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Estudo referente aos Depósitos Legais  

Pesquisas nas páginas do “Bibliographie de la France - Journal Général 

de l’Imprimeire et de la Librairie” para o período de 1857 a 1873 

 

AllanKardec.online 

Introdução 

Na primeira parte deste estudo foram listadas todas as obras de Allan Kardec 

em ordem de aparição de suas publicações na Bibliographie de la France .  

Para as edições que não constaram o Depósito Legal - que supostamente 

deveriam estar listados na Bibliographie de la France - fizemos as devidas 

observações.  

Ainda nesta primeira parte, foram relacionadas informações encontradas nas 

Revistas Espíritas sobre o lançamento ou informação das respectivas edições. 

Também, foram descritas as informações que constaram nas respectivas 

capas das edições conhecidas que sofreram algum tipo de alteração com 

relação à edição anterior. 

No caso de a Revista Espírita não conter menção à obra ou a alguma edição 

lançada que tenha sofrido algum tipo de alteração, foi feita uma observação 

sobre isso.  

Na segunda parte deste estudo foram copiados e anexados - das páginas do 

Journal Général - as informações relativas às obras/livros e/ou outra 

informação cujo autor fosse Allan Kardec, além de incluir informações sobre os 

brevets da Livraria Espírita e os retratos de Allan Kardec. 

 

Livros, Retratos e Brevets 

 

1. Livre des Esprits - 1857   

As edições onde não consta o Depósito Legal são: 

- 4ª edição de 1860; 

- Nouvelle edição de 1861; 

- 6ª edição de 1862; 

- 7ª edição de 1862;  
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- 9ª edição de 1863;  

- 11ª edição de 1864;  

- 15ª edição de 1867;  

- 17ª edição de 1869;  

- 18ª edição de 1869 ou 1870;  

- 19ª edição de 1870. 

As edições que apresentaram dois Depósitos Legais em datas diferentes na 

Bibliographie de la France foram: 

- 2ª edição com Depósitos Legais nos jornais de 3 de março de 1860 e 10 de 

março de 1860;  

- 8ª edição com Depósitos Legais nos jornais de 14 de junho de 1862 e 6 de 

dezembro de 1862; 

- 16ª edição com Depósitos Legais nos jornais de 13 de fevereiro de1869 e 27 

de março de 1869; 

Na Revista Espírita de janeiro de 1860 temos uma nota informando que a 

nova edição (2ª edição) de “O Livro dos Espíritos” aparecerá em janeiro 

daquele ano. 

Na Revista Espírita de março de 1860: Consta a informação que estava à 

venda “O Livro dos Espíritos” - segunda edição – “Inteiramente Refundida e 

Consideravelmente Aumentada”.  

Observações que constaram na capa da 2ª edição: Entièrement Refondue et 

Considérablement Augmentée. 

  

2. Revue Spirite – 1858 

As edições onde não consta o Depósito Legal dos livros anuais contendo as 

Revistas Espíritas são: 

- De 1860 para frente; 

Localizamos no Bibliographie de la France - Journal Géneral de l’Imprimeire et 

de la Librairie de 6 de março de 1858 - em Nouvelle Publications Périodiques - 

a informação sobre a Revista Espírita de periodicidade mensal. 

Em 18 de dezembro de 1858, encontramos a informação sobre o livro anual de 

1858 da Revista Espírita. 
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Em 31 de dezembro de1859, encontramos a informação sobre o livro anual de 

1859 da Revista Espírita. 

 

3. Instructions Pratiques sur les Manifestations Spirites - 1858  

Foi publicada edição única do livreto Instructions pratiques sur les 

manifestations spirites. Na Revista Espírita de junho de 1858, Kardec informa 

sobre a existência desta brochura no artigo “O Espírito Batedor de 

Bergzabern”. 

 

4. Qu’est-ce que le Spiritisme - 1859  

As edições onde não consta o Depósito Legal são: 

- 2ª edição de 1860; 

- 5ª edição (não sabemos o ano); 

- 7ª edição (não sabemos o ano). 

Na Revista Espírita de julho de 1859 é anunciado o livro “O que é o 

Espiritismo?”  

Não localizamos na Revista Espírita a segunda edição de 1860 nem em 

1861. A 3ª edição não é anunciada na Revista Espírita de 1862.  

Observações que constam na capa da 3ª edição: Entièrement Refondue et 

Considérablement Augmentée. 

 

5. Lettre sur leSpiritisme - 1860 

Foi publicada edição única deste livro Lettre sur leSpiritisme. Na Revista 

Espírita de outubro de 1860, temos o artigo Réponse de M. Allan Kardec. A 

Monsieur le rédacteur de la Gazette de Lyon. 

 

6. Le Livre des Médiums - 1861 

As edições onde não consta o Depósito Legal são: 

- 4ª edição de 1862;  

- 7ª edição (não temos o ano); 

- 8ª edição (não temos o ano). 
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Na Revista Espírita de julho de 1860: Bibliografia – Kardec anuncia a 

continuação de O Livro dos Espíritos sob o título de “Espiritismo Experimental”, 

e que este deveria ter sido publicado em abril. Este livro, provavelmente, teve o 

título alterado para “O Livro dos Médiuns”. O trabalho foi retardado por algumas 

circunstâncias independentes da vontade de Kardec e, sobretudo, pela maior 

importância que ele julgava dever lhe dar. Apesar do anúncio da Revista 

Espírita, O Livro dos Médiuns foi publicado em 1861.  

Na Revista Espírita de março de 1861, Kardec informa que estava pensando 

em preparar uma nova edição de O Livro dos Médiuns. Na Revista Espírita de 

novembro de 1861, Kardec informa que a primeira edição havia se esgotado 

em poucos meses. E anuncia a segunda edição é muito mais completa, com 

numerosas e importantes instruções e vários capítulos novos. Na Revista 

espírita de dezembro de 1861, Kardec informa que O Livro dos Médiuns (2ª 

edição) contém observações importantes sobre a formação das Sociedades 

espíritas. A segunda edição apesar de ter sido anunciada na Revista Espírita 

de novembro de 1861, consta na sua capa o ano de 1862. 

Observações que constam na capa da 2ª edição: Revue et Corrigée avec le 

concours des Esprits, et Augmentée d’um grand nombre d’instructions 

nouvelles. 

 

7. Le Spiritisme à as plus simple expression – 1862 

As edições onde não consta o Depósito Legal são: 

- 2ª edição de 1862; 

- 3ª edição de 1862 (em francês, pois existem Depósitos para a edição em 
português e a edição em espanhol); 
 
- 5ª edição (não sabemos o ano); 
 

- 8ª edição (não sabemos o ano); 

Na Revista Espírita de dezembro de 1861 foi anunciada esta obra. Na 

Revista Espírita de janeiro de 1862 é informado que o livro estaria lançado no 

dia 15 daquele mês.  Na Revista Espírita de abril de 1862 informou que o 

livro estava sendo reimpresso com várias correções importantes 

(provavelmente a Nouvelle édition).  
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8. Voyage Spirite em 1862 – 1862 

Foi publicada edição única deste livro Voyage Spirite em 1862. Na Revista 

Espírita de novembro de1862, no artigo denominado “Viagem Espírita em 

1862”, Kardec informa que publicará um livro contendo os relatos desta 

viagem.  

Na coleção anual da Revista Espírita de 1862, é informado - em obras 

publicadas por Allan Kardec naquele ano – o livro Voyage Spirite en 1862. 

 

9. Portraits-Cartes / Lithographies – 1863 

O primeiro Depósito apareceu no Jornal de 23 de maio de1863. 

O segundo Depósito apareceu no Jornal de 16 de abril de1864. 

O terceiro Depósito apareceu no Jornal em 18 de fevereiro de 1865. 

O quarto Depósito apareceu no Jornal de 15 de dezembro de 1866. 

 

10.  Évangile selon Le Spiritisme - 1864 

Na Revista Espírita de abril de 1864 é anunciado que estava à venda o livro 

“Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo”. 

Não localizamos nas Revistas Espíritas a comunicação de lançamento 

da Segunda Edição do livro “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, já com o 

título alterado. 

Na Revista Espírita de novembro de 1865 - em Notas Bibliográficas – foi 

informado que estava no prelo, para aparecer em poucos dias o livro “O 

Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec” - 3ª edição – Revista, 

Corrigida e Modificada. Esta edição foi objeto de um remanejamento completo 

da obra. Além de algumas adições, as principais alterações consistem numa 

classificação mais metódica, mais clara e mais cômoda das matérias, o que 

torna sua leitura e as buscas mais fáceis. 

Observações que constam na capa da 3ª edição: Revue, Corrigée et 

Augmentée . 
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11.  Résumé de la Loi des Phénomènes Spirites , ou première initiation à 

l'usage des personnes étrangères à la connaissance du Spiritisme.- 

1864 

As edições onde não consta o Depósito Legal são:  

- 2ª edição (não sabemos o ano); 

- 3ª edição (não sabemos o ano). 

Na Revista Espírita de abril de 1864, Kardec publicou um artigo denominado 

“Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas”. 

Não localizamos anúncio da 1ª edição desta obra na Revista Espírita, nem 

da 2ª edição. Na contra capa da Revista Espírita de dezembro de 1865, 

consta a informação sobre uma edição nova e aumentada (Nouvelle Édition 

Augmentée) da obra, que pode ser tanto a segunda edição, como a terceira 

edição, agora, denominada apenas de Résume de la Loi des Phénomènes 

Spirites. 

 

12.  Le Ciel et L’Enfer - 1865 

As edições onde não consta o Depósito Legal são: 

- 2ª edição (não sabemos o ano); 

- 3ª edição (não sabemos o ano). 

Na Revista Espírita de julho de 1865 constou que estava no prelo, para 

aparecer em 1º de agosto o livro “O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina 

segundo o Espiritismo”. 

Na Revista Espírita de setembro de 1865 foi informado que estava à venda o 

livro. 

Não localizamos na Revista Espírita ou outra fonte, quando ocorreu a 

publicação da Segunda Edição, tampouco, da Terceira Edição  do livro “O 

Céu e o Inferno”. 

Na Revista Espírita de julho de 1869 constou que estava à venda a 4ª edição 

do livro, desde 1º de junho, e que a parte doutrinária desta nova edição era 

inteiramente revista e corrigida por Allan Kardec, e que havia sofrido 

importantes modificações. Alguns capítulos foram inteiramente refundidos e 

consideravelmente aumentados.  

Não constam observações na capa da 4ª edição sobre quaisquer alterações. 
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13.  Recueil de prières spirites - 1865 

Foi publicada edição única deste livro Recueil de prières spirites.  

Não conseguimos localizar nas edições da Revista Espírita quaisquer 

comunicações ou maiores informações sobre o lançamento desta obra. 

  

14.  Echos poétiques d’outre-tombe – 1867 

Foi publicada uma edição única deste livro cujo autor é Vavasseur. Nesta obra 

consta um texto de Allan Kardec de um estudo sobre as poesias mediúnicas.  

Na Revista Espírita de dezembro de 1866 é anunciado que estava no prelo 

esta obra. Na Revista Espírita de janeiro de 1867 é anunciado que o livro 

estará disponível para venda a partir da primeira quinzena daquele mês. Na 

Revista Espírita de fevereiro de 1867 é informado que após um atraso a obra 

se encontrava à venda. 

 

15.  La Gênese - 1868 

As edições onde não consta o Depósito Legal são: 

- 2ª edição de 1868;  

- 3ª edição de 1868;  

- 4ª edição de 1868; 

- 5ª edição – 1ª impressão de 1869; 

- 6ª edição (provavelmente de 1872 - A presente edição constou da capa do 

livro "Le Secret d'Hermés" de Louis F., que teve o seu Depósito Legal efetuado 

em 5 de dezembro de 1872 - Bibliographie de la France - 14/12/1872); 

Na Revista Espírita de janeiro de 1868 é informado que estava à venda, no 
dia 6 de janeiro de 1868, “A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o 
Espiritismo”. 

Na Revista Espírita de fevereiro de 1868 é apresentada a segunda edição do 

livro A Gênese. 

Na Revista Espírita de março de 1868 é comunicado a terceira edição de A 
Gênese. 

A quarta edição do livro A Gênese não aparece anunciada na Revista 
Espírita como as outras três edições anteriores. Todas as quatro edições são 

idênticas e foram impressas pela mesma tipografia.  

A 5ª edição – 1ª impressão - não é anunciada na Revista Espírita. 
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Observações que constam na capa da 5ª edição: Revue, Corrigée et 
Augmentée. 

 

 

16.  Caractères de la Revelation Spirite - 1868 

As edições onde não consta o Depósito Legal são: 

- A edição de 1869 - Não aparece na capa qual o número da edição; 

- A edição de 1870 - Não aparece na capa qual o número da edição; 

 

 

Nestas edições, apesar de não haver quaisquer informações sobre 

alterações, apresentam conteúdos modificados em relação à primeira 

edição. Os conteúdos destas edições são idênticos aos constantes do Capítulo 

1º da 5ª edição de A Gênese de 1869/1872.  

Na Revista Espírita de fevereiro de 1868 Kardec informa que foi feita uma 

tiragem à parte do primeiro capítulo de A Gênese, publicado em uma brochura 

denominada Caractères de la Révélation Spirite. 

Na Revista Espírita de julho de 1869 constou que uma nova edição da 

brochura Révélation estava disponível para venda em 1º de junho daquele ano. 

 

17.  Nominations Officielles – Créations et Mutations de Brevets – 
Libraires 

Em 2 de abril de 1869 é concedido o brevet para a Librairie Spirite em nome de 
Denisard Hippolyte Léon Rivail. 

Em 20 de agosto de 1869 ocorre a transferência do brevet da Librairie Spirite 
para Amélie Grabrielle Boudet. 
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LIVRO DOS ESPÍRITOS 

AllanKardec.online 

As edições onde não consta o Depósito Legal são: 4ª edição de 1860; Nouvelle 

edição de 1861; 6ª edição de 1862; 7ª edição de 1862; 9ª edição de 1863; 11ª 

edição de 1864; 15ª edição de 1867; 17ª edição de 1869; 18ª edição de 1869 

ou 1870 e 19ª edição de 1870. 

As edições que apresentaram dois Depósitos Legais em datas diferentes na 

“Bibliographie de la France” foram: 2ª edição com Depósitos Legais  nos 

jornais de 3 de março de 1860 e 10 de março de 1860; 8ª edição com 

Depósitos Legais nos jornais de 14 de junho de 1862 e 6 de dezembro de 1862 

e 16ª edição com Depósitos Legais nos jornais de 13 de fevereiro de1869 e 27 

de março de 1869. 

Seguem todas as páginas do “Bibliographie de la France - Journal Général 

de l’Imprimeire et de la Librairie” onde foram localizados informações sobre o 

depósito legal de edições do livro “Le Livre des Esprits” de Allan Kardec, para o 

período de 1857 a 1873. 

 

1ª edição  - 30 de maio de 1857: 
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2ª edição – 1ª Impressão – 3 de março de 1860: 

 

2ª edição – 2ª Impressão – 10 de março de 1860: 
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3ª edição – 15 de setembro de 1860: 

 

 

4ª edição – Não existiu Depósito Legal 
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Nouvelle Edition – Não teve depósito legal 

 

5ª edição – 7 de setembro de 1861: 
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6ª edição – Não teve Depósito Legal 

 

 

7ª edição – Não teve depósito legal  
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8ª edição – 14 de junho de 1862: Ocorreram 2 Depósitos para a 8ª edição. 

Nesta edição, o livro tem 478 páginas, e não aparece o nome das livrarias. 

 

8ª edição – 6 de dezembro de 1862: Ocorreram 2 Depósitos para a 8ª 

edição.. Nesta edição, o livro tem 474 páginas, e  aparece o nome das livrarias. 

 

 

 



Segunda Parte - Livro dos Espíritos Página 7 
 

9ª edição – Não teve Depósito Legal 

 

10ª edição – 4 de julho de 1863  
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11ª edição – Não teve Depósito Legal 

 

 

12ª edição – 10 de dezembro de 1864  
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13ª edição – 26 de março de 1865 

 

 

14ª edição – 3 de março de 1866 
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15ª edição – Não teve Depósito Legal 

 

 

16ª edição – 13 de fevereiro de 1869: Desta edição ocorreram 2 Depósitos. 

Nesta edição não constou o nome das demais livrarias. 
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16ª edição – 27 de março de 1869: Desta edição ocorreram 2 Depósitos. 

Nesta edição constou o nome das várias livrarias. 

 

17ª edição - Não teve Depósito Legal 
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18ª edição - Não teve Depósito Legal 

19ª edição (1870) - Não teve Depósito Legal 
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REVISTA ESPÍRITA 

AllanKardec.online  

Seguem todas as páginas do “Bibliographie de la France - Journal Général de 

l’Imprimeire et de la Librairie” onde foram localizados informações sobre o 

depósito legal de edições do livro “Revue Spirite” de Allan Kardec, para o 

período de 1857 a 1873.  

 

1ª Publicação – 6 de março de 1858: 
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1ª Publicação Espírita Anual – Ano 1858 – 18 de dezembro de 1858 

 

2ª Publicação Espírita Anual – Ano 1859 – 31 de dezembro de 1859 
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INSTRUÇÕES PRÁTICAS SOBRE AS MANIFESTAÇÕES ESPÍRITAS 

AllanKardec.online  

Seguem todas as páginas do “Bibliographie de la France - Journal Général de 

l’Imprimeire et de la Librairie” onde foram localizados informações sobre o 

depósito legal de edições do livro “Instructions pratiques sur les manifestations 

spirites” de Allan Kardec, para o período de 1857 a 1873.  

 

1ª edição - 31 de julho de 1858: 
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O QUE É O ESPIRITISMO 

AllanKardec.online 

 

As edições onde não consta o Depósito Legal são: 2ª edição de 1860; 5ª 

edição (não sabemos o ano) e 7ª edição (não sabemos o ano). 

Seguem todas as páginas do “Bibliographie de la France - Journal Général 

de l’Imprimeire et de la Librairie” onde foram localizados informações sobre o 

depósito legal de edições do livro “Qu’est-ce que le Spiritisme?” de Allan 

Kardec, para o período de 1857 a 1873. 

 

1ª edição – 20 de agosto de 1859:  
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2ª edição de 1860 – Não existiu Depósito Legal 

 

3ª edição – 27 de setembro de 1862: 
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4ª edição – 19 de dezembro de1863: 

 

 

5ª edição - Não existiu Depósito Legal 

6ª edição – 24 de junho de 1865: 

 



Segunda Parte - O Que é o Espiritismo Página 4 
 

7ª edição - Não existiu Depósito Legal 

8ª edição – 10 de outubro de 1868: 
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CARTA SOBRE O ESPIRITISMO 

AllanKardec.online 

 

Seguem todas as páginas do “Bibliographie de la France - Journal Général 

de l’Imprimeire et de la Librairie” onde foram localizados informações sobre o 

depósito legal de edições do livro “Lettre sur leSpiritisme” de Allan Kardec, para 

o período de 1857 a 1873. 

 

1ª edição  - 20 de outubro de 1860: 
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LIVRO DOS MÉDIUNS 

AllanKardec.online 

As edições onde não consta o Depósito Legal são: 4ª edição de 1862; 7ª 

edição (não temos o ano) e a 8ª edição (não temos o ano). 

Seguem todas as páginas do “Bibliographie de la France - Journal Général 

de l’Imprimeire et de la Librairie” onde foram localizados informações sobre o 

depósito legal de edições do livro “Le Livre des Mediums” de Allan Kardec, para 

o período de 1857 a 1873. 

 

1ª edição  - 19 de janeiro de 1861: 
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2ª edição – 26 de outubro de 1861:   

 

3ª edição – 14 de junho de 1862: 
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4ª edição de 1862 – Não teve Depósito Legal 

 

5ª edição – 31 de janeiro de 1863: 
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6ª edição – 15 de agosto de 1863: 

 

7ª edição – Não teve Depósito Legal 

8ª edição – Não teve Depósito Legal 

9ª edição – 14 de julho de 1866: 
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10ª edição – 3 de agosto de 1867: 

 

11ª edição – 28 de agosto de 1869: 
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O ESPIRITISMO NA SUA MAIS SIMPLES EXPRESSÃO 

AllanKardec.online 

 

As edições onde não consta o Depósito Legal são: 2ª edição de 1862; 3ª 

edição de 1862 (em francês); 5ª edição (não sabemos o ano) e a 8ª edição 

(não sabemos o ano). 

Seguem todas as páginas do “Bibliographie de la France - Journal Général 

de l’Imprimeire et de la Librairie” onde foram localizados informações sobre o 

depósito legal de edições do livro “Le Spiritisme à as plus simple expression” 

de Allan Kardec, para o período de 1857 a 1873. 

 

1ª edição – 1 de fevereiro de 1862:  

  

 

2ª edição – Não existiu o Depósito Legal 

3ª edição – Não existiu o Depósito Legal 
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Nouvelle edição – 15 de março de 1862: 

 

3ª edição – 8 de maio de 1862 – Edição em português de Alexandre Canu: 
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4ª edição – 25 de outubro de 1862:  

 

3ª edição - El Espiritismo em su mas simple espression – Edição em 

espanhol - 18 de julho de 1863: 
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5ª edição – não existiu o Depósito Legal 

6ª edição – 11 de junho de 1864: 

 

7ª edição – 10 de junho de 1865: 
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8ª edição – Não existiu Depósito Legal 

9ª edição – 11 de setembro de 1869: 
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VIAGEM ESPÍRITA EM 1862 

AllanKardec.online 

 

Seguem todas as páginas do “Bibliographie de la France - Journal Général 

de l’Imprimeire et de la Librairie” onde foram localizados informações sobre o 

depósito legal de edições do livro “Voyage Spirite em 1862” de Allan Kardec, 

para o período de 1857 a 1873. 

 

1ª edição – 18 de dezembro de 1862:  
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RETRATOS 

AllanKardec.online 

Seguem todas as páginas do “Bibliographie de la France - Journal Général 

de l’Imprimeire et de la Librairie” onde foram localizados informações sobre o 

depósito legal dos “Portraits-Cartes / Lithographies”, para o período de 1857 a 

1873. 

 

1ª Depósito – 23 de maio de 1863:  
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2ª Depósito – 16 de abril de 1864: 
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3ª Depósito – 18 de fevereiro de 1865 
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4ª Depósito – 15 de dezembro de 1866: 
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O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO 

AllanKardec.online 

Seguem todas as páginas do “Bibliographie de la France - Journal Général 

de l’Imprimeire et de la Librairie” onde foram localizados informações sobre o 

depósito legal de edições do livro “Le Evangile selon le Spiritisme” de Allan 

Kardec, para o período de 1857 a 1873. 

 

1ª edição – 16 de abril de 1864:  
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2ª edição – 25 de março de 1865: 

 

3ª edição – 2 de dezembro de 1865: 

 

 



Segunda Parte - O Evangelho Segundo o Espiritismo Página 3 
 

 

4ª edição – 25 de janeiro de 1868: 
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RESUMO DA LEI DOS FENÔMENOS ESPÍRITAS 

AllanKardec.online 

 

As edições onde não consta o Depósito Legal são: 2ª edição (não sabemos o 

ano) e 3ª edição (não sabemos o ano). 

Seguem todas as páginas do “Bibliographie de la France - Journal Général 

de l’Imprimeire et de la Librairie” onde foram localizados informações sobre o 

depósito legal de edições do livro “Résumé de la loi des phénomènes spirites” 

de Allan Kardec, para o período de 1857 a 1873. 

 

1ª edição – 23 de abril de 1864:  
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2ª edição – Não existiu Depósito Legal 

3ª edição – Não existiu Depósito Legal 

4ª edição – 11 de setembro de 1869: 
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O CÉU E O INFERNO 

AllanKardec.online 

As edições onde não consta o Depósito Legal são: 2ª edição (não sabemos o 

ano) e a 3ª edição (não sabemos o ano). 

Seguem todas as páginas do “Bibliographie de la France - Journal Général 

de l’Imprimeire et de la Librairie” onde foram localizados informações sobre o 

depósito legal de edições do livro “Le Ciel et l’Enfer” de Allan Kardec, para o 

período de 1857 a 1873. 

 

1ª edição - 26 de agosto de 1865: 

 

2ª edição – Não teve Depósito Legal 

3ª edição – Não teve Depósito Legal 
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4ª edição – 24 de julho de 1869: 
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COLEÇÃO DE PRECES ESPÍRITAS 

AllanKardec.online 

 

Seguem todas as páginas do “Bibliographie de la France - Journal Général 

de l’Imprimeire et de la Librairie” onde foram localizados informações sobre o 

depósito legal de edições do livro “Recueil de prières spirites” de Allan Kardec, 

para o período de 1857 a 1873. 

 

1ª edição – 9 de dezembro de 1865:  
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ÉCOS POÉTICOS DE ALÉM-TUMBA 

AllanKardec.online 

Seguem todas as páginas do “Bibliographie de la France - Journal Général 

de l’Imprimeire et de la Librairie” onde foram localizados informações sobre o 

depósito legal de edições do livro “Echos poétiques d’outre-tombe” com um 

estudo de Allan Kardec sobre poesias mediúnicas, para o período de 1857 a 

1873. 

 

1ª edição – 16 de fevereiro de 1867:  
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A GÊNESE 

AllanKardec.online 

As edições onde não consta o Depósito Legal são: 2ª edição de 1868; 3ª 

edição de 1868; 4ª edição de 1868 e a 5ª edição – 1ª impressão de 1869.  

Seguem todas as páginas do “Bibliographie de la France - Journal Général 

de l’Imprimeire et de la Librairie” onde foram localizados informações sobre o 

depósito legal de edições do livro “La Gènese” de Allan Kardec, para o período 

de 1857 a 1873. 

 

1ª edição – 1 de fevereiro de 1868:  

 

 

5ª edição – 1ª impressão – Não existiu Depósito Legal 

6ª edição – Não existiu Depósito Legal (A presente edição constou da 

capa do livro "Le Secret d'Hermés" de Louis F., que teve o seu Depósito 

Legal efetuado em 5 de dezembro de 1872 - Bibliographie de la France - 

14/12/1872) 
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5ª edição – 2ª impressão – 11 de janeiro de 1873: 
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CARACTÈRES DE LA RÉVÉLATION SPIRITE 

AllanKardec.online 

As edições onde não consta o Depósito Legal são: A de 1869 e a de 1870 -  

Não consta o número da edição nestes livros. 

Seguem todas as páginas do “Bibliographie de la France - Journal Général 

de l’Imprimeire et de la Librairie” onde foram localizados informações sobre o 

depósito legal de edições do livro “Caractères de la Révélation Spirite” de Allan 

Kardec, para o período de 1857 a 1873. 

 

1ª edição – 7 de março de 1868:  
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Edição de 1869 – Não existiu Depósito Legal 

 

Edição de 1870 -  Não existiu Depósito Legal 
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BREVETS DA LIVRARIA ESPÍRITA 

AllanKardec.online 

Brevet de 2 de abril de 1869 – D.H.L. Rivail – 1 de maio de 1869: 
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Brevet de 20 de agosto de 1869 -  Amélie  Boudet – 4 de setembro de 1869: 
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