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Obras Póstumas ("Œuvres Posthumes" no original em
francês) é a segunda das duas obras complementares
sobre a Doutrina Espírita. Trata-se de uma compilação
de escritos do Codificador da Doutrina Espírita, Allan
Kardec, lançada póstumamente em Paris, em janeiro de
1890, pelos dirigentes da Sociedade Parisiense de
Estudos Espíritas. A epígrafe da obra reza: "É preciso
propagar a Moral e a Verdade".
A obra transcreve uma biografia de Allan Kardec
publicada originalmente na Revista Espírita, assim
como o discurso proferido pelo astrônomo Camille
Flammarion no sepultamento do mestre lionês.
Dividida em duas partes grandes e heterogêneas,
contém diversos artigos escritos por Kardec que não haviam sido publicados, fosse por
falta de tempo hábil, fosse por não representarem mais, com o passar dos anos, uma
expressão fiel de seu pensamento. Além deles, há ainda a transcrição de várias
comunicações mediúnicas ocorridas em reuniões em que Kardec tomou parte.
O conteúdo geral da obra é bastante esclarecedor a respeito do ponto de vista do
Codificador do Espiritismo acerca de variados temas de ordem filosófica, moral e religiosa.
Alguns assuntos abordados: música celeste, a natureza do Cristo, o conhecimento do
futuro, as manifestações dos Espíritos, fotografia e telegrafia do pensamento.
Primeira Parte
A primeira parte da compilação é dedicada a uma série de artigos escritos por Allan Kardec
em épocas bastante diferentes. Constam nessa porção da obra análises acerca das
manifestações dos Espíritos, incluindo temas como perispírito, transfigurações,
sonambulismo e telepatia, e sobre temas sociais e filosóficos, a exemplo do Estudo sobre a
natureza do Cristo e dos ensaios As cinco alternativas da Humanidade e Liberdade,
Igualdade, Fraternidade.
Segunda Parte
Já na segunda porção da obra consta uma série de transcrições de reuniões mediúnicas nas
quais Kardec tomou parte, que versaram basicamente sobre o desenvolvimento das idéias
espíritas, sua divulgação e sua influência nas sociedades européias. Há diversas notas de
Kardec explicando o contexto em que se estabeleceram as comunicações, o que, somado ao
ordenamento cronológico em que já se achavam organizados os textos, dá margem à idéia
de que se tratava de uma nova obra que vinha sendo compilada pelo Codificador do
Espiritismo.
PDF File: Obras Póstumas

Ler ou baixar Online Obras Póstumas PDF, ePub, Mobi Gratis Allan Kardec Livre livros especiais para atender o seu passatempo de
leitura. Baixe agora!, Obras Póstumas Origem: Wikipédia...

Valores arrecadados com este livro são destinados ao projeto de divulgação da Doutrina
Espírita nas plataformas digitais pela Associação Espírita Allan Kardec de São José do Rio
Preto - SP.
Saiba mais em: www.kardecriopreto.com.br
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OBRAS PóSTUMAS PDF - Are you looking for eBook Obras Póstumas PDF? You will be glad to
know that right now Obras Póstumas PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Obras Póstumas or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Obras
Póstumas PDF may not make exciting reading, but Obras Póstumas is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Obras Póstumas PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Obras Póstumas
PDF. To get started finding Obras Póstumas, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of OBRAS PóSTUMAS PDF, click this link to download or read
online:
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Furacão Anitta
http://new.beebok.info/br-1453894390/furacao-anitta.html

Desde que deixou o Brasil inteiro babando com o Show das Poderosas, Anitta se tornou
uma obsessão nacional. Seus clipes quebram a internet, jovens descolados copiam seu
estilo e seus passos são seguidos por milhões de fãs, ávidos por qualquer...

[PDF]

Rebirth of a Red Boy(1)
http://new.beebok.info/br-1457249769/rebirth-of-a-red-boy-1.html

Cliffs scatter hazy clouds, and green pines attract colorful phoenixes. The distant peaks
are like screens, mountains around fairy caves. Geographic veins originate from the
dragon and are used when there is a predestination

[PDF]

Soul Reaver(1)
http://new.beebok.info/br-1457260797/soul-reaver-1.html

This secret is actually an introductory classic of a sect of alchemists, because it is the
most elementary skill, and there is nothing to do with it. At most, nobody can guide it, but
the key is that it is not a recipe for practice, but an introductory method of alchemy.

[PDF]

Carry a zombie to repair Immortals(2)
http://new.beebok.info/br-1457250965/carry-a-zombie-to-repair-immortals-2.html

Close to a great river, the water transport is developed. So, although the town is not big,
there are many shops, businessmen and travelers, revealing the prosperous scene
everywhere.

[PDF]

Carry a zombie to repair Immortals(1)
http://new.beebok.info/br-1457244964/carry-a-zombie-to-repair-immortals-1.html

Close to a great river, the water transport is developed. So, although the town is not big,
there are many shops, businessmen and travelers, revealing the prosperous scene
everywhere.
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First arrest(3)
http://new.beebok.info/br-1457148707/first-arrest-3.html

On the rivers and lakes, if you are not only caught in the face of these "running dogs" of
the court, but also struggle against it. So, if such a good name is passed on to the rivers
and lakes, the people of the rivers and lakes will certainly praise you. It is not a pleasure
for those...
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First arrest(2)
http://new.beebok.info/br-1457141755/first-arrest-2.html

On the rivers and lakes, if you are not only caught in the face of these "running dogs" of
the court, but also struggle against it. So, if such a good name is passed on to the rivers
and lakes, the people of the rivers and lakes will certainly praise you. It is not a pleasure
for those...

[PDF]

O milagre da manhã
http://new.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

Soul Reaver(2)
http://new.beebok.info/br-1457264597/soul-reaver-2.html

This secret is actually an introductory classic of a sect of alchemists, because it is the
most elementary skill, and there is nothing to do with it. At most, nobody can guide it, but
the key is that it is not a recipe for practice, but an introductory method of alchemy.

[PDF]

Altar Immortals(3)
http://new.beebok.info/br-1457113148/altar-immortals-3.html

Halfway up the hill, a teenager in grey clothes was walking slowly down the rugged
mountain road with a pile of dry wood on his back. As he walked, he took out a book from
his arms and turned it over. He was gradually fascinated by it.
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First arrest(1)
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http://new.beebok.info/br-1457139546/first-arrest-1.html

On the rivers and lakes, if you are not only caught in the face of these "running dogs" of
the court, but also struggle against it. So, if such a good name is passed on to the rivers
and lakes, the people of the rivers and lakes will certainly praise you. It is not a pleasure
for those...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...
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Rebirth of a Red Boy(2)
http://new.beebok.info/br-1457251278/rebirth-of-a-red-boy-2.html

Cliffs scatter hazy clouds, and green pines attract colorful phoenixes. The distant peaks
are like screens, mountains around fairy caves. Geographic veins originate from the
dragon and are used when there is a predestination
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Flight Before Fury(2)
http://new.beebok.info/br-1457131819/flight-before-fury-2.html

of wandering for ever and the earth again of seed-time, bloom, and the mellow-dropping
harvest. And of the big flowers, the rich flowers, the strange unknown flowers.
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Carefree rivers(1)
http://new.beebok.info/br-1457115263/carefree-rivers-1.html

In the courtyard of the Villa, a young man was in a daze, wondering what he was
thinking. Look at the texture of his clothes is good, the appearance is also pretty, but the
body seems a little thin, giving a feeling of weakness.
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