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Sobre a Série Catálogo Racional

Fora das obras fundamentais da Doutrina Espírita, 
existe um grande número de livros, tanto antigos 
quanto modernos, úteis ao complemento desses 
estudos, e que são ignorados, ou sobre os quais 
faltam informações necessárias para obtê-los. É 
visando preencher essa lacuna que a Livraria Es-
pírita foi fundada. (Allan Kardec, Revista Espírita, 
abril de 1869.)

Nesse parágrafo, é anunciada a motivação da fundação 
da Livraria Espírita em 1869, que seria criada a partir do Catá-
logo Racional de obras selecionadas por Allan Kardec; o Catá-
logo passaria a acompanhar os números da Revista enviados, 
desde então, aos assinantes e interessados. A EDITORA DO 
CONHECIMENTO, tendo em vista realizar o objetivo de Allan 
Kardec de tornar públicos esses livros “úteis ao complemen-
to dos estudos” espíritas, lança, neste ano, a Série Catálogo 
Racional, que reunirá, pouco a pouco – a partir de esforço de 
pesquisa e tradução aberto à colaboração –, as obras listadas 
em 1869 (as quais são, em grande parte, infelizmente ignora-
das ou difíceis de ser acessadas ainda em nossos dias).

A importância dessas obras recomendadas pelo eminen-
te Codificador pouco antes de seu desencarne está ligada à 
formação de espíritas esclarecidos, como se observa a partir 
da seleção bibliográfica do seu Catálogo Racional. Kardec aí 
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não inseriu somente obras de cunho espírita; algumas apenas 
tocam em assuntos comuns ao Espiritismo, outras, inclusive, 
são frontalmente contrárias à doutrina. Com isso, ele desejava 
promover a “fé raciocinada”, uma marca indelével do Espiri-
tismo, em todos os indivíduos que lhe aderissem, ou que ape-
nas se interessassem pela maneira espírita de pensar.

Assim, ele indicou, nesse Catálogo, algumas obras cien-
tíficas, a fim de munir os leitores de um grande cabedal de 
fatos de ordem espiritual, bem documentados e explicados 
por distintas correntes científicas. Também incluiu profundas 
obras filosóficas, visando apresentar diversas e firmes argu-
mentações, pró e contra as visões doutrinárias, e familiarizar 
os leitores na prática da dialética, do entendimento racional 
dos princípios, permitindo, assim, a assimilação das razões 
da doutrina. Acrescentou, ademais, obras teológicas, ou de co-
mentário religioso (da Bíblia ou de outras tradições sagradas), 
trazendo interpretações variadas das revelações, umas mais, 
outras menos de acordo com o Espiritismo. (Também conta 
com obras artísticas, romances, etc.) Após essas leituras reco-
mendadas, o espírita terá exercitado a apropriação do saber 
doutrinário; estará capacitado a trafegar racionalmente en-
tre os diversos pontos de vista, analisando profundamente as 
razões de cada um, já bem absorvidos e sedimentados, para, 
enfim, construir em si o edifício teórico e moral que pautará 
seus pensamentos, sentimentos e realizações no decorrer da 
estada terrestre. Kardec fez esse esforço final de complemen-
tação da doutrina para que, ao menos aqueles que se deno-
minem espíritas, não lancem mão de uma fé cega, sem exame 
e dependente de “autoridades”, mas que todos sintam pes-
soalmente a autonomia da crença, a força dos argumentos 
e a solidez dos fatos, proporcionados pela fé raciocinada, a 
única inabalável e capaz de firmar nossos passos na jornada 
do aperfeiçoamento.

Contamos com a simpática acolhida dos leitores espíritas 
para esta iniciativa da EDITORA DO CONHECIMENTO, com 
o lançamento da Série Catálogo Racional, em prol do resga-
te documental de várias obras, chamadas por Allan Kardec, 
aliás, de “complementares da doutrina”; um verdadeiro te-
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souro doutrinário.
Qualquer colaboração com este projeto (tradução de ou-

tras obras, ou comentários sobre traduções realizadas) será 
bem vinda. Todas as obras do Catálogo Racional de Allan 
Kardec, certamente, merecem vir à luz e ser meditadas pelos 
interessados no Espiritismo ou na ciência e filosofia espiritua-
listas.

Luiz Gustavo Oliveira dos Santos
Brasília-DF, 18 de setembro de 2018.
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Sobre o autor

Valentin Tournier, nascido em 1821, foi conselheiro mu-
nicipal e presidente do Tribunal de Carcassonne, na França, 
além de presidente da Sociedade de Fundos das Escolas Lai-
cas e oficial de Academia. Trabalhou ainda como jornalista, 
tendo sido redator e diretor dos jornais Republicain e Frater-
nité de l’Aude.

Segundo o informe de Julien Malgras, em sua obra Os Pio-
neiros do Espiritismo na França (de 1906), no capítulo 26,

Valentin Tournier foi (...) um espírita dos mais mi-
litantes e dos mais convictos, ao mesmo tempo em 
que um zeloso e eloquente defensor da causa es-
pírita. Foi também um ardente republicano, que o 
golpe de Estado de 1851 manteve exilado durante 
alguns anos na Itália. Era um lógico cerrado e um 
mestre escritor que, desde 1858, não cessou de pôr 
sua pena e sua erudição a serviço do espiritismo.

Pela qualidade do trabalho do autor, sua obra muito contri-
buiu para a firmeza experimental e doutrinária do Espiritismo.

Entre suas publicações espíritas, ele escreveu inicialmen-
te, em 1864, uma poesia, comentada por Allan Kardec na Re-
vista Espírita daquele ano, intitulada “Carta aos Ignorantes”, 
cujo conteúdo mantinha coerência com a doutrina.

Em 1868, produziu a primeira parte da obra que ora apre-
sentamos, recomendada na Revista Espírita e classificada por 
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Allan Kardec, no seu Catálogo Racional, uma obra “comple-
mentar da doutrina”. Em 1870, foi publicada a segunda parte, 
igualmente recomendada e muito elogiada na Revista. No di-
zer de J. Malgras, o livro O Espiritismo Perante a Razão é uma 
“obra clara e concisa de um verdadeiro e eminente filósofo”.

O autor é apresentado por A. Desliens, secretário-gerente 
da Revista Espírita, em 1870, como um “pensador eminente”, 
um “filósofo erudito”, desejoso de contribuir, por todos os 
meios ao seu dispor, com a divulgação da doutrina espírita. 
Toda a iniciativa de V. Tournier recebeu, assim, a admiração 
dos espíritas de sua época.

Como apologista da crença que abraçara, ele escreveu uma

Resposta ao Mandamento de Monsenhor Desprès, 
arcebispo de Toulouse, no qual ele refuta, com um 
raro vigor, em nome da ciência e da lógica, os exa-
geros e as invenções do príncipe da Igreja (MAL-
GRAS, 1906, cap. 26).

O número da Revista Espírita em que essa Resposta foi 
publicada teve uma tiragem de 20.000 exemplares, os quais 
“foram enviados ao clero, à magistratura, aos professores, aos 
deputados, e que foi o ponto de partida do processo dos espí-
ritas” (Idem), um infame e conhecido processo[1] de 1875 que 
se iniciou quando o mons. Desprès acusou os espíritas ao che-
fe da Igreja e este, por uma cadeia de influências, encarregou 
o ministro da Justiça de perseguir a Revista. Na ocasião, che-
gou-se mesmo a incitar a queima de livros espíritas. O motivo 
alegado das acusações era a prática de fraudes em fotografias 
espíritas,

mas o ponto de partida e o fundo desse caso céle-
bre provêm da resposta característica, sábia e po-
lida, embora mordaz a golpes de verdades, de Va-
lentin Tournier. Naturalmente, nesse “belo tempo 
da ordem moral”, os espíritas eram condenados a 
priori. (MALGRAS, 1906.)

Após diversos percalços, os representantes espíritas en-

[1] O livro Processo dos Espíritas, da Sra. Leymarie, documenta o fato. Hermínio 
C. Miranda o tornou conhecido no Brasil com seu livro homônimo: Processo dos 
Espíritas. Rio de Janeiro: FEB, 1977.
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volvidos, sobretudo o editor da Revista, Sr. Leymarie, acaba-
ram inocentados.

Valentin Tournier também esteve à frente da Revista Es-
pírita, na qual escreveu muitos artigos notáveis, inclusive du-
rante essa época de perseguição acirrada.

Nos anos seguintes, nosso autor participou de numerosas 
Conferências e de Congressos Espíritas, colaborando ativa-
mente com o jornal espírita Messager.

Valentin se tornou, com o tempo, amigo de Léon Denis, a 
quem muito apreciava. O sentimento era recíproco, pois ve-
mos a inspiração do pensamento de Tournier nos escritos de 
Denis. O biógrafo Gaston Luce narra brevemente a relação 
desses dois grandes filósofos espíritas:

... podia-se ver Léon Denis passeando pelas ala-
medas frondosas e conduzindo seu velho amigo e 
vizinho espiritualista, Valentin Tournier, que esta-
va cego. Este se havia fixado em Tours, para estar 
mais perto do valoroso propagandista da doutrina 
que ele próprio servia, pela pena, não sem talento. 
Ambos conversavam familiarmente de política, so-
bretudo de filosofia (...).

Tendo em vista o filósofo e grande escritor que era Valen-
tin Tournier, é certa a importância que teve para a consolida-
ção do Espiritismo, até o final de sua vida.

Ele morreu em Tours, em 15 de setembro de 1898, 
com a idade de 77 anos.
Sobre seu túmulo, Léon Denis pronunciou uma alo-
cução pela qual rendeu homenagem à memória do 
homem que foi um sábio, um pensador, um escritor 
estimado, cuja vida foi consagrada ao estudo dos 
mais altos problemas da vida social e do destino. 
(MALGRAS, 1906, cap. 26.)

O tradutor: Luiz Gustavo Oliveira dos Santos.
Brasília-DF, 11 de dezembro de 2018.
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Apresentação da edição brasileira

Iniciamos com as justas palavras do secretário-gerente da 
Revista Espírita, A. Desliens, que afirma ser esta a obra

em que a questão filosófica é tratada do ponto de 
vista espírita com uma altura de concepção e uma 
lucidez de expressão acima de todo elogio. (...) Uma 
brochura que encontrará certamente seu lugar na 
biblioteca de todos os espíritas desejosos de pos-
suírem as obras realmente sérias, em que a doutri-
na é submetida ao controle irrecusável da lógica e 
da razão.

De fato, vemos aqui o estilo jornalístico de Tournier: des-
critivo e argumentativo, objetivo e direto, com alguns sobres-
saltos poéticos. Mas o que se destaca é, decerto, seu caráter 
eminentemente filosófico.

Na primeira parte de seu livro (“Os Fatos”), Tournier se 
esforça por demonstrar a possibilidade e a realidade do fenô-
meno espírita. Tendo sido escrita como conferência, sua leitu-
ra vibra como um grande e cativante discurso. O que explica 
que haja, em certas partes, muitos exemplos de fatos espíritas 
resumidos e, noutras, alguns episódios mais detalhados, bons 
para exemplificar suas ideias centrais. Não faltam referências 
aos mais insuspeitos escritores e filósofos de todas as épocas, 
atestando fatos interessantes e históricos para compor sua 
argumentação, desde Moisés, Sócrates, passando por Dante, 
Francis Bacon, até chegar aos seus contemporâneos, como 
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Victor Hugo e Vacquerie, entre outros.
Na segunda parte do livro (“As Doutrinas”), ele deixa de 

lado a pesquisa experimental e faz passar pelo crivo rigoroso 
da lógica os princípios aceitos pelo Espiritismo. Essa parte se 
compõe de artigos seus, publicados em periódicos franceses, 
reunidos para formar mais uma obra. Também nela, diversos 
filósofos são trazidos à discussão e as análises do autor vascu-
lham até a base de cada teoria apresentada. Destacam-se, en-
tre outros, os temas da lei natural e suas sanções em vista do 
progresso dos seres, da habitabilidade dos mundos, da neces-
sidade da reencarnação e, especialmente, da evolução univer-
sal e da criação a partir do nada, que têm muita profundidade.

Esses dois escritos juntos constituem, então, o presente 
volume. Nota-se, em toda a sua escrita, mais destacadamente 
em certos assuntos, uma verve crítica acidulada que lembra a 
do filósofo Voltaire, o qual, aliás, é bastante citado por Tournier.

Trata-se, sem dúvida, de um dos mais preciosos livros 
para fundamentar a filosofia espírita.

Informes adicionais acerca do autor e comentários dou-
trinários sobre a obra, bem como sobre a excelente recepção 
que obteve no meio espírita, são tecidos mais adiante, nas 
palavras do próprio Allan Kardec e do seu sucessor na Revista 
Espírita, Armand T. Desliens. Portanto, finalizamos esta breve 
apresentação expressando o quanto nos sentimos honrados 
por trazer à luz, em vernáculo, a importante obra completa de 
Valentin Tournier.

Nossa tradução, como todas as que tivemos a oportunida-
de de fazer, seguem com literalidade a construção das ideias 
do autor.

Esperamos contribuir para o avanço da filosofia espírita, 
com esta publicação. Damos, assim, mais um passo em dire-
ção ao objetivo de tornar acessíveis as “Obras Complementa-
res da Doutrina”, listadas no inestimável Catálogo Racional 
de Allan Kardec.

O tradutor: Luiz Gustavo Oliveira dos Santos.
Brasília-DF, 11 de dezembro de 2018.
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Catálogo Racional para se fundar
uma biblioteca espírita

...

II. – Obras diversas sobre o Espiritismo ou complementa-
res da doutrina

...

Espiritismo (O) perante a razão, conferência, por V. TouR-
nieR, antigo jornalista. – Br. In-18, 1 fr.; franco, 1 fr. 25 c. Car-
cassonne, Lajoux; Toulouse, Bompart. (Revista Espírita, mar-
ço de 1868, p. 94.)

...

Allan Kardec.
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Comentários de Allan Kardec

Revista Espírita
Março de 1868

“Notícias bibliográficas”

...

O EspiritismO pErantE a razãO, por Valentin Tournier, anti-
go jornalista. – Broch. in-18 de 72 páginas. Preço: 1 fr. – CAR-
CASSonne, Casa Lajoux e Casa Maillac, livreiros.

O autor desse opúsculo se propôs fazer duas conferências 
públicas sobre o Espiritismo; tendo sido impedido disso por 
circunstâncias independentes de sua vontade, são essas duas 
conferências que ele publica hoje. Dirigindo-se ao público não 
convicto, ele examina sucessivamente as questões seguintes: 
O Espiritismo é uma coisa séria? – Os estudos espíritas ofere-
cem perigos? – Esses estudos são úteis? – Os fenômenos são 
possíveis? – Eles são reais? – Qual é a autoridade competente 
para conhecer os fatos?

Voltaremos sobre essa interessante publicação, que nos 
limitamos a assinalar hoje.

...

Allan Kardec.


