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HYPPOLITE LEON DENISARD RIVAIL 

Nascido em 03 de outubro de 1804 em Lyon, à Rue Sala 76. 

Filho de  Jean-Baptiste Rivail, juiz e de Jeanne Duhamel. 

Batisado em 5 de Junho 1805 na igreja Saint-Denis de la Croix-Rousse. 

Em 1814 seu pai o envia para Yverdon, às margens do lago de 

Neuchâtel, para estudar na instituição fundada e dirigida por Jean Henri 

Pestalozzi. 



HYPPOLITE LEON DENISARD RIVAIL 

Em 1824 retorna a Paris após não aceitar dirigir o Instituto Pestalozzi a 

convite de Jean Henri. 

Em 1825 adquire uma propriedade no 35 Rue de Sèvres com a ajuda 

financeira de seu tio M. François Duhamel e cria seu estabelecimento de 

ensino. 

Tinha como vizinhos o Sr. Julien Boudet, notário aposentado, e sua filha 

única Amélie Gabrielle Boudet, nascida em 23 Nov 1795 em Thiais. 

Amélie tinha um diploma de professora e já havia escrito três livros: 

Fabulae primaveris (1825), Notions de dessin (1826) e L'Essentiel des 

Beaux-Arts (1828). 



HYPPOLITE LEON DENISARD RIVAIL 

Em 6 de fevereiro de 1832 Léon e Amélie se casam. 

Em 26 de fevereiro de 1832 o jovem Frédéric Chopin faz sua primeira 

apresentação em Paris na sala Pleyel, à qual o jovem casal compareceu. 

Contemporâneos de Kardec: George Sand, Gérard de Nerval, Théophile 

Gautier, Victor Hugo, Balzac, Vigny, Lamartine, Charles Nodier... 

Em 1834 seu tio, M. Duhamel contraiu enormes dívidas e requereu a 

venda do Instituto (por F 90.000, cabendo F 45.000 a cada um). O casal 

aplica o dinheiro mas perde tudo dada a falência do agente financeiro. 



HYPPOLITE LEON DENISARD RIVAIL 

Em 1855 fatos importantes: 

Sr. Carlotti, velho amigo de Léon, falou-lhe das irmãs Fox e os fenômenos 

de Hydesville. 

Sr. Fortier o convida para uma sessão com Mme Roger (sonâmbula), 

onde Léon conhece M. et Mme. Plaine-Maison. 

Familia Baudin: pelas filhas Julie e Caroline, o 

Espírito Zéphyr, informou a Léon que havia sido um 

druida de nome Allan Kardec. 



O LIVRO DOS ESPIRITOS 

50 cadernos com perguntas e repostas entregues a Léon Rivail para 

revisão. 

Léon recusa-se e no dia seguinte recebe uma comunicação espiritual 

pedindo-lhe para aceitar a tarefa. 

Quatro autores médiuns: 

 Friedrich Tiedmann (1871-1861) – Professor da Universidade 

Heidelberg e membro do Institut de France. 

 Saint-René Taillandier (1817-1879) – Escritor, especialista em literatura 

germânica e russa, membro da Academia Francesa. 

 

Victorien Sardou (1831-1908) - Teatrologo 

 

Pierre Paul Didier (1800-1865) Editor 

 



A Société Parisienne des Études Spirites 

13 de abril de 1858 – Fundação da S.P.E.S. 

Autorizada pelo Préfet de Police que foi autorizado pelo Ministre de 

l'Intérieur ( M. Persigny) que por sua vez foi autorizado pelo Imperador 

Napoléon III (influeciado pela imperatriz Eugénie que tinha um exemplar 

do Livre des Esprits presenteado por Victorien Sardou) 



AMIGOS 

Vários amigos foram fundamentais para o sucesso da implementação do 

Espiritismo: 

 Pierre-Paul Didier (1800-1865), seu editor. 

 M. Dufaux, pai de Ermance (1841-?). 

 Maurice Lachâtre (1814-1900) – Nouveau Dictionnaire Universel 

 Camille Flammarion (1842-1925) 

 Léon Denis (1846-1927) 

 Miss Anna Blackwell – tradutora inglesa e biógrafa (encontros entre AK e 

Napoléon III) 



1868 - 1869 

1868 - A saúde de Léon Rivail não anda bem. O espirito do Dr . Demeure 

se comunica informando que seu coração apresenta fraquesas e que é 

preciso diminuir o ritmo. 

O casal Rivail construiu a Villa Ségur, atrás dos Invalides onde Kardec iria 

ampliar a Société Parisienne des Études Spirites (até então na 7 Rue de 

Lille). Lá também residiriam. 

31 de março de 1869: desencarna Allan Kardec às 11:30 de parada 

cardíaca, só em sua casa. 

O corpo de Allan Kardec permaneceu um ano no cemitério de Montmartre 

e depois foi transferido para o Père-Lachaise após aquisição de jazigo 

pela viúva Kardec e a S.P.E.S. O corpo foi ali sepultado em 31 de março 

1870. 



HYPPOLITE LEON DENISARD RIVAIL 

Nascer, morrer, renascer de novo e 

progredir sem cessar. 

Tal é a Lei. 



1869 - 1883 

 Mme Kardec garante o funcionamento da S.P.E.S na Villa Ségur até seu 

desencarne em 21 de janeiro de 1883.  

 Uma parente distante de Amélie e seu filho menor contrataram o 

advogado Raymond Pointcaré que facilmente alegou insanidade de 

Mme Rivail (que falava com Espíritos) e todo o patrimônio lhe foi 

entregue, deixando a S.P.E.S. em situação muito difícil. 

 Deixou todo o patrimônio (a Villa Ségur e o dinheiro obtido com a 

venda das obras de Léon e Kardec) para a S.P.E.S.  



KARDEC 



POSTULADOS BÁSICOS DA DOUTRINA ESPÍRITA 

IMORTALIDADE DA ALMA 

PLURALIDADE DAS EXISTÊNCIAS  

COMMUNICABILIDADE DOS ESPÍRITOS 



OBRIGADO 


