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Allan Kardec nasceu em 3 de outubro de 1804,
na cidade de Lion, França
A antiga colônia de Lugdunum, atualmente Lion,
foi fundada em 43 A.D.

Vista da rua Sala e da Ponte sobre o
rio Saône.

CERTIDÃO DE NASCIMENTO
Denisard Hypolite Leon Rivail
(Allan Kardec)
spirite.free.fr/ bull18.htm

……………………….

Batismo – 15 de Junho de 1805
Allan Kardec nasceu Denisard Hipolyte Léon Rivail em o3 de outubro de
1804 na França, mas quando foi batizado em 15 de junho daquele ano,
o Padre Barthe escreveu o seu nome na certidão de forma invertida.
La Revue Spirite -Number 59/60, 2004

Saint-Denis de la Croix-Rousse
4 rue Hénon - 69004 Lyon

Em 1815, Hippolyte Léon Denizard Rivail entrou no Instituto de renome
mundial Jean Henri Pestalozzi, em Yverdun, Suiça .
As famílias que tinham recursos para escapar da influência opressiva do
Catolicismo, frequentemente mandavam seus filhos para estudar no
exterior.
A visão de mundo de Pestalozzi combinava filosofias do Iluminismo
francês com teorias idealistas e essas idéias influenciaram o jovem Allan
Kardec a tomar o seu lugar entre indivíduos progressistas e livre
pensadores. (Revue Spirite, May 1869)

Yverdon / Iferten Lithographie von Louis Vuille, Pestalozzianum Zürich

As reformas nas escolas durante o
Império de Napoleão proibiram o
ensino de línguas modernas, filosofia,
história, moral e ciências politicas,
assim como o desenvolvimento do
pensamento crítico.

Hippolyte Léon Denizard Rivail
acordava todas as manhãs às 4:30h,
ansioso para estudar e aprender.

Os alunos mais velhos do Instituto eram
treinados a instruir os mais novos, por
isso aos 14 anos de idade ele começou a
dar aula aos seus colegas de escola.

Durante os cinco anos seguintes, ele vai
aprender a falar alemão,inglês, italiano
e espanhol, e traduzir uma variedade de
obras em educação e ética.
De 1824 a 1848, ele trabalhou como
professor e fundou em Paris o Instituto
Técnico no !35 da Rua de Sevres,
similar ao de Yverdun.

Ele se casou com Amélie Gabrielle
Boudet, uma professora de bellas-artes,
em 6 de fevereiro de 1832, e foram
morar no Instituto Técnico.
A força spiritual e a pureza moral de
Amélie foram aliados preciosos na
missão de Rivail de codificar e
disseminar o Espiritismo, se tornando
sua colaboradora mais importante.

Pelo ano de 1835, o professor Rivail já ensinava cursos
de química, física, astronomia e anatomia comparada.
Ele também escreveu livros de gramática e aritmética e
foi membro de várias sociedades acadêmicas e
científicas.

Seu objetivo era sempre iluminar as massas e
conectá-las a suas famílias e compatriotas.

"Eu sempre preferi o que fala à inteligência
sobre o que só fala à imaginação."

Já em 1823, Rivail fora atraído pelo estudo do mesmerismo e do
magnetismo animal. Participou das obras da Sociedade de
Magnetismo de Paris, tornando-se finalmente um magnetizador.

O Espiritismo se desenvolveu do
movimento americano chamado
Espiritualismo Moderno…
1848: Hydesville (NY):
Irmãs Fox

Illustration: Dr. Austin Flint examinando as
irmãs Fox Sisters em 1851.
www.prairieghosts.com/ foxsisters1.jpg

Em 1852, os primeiros
missionários americanos
do Espiritualismo
Moderno partem para o
porto de Breme, a bordo
do “Washington”

O navio levou médiuns,
assim como livros,
folhetos e jornais para a
Inglaterra e a Escócia

Em abril de 1853, foram
publicadas as primeiras
notas de imprensa,
anunciando a chegada
do movimento
Espiritualista na Europa

Marion Aubree and François Laplantine, «La Table, le Livre et les Esprits», pag 19.

Apresentou o fenômeno das mesas girantes à
França

1854: Rivail ouviu falar das mesas girantes pela
primeira vez

“…mas consegue-se também que ela fale.
Interogada, ela responde.” (Fortier)
“Só acreditarei quando o vir e quando me
provarem que uma mesa tem cérebro para
pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se
sonâmbula.” (Obras Póstumas)

1855: “(...) Carlotti foi o primeiro que me falou na interveção dos
Espíritos e me contou tantas coisas surpreendentes que, longe
de me convencer, me aumentou a dúvidas.” Rivail (OP)

May 1855: “Patier, (...) muito instruído e de caráter grave, frio e
calmo; […]produziu em mim viva impressão e, quando me
convidou a assistir as experiências […], aceitei imediatamente.”
Rivail (OP)
“Foi ai que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas
que giravam[…]”
“[…]percebi naqueles fenômenos, a chave do problema tão
obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da
Humanidade, a solução que eu procurara em toda a minha vida.”
Rivail (OP)
Henry Sausse, seu biógrafo,reportou: “Uma noite, seu Espírito
protetor,Zephiro, enviou-o uma mensagem muito pessoal,
dizendo como eles haviam se encontrado numa vida anterior em
que ele era Druida nas Galias. Nesta época, Rivail se chamava
Allan Kardec.”

“[…] percebi naqueles fenômenos, a chave do problema tão
obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da
Humanidade, a solução que eu procurara em toda a minha
vida.”
Foi na residência do Sr.Baudin,à rua Rochechouart, que a
médium Srta Baudin recebeu a seguinte mensagem dirigida
ao Prof. Rivail:

“Para ti chamar-me-ei A Verdade e todos os meses, aqui,
durante um quarto de hora, estarei à tua disposição.” 25 de
março de 1856

Carlotti Friedrich Tiedemann ( ) – Anatomista e fisiologista
alemão, professor de zoologia e anatomia em Heidelberg
Rene Taillandier (1817-1879) – Escritor e crítico francês,
estudante de Rivail e membro da Academia de Ciências
Victorien Sardou (1831 - 1908) – Dramaturgo francês e
médium pictográfico
Camille Flammarion (1842 - 1925) – Astrônomo francês e
escritor.
Pediram a Rivail que analisasse e ordenasse mais de 50
cadernos de comunicações recebidas por médiuns

Havia vários pesquisadores ilustres neste momento:

Galeria de Orléans,
Palais Royal, Paris

Kardec percebeu que para construir um conhecimento completo sobre
o assunto, era necessário preparar metodicamente as perguntas que
seriam dirigidas, todas as semanas, aos espíritos.
"Comparando e combinando todas as respostas, que foram
coordenadas, classificadas e muitas vezes revisadas no silêncio da
meditação, foi então que eu compilei a primeira edição de “O Livro dos
Espíritos”."
Allan Kardec e “O Livro dos Espíritos” foram apresentados ao público,
pela primeira vez, na livraria Dentu,Galeria de Orléans número 13,
Palais Royal, Paris, em 18 de abril de 1857, num sábado de primavera.

Livraria Dentu

Ninguém queria investir no livro, então Kardec
publicou 1.200 cópias com seus próprios
recursos.

Seu sucesso foi imediato e inesperado; “O Livro
dos Espiritos” se tornou um best-seller e foi
reimpresso 15 vezes enquanto Kardec estava
vivo.
La Table, le Livre et les Esprits, page 30
Marion Aubree and François Laplantine

A Revista Espírita – 1ºde janeiro de 1858

A Sociedade Espírita de Paris foi fundada
em 1º de abril de 1858 na Rua dos
Mártires, Galerie de Valois, Palais Royal.
Um ano mais tarde ela se transferiu para
o restaurant Douix, Galeria Montpensier,
Palais Royal.
Em 1º de abril de 1860, a Sociedade se
estabeleceu na Passagem Sainte Anne 59.

“(...) “Allan Kardec recebeu
comunicaçoes de quase mil Centros
Espíritas sérios.” (O Evangelho Segundo
o Espiritismo, introdução)

De fato, as obras impressas de Kardec
descrevem contatos de 268 cidades em
37 países nos cinco continentes: América
(8), Europa (18), Ásia (6) e África (5).

(Fernandes, 2004)

Publicado em 16 de abril de
1857, é o livro principal do
Espiritismo e considerado a
espinha dorsal da doutrina
porque sustenta todos os
outros livros doutrinários.
Consiste em quatro partes:

Causas Primeiras

Contém 1.019 perguntas
que Kardec endereçou aos
Espíritos superiores, que
foram os responsáveis por
trazer o Espiritismo à
humanidade, tais como:

“Que é Deus?”

Mundo Espiritual ou dos Espíritos
Leis Morais

Esperanças e Consolações

“De onde viemos?”
“Para onde vamos?”
“O que estamos fazendo na Terra?”

As perguntas foram respondidas pela falange do Espírito de
Verdade.

Publicado em 15 de janeiro de 1861, descreve
os benefícios e os perigos da mediunidade e
do canal que conecta as pessoas encarnadas
ao mundo espiritual.
Explica como, embora todos os seres
humanos tenham essa habilidade, há aqueles
que as apresentam de forma mais intensa.

Kardec e os espíritos superiores discutem
como essa faculdade sutil, permite que um
médium entre em contato com os espíritos
sem perder o controle, ou ser prejudicado por
entidades maliciosas.

Publicado em 15 de abril de 1864, este livro pode
ser entendido como o componente moral da
Doutrina Espírita.
Kardec e os Espíritos Superiores comentam as
principais passagens da vida de Jesus, explicando
suas parábolas e mostrando a grandiosidade dos
ensinamentos do Mestre em linguagem de facil
compreensão.
Eles também dão conselhos importantes sobre
nossa conduta diária, quando enfrentamos as
dificuldades e dúvidas da vida.

Kardec publicou este livro em 1° de agosto de
1865. Através de invocações de espíritos de todas
as classes sociais, crenças e níveis de
desenvolvimento, eles descrevem sua chegada e
experiência de vida no mundo espiritual, após a
morte.
Religiosos, realezas terrenas, agricultores e
assassinos, pessoas ignorantes e intelectuais, são
apenas alguns daqueles que voltaram para contar
o que encontraram no mundo dos espíritos, depois
de suas jornadas terrestres, e como eles
imaginavam suas vidas futuras.

Neste livro, publicado em 6 de janeiro de
1868, Kardec demonstra como o universo foi
formado e explica a Gênesis bíblica sem as
alegorias que foram aceitas no momento em
que foi escrita.
Ele compara sua lógica com o conhecimento
científico e explica como os milagres
resultam de alterações na energia que nos
rodeia, de acordo com as leis da natureza.
Kardec coloca a religião e a ciência lado a
lado, sustentando assim a fé com a
racionalidade científica.

1. Le Livre des Esprits, 1ère édition - 18/04/1857);
2. La Revue Spirite: 01/04/1858);
3. Instruction Pratique sur les Manifestations Spirites, édition unique - 1858;
4. Revue Spirite: 01/01/1859);
5. Qu'est-ce que le Spiritisme – from 08/1859 to 02/1861
6. Revue Spirite: 01/1860
7. Lettre sur le Spiritisme - 09/1860
8. Revue Spirite: année 1861
9. Le Livre des Médiums - 15/01/1861
10.Revue Spirite: 01/01/1862;
11.Le Spiritisme a sa plus simple expression - 15/01/1862
12.Réponse à l'adresse des Spirites Lyonnais à l'occasion de la nouvelle année (02/1862);
13.Voyage Spirite en 1862 - (12/1862
14.Revue Spirite: année 1863
15.Revue Spirite: année 1864
16.Imitation de L'Évangile selon le Spiritisme - 06/04/1864
17.Résumé de la Loi des Phénomènes Spirites - 04/1864
18.Auto-da-fé de Barcelone, reprografia [conjunto de técnicas que permitem reproduzir um documento]
editada por Kardec (12/1864)
19.Revue Spirite: année 1865
20.Le Ciel et l'Enfer ou La Justice Divine selon le Spiritisme - 01/08/1865
21.Revue Spirite: année 1866 –
22.Recueil de priéres spirites (Coleção de Preces Espíritas) - 1866
23.Revue Spirite: année 1867 –
24.Étude sur la Poésie Médianimique (Estudo sobre a Poesia Medianímica - 01/1867
25.Revue Spirite: année 1868
26.La Genèse, les Miracles et les Prédictions selon le Spiritisme - 06/01/1868
27.Caractère de la Révelation Spirite - 02/1868
28.Revue Spirite: année 1869
29.Catalogue Raisonné des Ouvrages pouvant servir à fonder une Bibliothèque Spirite - 03/1869
30.Oeuvres Posthumes - 1890

Allan Kardec morreu da maneira em que
vivia, trabalhando
Ele estava entregando uma edição de “A Revista Espirita”
a uma pessoa que acabara de comprá-la; Ele inclinou-se e,
sem pronunciar uma única palavra, morreu.
Kardec morreu em 31 de março de 1869.

“Durante a última década do Segundo Império Francês (o
reinado de Napoleão III, 1852-70), Allan Kardec reuniu
meio milhão de pessoas sob a bandeira do Espiritismo.”
La Table, le Livre et les Esprits page 38 Marion Aubree and François Laplantine

“O Espiritismo, como um movimento, viajara da América
para a Europa, depois às Américas e, agora, novamente à
Europa.”
La Table, le Livre et les Esprits page 11 Marion Aubree and François Laplantine

Primeiramente, países latinos e católicos, assim como
aqueles com uma significativa influência Européia(as
colônias francesas, as Americas do Sul e Central, e o
Caribe) aderiram ao Espiritismo.

Os países anglo-Saxônicos e protestantes( Os Estados
Unidos, a Grã-Bretanha, partes da Holanda e a Alemanha)
optaram pelo Espiritualismo Moderno.

En Nova Iorque, Andrew Jackson Davis fundou o Liceu
Espiritualista e deu início ao Movimento Jovem, em 25
de Janeiro de 1863.

Em Londres, William Crookes apresentou à Rainha
Victoria seu relatório confirmando os fenômenos
mediúnicos produzidos por Florence Cook, através dos
quais o espírito de Katie King se materializou, em 16 de
junho de 1871.

O cientista inglês, naturalista e pesquisador, Alfred
Russel Wallace, obteve a imagem de um espírito
materializado, em 14 de março de 1874.

Durante a década de 1860, a sociedade brasileira estava particularmente sensível à
influência cultural da França e o movimento espírita se consolidou, graças aos estudiosos
franceses que viviam no Rio de Janeiro naquela época.La Table, le Livre et les Esprits page 10 - Marion
Aubree and François Laplantine

Adolphe Hubert, Morin, le medium psychographe Perret Collard.

A disseminação e implementação do Espiritismo foi devida principalmente aos imigrantes
europeus que trouxeram sua nova filosofia para países da América Latina.

Casimir Lieutaud, diretor do Instituto Francês no Rio de Janeiro, introduziu o
Espiritismo no Brasil, publicando o primeiro livro de divulgação espírita, “Les Temps sont
Arrivé”, em francês.
Junto com outros franceses, participou da fundação e direção do Grupo Espírita Confúcio,
fundado no Rio de Janeiro em 02 de agosto de 1873, e também da fundação da Federação
Espírita Brasileira em 1884.
Adolphe Hubert, Morin, le medium psychographer Perret Collard.

O primeiro Centro Espírita no Brasil, o “Grupo Familiar do Espiritismo”, foi fundado
em 17 de setembro de 1865 na cidade de Salvador, Bahia, por Olímpio Telles de
Menezes (1825-1893). Ele Também foi o fundador da “Echo d'Além-Tumulo” (a
revista espírita do Brasil) em 1869.

Francisco Leite de Bittencourt Sampaio (1834-18950), fundou a “Sociedade
de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade”, em 1876, no Brasil, com 800
membros.

O Marechal Francisco Raimundo Ewerton Quadros (1841-1919) foi o
primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira.

Augusto Elias da Silva (1848-1903), fundou a revista “Reformador” em
1883 e foi em sua casa que a “Casa de Ismael” foi criada em 1884.

Principais Centros Espíritas e
Espiritualistas
Federações Espíritas
Union Spirite Francophone – Fundada em 1882
Federação Espírita Brasileira –Fundada em
1884
Federation Spirite Belge – Fundada em 1900
Entre a uma dúzia de boletins e revistas espíritas, a “Verdade e
Luz” fundada por Batuira em São Paulo, Brasil, em 1890,
imprimiu 3.000 cópias nesse ano, aumentando para 15.000
cópias em 1897 e 24.000 em 1900, quando nenhuma outra
revista ou jornal. O Brasil imprimiu nesta época mais de 6.000
cópias.
Zeus Wantuil, p. 217 Revue Spirite 2, February 1900.

Principais Centros Espíritas e
Espiritualistas
Estados Unidos, França,Espanha,Reino Unido,
Brasil;
Estados Unidos:1 milhão de seguidores em 1885
França: 600,000 em 1870.

Número de Organizaçoes Espíritas
Mais de 400 no Reino Unido

Mais de 300 nos USA

Mais de 100 na Espanha e Brazil

Paris foi a capital internacional do Espiritismo no século XIX e
continua a ser o principal centro do Espiritismo nacional até os dias de
hoje.
http://perso.orange.fr/charles.kempf/kardec/conferences/05_10_2004%2009h
35-10h05%20Karine%20Nguema%20FR.pdf

"O objetivo do Espiritismo é ajudar a
humanidade a melhorar sua progressão
moral e intelectual".

"O Espiritismo nunca deve ser conectado a
uma religião em particular, excluindo as
outras. O Espiritismo é um terreno neutro
sob o qual cada opinião religiosa pode se unir
e caminhar juntas. ”
Allan Kardec - Voyage Spirite de 1862,

“O mais importante no espiritismo não é o
fenômeno mediúnico, mas os seus princípios
e conseqüências morais.”
Allan Kardec – Voyage Spirite de 1862

Prophetic mediums – A variety of inspirational or prescient medium, who receive revelations
of future events of general interest;

Somnambulic mediums – those who are assisted by spirits while in a somnambulistic
trance;

Painting and drawing mediums - Those who paint or draw under the influence of spirits;

Musical mediums - Those who compose or perform music under the influence of spirits;

Mediums engaging in automatic–writing or psychography – Those who have the ability to
write by themselves while under the influence of spirits.

