de prata. É a denominação dada ao cordão fluídico que une o 
espírito ao corpo físico. Lembra-te do teu Criador... (...) antes que se rompa o fio de prata...56. 
229. Cordão fluídico = Refere-se aos laços fluídicos que unem o espírito ao corpo. 
230. Cordão fluídico prateado = Assim também é chamado a ligação perispírito-corpo 
231. Cordeiro de Deus = Assim refere-se João Batista (João, 1, 29). Depois, comparação de 
Jesus com o cordeiro de Páscoa pelo fato dos cordeiros serem sacrificados sem ter culpa alguma.  
232. Corpo = Estrutura física. Tanto pode ser material quanto espiritual. 
233. Corpo astral = O mesmo que corpo fluídico, espiritual ou etéreo. 
234. Corpo espiritual = O mesmo que corpo fluídico, etéreo ou astral. 
235. Corpo etéreo = O mesmo que corpo fluídico, espiritual ou astral. 
236. Corpo físico = Corpo material ou carnal. 
237. Corpo fluídico = O mesmo que corpo espiritual, etéreo ou astral. 
238. Corpo mental = É o envoltório sutil da mente57. 
239. Corrente = União através do pensamento ou das mãos (este último, não usual na Doutrina 
Espírita). 
240. Cosmogonia = Estudo em se ocupa em explicar a origem e o princípio do universo e suas 
implicações. 
241. Côvado = Antiga medida de comprimento equivalente a 66 cm. 
242. Credo = Profissão (de professar; compromisso) de fé religiosa. 
243. Crença = Estado ou processo mental de quem acredita em pessoa ou algo. 
244. Crendice = Sentimento religioso baseado no temor ou na ignorância, e que induz a falsos 
deveres; superstição. 
245. Crer  = Tomar por verdadeiro, ter confiança, dar crédito. 
246. Criação = Ato, processo ou efeito de criar. A origem da existência. 
247. Criança = Ser humano que se encontra na fase da infância; na inocência. Jesus tomou as 
crianças como símbolo da pureza para a conquista do paraíso: Quem não receber o reino de Deus 
como uma criança, de maneira alguma entrará nele58. 
248. Criatura  = Cada um dos seres criados. 
249. Crisma – É um dos sete sacramentos, que ratifica a graça do batismo. Também chamado 
de confirmação, é um dos sacramentos ministrados pela Igreja Católica. Instituído no ano de 
1160. 
250. Cristão = Designação dos seguidores do Cristo. Foi proposto por Lucas a Paulo de Tarso, 
visto que o nome Caminho, que usavam, podia designar várias tendências filosóficas e religiosas. 
251. Cristão espírita – O cristão pode ser católico, protestante, umbandista, espírita, evangélico 
(de forma generalizada), e outros. Nem todo cristão é espírita; porém, sem exceção, todo espírita 
é cristão. 
252. Cristianismo = Religião baseada na fé em Jesus Cristo, cuja doutrina sustenta-se nos 
Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, bem como dos Atos dos Apóstolos. Conta 
atualmente com 2.107 bilhões de seguidores (2010). 
253. Cristo = Aquele que é ungido, consagrado. Ao referir-se a Jesus, se dirá: Cristo, o ungido, 
o escolhido; daí o porquê chamar-se o Mestre, Jesus Cristo, ou, Jesus, o Cristo. 
254. Cristologia = O estudo do Cristo e o seu significado soteriológico, que se refere à teologia 
que o considera como Salvador da humanidade. 
255. Crosta = Em Espiritismo, representa a camada que fica em torno do Globo terrestre, e onde 
se situam os postos e colônias de recepção e refazimento da grande maioria dos que deixam a 
Terra. 

                                                 
56 Eclesiastes, 12, 1 e 6. Obs: Afirmam os espíritos que o cordão fluídico que faz essa ligação é diferente para os casos de 
desencarnados e encarnados. Para os primeiros, a cor é prateado-brilhante, enquanto que para os encarnados é vaporoso.   
57 Evolução em dois mundos - Cap. 2. 
58 Marcos, 10, 15 e Lucas, 18, 17. 
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256. Cruzadas = Esse nome é dado às oito expedições empreendidas entre os séculos XI e XIII 
pela Europa cristã para tirar o Santo Sepulcro que se achava sob o domínio muçulmano. A ideia 
de criação de uma força poderosa foi do papa Urbano II, no concílio de Clermont, em 1095. Esse 
foi outro período de morticínio católico em nome de Deus. Os integrantes das Cruzadas eram 
assim conhecidos por trazerem ao peito, uma cruz de pano vermelho no vestuário. O ano de 1291 
marca o final das Cruzadas ou Cruzados. 
257. Culpa = Conduta negligente ou imprudente da qual resulte dano ou ofensa a outro ou a si 
mesmo. 
258. Culto = Reverência respeitosa que se presta a uma divindade. 
259. Curador  = Em Espiritismo, aquele ou aquela que se presta a beneficiar o próximo, através 
dos fluidos espirituais, magnéticos ou ambos. 

 

D 
260. Dagon = Ou Dagão. Deus peixe adorado em Estud, Gaza e Áscalon (cidades da Palestina), 
à época do  povo filisteu.   
261. Dança das mesas = Também conhecida como mesas girantes. Designação vulgar das 
mobilizações constatadas antes da Codificação Espírita, em 185559.  
262. Dardo = Arma de arremesso constituída por uma haste de madeira, munida de uma ponta 
metálica. Ex: Trazia caneleira de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros60. 
263. Decálogo = Ou Os Dez Mandamentos. Foi Moisés que recebeu as Tábuas da Lei onde 
constavam os mandamentos61.  
264. Degenerar = Mudar para um estado ou condição inferior. Quanto ao espírito, este não 
degenera e nem retrograda, ou seja, na pior das hipóteses, estaciona.  
265. Deísmo = Doutrina que considera a razão como a única via capaz de nos assegurar da 
existência de Deus, rejeitando, para tal fim, o ensinamento ou a prática de qualquer religião 
organizada. Entende que o mundo segue por si só, independente da interferência divina. 
266. Deísta = Que ou o que professa o deísmo, sem contudo admitir o culto externo, qual seja, 
sem que se vincule à prática de qualquer religião organizada. 
267. Deletério = Prejudicial, danoso, nocivo. Ex: fluido deletério, fluido ruim, mau, prejudicial à 
saúde e ao bem estar. 
268. Demônio = Gênio. Essa figura não existe, é alegórica. Assim é considerado aquele que, 
desencarnado e ainda estando atrasado e imperfeito, faz mal no estado de espírito, como o fazia 
na condição de encarnado, como homem na Terra62. 
269. Demoníaco = Relativo ou próprio de demônio; de espírito atrasado e imperfeito.  
270. Denário = Antiga moeda romana que valia dez asses. Ex: Certo credor tinha dois 
devedores: um lhe devia quinhentos denários, e o outro cinquenta63. 
271. Depurar = Purificar, limpar, desembaraçar. 
272. Desatar = Soltar.  
273. Desdobramento = Ocorre durante o sono natural ou artificial, através do recurso do passe 
magnético. Ex: Mariana, em desdobramento espiritual através do sono comum, penetrou a sala 
em que Ribas e os amigos a esperavam64. 
274. Desencarnação = A morte, pura e simples. Ex: A desencarnação não liberta o espírito. 
275. Desencarnado = Desprovido da carne. Sem a vestimenta física. 

                                                 
59 Obras póstumas  – 2ª Parte. 
60 I Samuel, 17, 6. 
61 Êxodo, 20,  1-17 a primeira vez e 34, 1-2, na segunda vez. 
62 A gênese – Cap. I nº 30. 
63 Lucas, 7, 41. 
64 E a vida continua – Cap. 26, pg. (Ação e reação Cap. 14; Mecanismos da mediunidade, Cap. 21 e Nos domínios da 
mediunidade, Cap. 11) 
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276. Desencarnar = Termo espírita para o ato de morrer; deixar a carne. 
277. Desenvolvimento = Aumento das possibilidades ou da capacidade de algo.  
278. Desigualdade = Dessemelhança; diferença.  
279. Desinteresse = Inexistência de curiosidade ou de gosto, por indiferença ou negligência. 
280. Desmaterialização = Quando se está livre da matéria.  
281. Desmaterializar = Livrar(se) da matéria; tornar(se) imaterial, segundo o conceito físico 
que se conhece. 
282. Desobsessão = Tornar livre alguém da obsessão, do jugo, da submissão. 
283. Despertamento = Ato ou efeito de despertar; revigorar o interesse pela vida ou qualquer 
outro valor. 
284. Despertar = Tornar desperto, acordar.  
285. Despojado = Despido de algo. Ex: Na morte, o espírito fica despojado da matéria.  
286. Despojar = Despir de algo; tirar.  
287. Desprendimento = Atitude de abnegação, desapego, especialmente em relação aos bens 
materiais. Diz-se, também da liberação ou desprendimento parcial do espírito em relação ao 
corpo durante o sono. 
288. Destino = Tudo o que é determinado pela providência ou pelas leis naturais. Há que se 
ressaltar que somos nós os responsáveis pelo próprio destino. Hoje estamos vivendo o ontem e 
preparando o amanhã. 
289. Determinismo = É a consequência da ligação entre si de todos os fenômenos da natureza 
por rígidas relações de causa e efeito, com a exclusão do acaso. 
290. Deus = Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas65. Ver Atributo , nº 100. 
291. Deuteronômio = Ou a Segunda Lei. Nesse Livro, novas Tábuas da Lei são oferecidas a 
Moisés, em razão das anteriores haverem sido quebradas por ele mesmo sobre um bezerro de 
ouro que estavam adorando, quando desceu do Monte Sinai. 
292. Diabo = Segundo a crença, é o gênio ou o espírito do mal. No Espiritismo, essa figura não 
existe; é a personificação do mal, um ser alegórico. Os chifres e o rabo são os emblemas bestiais, 
ou seja, da brutalidade da paixão animal. 
293. Diabrete (ê)= Pequeno diabo, diabinho. Ver Trasgo, nº 1098. 
294. Diabólico = Relativo ao diabo ou próprio dele.  
295. Dia de juízo = Oportunidade situada entre dois períodos da existência da alma, que se 
referem à sementeira de ações e à renovação da própria conduta66. 
296. Disciplina = Conduta regrada. Obediência às regras de cunho interior; firmeza, constância; 
educação. 
297. Discípulo = Aquele que estuda, aprendiz. Ex: O discípulo e o mestre: o que aprende e o que 
ensina. 
298. Disfarce = Qualquer coisa usada para disfarçar; fantasia ou máscara. Ex: Disseram-lhe os 
seus servos: Há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e 
foi consultar-se com ela67. 
299. Disfarce da carne = Armadura física. Metáfora para identificar o ingresso na vida terrena, 
através do nascimento. Ex: ... a Divina Providência lhes permite a nova internação na armadura 
física...68.   
300. Distanásia = Se refere à manutenção da vida artificial de quem está com doença incurável; 
morte lenta com grande sofrimento. 
301. Divindade = Essência ou natureza divina. 
302. Divórcio = Separação virtual de corpos pela lei humana. 

                                                 
65 O Livro dos Espíritos - Questão nº 1. 
66 O Espírito da Verdade – nº 8. 
67 I Samuel, 28, 7. 
68 E a vida continua – Cap. 13 – FEB. 
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303. Dízimo = Tributo que os fiéis pagam às igrejas como obrigação religiosa, correspondendo à 
décima parte de um todo69. 
304. Dogma = Ponto fundamental de qualquer doutrina ou sistema, apresentado como certo e 
indiscutível. 
305. Dogmatismo = Conjunto de preceitos considerados de certeza absoluta. 
306. Dom = Dádiva divina; recurso de que o ser humano é dotado podendo apresentar-se de 
infinitas maneiras, como por exemplo pintura, canto, artesanato, música, etc... 
307. Dor = Sensação física desagradável. O corpo é o instrumento da dor no qual o espírito 
reflete.  
308. Doutrina  = Conjunto coerente de ideias fundamentadas. 
309. Duende = Espírito traquina que se acreditava aparecer de noite nas casas, fazendo 
travessuras. Ver Trasgo, nº 1101. 
310. Dupla vista = Ou Segunda vista. Condição virtuosa de enxergar com os olhos do espírito. 
Vidente70, 71 e 72. 
311. Duplo Etéreo = É o halo energético, conhecido como corpo vital ou duplo etéreo, 
identificado em derredor da personalidade em observação, duplicação essa mais ou menos 
radiante da criatura73. 

 

         E 
312. Eclesiástica =  Pertencente ou relativo à igreja.  
313. Ectoplasma = Substância visível, leitosa e vaporosa, considerada capaz de produzir a 
materialização de espíritos e objetos, podendo estes serem ou não luminosos. 
314. Ectoplásmico = Referente a ectoplasma (substância visível capaz de materializar objetos e 
espíritos). 
315. Éden = Ou Paraíso. Lugar de delícias, onde Deus colocou Adão e Eva. Ex: Tomou pois o 
Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar74. 
316. Édito = Ordem de autoridade superior que se faz pública, anunciando decisões e posturas. 
Ver Catolicismo, nº 156. 
317. Efeito = Resultado de uma causa, de uma origem ou motivo. Não há causa sem efeito como 
não há efeito sem causa. Um é resultante ou consequente do outro. É por isso que o Espiritismo 
enfatiza o cuidado dos nossos atos para que seus efeitos não nos tragam prejuízos.  
318. Efeito físico = É um dos fenômenos espíritas, que se traduz por efeitos sensíveis, tais como 
ruídos, movimento e deslocamento de corpos sólidos, espontâneos ou provocados75. Também 
está relacionado com materializações. 
319. Efeito inteligente = É um dos fenômenos espíritas que se relaciona com a psicografia e 
outras modalidades da mediunidade que resultem em ações de orientação através do pensamento.   
320. Eflúvio  = Emanação imperceptível emanada de um fluido. Ex: O vidro de perfume, ao ser 
destampado, emana o aroma de seu fragor, cujo eflúvio não é visível mas perceptível. De outro 
modo, num ambiente fluidicamente carregado de ódio, o eflúvio, embora não seja sentido pelo 
olfato, o será pelo espírito. 
321. Efluvioterapia  = Tratamento à base de eflúvios. 
322. Ego = Núcleo da personalidade de uma pessoa.  

                                                 
69 Gênesis, 14, 20. 
70 Obras póstumas – Segunda Parte – A Segunda Vista. 
71 O Livro dos Espíritos – Questões nºs. 447 a 454. 
72 A gênese, Cap. XIV, nº 25. 
73 Evolução em dois mundos – Cap. 7. 
74 Gênesis, 2, 15. 
75 O Livro dos Médiuns - Cap. II. 
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323. Egoísmo = Amor exagerado aos próprios valores e interesses, a despeito de outrem. É 
considerado uma das chagas da humanidade. E, sendo a negação da caridade, é, por isso mesmo, 
o maior obstáculo à felicidade dos homens76. 
324. Eletromagnético = Conjunto de fenômenos que dizem respeito à interação entre campos 
elétricos e magnéticos e sua inter-relação.  
325. Eletromagnetismo = Conjunto de fenômenos que dizem respeito à interação entre campos 
elétricos e magnéticos e sua interrelação. 
326. Elevação = Ato ou efeito de elevar(se); altura a que é erguido; ascensão à categoria 
superior. 
327. Emanar = Exalar, espalhar. 
328. Emanação = Ato ou efeito de emanar. 
329. Emancipação = Ato ou efeito de emancipar, de promover a independência, a libertação. 
330. Emancipação da Alma = Estado específico da vida humana durante a qual a alma liberta-
se de suas relações materiais e abrange algumas de suas faculdades.  Em parte, o sono liberta a 
alma do corpo. A emancipação integral somente se processa com a morte77. 
331. Emancipar = Tornar independente; libertar. 
332. Embotar = Enfraquecer, perder o fio, etc... Exemplo da responsabilidade: Os pais 
comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram?78. 
333. Embuste = Mentira ardilosa, logro. 
334. Embusteiro = Aquele ou aquela que se vale de embustes, logros, mentiras; impostor. 
335. Emoção = Estado de agitação provocado por abalo afetivo ou moral. 
336. Empatia = Capacidade de se identificar facilmente com as pessoas. 
337. Empírico = Conhecimento adquirido pela experiência que a vida oferece vida. 
338. Empirismo = Doutrina segundo a qual todo conhecimento provém unicamente da 
experiência que a vida oferece. 
339. Encarnação = Ato ou efeito de encarnar, de revestir-se de carne. Retorno à vida física. 
340. Encarnado = Diz-se do espírito quando está na Terra ocupando um corpo físico através do 
nascimento. 
341. Encarnar = Retomar a vida física. Fazer-se homem ou mulher, tornar-se humano.  
342. Encosto = Nome dado vulgarmente ao espírito quando este permanece junto ao encarnado, 
especialmente na condição de trazer-lhe perturbação. 
343. Endosmose = Fluxo que ocorre no interior de um sistema. 
344. Energia = Maneira como se exerce uma força. Força moral, firmeza, vigor, etc... 
345. Enfermidade espiritual = Doença. Qualquer alteração ou desequilíbrio do estado de saúde 
do espírito é enfermidade. Ex: A obsessão é um sintoma de doença. 
346. Enfermidade física = Doença. Qualquer alteração ou desequilíbrio do estado de saúde do 
corpo é uma enfermidade. Ex: O desânimo é um sintoma de doença. 
347. Engenho carnal = Metáfora para identificar o corpo físico, ex: ... encobertos 
transitoriamente no engenho carnal, que, pouco a pouco se desgasta...79.   
348. Enigma = Qualquer coisa de difícil explicação ou entendimento. 
349. Endopport = Trazer para dentro, para o interior do corpo. Ex: Agulhas e moedas colocadas 
no interior do corpo ou sob a pele. Ver Apport , nº 71. 
350. Entidade = Ser espiritual; um espírito.  
351. Envoltório  = Invólucro, cobertura, capa; que serve ou é usado para envolver, cobrir. O 
espírito troca seu envoltório, como mudais de roupa80.  

                                                 
76 O Evangelho Segundo o Espiritismo – Cap. XI. 
77 O Livro dos Espíritos - Cap. VIII. 
78 Ezequiel, 18, 2 e 20. 
79 E a vida continua – Cap. 13 – FEB.  
80 O Livro dos Espíritos - Questão nº 94. 
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352. Epístolas = Cartas. Cada uma das cartas escritas às comunidades cristãs primitivas. Ex: O 
Novo Testamento contém 21 cartas. 
353. Epistolas católicas = Cartas católicas. São 7 as epístolas ou cartas assim consideradas. I e 
II Pedro, I, II e III João, I Tiago e I Judas. Também são chamadas de Epístolas Gerais ou 
Universais. 
354. Epístola pastoral = São as epístolas dirigidas a Timóteo e a Tito (provavelmente foram 
escritas por Paulo). 
355. Errante  = Ou errático. Denominação simbólica e transitória atribuída aos espíritos não 
encarnados, que aguardam por novo retorno à vida terrena. É uma maneira de identificar uma 
condição de quem ainda não alcançou seu destino final. 
356. Erraticidade  = Estado em que os espíritos se acham durante o intervalo de suas existências 
corpóreas81 e 82. 
357. Escala = Série de degraus com o objetivo de classificar o grau de adiantamento dos 
espíritos.  
358. Escala espírita = Classificação, embora não absoluta, que estabelece a categoria dos 
espíritos. Ex: Há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância83.  
359. Escândalo = É tudo aquilo que choca a moral ou as conveniências, de maneira ostensiva. 
Ex: É necessário que sucedam escândalos no mundo, para que os homens, em expiação na Terra, 
se punam a si mesmos84. 
360. Escrevente = Ou psicógrafo; é outra denominação para o médium que escreve o que o 
espírito lhe dita.  
361. Escriba = Aquele que tinha por profissão copiar manuscritos, muitas vezes mediante 
ditado; copista. 
362. Escrita direta = Ou pneumatografia, é aquela que se produz espontaneamente, sem o 
concurso, quer da mão do médium, quer do lápis85. É um dos fenômenos mais extraordinários do 
Espiritismo. Ver Médium pneumatógrafo, nº 701. 
363. Escrita mecânica = É uma das modalidades da psicografia. Nesta aptidão, a função do 
médium é a de uma máquina; o movimento da mão independe de sua vontade, pois o seu 
controle é exercido pela entidade comunicante. 
364. Esforço = Intensificação das forças físicas, intelectuais ou morais para a realização de 
algum projeto ou tarefa.  
365. Esotérico = Diz-se de ciência, doutrina ou prática fundamentada em conhecimento de 
ordem sobrenatural. 
366. Esoterismo = Ciência, doutrina ou prática baseada em fenômenos sobrenaturais. 
367. Espaço = É a extensão que separa dois corpos86. 
368. Espírita87 = O que tem relação com o Espiritismo; adepto do Espiritismo; aquele que crê 
nas manifestações dos espíritos. Ex: Um bom, um mau espírita; A Doutrina Espírita88. 
369. Espiritismo89 = Doutrina fundada sobre a crença na existência dos espíritos e em suas 
manifestações. Denominação dada por Allan Kardec ao novo entendimento da vida após a 
morte90. Embora a palavra esteja generalizada, dando a entender que envolve toda e qualquer 
atividade com o mundo espiritual, aplica-se exclusivamente aos princípios do kardecismo, cujos 

                                                 
81 O Livro dos Médiuns – Cap. XXXII – Vocabulário Espírita. 
82 O Livro dos Espíritos - Introdução, Cap. VI. 
83 O Livro dos Espíritos – Questão nº 100.  
84 O Evangelho Segundo o Espiritismo -  Cap. VIII, de nºs. 11 a 17. 
85 O Livro dos Médiuns - Cap. VIII nº 127 e 129 e Cap. XII. 
86 A gênese – Cap. VI nº 1. 
87 Espírita: Termo criado por Allan Kardec, pela inexistência de palavra análoga – O Livro dos Médiuns – Cap. V nº 98 . 
88 Livro dos Médiuns – Cap. XXXII – Vocabulário Espírita. 
89 Espiritismo: Termo criado por Allan Kardec, pela inexistência de palavra análoga – O Livro dos Médiuns – Cap. V nº 98. 
90 Livro dos Médiuns – Cap. XXXII – Vocabulário Espírita. 
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procedimentos estão total e inequivocadamente isentos de quaisquer ritos, normas ou 
paramentos. Conta atualmente com 15 milhões de seguidores (2010). No Brasil, 2.2 milhões. 
370. Espiritismo prático = É o exercício das atividades espíritas.  
371. Espiritista  = Variante da palavra espírita. 
372. Espírito = Alma e espírito são sinônimos. Mas, para efeito de estudo, Kardec 
convencionou chamar de alma ao espírito encarnado, e espírito, ao desencarnado91.  
373. Espírito atrasado = É assim considerado aquele que ainda se encontra preso aos valores 
materiais. 
374. Espírito batedor = Também conhecido como perturbador, é mais que os outros, agarrado à 
matéria, e agente principal das perturbações dos elementos do Globo, quer atue sobre o ar, a 
água, o fogo, os corpos duros, ou nas entranhas da Terra. 
375. Espírito benevolente = Sua qualidade dominante é a bondade. Alegra-se em prestar 
serviço aos homens e protegê-los, mas seu saber é limitado. Seu progresso é mais efetivo no 
sentido moral do que no sentido intelectual.  
376. Espírito da treva = Ou trevoso. É aquele que se deixou envolver pelo mal. 
377. Espírito da Verdade = O Espírito da Verdade não é uma entidade definida, uma criatura 
humana ou espiritual, mas simplesmente a essência do ensino de Jesus, que se restabeleceria 
através dos homens que mais rapidamente se aproximassem da sua verdadeira compreensão. "Eu 
vos enviarei o Espírito da Verdade — disse o Mestre — que restabelecerá todas as coisas, ficará 
eternamente convosco e vos conduzirá a toda a Verdade"92. 
378. Espírito de luz = É aquele que já está em condições de auxiliar. Quem tem luz própria é 
sinal evidente de elevação.  
379. Espírito elementar = É o espírito que ainda não alcançou a série animal e dirige a ação 
fluídica na criação vegetal; este não está ainda encarnado e não age senão sob a direção de 
inteligências mais elevadas, tendo já vivido bastante para adquirir a ciência necessária à sua 
missão. 
380. Espírito de sabedoria = É aquele que está em posição de respeito. 
381. Espírito elevado = É assim considerado, aquele que transmite mensagens de elevado fundo 
moral. 
382. Espírito errante = É o que ainda está em trânsito, aguardando pela reencarnação.  
383. Espírito familiar  = É aquele que conosco conviveu e não necessariamente pela 
consanguinidade. Se une à uma pessoa ou à uma família, quer para proteger, se é bom, quer para 
prejudicá-la, se é mau. O Espírito familiar não tem necessidade de ser evocado; continua 
presente, e responde instantaneamente à chamada que lhe é feita. Frequentemente manifesta seu 
presença por sinais sensíveis. 
384. Espírito inferior  = É aquele que ainda não compreendeu a luz do conhecimento. O livre-
arbítrio tem um peso fundamental na decisão pessoal.  
385. Espírito imperfeito = É aquele em que há predominância da matéria sobre o espírito e pela 
inclinação ao mal. 
386. Espírito impuro  = É aquele inclinado ao mal e faz dele objeto de suas preocupações.  
387. Espírito leviano = É aquele ignorante, malicioso, inconsequente e zombeteiro. Responde a 
tudo, sem se preocupar com a verdade.  
388. Espírito mau = É aquele inclinado ao mal e faz dele objeto de suas preocupações. 
389. Espírito neutro = Não é nem muito bom para fazer o bem, nem muito mal para fazer o 
mal, inclinando-se tanto para um como para outro, e não se eleva acima da condição vulgar da 
humanidade, tanto pela moral quanto pela inteligência.  

                                                 
91 O Livro dos Espíritos - Questão nº 134. 
92 Revisão do Cristianismo, de José Herculano Pires – Cap. II – Mitologia cristã. 
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390. Espírito perturbador  = Também conhecido como batedor, é agarrado à matéria mais que 
os outros, e agente principal das perturbações dos elementos do Globo, quer atue sobre o ar, a 
água, o fogo, os corpos duros, ou nas entranhas da Terra.  
391. Espírito pseudo-sábio = Seu conhecimento é bastante amplo, mas crê saber mais do que 
realmente sabe.  
392. Espírito protetor  = Dá-se o nome de espírito protetor, anjo guardião ou bom gênio, àquele 
que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. Ele é sempre de uma natureza 
relativamente superior à do protegido93.   
393. Espírito puro = Não sofre influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta 
em relação aos espíritos de outras ordens.  
394. Espírito sábio = É o que se distingue, principalmente, pela extensão dos seus 
conhecimentos. Preocupa-se menos com as questões morais que com as questões científicas, para 
as quais têm mais aptidão. 
395. Espírito Santo = Espírito Puro, no Espiritismo. No catolicismo, o Espírito Santo faz parte 
da Santíssima Trindade: Ex. Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas numa só, não podendo ser 
explicado por tratar-se de mistério. 
396. Espírito simpático = É aquele que se aproxima de um encarnado pela semelhança de 
sentimentos, e sente-se feliz de poder estar junto.  
397. Espírito superior = É aquele que reúne a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, 
que não revela senão benevolência, é constantemente digna, elevada, e, frequentemente, sublime. 
398. Espírito zombeteiro = É aquele ignorante, malicioso, inconsequente e leviano. Responde a 
tudo, sem se preocupar com a verdade. 
399. Espiritual  = Tudo o que diz respeito ao Mundo dos Espíritos, fugindo do plano terreno. 
400. Espiritualismo = Doutrina que remonta às origens gregas da filosofia, e que consiste na 
afirmação da existência ou realidade substancial do espírito, e de sua autonomia, diferença e 
preponderância em relação ao corpo material. Tudo o que diz respeito ao Mundo dos Espíritos, 
fugindo ao plano terreno. 
401. Espiritualista  = Que ou aquele que crê no espiritualismo. Ex: Não só os cristãos são 
espiritualistas. 
402. Esposa = Mulher casada em relação ao seu marido. 
403. Estacionar = Cessar os movimentos. Fazer estação; deter-se, permanecer, demorar-se. O 
espírito não retrograda (não volta), mas estaciona94. 
404. Estado xamânico = É o fenômeno de natureza mágico-religiosa de certos povos no Norte 
da Ásia, baseado na crença de que os espíritos, bons ou maus, são dirigidos pelos xamãs. 
405. Estereótipo = Qualidade das aparições tangíveis95.  
406. Estola = Paramento sacerdotal que consiste em uma faixa larga de lã ou seda, usada em 
torno do pescoço e que geralmente desce até os joelhos. 
407. Estoraque = São resinas encontradas em caules de vegetações especiais apreciadas pelas 
qualidades empregadas em perfumaria e farmácia. Ex: Disse mais o senhor a Moisés: Toma 
substâncias odoríferas, estoraque...96. 
408. Éter = Quinta essência. Fluido imaterial hipotético que permearia todo o espaço e que se 
supunha necessário à propagação das ondas eletromagnéticas. O espaço celeste. 
409. Etéreo = Concernente ao éter, à esfera espiritual. 
410. Eternidade = Sem começo e nem fim. Ex: ...a eternidade é essencialmente uma, imóvel e 
permanente, e que não é suscetível de  nenhuma medida sob o ponto de vista da duração...97. 

                                                 
93 O Livro dos Espíritos - Questão nº 514. 
94 O Livro dos Espíritos – Questões nºs. 166, e 193 à 196. Ver também Religião dos Espíritos – Reencarnação e Progresso. 
95 O Livro dos Médiuns – Cap. XXXII – Vocabulário Espírita. 
96 Êxodo, 30, 34. 
97 A gênese, Cap. VI – nº 13. 
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411. Eterno = Fora do tempo, sem início ou fim. 
412. Eutanásia = Ato de proporcionar a morte sem sofrimento a um doente atingido por 
deoença incurável. Prática, sem aparo legal.  
413. Evangelho = Ou Boa Nova, onde está inserida a Doutrina do Cristianismo. 
414. Evangelista = Designação dada a cada um dos quatro autores do Evangelho, a saber: 
Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que apenas Mateus e João foram escolhidos como 
Apóstolos, por Jesus. 
415. Evangelizador = Que ou aquele que evangeliza.  
416. Evangelizar = Converter alguém à religião, difundindo o Evangelho; pregar o Evangelho. 
417. Eviterno = Que teve princípio mas que nunca terá fim. 
418. Evocação = Ato de evocar, chamar. A evocação deve ser feita sempre em nome de Deus98. 
419. Evocar = Chamar, fazendo com que apareça. 
420. Evolução = Ato, processo ou efeito de evoluir, com mudança progressiva. 
421. Evolucionismo = Qualquer teoria que explique a evolução das espécies ao longo do tempo. 
422. Evoluir  = Passar por processo gradual de evolução ou transformação. 
423. Excelente médium = Termo empregado por Kardec àqueles que reúnem condições 
especiais para o exercício da mediunidade99. 
424. Excomungar = Expulsar membro integrante da igreja católica; amaldiçoar. 
425. Exegese (gé) = Comentário ou dissertação que tem por objetivo esclarecer ou interpretar 
minuciosamente um texto ou uma palavra. 
426. Exílio = Afastamento; ato ou efeito de exilar; lugar em que vive o exilado; isolamento do 
convívio social. 
427. Existência = O fato de viver. Ciclo de duração de uma vida. 
428. Exorcizar = Ou exorcismar. Praticar o exorcismo.  
429. Exorcismo = Oração ou cerimônia religiosa para expulsar o Demônio e outros espíritos 
malignos. Várias religiões cristãs se prestam a essa atividade. O Espiritismo não vê fundamento 
nessa prática. 
430. Expiação = Consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta 
cometida, seja nesta vida, seja em nova existência corporal, até que os traços da falta tenham se 
apagado100. É a pena imposta ao malfeitor que comete um crime101. Vicissitudes e tormentos da 
vida corporal são, ao mesmo tempo, provas para o futuro e expiação para o passado. 
431. Expiar  = Quitar débito contraído; cumprir a pena imposta. 
432. Expiatório  = Relativo à expiação. 
433. Êxtase = O êxtase é um sonambulismo mais apurado, onde ocorre a suspensão 
momentânea das faculdades perceptivas e sensitivas dos órgãos. A alma do extático ainda é mais 
independente102. 
434. Extático = Que ou aquele que está sob a influência do êxtase. Caído em êxtase, encantado, 
maravilhado. 
435. Extremaunção = Unção (fricção) dada aos agonizantes com os santos óleos, um dos sete 
sacramentos da Igreja católica; é o sacramento dos enfermos. 
436. Exumação = Ato ou efeito de exumar, de desenterrar; desenterramento. 
437. Exumar = Desenterrar. 

 

         F 
                                                 
98 O Livro dos Médiuns – Cap. XVII, nº 203. 
99 O Livro dos Médiuns – Cap. V, nº 98. 
100 O céu e o inferno – Cap. VII, nº 17. 
101 O consolador - Questão 246. 
102 O Livro dos Espíritos - Questão nº 439. 
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438. Facho = Ou archote. Pedaço de corda ou outro material untado em breu e destinado a 
iluminar, com fogo. Ex: Sansão tomou trezentas raposas e amarrou duas a duas, pela cauda, 
juntando ao meio, um facho, onde ateou fogo...103. 
439. Faculdade = Dom. Virtude que tem origem no passado, em progresso anterior da alma, 
mesmo que ela não tenha consciência. Ex: O corpo muda, mas o espírito não muda, embora 
troque de vestimenta104.  
440. Fadiga = Sensação de enfraquecimento resultante de esforço físico; redução gradual da 
resistência. 
441. Falange = Agrupamento maciço de pessoas; legião, multidão.  
442. Falta = Toda transgressão à boa norma de conduta moral. 
443. Fanático = É a pessoa que adere cegamente a uma doutrina, a um partido ou a outra 
pessoa, sem o uso discriminado da razão. 
444. Fanatismo = É o procedimento do fanático. 
445. Faraó = Nome dado no Antigo Testamento, aos reis do antigo Egito. 
446. Fariseu = Indivíduo pertencente a importante escola judaica de caráter religioso. Sua 
origem remonta a 200 anos a.C. 
447. Fascinação = Possessão, subjugação de natureza grave.  
448. Fatal = Nada há de fatal, senão o instante da morte. Ex: ... quando é chegada a hora de 
partir, nada pode subtrair-te dela. A fatalidade, verdadeiramente, não consiste senão na hora em 
que deves aparecer e desaparecer deste mundo. É na morte que o homem está submetido de 
maneira absoluta à inexorável lei da fatalidade, porque não pode fugir à sentença que fixa o 
termo de sua existência, nem ao gênero de morte que deve interromper-lhe o curso105. 
449. Fatalidade = A fatalidade não existe, senão pela escolha que fez o espírito106. Segundo a 
justiça, as almas devem ter a responsabilidade de seus atos; mas, para que sejam responsáveis, é 
preciso que estejam livres para escolher entre o bem e o mal; sem o livre-arbítrio, há fatalidade, e 
com a fatalidade não poderia haver responsabilidade107.  
450. Fatalismo = Doutrina segundo a qual os acontecimentos são fixados com antecedência pelo 
destino. 
451. Fé = Confiança absoluta. Ex: Se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e 
não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele108. 
452. Fé cega = Fé insegura, sem base lógica. 
453. Feiticeiro = Que ou o que faz feitiços; bruxaria. 
454. Feitiço = Bruxaria. Malefício de feiticeiro. 
455. Felicidade = Estado de uma consciência plenamente satisfeita. Ex: Quem não conhece o 
melhor é feliz com o que tem. 
456. Fenômeno = É o acontecimento, que embora esteja na natureza, não tem explicação pelos 
meios materiais. 
457. Fenômeno de transporte = Consiste no transporte de objetos que não existiam no lugar 
onde se está; estes são, o mais frequentemente, flores, algumas vezes frutas, bombons, joias, 
etc109.  
458. Fenômeno espiritual = É o simples efeito cuja razão de ser se encontra nas leis gerais. Ex: 
De todos os fenômenos espíritas, um dos mais extraordinários é, incontestavelmente, o da escrita 
direta e um dos que demonstram de modo mais patente a ação das inteligências ocultas110. 

                                                 
103 Juízes,  15, 4. 
104 O Livro dos Espíritos - Questão nº 219. 
105 O Livro dos Espíritos - Questões nºs. 853, 853-a, 859 e 872. 
106 O Livro dos Espíritos - Questão nº 851. 
107 O céu e o inferno - Cap. I, Questão 10. 
108 Marcos, 11, 23. 
109 O Livro dos Médiuns -  Cap. V, nº 96. 
110 O Livro dos Médiuns - Cap. II. nº 15. 
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459. Fenômeno psíquico = Por melhor expressar o pensamento, este é o termo mais 
corretamente empregado para os casos da fenomenologia, quer seja o médium consciente ou 
inconsciente111. 
460. Fé raciocinada = Fé baseada em confiança lógica, cujas razões levam ao convencimento. 
Ex: A fé só é inabalável quando pode enfrentar a razão face a face, em qualquer época da 
Humanidade112. 
461. Filhos do coração = Forma carinhosa de referir-se a filhos não consanguíneos. 
462. Filisteus = Antigo povo da Ásia que alcançou Israel, se estabelecendo em faixa litorânea da 
região Sul à Central. Inicialmente submetidos ao rei Ramsés III, foram depois vencidos pelos reis 
Saul e Davi. 
463. Filosofia = O amor à sabedoria no sentido de ampliar incessantemente a compreensão da 
realidade. A filosofia do Espiritismo é O Livro dos Espíritos. 
464. Filosofia Espírita = É a real compreensão das questões relacionadas aos espíritos e à 
natureza do mundo espiritual. 
465. Finados = Dia dedicado aos mortos e foi instituído no ano 1200, ficando estabelecido o dia 
2 de novembro como data comemorativa. É procedimento católico. 
466. Fixação = Ato ou efeito de fixar, tornar firme. Fixação de imagem, ex: Nosso irmão, que 
padece a fixação de remorso, não tendo expiado nos cárceres da justiça humana o crime que 
perpetrou deliberadamente, recolhe, de retorno, as ondas de pensamento que emite, sem qualquer 
auxílio que lhe amenize o arrependimento doloroso113.  
467. Fixação mental = Quando se fixa o pensamento em determinada pessoa ou objeto, 
impregna-lhes os fluidos magnéticos correspondentes. 
468. Flagelo = Em sentido figurado pode ser compreendido como castigo moral.  
469. Flexível = Que se dobra ou se curva com facilidade; arqueável. 
470. Fluido(ú) = Emanação com a qual identificamos a energização ou os fluidos na água, quer 
sejam dirigidos por meio do magnetismo puro (humano ou animal) ou através da espiritualidade, 
por isso que se diz da água fluidificada. 
471. Fluido(ú) animal = Ou fluido humano. Emanação anímica (da própria pessoa), pertinente à 
matéria. Algumas pessoas o têm em abundância, sob a denominação de fluido magnético.  
472. Fluido(ú) animalizado = Emanação anímica, próprio da pessoa, pertinente à matéria; 
fluido magnético. 
473. Fluido(ú) anímico = Emanação anímica, próprio da pessoa, pertinente à matéria; fluido 
magnético. 
474. Fluido(ú) cósmico = Variante do fluido universal, o fluido da vida; fluido elétrico.   
475. Fluido(ú) elétrico = Variante do fluido universal, o fluido cósmico; fluido da vida. 
476. Fluido(ú) espiritual = Emanação procedente da espiritualidade. 
477. Fluido(ú) humano = Ou fluido animal. Emanação anímica, pertinente à matéria. Algumas 
pessoas o têm em abundância, sob a denominação de fluido magnético. 
478. Fluido(ú) magnético = Emanação procedente da matéria.  
479. Fluido(ú) universal = Fluido cósmico; a fonte básica de tudo. O fluido da vida É o 
princípio elementar de todas as coisas114.  
480. Fluidoterapia = Tratamento à base de fluidos(ú). 
481. Fluido(ú) vital  =  É o agente que proporciona a vida orgânica a todos os seres, 
devidamente modificado, segundo as espécies. É o princípio que dá movimento e atividade, 
distinguindo da matéria inerte115.  

                                                 
111 A gênese - Cap. XIV, nº 2. 
112 Revista Espírita −  Abril-1864 − de Allan Kardec. 
113 Ação e reação - Cap. V -  pg 70 
114 O Livro dos Espíritos - Caps. II e IV, Questões nº s 27 e 74. 
115 O Livro dos Espíritos - Cap. IV, Questões nºs  62 a 67.. 
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482. Fluidificar  = Enriquecer com fluidos(ú). 
483. Fobia = Medo. 
484. Fogo eterno = Denominação dada ao inferno ou ao sofrimento eterno. 
485. Força mediúnica = É graduada pela combinação de fluidos anímicos (animalizados) e 
espirituais116. 
486. Formas = Formatos, feitios. Criações de formas-mentais ou formas-pensamentos. 
487. Formas-pensamentos = Formas ou criações mentais arrojadas pela mente doente.  
488. Fotografia transcendental = Foto obtida pela força psíquica ou mediúnica117.  
489. Fraternidade = Laço de parentesco entre irmãos; união; o amor ao próximo. 
490. Fraude = Qualquer ato ardiloso, enganoso. Onde nada há a ganhar, não há nenhum 
interesse em enganar118.   
491. Frívolo = Que é ou tem pouca importância; inconsistente, inútil.  
492. Funda = Arma de arremesso (atiradeira), constituída por uma correia ou corda dobrada, em 
cujo centro é colocado o que se deseja lançar. Ex: Ao enfrentar Golias Davi municiou-se apenas 
com cinco pedras lisas e uma funda119. 
493. Funeral = Enterro, sepultamento, pompas fúnebres. 

 

         G 
494. Gálbano = Extrato de certos moluscos, que depois de secos, eram misturados com outras 
substâncias aromáticas. Exemplo sobre o incenso sagrado: Toma substâncias odofíreras, 
gálbano... etc...120. 
495. Garganta ectoplásmica = Estrutura físico-química para expressar os sons. 
Excepcionalmente criada pelo espírito comunicante para essa finalidade. 
496. Gazofilácio = Lugar no templo, onde se guardavam os vasos e recolhiam as oferendas. 
497. Gênero de prova = Conceito geral que estabelece o objeto; provas. Ex: Escolhestes o 
gênero de prova; os detalhes são consequências da vossa posição e, frequentemente, dos vossos 
próprios atos121. 
498. Gênese = Origem e desenvolvimento dos seres.  
499. Gênesis = O mesmo que gênese, origem, início. O Livro Gênesis, é o primeiro da Bíblia e 
faz parte do Pentateuco, atribuído a Moisés, onde há descrição sobre a criação e os primeiros 
tempos do mundo. 
500. Gênio = Na linguagem espírita, gênio é sinônimo de espírito. Diz-se indiferentemente: 
espírito familiar e gênio familiar; bom e mau espírito, bom e mau gênio, da mesma forma que 
bom e mau anjo122. O homem de gênio é um espírito que viveu por mais tempo; que, por 
consequência, mais adquiriu e progrediu mais do que aqueles que estão menos avançados123. 
501. Gentios = Expressão empregada para designar aquelas pessoas que pertenciam a povos que 
não eram de linhagem hebraica. Ex: A Paulo de Tarso o Senhor disse para levar seu nome aos 
gentios, reis e filhos de Israel124. 
502. Germe = Formação de todos os seres vivos.  
503. Globo = Representação esférica da Terra. 

                                                 
116 O Livro dos médiuns - Cap. IV, Questões nºs 17 a 19. 
117 Mirabelli um médium extraordinário. 
118 O Livro dos Médiuns - Cap. XXVIII, nº 314. 
119 I Samuel, 17, 40. 
120 Êxodo, 30, 34-38. 
121 O Livro dos Espíritos - Questão nº 259. 
122 O Livro dos Espíritos – Questão nº 128. 
123 A gênese - Cap. I, nº 5. 
124 Atos, 9, 15. 
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504. Gnomos = Vulgarmente são assim denominados, também, os espíritos levianos, que se 
prestam às mistificações e travessuras125. Essa classe de espíritos não existe. Ver Trasgo, nº 
1101. 
505. Gnose = Ação de conhecer; conhecimento, ciência, sabedoria. 
506. Gravidade = Força de atração mútua entre os corpos. Força de atração que a Terra exerce 
sobre  um corpo material. 
507. Gravidez = Estado resultante da fecundação do óvulo. 
508. Gravitação = Ato de gravitar, de mover-se, de girar em torno de alguma coisa. 
509. Grosseiro = Qualidade inferior, denotando imperfeição. 
510. Guardião = Ou Anjo Guardião. É o espírito protetor de ordem mais elevada que o 
protegido, incumbido de acompanhar, na Terra, a trajetória daquele que está encarnado, desde o 
seu nascimento, podendo, também, chamar-se espírito protetor ou bom gênio126. 
511. Guia = É assim considerado o espírito mentor do médium, aquele que o orienta e o conduz 
na senda da mediunidade. 
512. Guia espiritual = Ou guia protetor. Aquele que auxilia na boa condução dos trabalhos 
mediúnicos127.  O espírito que transmitiu a Kardec detalhes de sua missão e por ele chamado de 
A Verdade, foi considerado seu guia espiritual128. 
513. Guia protetor = O mesmo que guia espiritual.  

 

         H 
514. Hades = Era o deus grego do mundo inferior (do inferno). 
515. Halo = Auréola luminosa. Círculo luminoso que circunda o corpo ou a cabeça de figuras 
elevadas. 
516. Halo luminoso = O mesmo que halo. Ex: Abracei, comovido, a mocinha extática, que se 
guardava em luminoso halo de tranquilidade e, por alguns instantes, meditei na grandeza do amor 
e na sublimidade da oração 129.  
517. Hebreu = Nome do antigo povo judeu, que foi substituído pelo de ‘israelita’, da palavra 
Israel, cognome de Jacó. Povo semita da Antiguidade, de religião monoteísta, e cuja história está 
relatada no Velho Testamento. 
518. Hereditariedade = Conjunto de processos biológicos que resultam na transmissão de 
caracteres de uma geração a outra, por meio de genes. Ex: Os pais somente transmitem aos filhos 
a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-
versa. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito130. A hereditariedade, 
qual é aceita nos conhecimentos científicos do mundo, tem os seus limites131. 
519. Heresia = Interpretação teológica rejeitada como falsa pela igreja. 
520. Heteu = Povo que habitava área na antiga Ásia Menor, hoje Turquia. À época, era 
procedimento muito comum associar o nome com a localidade de origem. Ex: ...e morreu 
também Urias, o heteu132. 
521. Hierarquia espiritual  = Como em tudo, esse é um princípio de organização. Os espíritos 
têm uns sobre os outros, uma autoridade relacionada com a sua superioridade, que exercem por 
uma ascendência moral irresistível133. 

                                                 
125 O Livro dos Espíritos - Questão nº 103. 
126 O Livro dos Espíritos – Questões nº. 489, 490 e 514. 
127 O Livro dos Médiuns - Caps. XXV nº 277 e XXXI, nº II. 
128 Obras póstumas - 2ª Parte. 
129 Entre a terra e o céu - Cap. II.  
130 O Livro dos Espíritos - Questões nºs 203 e 207. 
131 Entre a terra e o céu – Cap. XXIX. 
132 II Samuel, 11, 17. 
133 O Livro dos Espíritos - Questão nº 274. 
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522. Him = Medida para líquidos, com equivalência aproximada de 4 litros e usado no preparo 
do óleo da santa unção. Ex: ...quinhentos siclos de cássia e um him de azeite de oliveira134. 
523. Hinduísmo = Religião bramânica mais difundida da Índia. Reconhece a reencarnação, 
porém, compreende que o espírito pode retomar o corpo de um animal. Conta atualmente com 
850 milhões de seguidores (2010). 
524. Hipnose = Estado semelhante ao sono gerado por um processo de indução, alcançado pelo 
emprego do fluido magnético. No Brasil somente médicos, psicólogos e dentistas podem atuar 
com a hipnose. Obs: Neste campo busca-se a correção, quando possível, de distúrbios 
comprometedores da vida atual. Temos exemplos com fobias diversas e outros comportamentos 
sem ligação com a vida atual.  
525. Hipnotizar =  Magnetizar, fascinar, atrair e encantar. 
526. Hipocrisia = Fingimento; vício que consiste em mostrar qualidades ou sentimentos bons 
que realmente não se tem. 
527. Hipócrita =  A pessoa que tem hipocrisia, fingimento. 
528. Holocausto = Sacrifício em que a vítima era queimada inteira. Há registros no Velho 
Testamento, de sacrifícios em homenagem a Deus. Ex: Certo pai, de nome Jefté, prometeu ao 
Senhor que, caso vencesse acirrada disputa, ao chegar em sua casa daria em holocausto a 
primeira pessoa que na porta lhe viesse ao encontro. Vencida a luta e retornando ao lar, quem 
primeiro o avista e caminha em sua direção foi Mispa, sua única filha, deixando-o 
profundamente desolado. Mas não voltou atrás e cumpriu o prometido, sacrificando-a135. 
529. Homem = Mamífero da ordem dos primatas. Ex: O homem é um pequeno mundo cujo 
diretor é o espírito e no qual o princípio dirigido é o corpo136. 
530. Homeopatia = Método terapêutico que consiste em tratar um doente com substância sob 
forma diluída, capaz de produzir efeitos semelhantes aos que ele, paciente, apresenta. 
531. Homicídio = Crime que consiste tirar a vida de outro. 
532. Horóscopo = Ou horoscópio. Prognóstico feito por astrólogo acerca da vida de uma pessoa, 
tirado da situação de certos astros na hora de seu nascimento. 
533. Hosana = Saudação em forma de louvor; aclamação. Hino eclesiástico que se canta em 
domingo de Ramos.  
534. Hóstia = No catolicismo, é identificada como partícula circular de massa muito fina, feita 
de pão ázimo (ou asmo – sem fermento), que é consagrada durante a missa e oferecida aos fiéis 
na comunhão. Na liturgia, representa o corpo de Jesus. Foi introduzida no ritual católico pelo ano 
1200, em substituição à ceia. 
535. Hotentotes = Povo da África austral (região Sul), que compreende os Namácuas e os 
Coronas; são pastores e vestem-se de peles de animais137.  
536. Humanidade = Conjunto de características específicas à natureza humana. 
537. Humildade = Simplicidade, modéstia; ausência de orgulho. Ex: A humildade, em qualquer 
situação, acende luz em nossas almas, gerando, em torno de nós, abençoados recursos de 
simpatia fraterna138.  

 

         I  
538. Ideia = Representação mental de algo abstrato. 

                                                 
134 Êxodo, 30, 23-24. 
135 Juízes, 11, 29-40. 
136 A gênese, II nº 27.  
137 O Livro dos Espíritos – Questão nº 222 item nº 6. 
138 Ação e reação – Cap. 19. 
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539. Ideias inatas = Que pertencem ao ser desde o seu nascimento; inerente, natural.  
Ex: Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Libertado da matéria, o 
espírito os conserva. O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta139. 
540. Identidade = Reconhecimento de que um indivíduo, morto ou vivo, é o próprio.  
541. Ideoplastia = Criação de formas. Para maior compreensão de qualquer fenômeno da 
transmissão mediúnica, não será lícito esquecer a ideoplastia, pela qual o pensamento pode 
materializar-se, criando formas que muitas vezes se revestem de longa duração, conforme a 
persistência da onda em que se expressam140. 
542. Idolatria =  Culto prestado a ídolos. Amor ou paixão exagerada, fanatismo. 
543. Ignorância = Condição de quem não é instruído ou de quem desconhece certo assunto. 
544. Igualdade = Qualidade ou estado de igual; paridade. 
545. Igualdade de direitos do homem e da mulher = Equivalência. Equivocam-se os que 
pensam o contrário. Deus deu a ambos a inteligência, usada de acordo com o livre-arbítrio e a 
faculdade de progredir141.  
546. Iluminado  = Diz-se da pessoa que tem luz própria, em termos de conhecimento e bondade, 
que tem peso moral ou que bem aproveita a intuição e o auxílio geral que lhe vem do Alto. 
Aplica-se também ao desencarnado. 
547. Imagem = Representação da forma ou do aspecto de seres que são objeto de culto ou 
adoração. 
548. Imagem-molde = Tanto se refere ao modelos existentes em plano superior da 
espiritualidade, quanto aos pensamentos. Ex: Sempre que pensamos, expressando o campo 
íntimo da ideação e na palavra, na atitude e no exemplo, criamos formas-pensamentos ou 
imagens-moldes que arrojamos para fora de nós, pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a 
presença142. 
549. Imaterial  = Que ou o que não tem consistência material. Ex: Como a natureza das almas é 
desconhecida, e sendo sua essência de tal modo superior que não tem nenhuma analogia com 
aquilo que nós chamamos matéria, é considerada imaterial, visto não poder ser percebida pelos 
nossos sentidos143. 
550. Imolar = Matar em sacrifício; sacrificar.  
551. Imortal  = Que não está sujeito à morte; perpétuo, eterno. Ex: O espírito é eviterno; teve 
princípio mas não terá fim. 
552. Imperecível = Que não perece; que não sofre com a ação do tempo; imortal. 
553. Imperfeição = Qualidade, estado ou condição de imperfeito, ou que ainda está por 
terminar. Ex: Considera-se imperfeito o espírito que se encontra em seu primeiro degrau 
evolutivo, caracterizado pela predominância da matéria e pela inclinação ao mal144. 
554. Imponderável = Que não se pode pesar e nem mensurar.  
555. Impuro  = Que carrega consigo impurezas que arrastam ao desvirtuamento. Ex: Espíritos 
impuros são inclinados ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações145. 
556. Imutável = Que não está sujeito a mudança. Ex: Leis Divinas, eternas e imutáveis.  
557. Inato = Que pertence ao ser desde o seu nascimento; inerente, natural, congênito. 
558. Inconsciência = Qualidade, caráter ou estado de inconsciência; ausência de consciência. 

                                                 
139 O Livro dos Espíritos - Questões nºs 218 ao 220 
140 Mecanismos da mediunidade – Cap. 19. 
141 O Livro dos Espíritos - Questão nº 817. 
142 Mecanismos da mediunidade – Cap. 11. 
143 O Livro dos Médiuns - Cap. IV, nº 50. 
144 O Livro dos Espíritos - Questão nº 100. 
145 O Livro dos Espíritos - Questão nº 102. 
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559. Inconsciente = É o estado psíquico onde estão armazenadas as ideias e sentimentos inatos. 
É através do animismo que se destacam os arquivos do inconsciente. Que perdeu a consciência; 
que não está consciente.  
560. Incorporação = Ato ou efeito de incorporar; tomar um corpo. Ex.1: Estimaríamos receber 
a devida autorização para trazê-lo... Poderia incorporar-se na organização mediúnica de nossa 
irmã Otávia e fazer-se ouvir, de algum modo, diante dos amigos e familiares... e Ex.2: Reconheci 
que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia da árvore 
frutífera. A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a 
árvore enxertada não perde sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria146.  
561. Incorporar  = Tomar um corpo, revestir-se dele. Obs: No caso de incorporação mediúnica, 
há que se considerar, contudo, que um espírito não entra em um corpo como se entra em uma 
casa. Ocorre que, quando o encarnado aceita a influência, submete-se à ação fluídica desse 
espírito, ficando sob seu controle, sem que deixe seu corpo, ao qual está ligado até o tempo 
marcado147. 
562. Incorpóreo = Não corporal; que não tem corpo. 
563. Individualidade  = Qualidade e caráter do que é individual; próprio de um único ser. Ex. 
Cada um tem sua individualidade nas questões de compromisso e responsabilidade; caminho a 
percorrer e ônus a carregar. Na morte, o espírito não perde a sua individualidade como as gotas 
de água, quando retornam ao oceano. 
564. Indivisível = Que não se divide. O espírito é uno, não se divide e nem se perde.  
565. Indulgência = Facilidade em perdoar as faltas de outros. Graça concedida pela Igreja, de 
que resulta a remissão total ou parcial das penas e dos pecados, e começou a ser oferecida 
mediante pagamento (vendida) pelo ano aproximado de 1190, após 70 anos de sua introdução. É 
procedimento católico.  
566. Infalível  = Que nunca comete erros, que nunca se engana ou se confunde. 
567. Infância = Esse é o estado da alma em sua primeira encarnação, quando sua inteligência 
apenas desabrocha. Há diferença, portanto, entre infância humana e infância espiritual148. 
568. Infante = O mesmo que estar no estado de infância. Em Portugal e Espanha, filho de reis, 
porém não herdeiro do trono. Ex: Infante D. Henrique. 
569. Inferior  = Condição ou situação moral em que se encontra aquele que ainda não se 
despertou para as boas ações. Aplica-se, também, aos desencarnados.  
570. Inferioridade  = Condição ou situação moral em que se encontra aquele(a) que ainda não 
despertou para o avanço moral. Aplica-se, também, aos desencarnados. 
571. Inferno  = O Espiritismo não vem negar a penalidade futura. O que ele destrói é o inferno 
localizado, com suas fornalhas e as suas penas irremissíveis149. 
572. Infinito = É dado essa condição ao espaço, pela razão de que é impossível estabelecer ou 
supor algum limite150.  
573. Influência = Poder de produzir um efeito sobre os seres ou sobre as coisas; ascendência. 
574. Influência espiritual = Exercida através do combate ao materialismo e disseminação do 
amor pelo cultivo da fraternidade, transformando gradualmente o quadro da vida terrena. 
575. Iniquidade = Sem retidão de conduta; caráter do que é contra a moral.   
576. Inquisição = Averiguação metódica e rigorosa. Ex: O mais famoso Tribunal ficou 
conhecido como O Santo Ofício, foi instituído pela Igreja Católica em 1183, no Concílio de 
Verona, na Itália e perdurou por 600 anos de pesadelo, se propagando por vários países, dos 
quais citamos a própria Itália, Portugal, Espanha e França. 

                                                 
146 Missionários da luz - Cap. 16. 
147 O Livro dos Espíritos – Questão nº 473. 
148 O Livro dos Espíritos - Questões nºs 190 e 379 ao 381. 
149 O céu e o inferno - Cap. V, Questão nº 8.  
150 A gênese - Cap. VI, nº 1. 
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577. INRI =  Este acrônimo constou no cimo da cruz de Jesus e refere-se à insinuação Pilatos,             
durante o interrogatório e significa: Iesus Nazarenus Rex Iudeum – Jesus de Nazaré Rei dos 
Judeus151. 
578. Inspiração = Toda pessoa que recebe, pelo pensamento, comunicações ou ideias. Tem 
relação com as mais comuns circunstâncias da vida. Composições musicais, poéticas ou pinturas, 
são exemplos152. 
579. Inspirado = Que ou aquele que se acha sob o envolvimento da atmosférica espiritual. 
580. Instinto  = Impulso, força oculta e natural de cada ser. Na escala progressiva, há o instinto e 
a razão. No atual estágio evolutivo do homem, o instinto tem participação muito forte chegando a 
prevalecer sobre a razão. 
581. Instrumento = É o que serve de ajuda para levar a efeito uma ação física qualquer. Ex: O 
homem é o instrumento da espiritualidade.  
582. Inteligência = Faculdade de conceber, compreender e raciocinar. O espírito é o princípio 
da inteligência que anima o corpo.  
583. Interdimensional = O que se refere a dimensões distintas; entre uma e outra dimensão. 
584. Intuição = Pensamento intuitivo; faculdade de perceber ou pressentir coisas, independente 
de raciocínio ou de análise. 
585. Intuitivo  = Relativo à intuição. 
586. Inumação = Processo ou efeito de inumar; sepultamento. 
587. Inumar  = Sepultar; enterrar. 
588. Inveja = Desgosto ou pesar pelo bem ou pela felicidade de outrem. Desejo violento de 
possuir o bem alheio. 
589. Invisível = Que, por sua natureza, não é visível ou visto. Ex: Os espíritos somente são 
visíveis quando querem. 
590. Invocação = Ato ou efeito de invocar; chamamento. 
591. Invocar = Chamar em auxílio, pedir a proteção. Ex: Recorrer às forças Divinas ou a 
espíritos. 
592. Invólucro  = Aquilo que cobre ou é usado para envolver, cobrir. Ex. O Invólucro carnal, 
referindo-se ao corpo físico. 
593. Involuntário  = O que acontece independente da vontade. 
594. Ionização do ambiente = Proporcionar o equilíbrio da carga elétrica dos átomos, a fim de 
facilitar a irradiação dos fluidos magnéticos em área a ser utilizada para os trabalhos de 
materialização. Ex: Temos ali esclarecidos cooperadores do serviço, que preparam o ambiente, 
levando a efeito a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e 
magnéticos. Nos trabalhos deste teor reclamam-se processos acelerados de materialização e 
desmaterialização da energia153. 
595. Irradiação  = Difusão por meio de raios; propagação. 
596. Irradiar  = Propagar, espalhar. 
597. Irreflexão  = Ausência de reflexão; imprudência. 
598. Irremissível = Que não merece perdão; imperdoável. 
599. Islamismo = É a religião dos muçulmanos fundada nos preceitos estabelecidos por Maomé, 
na Arábia, depois da presença de Jesus na Terra, pelo ano 600. Conta atualmente com 1.8 bilhões 
de seguidores (2010). 

 

         J 
600. Javé = Ou Jeová. No Antigo Testamento, denominação de Deus.  

                                                 
151 João, 18, 37 e 19, 19. 
152 O Livro dos Médiuns – Cap. XV. nºs 182 e 183. 
153 Missionários da luz – Cap. 10. 
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601. Jejum = Abstinência; privação parcial ou total de algo. 
602. Jeová = Iavé, Javé ou Jehovah. No Antigo Testamento, denominação de Deus.  
603. Jesus = O Cristo, o ungido; também conhecido como o Salvador, o Messias anunciado 
pelos profetas. 
604. Judaísmo = É designação da religião do povo judeu. Há inúmeras tradições e doutrinas 
dentro do judaísmo, conforme a interpretação desses grupos que o compõem, com base da Torá, 
que corresponde ao Pentateuco – os Cinco Livros de Moisés. Conta atualmente com 15 milhões 
de seguidores (2010). 
605. Jugo = Opressão, sujeição, autoridade, domínio. Ex: Porque meu jugo é suave e meu fardo 
é leve154. 
606. Juízo = Faculdade de avaliar os seres e as coisas. 
607. Julgar = Tomar uma decisão; sentenciar. Ex: ... Eu não vim para julgar o mundo, e, sim, 
para salvá-lo155. 
608. Justo = O que é conforme a justiça; equidade. 
609. Juízo final = Momento considerado como sendo o da a prestação de contas, no instante da 
morte.  
610. Justiça Divina = Justa, eterna e imutável. Ex: Todos podem se desfazer de suas 
imperfeições, por efeito de sua vontade. Tal é a lei da justiça divina: a cada um segundo as suas 
obras, no céu como na Terra156. 
611. Justiça terrena = Ou justiça dos homens, que se ajusta de conformidade com a época e a 
conveniência. Transitória, mutável e nem sempre justa.  

 

         K 
612. Kardec = Allan Kardec, Codificador da Doutrina Espírita, pseudônimo adotado por 
Hippolyte Léon Denizard Rivail, nascido na cidade de Lyon-França (1804-1869). 
613. Kardecismo = Doutrina reencarnacionista reformulada por Allan Kardec. 
614. Kardequiano = Referente ao kardecismo; de Allan Kardec. 
615. Karma = Ou carma. Expressão vulgarizada entre os hindus, que em sânscrito quer dizer 
‘ação’, e que a rigor, designa ‘causa e efeito’, de vez que toda ação ou movimento deriva de 
causa ou impulso anteriores.    

 

         L 
616. Laço = Laço fluídico ou perispírito. É o envoltório semi-material que une o corpo e o 
espírito.  
617. Laço afetivo = Forma carinhosa de identificar o amor. Ex: ... o amor é o laço que reúne as 
almas nas alegrias da liberdade...157. 
618. Laço fluídico = Laço ou perispírito. Refere-se aos laços fluídicos que unem o espírito ao 
corpo. O espírito de um corpo vivo, dele não está jamais completamente separado; a qualquer 
distância que se transporte, a ele (perispírito) se prende por um laço fluídico que serve para 
chamá-lo de volta quando isso é necessário; esse laço não se rompe senão com a morte158. 
619. Legião = Agrupamento maciço de pessoas; falange, multidão. Ex: Jesus lhe dissera: 
Espírito imundo, sai desse homem! E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião 
é o meu nome, por que somos muitos159. 

                                                 
154 Mateus, 11, 28-30. 
155 João, 12, 47. 
156 O céu e o inferno – Cap. VII nº 33º. 
157 O consolador – Questão nº 158. 
158 O Livro dos Médiuns - Cap. XXV, nº 284-40. 
159 Marcos, 5, 8-9. 
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620. Légua = Antiga medida de distância que vigorava antes do sistema métrico cujo valor 
variava de acordo com o país. No Brasil, equivalia a 3.000 braças ou a 6.600 metros. 
621. Lei = Regra; prescrição que emana de autoridade soberana. 
622. Lei de ação e reação = Em física, é a lei segundo a qual toda força (ação) exercida por um 
corpo sobre um outro corresponde a uma força contrária (reação), de mesma intensidade e 
direção, constituindo-se na terceira lei de Newton. 
623. Lei de causa e efeito = Ou Lei da causalidade moral. Conjunto de ações e suas 
consequências, em relação ao presente e ao futuro, quer na vida atual ou quando do retorno à 
nova existência física. Analisando somente o efeito, a causa sempre será desconhecida. 
624. Lei Divina = Lei eterna e imutável. Ex. Os homens é que são obrigados a mudar suas leis, 
porque são imperfeitas160. 
625. Lei natural  = É a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe 
indica o que deve fazer e o que não deve fazer, e ele não é infeliz senão quando se afasta dela161. 
626. Lei terrena = Ou lei dos homens, que se ajusta de conformidade com a época e a 
conveniência. 
627. Lei moral = Conjunto de regras de conduta consideradas como válidas. Ex: A conduta 
moral do cristão está baseada no Evangelho de Jesus. 
628. Letargia = Estado de aparente sono profundo. Este é o grau mais acentuado em que o 
corpo se desliga. No estado letárgico ou no cataléptico, a pessoa geralmente vê e ouve os 
espíritos e o que se passa ao seu redor, mas não pode se manifestar, visto lhe faltarem condições 
para isso, pois o corpo, que não está com as suas funções ativas, não reage. A vitalidade se faz 
presente, mas em estado latente, adormecida.   
629. Levi = Nome do Apóstolo e Evangelista Mateus. 
630. Levitação = Ato ou efeito de levitar. 
631. Levitar  = Erguer-se acima do solo, sem que nada visível sustenha ou suspenda. Ex: Fatos 
comprovados através da mediunidade de efeitos físicos, quando pessoas ou objetos se elevam, 
flutuando. 
632. Liame = Tudo o que prende, liga ou une. 
633. Liberdade = Grau de independência supremo. 
634. Liberdade de consciência = Consciência livre. Ex: A consciência é um pensamento íntimo 
que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos162. 
635. Liberdade de pensar = Pensamento livre. Ex: É no pensamento que o homem goza de uma 
liberdade sem limites, porque não conhece entraves. Pode-se deter-lhe o voo, mas não aniquilá-
lo163.  
636. Licantropia  = Segundo os dicionários, trata-se de delírio ou doença mental em que o(a) 
enfermo(a) se julga transformado(a) em lobo. Em Espiritismo, porém, quando uma pessoa se 
encontra subjugada por fortes laços de obsessão, poderá ocorrer, sim, por imposição do espírito 
opressor, condições que se assemelhem a animais, como por exemplo andar de quatro, 
comportar-se e crer-se como tal, sendo cada caso um caso específico. Ex: No mesmo instante se 
cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, que foi expulso dentre os homens, e passou a comer 
erva como os bois... (...) ... e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que aprendas que o 
Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer164. 
637. Licantropo (ô) = Indivíduo que sofre de licantropia. 
638. Limbo  = Estágio criativo e fantasioso da Igreja católica para abrigar crianças alcançadas 
pela morte, sem o batismo. Esse conceito vigorou até o ano de 2006, quando foi abolido pelo 

                                                 
160 O Livro dos Espíritos – Questão nº 615. 
161 O Livro dos Espíritos – Questão nº 614. 
162 O Livro dos Espíritos – Questão nº 835. 
163 O Livro dos Espíritos – Questão nº 833. 
164 Daniel, 4, 23-33. 
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papa Bento XVI, por proposta da Comissão Internacional de Teologia da Santa Sé - Vaticano, 
composta de 29 membros, que pôs em dúvida a existência do ‘Limbo’165. 
639. Liturgia  = Conjunto dos elementos e práticas do culto religioso, instituído por uma igreja 
(missas, orações, sacramentos, etc.). 
640. Livre  = Que é senhor de si e de suas ações. 
641. Livre-arbítrio  = Sagrada faculdade que se tem de guiar-se de acordo com a vontade. 
Possibilidade de decidir e escolher.  
642. Lucidez = Faculdade de ver, sem o auxílio dos órgãos físicos. Ver com clareza. 
643. Loucura = Distúrbio, alteração mental caracterizada pelo afastamento mais ou menos 
prolongado do indivíduo, de seus métodos habituais de pensar, sentir e agir. 
644. Lúcifer =  O maior, o primeiro de todos os demônios; diabo. Personagem não admitido pelo 
Espiritismo. 
645. Luz = Capacidade de visão. Diz-se espírito de luz, quando essa entidade, por si só, é 
iluminada. 

 

         M 
646. Maçonaria = Sociedade secreta assentada sob os princípios da fraternidade, em cuja base 
está o respeito absoluto a Deus, considerado como o Grande Arquiteto do Universo. 
647. Magia = Crença na possibilidade de influenciar o curso dos acontecimentos e produzir 
efeitos não naturais. 
648. Magnetismo = É um fenômeno da vida, por constituir manifestação natural em todos os 
seres. É um conjunto de fenômenos associados às forças produzidas entre circuitos em que há 
uma corrente elétrica. Está no fluido universal e é considerado um poder invisível. 
649. Magnetização = Ato ou efeito de magnetizar. 
650. Magnetizado = Que recebeu magnetização. Diz-se do copo de água, após receber os 
fluidos magnéticos de ordem espiritual ou física. 
651. Magnetizador = Que ou o que magnetiza. 
652. Magnetizar = Transmitir a um corpo as propriedades fluídicas saudáveis.Ter grande 
ascendência sobre alguém. 
653. Mago = Estudioso e praticante da magia.  
654. Mal = Aquilo que é nocivo. De maneira não satisfatória; mal-acabado. Ex: Os males de 
toda espécie, físicos ou morais, que afligem a Humanidade, apresentam duas categorias que 
importa distinguir: são os males que o homem pode evitar, e aqueles que independem de sua 
vontade. Entre estes últimos, é preciso colocar os flagelos naturais166. 
655. Maldade = Qualidade do que é mau; que prejudica ou ofende. 
656. Maldição = Ação ou efeito de amaldiçoar ou maldizer. A bênção e a maldição não podem 
jamais desviar a Providência do caminho da justiça; ela não atinge o maldito senão se é mau, e 
sua proteção não cobre senão aquele que a merece167. 
657. Mamon = Significa em aramaico, dinheiro. Ex: Ninguém pode servir a dois senhores... 
pois não podeis servir a Deus e a Mamon168. 
658. Maná = Alimento que Deus mandou em forma de chuva. Ex: Eis que vos farei chover do 
céu pão...169. 
659. Mandamento = Lei; prescrição; preceito. Ordem contida num livro de leis. 

                                                 
165 Jornal Folha de S.Paulo, página  A.16 – Mundo – (edição de 21-04-2007). 
166 A gênese – Cap. III, nº 3. 
167 O Livro dos Espíritos - Questão nº 557. 
168 Lucas, 16, 13. 
169 Êxodo, 16, 4-36. 
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660. Manes (â) = Para os antigos romanos, eram almas dos familiares às quais se atribuía a 
divindade. 
661. Manifestação = Ato de dar a conhecer, de revelar. Os espíritos estabelecem sua 
comunicação ou evidenciar sua presença por meio de médiuns. Ex: Temos bastante luz para 
neutralizar qualquer manifestação das trevas170.  
662. Manifestação física = É a ocorrência de efeitos sensíveis, tais como os ruídos, o 
movimento e o deslocamento de corpos sólidos, que poderão ser espontâneos ou provocados171.   
663. Manifestação física espontânea = São fenômenos que acontecem sem a participação da 
vontade do agente; são naturais. Ex: Caixas, pedras e baús, etc, que voam, se movimentam, ou os 
casos de combustão espontânea.  
664. Manifestação física provocada = São fenômenos desejados pelo pensamento, cuja 
execução cabe ao fluido específico do médium para essa variedade de mediunidade.  
665. Manifestação inteligente = Assim foi reconhecido o fenômeno das mesas girantes, que 
deu origem à psicografia. 
666. Manifestação visual = É aquela em que os espíritos podem se tornar visíveis. 
667. Maomé = Ou Muhammad, que viveu entre os anos 570 e 632 a.D ou d.C (Ano Domini ou 
Depois de Cristo), é considerado o último profeta enviado por Deus à Terra. Foi líder religioso, 
hábil político árabe e fundou o islamismo. Não reconhece a reencarnação. 
668. Maometismo = Ou Islamismo. Religião fundada por Maomé (570-632 d.C). Seus 
seguidores são os muçulmanos. 
669. Maranata = Expressão aramaica que representa ‘O Senhor vem’ ou ‘O Nosso Senhor 
vem’. 
670. Maravilhoso = Que provoca grande admiração, deslumbramento, fascínio. 
671. Marido  = Homem unido à mulher pelo casamento. 
672. Matéria  = Qualquer substância, sólida, líquida ou gasosa, que ocupa lugar no espaço. Ex: 
Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão sutil que 
nenhuma impressão vos cause aos sentidos; entretanto, é sempre matéria, embora para vós não o 
seja172. O espírito, embora invisível, não deixa por isso de ser matéria, não obstante ainda 
desconhecida do homem. 
673. Materialismo = Doutrina que identifica, na matéria e em seu movimento, a realidade 
fundamental do universo, com a capacidade de explicação para todos os fenômenos naturais, 
sociais e mentais. Ex: O Espiritismo contribui com o progresso destruindo o materialismo, 
considerado como uma chaga na sociedade173. 
674. Materialista  = Relativo ao materialismo. Que ou aquele que se apega a tudo o que se 
relaciona à matéria. 
675. Materialização = Ato ou efeito de materializar. Foi intensamente estudada e praticada no 
Brasil até o final da década de 1960. Historicamente o Novo Testamento a demonstra, 
identificando os personagens, cujo exemplo é este: ... toma Jesus consigo a Pedro e aos irmãos 
Tiago e João e os leva em particular a um alto monte. E eis que apareceram Moisés e Elias e 
conversa com Jesus. ... Disse Pedro a Jesus: Senhor, se queres, farei aqui três tendas; uma será 
tua, outra para Moisés, outra para Elias174.  
676. Materialização luminosa = A maioria dos casos de materializações comuns é geralmente 
de espíritos que apareciam ‘apagados’, ou seja, como vultos na escuridão, treva dentro da treva. 
A aparição de espíritos iluminados como se fossem globos de luz com a forma humana, 

                                                 
170 Os mensageiros – Cap. XXXVII. 
171 O Livro dos Médiuns – Cap. II, nº 60. 
172 O Livro dos Espíritos – Questão nº 22. 
173 O Livro dos Espíritos – Questão nº 799. 
174 Mateus, 17, 1-13; Marcos, 9, 2-13 e Lucas, 9, 28-36. 



Vocabulário... -  Vladimir Polízio 

 33 

derramando luz fluorescente é mais rara e, no Brasil, o médium Peixotinho foi o primeiro a 
apresentar esses fenômenos luminosos; espíritos iluminados de dentro para fora175. 
677. Materializar  = Dar ou tomar uma consistência, uma natureza material. Tornar visível ou 
palpável. 
678. Matrimônio = Casamento; vínculo. Um dos sete sacramentos da Igreja católica.   
679. Mau = Que se distingue pelo caráter ruim, moralmente condenável. Ex: Devido as nossas 
fraquezas, muitas vezes somos impelidos à maldade. 
680. Máxima evangélica = São citações do Evangelho exprimindo regra moral ou princípios de 
conduta. Ex: Agir com os outros como gostaríamos que agissem conosco. 
681. Mecânico = Modalidade em que o médium apenas cede seus recursos físicos para a escrita, 
sem controlar os movimentos e a velocidade bem como sem tomar conhecimento do conteúdo da 
mensagem. 
682. Medianímico = Ou condição medianímica. Relativo ou próprio da alma. Qualidade do 
poder dos médiuns. Força anímica (da alma) do médium – faculdade medianímica176. Entende-se 
que este seja o estado ou a condição em que o médium está mais propenso a exteriorizar seu 
universo pessoal, regredindo no tempo e no espaço, dependendo da profundidade em que se ache 
em sintonia, do que propriamente com o outro plano. Considera-se assim a faculdade empregada 
por médium que não sintoniza o plano espiritual além de sua esfera psíquica. Da mesma forma 
recebe essa denominação (poder medianímico ou força medianímica) aquele que consegue 
projetar ao seu redor, em profusão, seu fluido animalizado, ou seja, o fluido magnético de que é 
dotado177.   
683. Medianimidade = Sinônimo de mediunidade178, porém com distinção, em sentido mais 
restrito, qual seja, mais propenso ao campo medianímico. Ver Medianímico, nº 682.  
684. Medianimizar  = Impregnar de fluido. Que ou aquele que pode transferir qualidades ou 
condições mediúnicas ou medianímicas a outrem. Ex: Os espíritos não têm o poder de 
medianimizar, ou seja, de repassar às pessoas ou animais, condições de intermediação entre os 
planos. A mediunidade é atributo divino179.       
685. Meditação = Ato ou efeito de meditar, de pensar. 
686. Meditar  = Estudar o pensamento; pensar. 
687. Médium = É um intermediário entre os espíritos e os homens. É o ser, é o indivíduo que 
serve de traço de união aos espíritos, para que estes possam se comunicar com facilidade com os 
homens, espíritos encarnados. Por conseguinte, sem médium, nada de comunicações tangíveis, 
mentais, escritas, físicas, nem de qualquer espécie que seja180. 
688. Médium audiente = Ele ouve a voz do espírito. Algumas vezes é uma voz íntima que se 
faz ouvir no foro íntimo; de outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta como a de uma 
pessoa viva181. 
689. Médium curador = É aquele que possui o dom de aliviar ou curar pelo simples toque, pelo 
olhar, por um gesto mesmo, sem o socorro de nenhuma medicação182. 
690. Médium de pressentimento = É aquele que tem intuição vaga das coisas futuras. 
691. Médium especial = É aquele que tem aptidão particular ainda não definida, permanecendo 
alheio, visto não integrar-se às qualidades e conhecimentos do espírito que se manifesta; é aquele 
que colhe de uma conversa apenas o que lhe interessa, e não ela com um todo183.  

                                                 
175 Materializações luminosas – Cap. X-a. 
176 O Livro dos Médiuns – Cap. XXXII – Vocabulário Espírita.  
177 O Livro dos Médiuns – Segunda Parte, Cap. V, nº 98. 
178 O Livro dos Médiuns – Cap. XXXII – Vocabulário Espírita. 
179 O Livro dos Médiuns – Cap. XXII, nº 236.  
180 O Livro dos Médiuns – Caps. XIV, nº 159 e XXII, nº236. 
181 O Livro dos Médiuns −  Cap. XIV Questão nº 165. 
182 O Livro dos Médiuns −  Cap. XIV nºs 175 e 189. 
183 O Livro dos Médiuns - Cap. XVI, nº 185.  
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692. Médium falante = É aquele sobre o qual o espírito atua sobre os órgãos da palavra (órgãos 
vocais), como atua sobre a mão dos médiuns escreventes184. 
693. Médium impressionável ou sensitivo = Não há um caráter bem definido, mas é assim 
designado a pessoa suscetível de sentir a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma 
espécie de roçadura sobre todos os membros, da qual não podem se dar conta185.   
694. Médium natural  ou inconsciente = É aquele que produz os fenômenos espontaneamente, 
sem nenhuma participação da sua vontade, e, o mais frequentemente,  com o seu 
desconhecimento186.   
695. Médium inspirado = É aquele cujos pensamentos são sugeridos pelos espíritos, o mais 
frequentemente com o seu desconhecimento, seja dos atos ordinários da vida, seja nos grandes 
trabalhos da inteligência187.  
696. Médium intuitivo  = É aquele que tem consciência daquilo que escreve, embora não seja   
seu próprio pensamento188.   
697. Médium involuntário ou natural  = É aquele cuja influência se exerce sem o seu 
conhecimento189. 
698. Médium mecânico = É uma das modalidades da psicografia. Nesta aptidão, o papel do 
médium é o de uma máquina; o movimento da mão é independente de sua vontade. 
699. Médium natural ou inconsciente = É aquele que produz os fenômenos espontaneamente, 
sem nenhuma participação de sua vontade, e, o mais frequentemente, com o seu 
desconhecimento190. Ex: Caixas, pedras e baús que voam e combustão espontânea. 
700. Médium pintor e desenhista = É aquele que pinta ou desenha sob a influência dos 
espíritos191. 
701. Médium pneumatógrafo = Dá-se esse nome aos médiuns aptos a obterem a escrita direta, 
o que não é dado a todos os médiuns escreventes192. Ver Escrita direta, nº 362. 
702. Médium poderoso = Numa referência aos efeitos físicos; é o médium considerado de 
grande força fluídica. Ex: Frequentemente uma pessoa, médium poderoso, produzirá ela sozinha 
mais do que vinte outras reunidas193.   
703. Médium psicofônico = É assim considerado o médium que empresta ao espírito seu 
recurso vocal para que esse possa expressar-se sonoramente. 
704. Médium psicógrafo ou escrevente = De todos os meios de comunicação, a escrita manual 
é mais simples, a mais cômoda e mais completa, podendo ser mecânica ou semi-mecânica194. 
705. Médium semi-mecânico = É aquele que sente a impulsão dada à sua mão, sabendo ao 
mesmo tempo o que escreve enquanto o pensamente acompanha o ato da escrita195. 
706. Médium sensitivo ou impressionável = Assim se designa a pessoa suscetível de sentir a 
presença dos espíritos, por uma vaga impressão196. 
707. Médium sonâmbulo = É dividido em duas ordens: quando atua sob seu próprio espírito 
(como ele mesmo), é sua alma que vê, ouve e percebe fora dos limites do sentido e, ao contrário, 
como médium, é instrumento de outro espírito que, através dele, se comunica197. 

                                                 
184 O Livro dos Médiuns - Cap. XIV, nº 166.  
185 O Livro dos Médiuns - Cap. XIV, nº 164. 
186 O Livro dos Médiuns - Cap. XVI, nº 188.  
187 O Livro dos Médiuns - Cap. XVI, nº 190. 
188 O Livro dos Médiuns - Cap. XV, nº 180.  
189 O Livro dos Médiuns - Cap. XIV, nº 161. 
190 O Livro dos Médiuns - Cap. XVI. nº 188. 
191 O Livro dos Médiuns - Cap. XVI, nº 190.  
192 O Livro dos Médiuns - Cap. XIV, nº 177. 
193 O Livro dos Médiuns - Cap. II, Questão 61. 
194 O Livro dos Médiuns - Cap. XV, nº 178. 
195 O Livro dos Médiuns - Cap. XV, nº 181. pg. 199. 
196 O Livro dos Médiuns - Cap. XIV, nº 164. 
197 O Livro dos Médiuns - Cap. XIV nº 172. pg. 191. 
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708. Médium voluntário ou facultativo = É aquele que tem o poder do provocar os fenômenos 
por um ato de sua vontade198. 
709. Mediunato = Este termo foi criado pelos espíritos. Missão providencial dos médiuns199. 
Enquadra-se com essa denominação todo aquele que é encarregado de cumprir missão terrena no 
campo da caridade e através dos dons mediúnicos.  
710. Mediunidade = Dom ou faculdade que certas pessoas têm para mediar os dois mundos: o 
espiritual e o físico; antena psíquica. 
711. Mediunismo = Estado em que o médium está mais propenso a exteriorizar seu universo 
pessoal, regredindo no tempo e no espaço, dependendo da profundidade em que se ache em 
sintonia, do que propriamente com o outro plano. Considera-se assim a faculdade empregada por 
médium que não sintoniza o plano espiritual além de sua esfera psíquica. (Missionários da luz, 
Cap. 5; Os mensageiros, Cap. 45; No mundo maior, Cap. 9; Evolução em dois mundos, Cap. 14). 
712. Mediunizado = Estado em que se encontra o médium, por ocasião do transe. Ver Transe, 
nº 1094. 
713. Mediunizar = Contribuir para que o médium entre em estado de transe através da emissão 
de boas vibrações. Ver Vibração, nº 1.136. 
714. Medos(é) = Povo que habitava pelo ano 600 a.C., a região da Ásia, atualmente parte do Irã. 
Ex: Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas 200. 
715. Mensageiro = Que ou o que leva ou traz mensagem, escrita ou oral; portador. Ex: 
Mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome, trazendo-me a esta casa de 
abençoada consolação201. 
716. Mentalizar  = Trabalhar mentalmente; imaginar. 
717. Mentor  = Espírito que serve a alguém, de guia, de sábio e experiente conselheiro. 
718. Mérito  = Merecimento. Ex: O espírito nem sempre pode escolher, mas pode pedir, e, se 
tiver méritos, pode ser atendido; os mundos são acessíveis aos espíritos de acordo com seu grau 
de elevação202.  
719. Mesa branca = Maneira como os antigos se referiam às reuniões mediúnicas do 
espiritismo, resquício cultural remanescente da falta de conhecimento e informações a respeito, 
que ainda hoje algumas pessoas trazem. Esse termo teve e ainda tem aplicação em reuniões 
outras em terreiros diversos, na prática de atividades com o intercâmbio entre os espíritos, mas 
sem vínculo algum com o Espiritismo. Denominação errônea e antiga atribuída a trabalhos 
mediúnicos. Ex: A cor branca não interessa mais ao ato mediúnico do que a vermelha ou a preta. 
A pureza exigida é apenas a das intenções203. 
720. Mesas girantes = Ou dança das mesas. Nome vulgar que caracterizou as reuniões com essa 
finalidade, vindo posteriormente a saber que por trás desse simples acontecimento, havia uma 
inteligência que foi estudada por Kardec. As mesas girantes não deixam de ser o ponto de partida 
da Doutrina Espírita204.  
721. Messe = Seara (ou campo) preparada para a ceifa (ou colheita). 
722. Messianismo = Crença na vinda do Messias. Faz parte da tradição judaica desde o tempo 
do profeta Isaías. 
723. Messias = Redentor prometido por Deus para redimir a humanidade. Jesus Cristo, o 
Messias enviado por Deus. Os puros espíritos são os Messias ou mensageiros de Deus na 
transmissão e execução de suas atividades205. 

                                                 
198 O Livro dos Médiuns - Cap. XVI, nº 188. 
199 O Livro dos Médiuns - Cap. XXXII – Vocabulário Espírita. 
200 Daniel, 5, 28. 
201 Nosso lar – Cap. 40. 
202 O Livro dos Espíritos - Questão nº 184. 
203 Mediunidade - Cap. VII. 
204 O Livro dos Médiuns - Cap. II nº 60. pg. 68. 
205 O céu e o inferno - Cap. III nº 12. 
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724. Mesquita = Casa de oração. Templo consagrado ao culto maometano; local de adoração. 
725. Mestre = Tratamento dispensado pelos apóstolos a Jesus. Ex: ‘Vós me chamais o Mestre e 
o Senhor, e dizeis bem; porque eu o sou’206. 
726. Metabolismo = Conjunto de transformações num organismo vivo. 
727. Metade eterna = Não deve ser compreendida no sentido de ser a alma incompleta, razão da 
busca incessante de sua metade. Ex: Deve ser considerada que as uniões em toda vida, são 
orientadas por ascendentes de amor mais profundos que aqueles entrosados nas humanas 
concepções, que se modificam na esteira evolutiva207. 
728. Metafísica = Além da matéria. Uma divisão da Filosofia, que trata dos princípios e 
condições dos seres e coisas relacionadas além da natureza física. Quando a Física não explica 
algum fato, a Metafísica é evocada. 
729. Metempsicose = Estado no qual a reencarnação se processa sucessivamente, ora em 
animais, ora em vegetais, ora em humanos. Em Espiritismo, essa possibilidade não existe. O 
espírito não retrograda208. Ver Transmigração, nº 1096. 
730. Metapsíquica = Estudo dos fenômenos aparentemente anormais ou inexplicáveis. 
731. Metérgico = Médium de efeitos físicos, capaz de produzir trabalho psíquico à distância. 
732. Midianitas = Povo também conhecido como madianitas, que habitava a costa norte da 
Arábia209. 
733. Milagre  = Designação de fatos naturais cujo mecanismo familiar à Lei Divina ainda se 
encontra obscuro ao entendimento fragmentário da criatura210. 
734. Mirra =  Arbusto de até três metros, nativo do nordeste da África à Arábia, cuja resina da 
casca é perfumada. Ex: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra...211 
735. Missão = Incumbência que alguém deve executar. A atribuição do espírito é proporcional 
ao seu adiantamento; todos, sem exceção, têm sua dose de responsabilidade e de compromisso. 
Não fosse assim, e nossa vida seria estéril e sem sentido. 
736. Missionário = Aquele que recebeu ou assumiu a incumbência de realizar determinada 
tarefa ou promover a sua realização.  
737. Mistério  = Parte ignorada das Normas Universais que, paulatinamente, é identificada e 
compreendida pelo espírito humano212. 
738. Mística = Conhecimento ou estudo do misticismo. Ficção. 
739. Místico = Conhecimento ou estudo do misticismo. Ficção. 
740. Misticismo = Inclinação para acreditar em forças sobrenaturais e preocupar-se com eles, 
em detrimento das explicações racionais e científicas. 
741. Mistificação = Ato ou efeito de enganar alguém, induzindo a crer em uma mentira. Ex: O 
interesse e o despreparo conduzem as pessoas ao erro. Os espíritos vêm vos instruir e vos guiar 
no caminho do bem, e não no das honrarias e da fortuna, ou para servir às vossas paixões 
mesquinhas. Se não lhes pedisse nada de fútil ou que esteja fora das duas atribuições, não se 
daria nenhuma presa aos espíritos enganadores; de onde deveis concluir que aquele que é 
mistificado, não tem senão o que merece213.  
742. Mítico = Mitológico. Relativo ou pertence a mito. 
743. Mito  = Relato fantástico protagonizado por seres que encarnam, sob forma simbólica, as 
forças da natureza; lenda, fábula. 

                                                 
206 João, 13, 13. 
207 O Livro dos Espíritos - Questão nº 298 e O Consolador, Questão nº  314. 
208 O Livro dos Espíritos - Introdução, Cap. VI e Questões nºs. 222, 611-613. 
209 Juízes, 7, 1-3. 
210 O Espírito da Verdade - nº 8. 
211 Êxodo, 30, 23-24. 
212 O Espírito da Verdade - nº 8. 
213 O Livro dos Médiuns - Cap. XXVII, nº 303 (3º parágrafo).   
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744. Mitologia  = História fabulosa dos deuses, semideuses e heróis da antiguidade Greco-
romana. Ex: Júpiter, o pai e o soberano dos deuses, na religião dos romanos, assimilado ao Zeus 
grego. 
745. Mnemônico = Ou mnêmico; relativo à memória, à lembrança. 
746. Mó = Pedra de moinho destinada a triturar grãos. 
747. Moldagem = Ato ou efeito de moldar; modelagem. 
748. Monismo = Doutrina filosófica segundo a qual o conjunto das coisas pode ser reduzido à 
unidade.  
749. Monodeísmo = Situação do homem primitivo após a morte.  Ex: Ressurgir na própria taba 
e renascer na carne, cujas exalações lhe magnetizam a alma, constituem aspiração incessante do 
selvagem desencarnado. Estabelece-se nele o monodeísmo pelo qual os outros desejos se lhe 
esmaecem no íntimo214. Ver Ovoide, nº 816. 
750. Monoespírita =  Ou uniespírita é uma variedade do sistema otimista que consiste na crença 
de um único espírito que se comunica com os homens e que esse espírito é o Cristo, que é o 
protetor da Terra215.   
751. Monoteísmo = Crença em um só Deus. 
752. Moral  = Relativo aos costumes e regras de conduta. Toda sociedade e toda doutrina tem as 
suas regras. 
753. Morrer  = Perder a vida, falecer. Em espiritismo, significa desencarnar, deixar a carne. 
754. Morte  = Estado de cessação de vida orgânica; destruição das forças vitais do corpo pelo 
esgotamento dos órgãos. 
755. Morte aparente = A letargia e a catalepsia tem o mesmo princípio que é a perda 
momentânea da sensibilidade e suspensão das forças vitais, dando ao corpo todas as aparências 
da morte216.  
756. Mosaico = Relativo a Moisés; que provém de Moisés. Ex: Lei mosaica. 
757. Muçulmano = Designação genérica dada aos seguidores de Maomé, fundador da religião 
islâmica. 
758. Mulher  = O ser humano feminino.  
759. Multiespírita  (sistema) = É assim chamado o sistema que oferece algumas observações 
incompletas ou mal interpretadas. Ex: Se uma casa é vermelha de um lado e branca do outro, 
aquele que não a tenha visto senão de um lado, afirmará que é vermelha, e, um outro, que é 
branca: todos estarão em erro e ao mesmo tempo com razão; mas aquele que tenha visto a casa 
de todos os lados dirá que é vermelha e branca, e será o único com a verdade217.  
760. Mundo corporal = Ou mundo físico é a Terra, o mundo em que vivemos.  
761. Mundo físico = Ou mundo corporal é a Terra, o lugar em que vivemos 
762. Mundo espiritual = Mundo espírita, mundo invisível ou imaterial é o ambiente dos 
espíritos.  
763. Mundo Maior  = É uma forma respeitosa de chamar assim, o mundo dos espíritos.  
764. Mundo transitório  = É assim denominado o mundo temporário e destinado ao repouso dos 
espíritos errantes.  

 

         N 
765. Nada = Nenhuma coisa ou coisa alguma. Em Espiritismo, o nada não existe e tudo está 
preenchido. 

                                                 
214 Evolução em dois mundos - Cap. XII. 
215 O Livro dos Médiuns - Cap. IV, nº 48.   
216 O Livro dos Espíritos - Questão nº 424. 
217  O Livro dos Médiuns - Cap. IV, nº 49.  
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766. Narcolepsia = Desejo incontrolável de dormir ou acessos repentinos de sono que aparecem 
a intervalos. 
767. Nascer = Vir ao mundo; vir à luz. 
768. Nascimento = Ato de nascer. 
769. Natividade = Termo consagrado para designar a festa do nascimento de Jesus Cristo. 
770. Natural  = De, ou referente à natureza; espontâneo. 
771. Nazareno = De Nazaré, cidade da Galiléia. Jesus era assim chamado pelos judeus por ter 
sido esse um lugar onde morou. 
772. Nazireu = Categoria de pessoa que se evidenciava por votos especiais, sendo homem ou 
mulher, a fim de consagrar-se ao Senhor, tais como: não cortar o cabelo, abster-se de vinho, 
vinagre, a própria uva ou outros derivados dela e qualquer bebida forte, além de comidas 
consideradas imundas. Sansão era nazireu218. 
773. Necromancia = Suposta arte de adivinhar o futuro por meio de contato com os mortos. 
774. Necromante = É o nome que se dá  à pessoa na atividade de necromancia. 
775. Necrópole = Cemitério. 
776. Neurose = Problema do sistema nervoso que não tem causa demonstrável. 
777. Neutro = Imparcial, que não toma partido. 
778. Noviço = Aprendiz, principiante. 
779. Novo corpo = Nova encarnação. Diz-se do espírito, quando reencarnado.  
780. Novo Testamento = Denominação dada aos Evangelhos, se opondo ao Antigo Testamento, 
cujos registros são anteriores à vinda do Cristo. 

 

         O  
781. Obra = Efeito do trabalho ou da ação; ação física ou moral. 
782. Obras básicas = Assim se chamam as obras basilares da Doutrina Espírita, a saber: O 
Livro dos Espíritos (1857); O Que é o Espiritismo? (1859), O Livro dos Médiuns (1861); O 
Evangelho Segundo o Espiritismo 1864); O Céu e o Inferno (1865); A Gênese, os Milagres e as 
Predições, segundo o Espiritismo (1968), todos da lavra de Allan Kardec, pseudônimo do francês 
Hippolyte Léon Denizard Rivail (03-3-1804/31-3-1869). 
783. Obreiro  = Aquele que obra, que trabalha. 
784. Obsedar = Apoderar-se do espírito de; consequência da obsessão; impor domínio.  
785. Obsessão = Insistência repetida de um espírito sobre outro. É um dos maiores obstáculos 
da mediunidade. Obs: Tanto pode ser de desencarnado para encarnado, como o inverso, de 
encarnado para desencarnado. A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre 
um indivíduo219. 
786. Obsessivo = Relativo a ou próprio da obsessão. 
787. Obsessor = Que ou o que causa obsessão. 
788. Obsidiado = Que ou o que está sob o efeito da obsessão. 
789. Obsidiar = Impor obsessão a alguém.Estabelecer cerco para impor sujeição.  
790. Obstinado = Firme; que persiste. 
791. Obstinação = Apego forte e excessivo às próprias idéias. 
792. Ódio = Aversão intensa; paixão que leva a causar ou desejar mal a alguém. 
793. Olhos = São considerados como o espelho da alma. Ex: Uma vez que o espírito imprime 
certo caráter ao rosto, é com fundamento que se designa os olhos como espelho da alma220.  

 

                                                 
218  Juízes, 13 ao 16. 
219 A gênese, Cap. XIV nºs  45 ao 49. 
220 O Livro dos Espíritos - Questão nº 217    
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794. Ômega = Última letra do alfabeto grego. Ex: Mas, entre o homem e Deus, que é o alfa e o 
ômega de todas as coisas, que imensa lacuna!221.    
795. Onipotente = Que pode tudo; que tem poder absoluto. 
796. Onipresente = Que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo; presença ubíqua. 
797. Onisciente = Ou onissapiente. Que sabe tudo. 
798. Onicha = É resina encontrada em caules de vegetações especiais, apreciadas por qualidades 
empregadas em perfumaria e farmácia222. 
799. Oráculo = Divindade que responde a consultas e orienta o crente que o procura. 
800. Oração = Ou prece, é a comunhão com a espiritualidade. Ex: Quando, pois, o pensamento 
se dirige para algum ser, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, 
uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar 
transmite o som223.  
801. Oração refratada = Ou prece, é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, 
passando a outro objetivo. Ex: Evelina recorre ao espírito materno que não se encontra em 
condições de escutá-la, mas a solicitação não se perde...224.   
802. Orbe = Planeta, astro; forma de referir-se à Terra ou a outros mundos. 
803. Ordem = Grupo ou associação de indivíduos sujeitos a regras religiosas, morais ou 
profissionais. 
804. Ordenação = Ato ou efeito de ordenar. Conferir o sacramento da ordem a alguém. A 
ordenação é presidida por um bispo e integra um dos sete sacramentos. Ver Sacramento, nº 987. 
805. Orgânico = Relativo a órgão, à organização ou a seres organizados. 
806. Organogênese = Organogenesia ou orgogenia: descrição do processo de formação dos 
órgãos, a partir do embrião. 
807. Organogenesia = Organogenese ou orgogenia: descrição do processo de formação dos 
órgãos, a partir do embrião. 
808. Órgão = Parte de um organismo que desempenha uma ou mais funções específicas. 
809. Orgogenia = Organogenesia ou orgogenesia: descrição do processo de formação dos 
órgãos, a partir do embrião. 
810. Orgulho = Sentimento de dignidade pessoal; brio, altivez. Ex: O orgulho é o terrível 
adversário da humildade225.   
811. Origem = Ponto inicial de uma ação ou coisa que tem continuidade no tempo ou no espaço. 
812. Ortodoxo = Que professa a doutrina ou normas com rigor. 
813. Ortotanásia = Consiste em considerar a vontade de quem está sofrendo, proporcionando-
lhe a morte, desligando os aparelhos. 
814. Ósculo = Beijo. 
815. Ostensivo = Que mostra ou ostenta. 
816. Ovoide = Corpo ovoide. Situação em estado temporário do desencarnado que perdeu o seu 
corpo espiritual, transubstanciando-se num corpo ovoide, o que ocorre, aliás, a inúmeros 
desencarnados, em situação de desequilíbrio...226. Ver Monodeísmo, nº. 749. 

 

     P  
817. Paciente = Resignado, conformado. Pessoa que está sob cuidados médicos. 
 

                                                 
221 O Livro dos Espíritos - Introdução (último parágrafo). 
222 Êxodo, 30, 34. 
223 O Evangelho Segundo o Espiritismo - Cap. XXVII, nº 9. 
224 Entre o terra a céu, de André Luiz, com Chico Xavier, Cap. II.  . 
225 O Evangelho Segundo o Espiritismo - Cap. VII nº 11. 
226 Evolução em dois mundos - Cap. XII e Libertação - Caps. VI e VII. 
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818. Pacto = Compromisso; contrato. Ex: Não, não há pacto, mas uma natureza má 
simpatizando com maus espíritos227. 
819. Padrão vibratório = Base ou medida que se toma para fazer comparação, podendo esta ser 
boa ou má. Ex: ... a nossa amiga encarnada caiu no mesmo padrão vibratório. Ela também se 
devotou ao marido com egoísmo aviltante228.  Ver Vibração, nº 1136. 
820. Padre = Ou pai. No sentido religioso é o título daquele que já recebeu ordenação 
sacerdotal.  
821. Pagão = Que não foi batizado; que não recebeu o óleo do batismo. 
822. Paixão = Sentimento ou emoção levado a um alto grau de intensidade, sobrepondo-se à 
lucidez e à razão. 
823. Palingenesia = Eterno retorno. Renascimento sucessivo dos mesmos indivíduos. 
824. Palmo = Antiga medida de comprimento tomada com a mão aberta, que vai do polegar ao 
dedo mínimo, correspondente a 22 cm229.  
825. Pão ázimo= Ou pão asmo. Pão sem fermento ou levedura que Jesus comeu na última Ceia. 
826. Parábolas = Narrativa que transmite uma mensagem de forma indireta. Ex: Abrirei em 
parábolas a minha boca; publicarei coisas ocultas desde a criação230. 
827. Paracleto = Designativo aplicado ao Cristo e, em especial, ao Espírito Santo (espírito 
superior); pessoa que defende ou protege alguém; protetor. 
828. Paraíso = Ou Éden. Lugar de delícias, onde Deus colocou Adão e Eva. Ex: Tomou pois o 
Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar231. 
829. Parasitose = Agressão produzida por parasita em hospedeiro. 
830. Páscoa = Passagem. Festa anual dos hebreus em memória de sua saída do Egito. Festa 
anual dos cristãos que comemoram a ressurreição do Cristo.  
831. Passagem = Ou transição; o instante da morte. Ex. A extinção da vida orgânica provoca a 
separação da alma, do corpo232. 
832. Passe = Transfusão de energia fluídica., podendo ser espiritual ou magnético. 
833. Passe espiritual = É aquele cujos fluidos que se transmite procedem da espiritualidade. 
834. Passe magnético = É aquele puramente anímico, transmitido pelo magnetizador. Obs: O 
passe magnético é importante, porém, se estiver associado ao espiritual, reveste-se de outra 
magnitude. 
835. Passista = Quem se presta à atividade do passe.  
836. Pastor = Homem que leva os animais ao pasto e os vigia. Em vários segmentos do 
cristianismo, é o guia espiritual, sendo os fiéis, as ovelhas do rebanho do Cristo. 
837. Patologia = Especialidade médica que estuda as doenças. 
838. Patriarca = Nome dado aos primeiros chefes de família, no Antigo Testamento. Abraão foi 
o primeiro patriarca do povo hebreu (hoje, os judeus). 
839. Pecado = Transgressão ou violação de qualquer preceito religioso. Em Espiritismo, não há 
esse entendimento. 
840. Pecado capital = Está assentado nos seguintes sentimentos, aptidões ou impressões: 
orgulho, inveja, gula, luxúria, avareza, ira e preguiça. 
841. Pecado mortal = Todo ato ou pensamento que viola a Lei de Deus em matéria grave e leva 
à danação eterna. Não é entendimento espírita. 
842. Pecado original = Segundo a teologia cristã, é o pecado de Adão e Eva, transmitido a 
todos os seus descendentes, que nascem em estado de culpa. Não é entendimento espírita. 

                                                 
227 O Livro dos Espíritos - Questão nº 549. 
228 Entre a terra e o céu - Cap. III.  
229 I Samuel, 17, 4. 
230 Mateus, 13, 35. 
231 Gênesis, 2, 15. 
232 Entre a terra e o céu - Segunda Parte – Cap. I, nº 4. 
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843. Pedra angular = Pedra caracterizada por base sólida e legítima; fundamento. Ex: O 
Evangelho é a pedra angular da formação moral do indivíduo. 
844. Pedra de tropeço = Causa de atrapalhação para a realização de um desejo ou atividade. Ex: 
Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim233. 
845. Pedra de toque = Usada antigamente para avaliar a pureza do ouro ou da prata, pelo risco 
que neles subsistia quando se atritava contra o metal as pedras de jaspe, basalto ou quartzo negro 
polido. Teste ou critério para determinar a qualidade de algo. 
846. Pena = Punição. Ex: A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus que a aplica234.  
847. Pena de talião = Tal e Qual ou punição semelhante à ofensa.  Foi instituída por Hamurabi, 
6º príncipe da primeira dinastia da Babilônia (Código de Hamurabi – fundador do império 
babilônico), que viveu cerca de 2000 anos antes do Cristo. 
848. Penas eternas = Não haveria justiça se as penas fossem perpétuas, eternas. As penas são 
proporcionais às faltas. 
849. Pêndulo = Corpo pesado, pendurado num cordão, que oscila em sentidos diversos, 
dependendo da influência de alguma ação fluídica. É um dos instrumentos básicos da radiestesia. 
Com ele, dentre outros recursos que oferece, afere-se a impregnação fluídica de um ambiente, se 
positivo ou negativo. Ver Radiestesia, nº 949. 
850. Penitência = Arrependimento de haver ofendido a Deus. Refere-se à pena imposta para a 
expiação em razão do arrependimento ou remorso por erro que se cometeu, especialmente por 
haver ofendido os mandamentos divinos. Este Sacramento consiste na acusação dos próprios 
pecados, feita a um ministro da Igreja ou a seus delegados, a fim de obter o perdão divino ou a 
absolvição. A pena estabelecida para os que fazem a confissão de seus descompassos ou erros em 
relação ao próximo está na proporção da intensidade da falha, pela ótica do confessor, que 
orienta de imediato a dosagem da penalidade para que o faltoso se veja livre do impertinente 
fardo da culpa. Trata-se de mais um dos Sacramentos instituídos pela Igreja católica. 
851. Pentateuco = Os cinco primeiros livros do Velho ou Antigo Testamento atribuídos a 
Moisés: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio (ou segunda lei). A esse conjunto 
dá-se o nome de Torá, conjunto de leis às quais o judaísmo se submete. O Pentateuco da 
Doutrina Espírita está estruturado nos seguintes livros: O Livro dos Espíritos, O Livro dos 
Médiuns; O Evangelho Segundo o Espiritismo, A Gênese e O Que é o Espiritismo. 
852. Pentecostes = É o quinquagésimo (50º) dia depois do segundo dia da Páscoa, festa católica 
celebrada cinquenta dias depois da Páscoa, em comemoração à descida do Espírito Santo sobre 
os Apóstolos. Para os judeus, está simbolicamente ligado ao festival da colheita, que comemora a 
entrega dos Dez mandamentos a Moisés, no Monte Sinai. 
853. Percepção = Ato, efeito ou faculdade de perceber algo, por meio dos sentidos ou da mente.  
854. Perda = Ato ou efeito de perder. Ex. Ninguém morre, é verdade, mas perdemos a presença 
física de quem parte. 
855. Perdão = Remissão de pena, de ofensa ou de dívida.  
856. Perfeição = O mais alto nível de uma escala de valores. Ex: Os anjos, os arcanjos e os 
serafins são espíritos puros e se acham no mais alto grau da escala e reúne todas as perfeições235. 
857. Perfeito = Acabado; terminado; que reúne todas as qualidades. 
858. Pergaminho = Pele de cabra, de ovelha ou outro animal, raspada, para servir de material de 
escrita ou de encadernação. 
859. Persas = Povo que habitava a região onde hoje é o Irã, pelo ano aproximado de 550 a.C. 
Ex: Dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas236. 
860. Perispirítico =  Perispiritual, referente ao perispírito.  

                                                 
233 Mateus, 26, 33. 
234  O Livro dos Espíritos - Questão nº 764. 
235  O Livro dos Espíritos - Questão nº 128. 
236 Daniel, 5, 28. 
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861. Perispírito237 = Envoltório semi-material. Nos encarnados, serve de laço ou intermediário 
entre o espírito e a matéria; nos espíritos errantes, constitui o corpo fluídico do espírito238. 
862. Personalidade = Conjunto de qualidades que definem a individualidade de uma pessoa. 
863. Personificar = Considerar como pessoa; atribuir dotes e qualidades de pessoa a alguém. 
864. Perturbação = Ato ou efeito de perturbar(-se); estado de quem sofreu algum distúrbio 
(físico, mental, emocional, etc). Ex: ... roguei a inspiração de Jesus para que a minha presença 
não fosse motivo de perturbação ao ambiente amigo que se propunha acolher-nos239. 
865. Pináculo = A parte mais elevada do templo de Jerusalém. O ponto mais alto. 
866. Píton = Designação comum a diversas serpentes que comprimem a presa, com cerca de 8 
metros de comprimento, do Velho Mundo. É considerada como profeta, pelo deus Greco-romano 
Apolo (mitologia).   
867. Pitonisa = Mulher que tinha o dom de profetizar; de prever o futuro. 
868. Plasma = Modela, cria. É uma forma mental de construir. 
869. Plasmar = Modelar, criar. Ex: É que cada criatura transpõe os umbrais do túmulo com as 
imagens que em si mesma plasmou240.   
870. Pneuma = Espírito. Palavra grega que significa sopro. 
871. Pneumatofonia = É a voz do espírito que se faz ouvir, sem o concurso vocal do médium. 
Acontecimento raro. 
872. Pneumatografia = É a escrita através da pneumatografia, a escrita direta pelo próprio 
espírito, sem o auxílio mecânico do médium. Acontecimento raro. 
873. Pneumatógrafo = Dá-se esse nome aos médiuns aptos a obterem a escrita direta, o que não 
é dado a todos os médiuns escreventes, visto a necessidade da intervenção de uma força oculta 
nas manifestações. Neste caso, a escrita é formalizada sem a intervenção do médium, diferente, 
portanto, da psicografia mecânica241. 
874. Pobreza = Estado ou qualidade de pobre, de penúria, quer moral ou espiritual. 
875. Poder oculto = É a maneira de afirmar-se que talismãs, sinais cabalísticos, fórmulas, 
patuás, etc, tem poder magnético especial. Ex: Não acrediteis nesse pretendido poder mágico que 
não existe, senão na imaginação de pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da 
natureza242. 
876. Poliespírita (sistema) = É assim chamado o sistema que oferece algumas observações 
incompletas ou mal interpretadas. Ex: Se uma casa é vermelha de um lado e branca do outro, 
aquele que não a tenha visto senão de um lado, afirmará que é vermelha, e, um outro, que é 
branca: todos estarão em erro e ao mesmo tempo com razão; mas aquele que tenha visto a casa 
de todos os lados dirá que é vermelha e branca, e será o único com a verdade243.   
877. Politeísmo = Sistema ou crença religiosa que admite mais de um deus. 
878. Poltergeist = Espírito batedor; que se manifesta através de ruído.  
879. Ponderável = Que se pode ponderar, que pode ser examinado com atenção e minúcia; 
considerável. 
880. Ponderabilidade = Qualidade ou condição do que é ponderável, passível de consideração, 
de reflexão. 
881. Possessão = Ato ou efeito de possuir ou ser possuído. Ex: Em Espiritismo não há 
possuídos, no sentido vulgar da palavra; não há senão obsidiados, subjugados e fascinados244. 

                                                 
237 Perispírito: Termo criado por Allan Kardec, pela inexistência de palavra análoga – O Livro dos Médiuns – Cap. V nº 98. 
238  O Livro dos Médiuns - Cap. XXXII – Vocabulário espírita.  
239  Ação e reação - Cap. 6.     
240 Ação e reação - Cap. 11.   
241 O Livro dos Médiuns - Cap. XVI, nota dos espíritos sobre o assunto. 
242 O Livro dos Espíritos - Questões n°s. 551 à 553. 
243  O Livro dos Médiuns - Cap. IV, nº 49. 
244 O Livro dos Médiuns - Cap. XXII, nº 241. 
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882. Posses = Tanto identifica valores materiais terrenos, como os valores morais, aqueles que a 
traça e a ferrugem não corroem.  
883. Possesso = Que ou aquele que se crê possuído, dominado. 
884. Possuído = Subjugado, tomado, influenciado. O espírito dominado por outro, nos casos de 
obsessão, nunca se retira do corpo, uma vez que tem a vontade dominada mas não o corpo 
tomado, muito embora usemos a terminologia ‘incorporado’ e outras. 
885. Prazer = Sensação ou emoção agradável. 
886. Prazeroso = Com prazer, com satisfação, com boa vontade. 
887. Prece = Ou oração, é a comunhão com o divino, com a espiritualidade. Ex: Quando, pois, o 
pensamento se dirige para algum ser, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou 
vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o 
ar transmite o som245. 
888. Precognição = Clarividência relativa a acontecimento, condição, ato, situação, estado, etc, 
ainda não vivido. 
889. Preconcebido = Concebido de antemão, premeditado. 
890. Preconceito = Conceito ou opinião formados antecipadamente, sem maior ponderação ou 
conhecimento dos fatos.   
891. Predestinação = Destinar com antecipação. Determinação imutável dos acontecimentos 
futuros. Pela Lei do Carma ou de Causa e Efeito, cada um tem sua trajetória marcada pelos 
compromissos, o que não deixa de ser uma predestinação. 
892. Predição = Ato de predizer; profecia, antecipação dos fatos. 
893. Predizer = Saber o que vai acontecer. Em termos religiosos: profecia, profeta, premonição. 
894. Prelúdio do retorno = Diz-se quando o espírito está em fase de preparação para encarnar-
se . Ex: O prelúdio do retorno (reencarnação) é uma espécie de agonia para o espírito246.  
895. Presciência = Conhecimento do futuro; previsão, pressentimento. 
896. Presságio = Fato ou sinal pelo qual se julga adivinhar o futuro. Indício de algo que está 
para acontecer. 
897. Pressentimento = O mesmo que presciência. Sentir antecipadamente.  
898. Prestidigitação = Técnica de iludir o espectador com truques que dependem da rapidez e 
agilidade das mãos.  
899. Presunção = Ato de presumir, baseando-se em indícios. 
900. Pretório = Na Roma antiga, tribunal do pretor (julgador). Ex: Tornou Pilatos a entrar no 
pretório, chamou Jesus e...247.  
901. Primitivo  = De primeira ordem, original. Ex: Entre o mundo dos espíritos e o mundo 
corpóreo, o mundo espiritual é considerado primitivo, pois ele preexiste e sobrevive a tudo248.  
902. Princípio intelectual = É o princípio geral da inteligência, comum a homens e animais. 
903. Princípio vital  = É o princípio geral da vida material, comum a todos os seres orgânicos, 
homens, animais e plantas; tem sua fonte no fluido universal. Ex: ... é o que chamais de fluido 
magnético, sendo o intermediário entre o espírito e a matéria249.    
904. Profeta = Assim era chamado aquele que predizia o futuro, por dom especial ou inspiração 
divina.  
905. Profetisa = Assim era chamada aquela que predizia o futuro, por um dom especial ou 
inspiração divina. 
906. Profilaxia  = Medida preventiva para a preservação da saúde. 
907. Progressão = Evolução; ato de progredir. 

                                                 
245 O Evangelho Segundo o Espiritismo - Cap. XXVII, nº 9. 
246 O Livro dos Espíritos - Questão nº 340 (comentário). 
247 João, 18, 33. 
248 O Livro dos Espíritos - Questões nºs. 84-86. 
249 O Livro dos Espíritos - Questões 63 e 65. 
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908. Progresso = Ação ou resultado de progredir. 
909. Prolegômenos = Exposição preliminar dos princípios gerais de uma ciência ou arte. Ex: Na 
parte destinada ao prolegômenos, em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, os espíritos 
solicitaram fosse colocado a cepa na capa (frontspício) da referida obra, desenhada pelos 
próprios emissários da espiritualidade.    
910. Protestantismo = Refere-se ao conjunto de doutrinas e das seitas religiosas  provenientes 
da Reforma iniciada por Lutero em 1517, contra o catolicismo, cujo grupo insatisfeito cresceu 
rapidamente em inúmeros países, dando origem ao sectarismo e denominações outras que 
conhecemos, de cunho cristão mas distintos entre si, cujos principais ramos são: o luteranismo, o 
calvinismo (presbiterianismo) e o anglicanismo.  
911. Protetor = O que ampara. Ex: A missão do espírito protetor é guiar seu protegido no bom 
caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar suas aflições e sustentar sua coragem nas provas 
da vida250.  
912. Protoplasma = Substância primordial dos organismos vivos, capaz de sentir e reagir a 
estímulos. Ex: Na intimidade dos corpúsculos simples que evoluíram para a feição de máquinas 
microscópicas formadas de protoplasma...251. 
913. Prova = Dificuldade na vida corporal pela qual passa o espírito. Teste; desafio. Ex: A Terra 
é um campo de prova e expiação. 
914. Provação = É a luta que ensina ao espírito rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da 
edificação espiritual252. 
915. Providência = A suprema sabedoria com que Deus conduz todas as coisas. Ex: A 
Providência Divina nunca falha. 
916. Próximo = O que está a pequena distância, no espaço ou no tempo. Ex: Se nós não 
habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o 
Eterno Pai que nos parece distante?253. 
917. Pseudo = Falso. Ex: Os espíritos pseudo-sábio podem possuir conhecimento amplo, mas 
creem saber mais do que realmente sabem254. 
918. Psicocinesia = Ou psicocinese, em parapsicologia, é o movimento de objetos físicos pela 
ação direta da mente, sem recorrer a meios físicos. Para o Espiritismo, o agente responsável por 
essas ações é classificado como médium de efeitos físicos, cujos atos podem ocorrer 
independente de sua vontade. 
919. Psicofonia = Transmissão e comunicação do pensamento do espírito, pela voz de um 
médium falante255.   
920. Psicografia = É a escrita resultante da comunicação do espírito com o médium. 
921. Psicografia direta = Manual ou involuntária, é aquela obtida pelo próprio médium, sem 
que tenha consciência do que escreve, e sem a necessidade da prancheta. Entende-se, também por 
psicografia direta, manual ou involuntária, a Psicografia mecânica. Ver nº 924. 
922. Psicografia indireta = É aquela obtida através da prancheta, embora em presença do 
médium. Empregada nas pesquisas iniciais. 
923. Psicografia manual = Direta ou involuntária, é aquela obtida pelo próprio médium, sem a 
necessidade da prancheta, empregando-se folha de papel, lápis ou caneta. Entende-se, também 
por psicografia direta, manual ou involuntária, a psicografia mecânica.  
924. Psicografia mecânica = É aquela produzida automaticamente, sem a consciência do 
médium e independente de sua vontade, empregando-se folha de papel, lápis ou caneta. 

                                                 
250 O Livro dos Espíritos - Questões de nºs. 489 a 495. 
251 Evolução em dois mundos - Cap. VII. 
252  O consolador - Questão 246. 
253 Jesus no lar. 
254 O Livro dos Espíritos - Questão nº 104. 
255 O Livro dos Médiuns - Cap. XXXII – Vocabulário Espírita. 
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925. Psicografia semi-mecânica = É aquela que, embora produzida de forma consciente, a 
impulsão dada à mão não lhe pertence, empregando-se folha de papel, lápis ou caneta. 
926. Psicógrafo = É o médium escrevente; aquele que recebe a comunicação via espiritual. 
927. Psicômetra = É o médium de psicometria ou o sensitivo em condições de captar as formas-
pensamentos do objeto em estudo. É aquele que consegue desarticular, de maneira automática, a 
força nervosa impregnada e envolvente no objeto alvo da observação. 
928. Psicometria = Em Espiritismo, é a faculdade de perceber o lado oculto do ambiente e de 
ler impressões e lembranças, ao contato de objetos e documentos...256. 
929. Psicopatia = Designação comum às doenças mentais, em especial as que se caracterizam 
por desvios que acarretam comportamentos antissociais. 
930. Psicopictografia = Pintura mediúnica. 
931. Psicoscópio = Aparelho da espiritualidade destinado a auscultar a alma, com o poder de 
definir-lhe as vibrações257.   
932. Psicosfera = Atmosfera espiritual. Ex.A psicosfera ambiental era densa, denotando todos 
os sinais enequívocos das tragédias de grande porte258. 
933. Psicossoma = O conjunto corpo e alma. Ex: A matéria e o espírito.                                             
934. Psicossomático = Que pertence ao mesmo tempo ao orgânico e ao psíquico – matéria e 
espírito. 
935. Psiquiatria = Ramo da medicina que se ocupa de pacientes que apresentam problemas 
mentais. 
936. Psíquico = Relativo à psique: alma, espírito, mente. 
937. Psiquismo = Conjunto dos processos psíquicos do ser humano ou do animal. 
938. Publicano = Cobrador de impostos dentre os romanos. O Apóstolo Mateus (Levi) era 
cobrador de impostos. 
939. Pureza absoluta = Estado do espírito de primeira ordem ou espírito puro; o que percorreu 
todos os graus da escala e que não tem mais necessidade de sofrer a encarnação. 
940. Purgatório = O Espiritismo não nega o purgatório, uma vez que nele estamos; define-o e o 
precisa, explicando a causa das misérias terrestres, e com isso nele faz crerem os que o negam259. 
Começou a ser ensinado pelo catolicismo, no ano de 593. 

 

         Q 
941. Quarentena = Resguardo que as mulheres tinham por ocasião do parto. Se nascesse 
menino o afastamento seria de 40 dias; se nascesse menina, o período seria de oitenta dias260. 
942. Queixada = Maxilar; cada uma das partes ósseas onde se acham os dentes dos animais 
vertebrados; cabeça descarnada261. 
943. Quintessência = Quintaessência. O que há de principal, de melhor, ou de mais puro; o 
auge, a plenitude. O elemento etéreo que compõe as esferas celestes, distinto em sua quase 
imaterialidade das quatro propriedades naturais (terra, água, fogo e ar) que constituem os corpos 
densos no mundo sublunar. Quando é elevado ao mais alto grau de pureza. Ex: O espírito é 
matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que não pode ser 
percebida pelos vossos sentidos262.  
944. Quiromancia = Adivinhação pelas linhas da palma da mão.  

                                                 
256 Mecanismos da mediunidade - Cap. XX. 
257 Nos domínios da mediunidade - Cap. 2. 
258 Transição planetária – Cap. 5. 
259 O Céu e o inferno - Cap. V, Questão nº 8. 
260 Levítico, 12, 1-8. 
261 Juízes, 15, 15. 
262 O Livro dos Espíritos - Questão de nº 82. 
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R 
945. Rabi = Mestre. 
946. Rabino = Doutor da lei judaica. Mestre; sacerdote do culto judaico. 
947. Raciocínio = Ato ou efeito de raciocinar. Exercício da razão através do qual se procura 
alcançar o entendimento de atos e fatos, se formulam ideias, se elaboram juízos, se deduz algo, se 
tiram conclusões. Ex: A fé deve ser raciocinada.  
948. Radiação = Emissão de energias por meio de ondas ou partículas. 
949. Radiestesia = Ou radioestesia. É o estudo das sensibilidades das radiações. 
950. Radiônica = É o emprego de aparelhos eletrônicos, magnéticos ou mesmo mecânicos para 
a interpretação e transmissão de informações vibracionais e podem ser definidos como um 
sintonizador de frequência. 
951. Razão = Faculdade que tem o ser humano de avaliar, julgar, ponderar ideias. Uso do 
raciocínio, do juízo.  
952. Reajuste = Ato ou efeito de reajustar; reequilíbrio, reacerto de contas. Ex: Cada existência 
é uma oportunidade de reajuste. 
953. Rebanho = Conjunto de fiéis, em relação a seu pastor, papa, bispo ou pároco. Ex: ... elas 
escutarão a minha voz, e não haverá senão um rebanho e um pastor 263. 
954. Receitista = É a especialidade facultativa do médium que serve de intérprete dos espíritos 
para as prescrições médicas. 
955. Reconciliar = Estabelecer a paz. Ex: Entra em acordo sem demora com teu adversário, 
enquanto estás com ele a caminho...264.   
956. Reencarnação = Retornar à vida terrena; retornar à vida física. 
957. Reencarnação retificadora = Assim é chamado o retorno à vida terrena em condições 
penosas, por alternativa inevitável, razão da necessidade imprescindível dos ajustes de contas, 
ainda na Terra265.   
958. Refazimento = Ato ou efeito de refazer-se. Ex. Qual acontece na montanha arborizada, a 
atmosfera marinha permanece impregnada por infinitos recursos de vitalidade da Natureza266. 
959. Reforma = Sob este nome designa-se o movimento religioso e político que, nos princípios 
do século XVI, retirou metade da Europa central e norte da submissão dos papas. O primeiro ato 
de desarmonia que conduziu à cisão ocorreu com Martinho Lutero, em 1517, que discordou da 
venda da indulgência, dirigindo pesado movimento contra o catolicismo romano.   
960. Reforma íntima = Mudança comportamental de hábitos e atitudes incoerentes com o 
regramento moral dos princípios evangélicos. 
961. Refratário  = Que ou o que resiste a certas influências.  
962. Regozijo = Intensa satisfação de prazer, de alegria. 
963. Reino animal = Um dos três reinos da Natureza, que se soma ao reino mineral e reino 
vegetal. O homem pertence ao reino animal. 
964. Reino mineral = Um dos três reinos da Natureza, que se soma ao reino animal e reino 
vegetal. 
965. Reino vegetal = Um dos três reinos da Natureza, que se soma ao reino animal e reino 
mineral.   
966. Religião = Crença na existência de um ente supremo ou uma força universal que a tudo 
controla. 

                                                 
263 João, 10, 16. 
264 Mateus, 5, 25. 
265 Ação e reação - Cap. 19. 
266 Entre a terra e o céu - Cap. V. 
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967. Remorso = Inquietação da consciência por culpa. O remorso aparece quando o indivíduo 
percebe o erro que cometeu e se arrepende disso. 
968. Reparação = É uma das três condições necessárias para apagar os traços de uma falta 
cometida e suas cosequências267. 
969. Repouso = Estado de inércia; descanso, cessação de movimento, de trabalho. Ex: Os 
espíritos não dormem; repousam. 
970. Resgatar = Efetuar o pagamento de dívida ou compromisso.  
971. Resgate = Ato ou efeito de resgatar; pagamento de dívida. Ex: Conferem-me luz interior 
para que eu sinta e reconheça minhas fraquezas... mas, em verdade, o serviço de meu próprio 
resgate é pessoal e intransferível...268. 
972. Resplandecer = Brilhar intensamente. Luzir. 
973. Ressurreição = Ato ou efeito de ressurgir ou ressuscitar; retorno da morte à vida, mas no 
mesmo corpo. 
974. Retrogradar = Retroceder ou fazer retroceder; regredir. Ex: O espírito não retrograda 
quanto ao seu progresso moral, pois o que adquiriu não se perde, mas, em nova existência, 
poderá ter uma vida de privações. 
975. Reunião mediúnica = Reunião com a presença de pelo menos um médium, com a 
finalidade de possibilitar o contato entre os planos físico e espiritual. Sem médium não há 
reunião mediúnica. 
976. Revelação = Ato ou efeito de revelar-se; ato pelo qual Deus faz saber aos homens, através 
dos espíritos, os seus mistérios, a sua vontade. 
977. Revelador = Que ou o que revela, que mostra. 
978. Reza = Súplica religiosa empregada no catolicismo. 
979. Rito = Conjunto de cerimônias e de regras que se pratica numa religião, numa seita, etc; 
liturgia. No Espiritismo não há rito. 
980. Ritual  = Liturgia; livro que contém os ritos estabelecidos por uma religião. 
981. Ritualística = Relativo ou próprio de ritual. 
982. Romagem = Peregrinação. Caminho terreno. Ex: Ainda que a romagem se revista de 
dificuldade, devemos prosseguir. 
983. Romper = Criar abertura ou passagem; abrir caminho. Ex: O romper da aurora principia às 
primeiras horas da madrugada. 
984. Rosário = Conjunto de contas que se faz passar entre os dedos enquanto se recita orações. 
Trata-se de procedimento católico. Em sentido figurado, significa série, sequência: Ex: Um 
rosário de penas, de mentiras, etc...  
 

S 
985. Sábado = Dia Santo. Sem trabalho, repouso. No Velho Testamento, no sábado, não era 
lícito fazer qualquer atividade: Ex; Aquele que o profanar, morrerá269, mas Jesus modificou essa 
lei primitiva dizendo que ‘O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do 
sábado’270. 
986. Sacerdócio = Dignidade do sacerdote. 
987. Sacramento = Ato religioso da Igreja católica, que tem por fim a santificação daquele ou 
daquilo que é objeto desse ato. São os seguintes os Sacramentos oferecidos: o batismo, a 
confirmação (crisma), a comunhão, a penitência (ou confissão), a extremaunção, a ordem 

                                                 
267 O Céu e o inferno - Cap. VII, nº 16 Código Penal da Vida Futura). 
268 Ação e reação - Cap. 9. 
269 Êxodo, 31, 12-16. 
270 Marcos,  2, 27. 
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(ordenação de padres) e o matrimônio. Os sacramentos foram instituídos pelo ano de 1160 mas 
transformados em artigo de fé apenas em 1439. 
988. Sacrifício = Ato ou efeito de sacrificar-se; oferta solene à divindade, de produto da terra de 
animais ou pessoas. Também representa esforço acima do normal para a obtenção de resultados. 
Ex: Toda elevação representa uma subida e toda subida pede esforço de ascensão271. 
989. Saduceus = Adversários dos fariseus. Pertenciam às classes superiores na escala social. 
990. Sagrado = Relativo ou inerente a Deus; santo ou santificado. 
991. Saltério = Instrumento musical de cordas, dedilháveis como a harpa. Ex: No momento em 
que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro ... do saltério...272.  
992. Salvação = Libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males, no 
próprio caminho, a fim de que se confie à construção da própria felicidade, nos domínios do bem, 
elevando-se a passos mais altos de evolução273; também na Terra o indivíduo se salva se 
libertando dos vícios. 
993. Samaritanos = Pertenciam à região de Samaria, destruída no ano 720 a.C., sendo que 
atualmente contam com menos de 300 pessoas.   
994. Santificado = Que se tornou santo. 
995. Santíssima Trindade = Mistério dogmático católico que sintetiza três pessoas numa só: o 
Pai, o Filho e o Espírito Santo. 
996. Santo = Atributo dirigido a determinadas pessoas que aparentemente atenderam, na Terra, 
à execução do próprio dever274. A canonização dos santos teve início pelo ano 880 e é 
procedimento católico. 
997. Santo Padre = Título dado ao Papa, que é o Sumo Pontífice do Vaticano, qual seja, da 
Igreja Católica. 
998. Sarça = Um tipo de arbusto. Ex: Apareceu-lhe o anjo do Senhor, envolto numa chama de 
fogo em meio duma sarça275. 
999. Satã = O mesmo que demônio, diabo. Figura não reconhecida pelo Espiritismo. 
1000. Satanás = O mesmo que demônio, diabo. Figura não reconhecida pelo Espiritismo. 
Expressão usada em alegoria à personificação do mal. 
1001. Sátiro = Considerado como divindade campestre, dotado de orelhas grandes e 
pontiagudas, nariz achatado, chifres pequenos, com rabo e pernas de cabra. Ex: ... ali habitarão as 
avestruzes e os sátiros pularão por ali276. 
1002. Saúde = Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos 
materiais; para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção 
da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências 
transitórias da Terra277. 
1003. Seara = Campo de cereais; extensão de terra semeada, cultivada. Ex: A seara é grande mas 
os trabalhadores são poucos. 
1004. Seareiro = Cultivador ou trabalhador da seara. 
1005. Sega = Ceifa, corta. 
1006. Segar = Ceifar, cortar. 
1007. Segunda vista = Ou Dupla vista. Condição virtuosa de enxergar ou ver com os olhos do 
espírito. Vidente278, 279 e 280.   

                                                 
271 Missionários da luz. 
272 Daniel, 3, 5. 
273 O Espírito da Verdade - nº 8. 
274 O Espírito da Verdade - nº 8. 
275 Êxodo, 3, 2. 
276 Isaías, 13, 21. 
277 O consolador - Questão nº 95. 
278 Obras póstumas - Segunda Parte – A Segunda Vista. 
279 O Livro dos Espíritos - Questões nºs. 447 a 454. 



Vocabulário... -  Vladimir Polízio 

 49 

1008. Seita = Conjunto de indivíduos que professam a mesma doutrina. 
1009. Sematologia = Linguagem dos sinais. Comunicação dos espíritos pelo movimento de 
corpos inertes281. Ex: Ao movimentar a mesa, exprime seus sentimentos através dos golpes rudes.  
1010. Semeadura = Ato ou efeito de semear; espalhar sementes. Por nossos atos espalhamos as 
sementes que renderão bônus ou dores amanhã. 
1011. Semelhante = Que é da mesma espécie, análogo, parecido.  
1012. Semimecânico = É a condição em que o espírito impulsiona o braço do médium à 
psicografia, em estando de consciência. 
1013. Semítico = Significa proveniência, pertencente ou descente de Sem, filho de Noé. 
1014. Sensação = Impressão causada por um estímulo externo.  
1015. Sensitivo = Que sente, que tem sensibilidade. Ex: O médium é um sensitivo. 
1016. Separação = Desunião, divisão. 
1017. Septuaginta = Designação pela qual é conhecida a mais antiga tradução em grego do texto 
hebreu do Antigo Testamento para os judeus. 
1018. Sepulcro = Sepultura.  
1019. Serafim = Espírito de primeira hierarquia, dos chamados espíritos puros, que às vezes são 
designados sob o nome de anjos, arcanjos ou serafins282. 
1020. Sermão da Montanha = Assim chamado o longo discurso de Jesus acerca da conduta e 
comportamento ético-moral, com lições e exemplos. Fala das bem-aventuranças, onde estão 
abrigadas a felicidade e a plena libertação do homem do jugo opressivo. Pode ser lido em 
Mateus, do Versículo 23 do Cap. 3 ao Cap. 7. 
1021. Sessão mediúnica = Reunião com a presença de pelo menos um médium, com a finalidade 
de possibilitar o contato entre os planos físico e espiritual; reunião mediúnica, trabalho 
mediúnico. Sem médium não há sessão mediúnica. 
1022. Sibila = Entre os antigos, mulher a quem se atribuía o dom da profecia e o conhecimento 
do futuro; profetisa. 
1023. Siclo = Nome de uma moeda dos hebreus, de prata pura, de seis gramas, empregada como 
referência de peso. Ex: ... tiraram José da cisterna e o venderam ao grupo, que pagou por ele 20 
siclos (120 gramas) de prata283. 
1024. Siloé = Ou Enviado. Tanque ou piscina para banhos públicos. Ex: Sobre a cura de um cego 
de nascença usando como lavatório as águas do lugar: Vai, lava-te no tanque de Siloé (que quer 
dizer Enviado). Ele foi, lavou-se, e voltou vendo284.  
1025. Simbiose = Vida em comum; interação entre dois organismos. 
1026. Simpatia = Afinidade moral, tendência ou inclinação no sentir e no pensar que aproxima 
duas ou mais pessoas. 
1027. Sinagoga = Lugar onde se reúnem os israelitas para o exercício do seu culto.  
1028. Sincretismo = Fusão de cultos ou doutrinas religiosas. Ex: O Brasil é um exemplo de 
sincretismo religioso.  
1029. Sinédrio = Suprema Corte em Jerusalém. Uma espécie de Senado dos judeus, ao tempo de 
Jesus. 
1030. Sinergia = Ato ou esforço coordenado de vários órgãos na realização de uma função. 
1031. Sinete = Utensílio a que se acha adaptado uma peça, geralmente de metal, para imprimir 
em lacre, em cera, etc..., o que nela está gravado. Ex: Então tirou o Faraó o anel de sinete e o pôs 
na mão de José...285.  

                                                                                                                                                                       
280 A gênese, Cap. XIV nº 22. 
281 O Livro dos Médiuns - Cap. XXXII – Vocabulário Espírita. 
282 O Livro dos Espíritos - Questão nº 113. 
283 Gênesis, 37, 28. 
284 João, 9, 1-12. 
285 Gênesis, 41, 42. 
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1032. Sintonia = Estado de quem se encontra em correspondência ou harmonia com o meio.  
1033. Sobrenatural = Definição de fenômenos que ainda não estão incorporados aos domínios 
do hábito, do conhecimento286. 
1034. Socorrista = Pessoa habilitada a prestar socorro ou atendimento àqueles que estão em 
estado de necessidade.  
1035. Sofrimento = É o estado de amargura que se encontra a alma, no campo moral ou físico.  
1036. Solidariedade = Qualidade de solidário; adesão ou apoio a uma causa. 
1037. Solidário = O que adere a uma causa, pensamento ou sentimento. 
1038. Sionismo = Sentimento de apego a Sião, isto é, a Jerusalém, e, por extensão, a toda terra 
de Israel experimentado pelos judeus ao longo dos séculos, desde a época do exílio na Babilônia. 
1039. Soma = Corpo físico; organismo considerado como expressão material, em oposição às 
funções psíquicas, ligadas à alma. 
1040. Somático = Referente ao corpo; referente ao soma. Ex: Quando no corpo somático vivi o 
maior período da existência na região da Polinésia287. 
1041. Sonâmbulo = Que ou aquele que sofre de sonambulismo. Ex: O sonâmbulo vê com os 
olhos da alma. 
1042. Sonambulismo = É um estado de independência da alma, podendo ser natural ou 
provocado, através do magnetismo.  
1043. Sonambulismo magnético = Ou artificial. Nada difere do sonambulismo natural, exceto 
de que ele é provocado.  
1044. Sonambulismo natural = É o estado de independência da alma mais completa que no 
sonho e, nesse estado, suas faculdades são mais desenvolvidas.  
1045. Sonho = É a liberdade parcial da alma. 
1046. Sono = Estado de repouso fisiológico, com a suspensão temporária da consciência.  
1047. Sono magnético = Ou artificial. O repouso provocado pelos fluidos. 
1048. Sono natural = O repouso no estado normal.  
1049. Sorte = Acaso. O acaso, contudo, não entra na cogitação espírita. Logo, a sorte não existe. 
1050. Sortilégio = Refere-se à superstição e faz parte das crendices populares. 
1051. Subconsciente = Levemente consciente; que existe na mente mas não ao alcance imediato 
da consciência. 
1052. Subjugação = Manter sob o jugo; submeter; dominar. 
1053. Sublime = Que atingiu um grau muito elevado na escala dos valores morais. 
1054. Suicídio = Ato ou efeito de suicidar-se, dando a morte a si próprio. Os espíritos afirmam 
que o suicídio é um desrespeito ao sagrado e divino dom da vida, excelsa concessão Celestial. 
1055. Sumo sacerdote = Nome dado ao mais alto posto religioso do antigo povo judeu. 
1056. Sumo Pontífice = Designação dada ao Papa, chefe da Igreja Católica. A palavra pontífice 
refere-se aos membros  do conselho de sacerdotes da Roma antiga. 
1057. Sunita = Após a morte de Maomé, pelo ano 632 d.C., surgiram dois grupos religiosos 
antagônicos: sunitas e xiitas. Os sunitas contam atualmente com cerca de 80% total de 
muçulmanos seguidores do islamismo. 
1058. Supérfluo = Que ou o que ultrapassa o limite da necessidade. 
1059. Superstição = Sentimento religioso baseado no temor ou na ignorância, e que induz a 
falsos deveres; crendice. 
1060. Supremo = O que se refere ou pertence a Deus; divino; o que está acima de qualquer 
coisa. 

 

         T 
                                                 
286 O Espírito da Verdade - nº 8. 
287 Transição planetária – Cap. 4  - pg. 44. 
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1061. Tábua da Lei  =  Referência que se faz aos Dez Mandamentos, lavrados em pedra288. 
1062. Tabernáculo = Lugar onde os hebreus realizavam os cultos, rituais e cerimônias 
religiosas.  
1063. Talião = Tal e qual. Punição semelhante à ofensa. Ver Pena de talião, nº 847. 
1064. Talismã = Objeto de formas e dimensões variadas ao qual se atribuem poderes 
extraordinários de magia, possibilitando a realização de aspiração e desejo. Ex: Não acrediteis 
nesse pretenso poder mágico que não existe senão na imaginação de pessoas supersticiosas, 
ignorantes das verdadeiras leis da natureza. 
1065. Talmude = É o Livro Sagrado dos judeus. É o que define, esclarece e dá forma ao 
entendimento do Torá. Ex: Se a Torá (a lei mosaica) é a pedra fundamental do judaísmo, o 
Talmud é seu pilar central. Ver Torá, nº 1.091. 
1066. Tangibilidade = Qualidade ou característica do que é tangível, que pode ser tocado. 
1067. Tangível = Que pode ser tocado. Há casos de materialização de espíritos que se 
apresentam como se fossem encarnados. Ver Materialização luminosa, nº 676. 
1068. Tártaro =  Lugar onde as almas dos maus sofriam o castigo do fogo e das torturas eternas, 
pelos seus crimes. 
1069. Teísmo = Doutrina comum a religiões monoteístas; crença em um único Deus. 
1070. Telegrafia humana = Ou telepatia. Transmissão ou comunicação extra-sensorial de 
pensamento e sensações, à distância, entre duas ou mais pessoas.  Ex: Sim, e essa telegrafia 
humana será um dia um meio universal de correspondência289.  
1071. Telepatia = Ou telegrafia humana. Transmissão ou comunicação extra-sensorial de 
pensamento e sensações, à distância, entre duas ou mais pessoas. 
1072. Templo = Qualquer edificação destinada ao culto religioso. Porém, entendemos que o 
templo mais sagrado não é o de pedra, frio e material, mas o do próprio homem, simbolizado 
pelo seu coração.   
1073. Tempo =  O tempo não é senão uma medida relativa na sucessão das coisas 
transitórias...290. 
1074. Tendência = Inclinação, propensão. 
1075. Tendências inatas = Inclinação de acordo com o que traz da vida anterior. Ex: O espírito 
parte, em cada nova existência, do ponto em que chegou na existência anterior291. 
1076. Tendões = Extremidades de um músculo. Ex: Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem 
com sete tendões frescos...292. 
1077. Tentação = Posição pessoal de cativeiro interior a vícios instintivos que ainda não 
conseguimos superar por nós mesmos293. 
1078. Teologia = Ciência ou estudo que se ocupa de Deus, de sua natureza e seus atributos e de 
suas relações com o homem e com o universo. 
1079. Teoria = Conhecimento especulativo, meramente racional e de caráter hipotético.  
1080. Terra = Na definição singular de Emmanuel é um apartamento muito singelo dentro do 
edifício universal294. 
1081. Tese = Proposição que se apresenta ou expõe para ser defendida. 
1082. Testamento = Declaração da última vontade de alguém, para ser aplicada após a sua 
morte. No caso do Antigo Testamento, que relata os fatos antes da vinda de Jesus, seja no sentido 

                                                 
288 Êxodo, 34, 1-4. 
289 O Livro dos Médiuns - Cap. XXV, nº 285.   
290 A gênese, Cap. VI – nº 13. 
291 O Livro dos Espíritos - Questão nº 218-A. 
292 Juízes, 16, 7. 
293 O Espírito da Verdade - nº 8. 
294 O consolador - Questão nº 22. 
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clássico ou no figurado, tem sido interpretado sempre como uma “declaração e exposição dos 
fatos”, e não como manifestação da última vontade de Deus, visto que Deus é eterno. 
1083. TLA = T eoria de L ibertação de Almas. Princípio adotado pelos adeptos da Apometria. 
Ver Apometria, nº 70. 
1084. Tiptologia = Linguagem por pancadas; modo de comunicação um dia utilizado pelos 
espíritos. Tiptologia alfabética295. 
1085. Tiptólogo = Variedade dos médiuns aptos a atuar na tiptologia. Médium tiptólogo296. 
1086. Tiptologia por básculo = Linguagem por pancadas através do sistema básculo (que se 
movimenta e bate). Ex:  Meio primitivo em que a mesa dava respostas através de batidas no 
chão. 
1087. Tomado = Expressão popular que designa o médium influenciado por um espírito. Ver 
Incorporação e Incorporar , nºs 560 e 561.  
1088. Tonsura = Círculo que se faz, raspando os cabelos no alto da cabeça daqueles que entram 
para a atividade eclesiástica, para o sacerdócio.  
1089. Tônus = Estado de excitabilidade do sistema nervoso que controla ou influencia  a 
contração muscular leve e contínua. Ex: Os valores da prece podem elevar o tônus vibratório. 
1090. Tônus vital = Ou princípio vital; o que possibilita a vida orgânica. Quando de sua extinção 
a vida orgânica cessa. Estamos mergulhados no princípio vital. 
1091. Torá = Ou Torah, também conhecido como a Bíblia Hebraica, sendo considerado o Livro 
da Lei dos judeus. A lei mosaica. É composto dos cinco primeiros Livros do Antigo Testamento, 
atribuídos a Moisés. São eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 
1092. Torre de Babel = Sinônimo de confusão. Ex: Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, 
por que ali se confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra...297. 
1093. Trabalho mediúnico = Ou sessão mediúnica. Reunião com a presença de pelo menos um 
médium, com a finalidade de possibilitar o contato entre os planos físico e espiritual. 
1094. Transe = Estado de exaltação de alguém que se sente transportado para fora de si e do 
mundo sensível, e em sintonia com algo transcendente. No estado mediúnico é possível entrar em 
transe.  
1095. Transfiguração = Mudança na aparência. Ex: Seis dias depois, toma Jesus consigo a 
Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os leva a um alto monte. E foi transfigurado diante deles...298. 
Ver Materialização, nº 675 e Materialização luminosa, nº 676. 
1096. Transmigração = Ato ou efeito de transmigrar; passar de um corpo a outro. 
Metempsicose. Discípulos de Pitágoras ensinavam que o Espírito, quando livre do corpo e por 
tempo intermediário mais ou menos longo, aguardava pelo retorno seguido à Terra, animando 
outros corpos de homens ou de animais, até que o seu tempo de purificação acontecesse. O 
espírito não sofre retrocesso em sua elevação, não retrograda. Ver Metempsicose, nº 729. 
1097. Transmigrar = Passar de um corpo a outro. Reencarnar, mas não na forma humana. O 
Espiritismo não admite a encarnação, senão na mesma espécie humana. 
1098. Transmissão = Ato, processo ou efeito de transmitir. 
1099. Transmissão oculta do pensamento = É como se uma ideia estivesse no ar. Ex: ... durante 
o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se 
lembra do que aprendeu e o homem acredita tê-lo inventado. Assim, vários podem encontrar a 
mesma coisa a um só tempo299.    

                                                 
295 O Livro dos Médiuns - Cap. XXXII – Vocabulário Espírita. 
296 O Livro dos Médiuns - Cap. XXXII – Vocabulário Espírita. 
297 Gênesis, 11, 9. 
298 Mateus, 17, 1-8. 
299 O Livro dos Espíritos - Questão nº 419. 
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1100. Transporte = Refere-se aqui, à operação de transporte de qualquer objeto, de um ponto a 
outro, através do fluido magnético disponível, tanto da parte do médium quando do espírito que o 
realiza. 
1101. Trasgo = Aparição fantástica; diabrete, duende; pessoa traquina. Lembrar que os gnomos, 
duendes, e demônios são criações de pura fantasia e não existem senão na imaginação300. 
1102. Trauma = Transtorno psíquico. 
1103. Trevas = Ou treva. Total ausência de luz, escuridão. 
1104. Trevoso = Tenebroso; sombrio, escuro.  
1105. Tribulação = Adversidade, contrariedade. 
1106. Tributo =  A questão do tributo foi resolvida por Jesus, que bem separou as coisas do 
mundo das coisas espirituais. Ex: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de 
Deus301. 
1107. Trindade = Conjunto de três entidades; tríplice divindade. Ver Santíssima Trindade, nº 
995. 
1108. Trindade universal = Uma referência aos elementos gerais do universo: Deus, matéria e 
espírito302.  
1109. TVP = Terapia de Vidas Passadas. Tratamento desenvolvido por psicólogos induzindo o 
paciente à regressão anímica, visando corrigir distúrbios atuais com vínculos na vida pregressa, 
nesta ou noutra existência. Nem todos os profissionais atuam bem como não é reconhecido pelo 
Conselho específico. 

 

         U  
1110. Ubiquidade = Ou onipresença. Faculdade de estar, simultaneamente, em mais lugares. Ex: 
O Sol é um e, todavia, irradia em todo seu redor... os espíritos inferiores... não podem responder 
senão a uma única pessoa por vez...303. 
1111. Umbral  = Assim é chamada região no espaço, em torno da crosta terrena onde a grande 
maioria dos espíritos desencarnados estacionam para recuperação. 
1112. Umbralino = Referente ao umbral (região umbralina). Local de esgotamento dos resíduos 
materiais ainda impregnados no espírito, quando este deixa a Terra por ocasião da morte. 
1113. Unção = Ato ou efeito de aplicar óleo consagrado numa pessoa. Ex: Disto farás o óleo 
sagrado, para a unção...304. 
1114. Urdidura =  Vem de trama, da trança que se faz com os fios; combinação. Ex: Se me 
teceres as sete tranças da minha cabeça com a urdidura da teia...305. 
1115. Ungido = Escolhido; que foi ungido; que recebeu a sagração, o caráter sagrado.  
1116. Ungir = Dar caráter sagrado a. Sagrar; purificar. Untar com substância oleosa. 
1117. União = Junção, ligação. 
1118. União antipática = Podem assim ser consideradas as uniões de resgate, cuja percentagem 
é esmagadora306.  A questão do matrimônio é das mais importantes, cujo percentual é elevado. 
1119. União simpática = Podem assim ser consideradas as uniões de almas gêmeas, irmãs ou 
afins, que totalizam pequeno percentual307. O verdadeiro casamento é de almas e essa união 
ninguém poderá quebrantar. 

                                                 
300 Revista Espírita de Fevereiro/1869. 
301 Mateus, 22, 21. 
302 O Livro dos Espíritos - Questão nº 27. 
303 O Livro dos Médiuns, Segunda Parte, Cap. XXV, nº  30. 
304 Êxodo, 30, 25. 
305 Juízes, 16, 13. 
306 Nosso lar - Cap. 20. 
307 Nosso lar - Cap. 20. 
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1120. Uniespírita = Ou monoespírita é uma variedade do sistema otimista que consiste na crença 
de um único espírito que se comunica com os homens e que esse espírito é o Cristo, que é o 
protetor da Terra308.   
1121. Universo = Conjunto de todas as coisas que existem no tempo e no espaço. 
1122. Uranografia = Ou uranologia; astronomia. Ciência que tem por objetivo o estudo do céu. 

 

         V 
1123. Vácuo = Que nada contém; absolutamente vazio. Mas os espíritos dizem que nada está 
vazio. 
1124. Vaidade = Desejo imoderado de atrair a atenção, admiração e homenagens. Para a 
cristandade é um dos pecados capitais, mas, para os espíritas, é um nome que se dá a uma das 
imperfeições mais gritantes do ser humano, nascida do orgulho e do egoísmo. 
1125. Vampirizar  = Expressão empregada para compreender a possibilidade de sugar a energia 
psíquica de uma pessoa. Extrair, por meio de abuso, toda a força de alguém. Ex: Desenfaixando-
se da veste de carne, com o pensamento enovelado à paixão por irmã nossa, hoje torturada 
enferma que sintonizou com ele, a ponto de retê-lo junto de si com aflições e lágrimas, passou a 
vampirizar-lhe o corpo309. 
1126. Vampirismo = Prática vulgar. Característica de quem extrai toda a força energética de 
alguém. 
1127. Vaso da carne = Ou vaso de carne ou vaso carnal. Metáfora para referir-se ao corpo físico. 
Ex: No vaso da carne, a planta da existência se desenvolve, floresce e frutifica310.   
1128. Vaso físico = O mesmo que vaso de carne. 
1129. Vazio = O vazio absoluto não existe. Nada é vazio, dizem os espíritos. Ex: ... o que te 
parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos311. 
1130. Veículo carnal = O mesmo que vaso físico.  
1131. Venturoso = Que tem ventura, ditoso, feliz. Ex: Espírito venturoso. 
1132. Verdade = Exatidão, realidade. Ex: Ao ser Jesus interrogado por Pilatos sobre que é a 
verdade, nada respondeu312. 
1133. Versículo = Subdivisão do capítulo. A Bíblia (O Velho e o Novo Testamento) é composta 
de diversos livros, que são divididos por capítulos, correspondentes aos números maiores, e estes, 
por versículos. 
1134. Viacrúcis = Caminho da cruz; caminho de sofrimento. 
1135. Viassacra = Ritualística da igreja católica que significa percorrer os 14 quadros que 
representam as principais cenas da paixão do Cristo e orar diante de cada um deles. 
1136. Vibração = Chama-se assim o movimento alternado de um corpo sólido em relação ao seu 
centro de equilíbrio. O pensamento vibra através dos neurônios, formando o campo magnético 
favorável à intenção que se prepara. Ex: Aqueles minutos de vibração sem palavras 
representavam precioso manancial de energias restauradoras para quantos lhe abrissem as portas 
do espírito313. Ver Padrão vibratório, nº 819. 
1137. Vibrar  = Entrar em vibração; ativar os neurônios e o respectivo campo magnético emissor 
do pensamento. Ex: Orar é vibrar. Cercado pelas vibrações radiantes dos seus pensamentos, 
centralizados no santo objetivo do bem, afigurava-se-nos um companheiro vestido de luz314.    
1138. Vício = Defeito grave; inclinação para o mal. 

                                                 
308 O Livro dos Médiuns - Cap. IV, nº 48. 
309 Nos domínios da mediunidade - Cap. 6. 
310 Ação e reação - Cap. 11. 
311 O Livro dos Espíritos - Cap. II, Questão nº 36. 
312 João, 18, 38. 
313 Nos domínios da mediunidade - Cap. 12. 
314 Ação e reação - Cap. 16. 
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1139. Vida = Conjunto de propriedades e qualidades que se mantém em contínua atividade. 
1140. Vida intelectual = Somente o espírito a tem.  
1141. Vidência = Propriedade pela qual o médium ou uma pessoa vê os espíritos315. 
1142. Vidente = Que ou o que tem a propriedade de vidência. 
1143. Vigília = Estado de alerta; condição de quem está acordado. Cientificamente a frequência 
do cérebro está assim dividida, a cada segundo: no estado Beta, à razão de 14 a 30 pulsações, 
estando a mente alerta; no estado Alfa, à razão de 8 a 13 pulsações, estando a mente no estágio 
préssono e relaxamento; no estado Teta, à razão de 4 a 7 pulsações, estando a mente no estágio 
de relaxamento profundo, e, no estado Delta, à razão de 0,5 a 3,5, estando a mente em sono 
profundo; coma; anestesia geral.  
1144. Virtude = Disposição firme e constante para a prática do bem.  
1145. Visão = Considera-se como tal, quando se está no estado de sono ou êxtase. Não se 
vislumbra a imagem com os olhos físicos. 
1146. Visita espírita = Podem ocorrer entre encarnados ou desencarnados. Ex: São frequentes, 
sobretudo nos casos de morte de pessoas ausentes, que vêm visitar seus parentes ou amigos316. 
Ex: Passados alguns dias... recebeu a visita do dito senhor, mas em hora mais própria, sendo que 
dessa vez era ele realmente quem lá estava317. 
1147. Vital =  Relativo à vida; que é necessário para a manutenção da vida. 
1148. Vocação = É o impulso natural oriundo da repetição de análogas experiências, através de 
muitas vidas318. 
1149. Volição = Ou volitação. Ato ou efeito de volitar, de esvoaçar. 
1150. Volitação = Ato ou efeito de volitar. Ex: aqui, em 'Nosso Lar', nem todos necessitam do 
aeróbus para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder 
de volitação319. 
1151. Volitar =  Deslocar-se de um ponto a outro. Esvoaçar.  
1152. Voltar à carne = Reingressar no corpo físico.  
1153. Voluntário = Espontâneo. Que não é forçado, que depende da vontade ou é controlado por 
ela. 
1154. Volver = Mudar de posição ou direção; voltar. 
1155. Vontade = Impulso ou motivo ditado pela razão ou sentimento.  
1156. Vulgata = Significa popular ou comum.  
 

X 
1157. Xamã = Doutrinador de espíritos de certos povos no Norte da Ásia. 
1158. Xenoglossia = Ou mediunidade poliglota, e refere-se a línguas estranhas. Faculdade 
(muito rara) de falar em língua desconhecida do próprio médium.  
1159. Xenografia = Ou mediunidade poliglota, e refere-se a palavras estranhas. Faculdade 
(muito rara) de escrever em língua desconhecida do próprio médium. 
1160. Xiita = Após a morte de Maomé, pelo ano 632 d.C., surgiram dois grupos religiosos 
antagônicos: sunitas e xiitas. Os xiitas contam atualmente com cerca de 20% do total de 
muçulmanos seguidores do islamismo. 

 

         Z  

                                                 
315 O Livro dos Médiuns - Cap. XVI – Segunda Parte – nº 190. 
316 O Livro dos Médiuns - Cap. VI – nº 107.   
317 O Livro dos Médiuns - Cap. VII, nº 116.     
318 O consolador - Questão nº 50. 
319 Nosso lar - Cap. 50. 
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1161. Zafenate-Paneia = Significa “Salvador do mundo”, ou “Homem que sabe das coisas”. Ex: 
... José recebeu o título de Faraó, com o nome de Zafenate Paneia320. 
1162. Zelote = Nome dado a Simão, um dos Apóstolos, que significa zelador. Ex: ... e Simão, 
chamado Zelote...321. 
1163. Zoantropia = Perturbação mental em que o enfermo se acredita convertido num animal. 
1164. Zodiacal = Referente ao zodíaco. 
1165. Zodíaco = Mapa circular dividido em doze partes onde estão designados os signos 
correspondentes às constelações. 
1166. Zombeteiro = É o nome dado ao espírito ainda em condição moral inferior que se envolve 
em tudo e a tudo responde, sem se preocupar com a verdade. 
1167. Zoovidência = Vidência entre os animais. Faculdade dos animais de ver os espíritos, 
notadamente os cães, cavalos e muares. 
1168. Zoroastrismo = Religião de Zoroastro (nascido no século VII a.C.) ou Zaratustra. 
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