
 À G.`.D.`.G.`.A.`.D.`.U.`. 

                      A.`.R.`.L.`.S.`. ESTRELA DO NILO Nº 3019 

        

    Nome Histórico – Allan Kardec 

 
 No que se refere à escolha deste Nome Hist.’. para mim, acredito ter sido 

uma escolha bastante adequada por tudo que a personalidade de Allan Kardec 

trouxe a Humanidade, e intimamente a minha vida, quanto a valores e princípios 

seriíssimos, que sempre me auxiliaram a enfrentar as problemáticas que a vida me 

confere a título de aprendizado.  

 E, não há como falar de Allan Kardec, sem primeiramente conhecermos 

brevemente o Eminente Professor Denizard Hippolyte León Rivail, nascido em 03 

de outubro de 1804, às 19 horas, na cidade de Lyon, França. 

 Rivail recebeu uma educação bastante correta, e mais severa de seus pais, Sr. 

Jean Baptiste Antoine Rivail, Juiz e sua mãe Jeanne Duhamel. 

 Passados os anos escolares foi transferido para a Suíça, na cidade de 

Yverdun, em razão da ameaça que Paris sofria à época, pelas forças contrárias a 

Napoleão Bonaparte, bem como pela referência acadêmica que a cidade possuía. 

 Yverdun se tratava naquele tempo do núcleo de estudo para as crianças se 

tornarem bons homens, com princípios universalistas e fraternais, com um método 

de educação desenvolvido por Jean Henri Pestalozzi, nascido em Zurique, em 12 de 

janeiro de 1745, grande Educador severo e suave ao mesmo tempo, justo e caridoso. 

 Rivail aprendeu com Pestalozzi o justo sentido da educação, a qual deve ser 

paternal e liberal, e criou na época um modelo universalista de Educação, pois 

atende a todo e qualquer aluno, sem impor diferenças de língua, raça ou crença. 

Esse modelo educacional visa ensinar as crianças sentimentos de igualdade 

humana, fraternidade e tolerância. 

 Há de se notar que Rivail, bem antes de se tornar Allan Kardec, não somente 

adota para suas condutas princípios maçônicos, como os ensinou às crianças, a fim 

de educá-las.  

 Rivail publicou inúmeras obras didáticas em diversas disciplinas, da 

aritmética, a gramática francesa clássica, apresentou planos, métodos e projetos 

aos deputados, aos governos e às universidades, quanto a uma Reforma do ensino 

francês.  

 Importa dizer que de 1835 a 1848, Rivail, organizou em sua casa cursos 

gratuitos de química, física, astronomia e anatomia comparada. 



Transforma-se o Professor Rivail, em Eminente Pedagogo de vocação. Uma 

fase de sua vida que em termos cronológicos abrange os anos de 1824 a 1848. 

Cabe informar que Rivail casou-se com Amélie Boudet em 1832, sendo nove 

anos mais velha que Rivail, e também era professora. 

Insta dizer que, os biógrafos e historiadores em geral reconhecem que de 

1848 a 1854, Professor Rivail, e posterior Allan Kardec, tornou-se O Homem 

Universal, por escrever obras de aritmética, de geometria, química, física, história, 

gramática, literatura, entre outras. Além do que, os estudiosos apontam que 

mesmo educando crianças, não cessa Rivail de se tornar um homem sem pátria, 

sem ligações particulares, pois as ciências ensinaram que para ser verdadeiramente 

livre, deve tomar consciência do seu universalismo; sendo que o espírito de 

tolerância e caridade deve ser maior que o clã, que a seita, que a igreja, que 

qualquer grupo limitado no tempo e no espaço. 

A iniciação de Rivail a Ordem Maçônica e a sua frequência em Loj.’., não é 

muito difundida nem por biógrafos, tampouco por estudiosos espíritas, porém há 

confirmações acerca de Rivail e a Maçonaria, sendo ele de fato maçom. 

Não há confirmações sobre qual Loj.’. tenha sido iniciado Rivail, mas nesta 

época a França já contava com uma significativa organização da Ordem Maçônica, 

tendo em vista a existência do Grande Oriente de França, com seu Conselho 

Supremo ao 33º Grau, o  Supremo Conselho do rito escocês, igualmente ao 33º 

Grau, fundado em Paris, e a Grande Loja Nacional da França, fundada em 1848. 

Neste aspecto, o Ir.’. Irmão Dorival Pinto, obreiro da Loja Cavaleiro do 

Templo de Salomão n. 237, São Paulo, Capital, em breve estudo escrito em 07 de 

março de 2010, afirma que Rivail teria sido Iniciado na Maçonaria junto à Grande 

Loja Escocesa de Paris. 

Contudo sem preocupações no que tange as datas de Iniciação e frequência 

de Allan Kardec a Ordem, em seu livro “O Céu e o Inferno”, em seu prefácio 

apontou: 

“O Universo é um vasto estaleiro: uns destroem, outros 

reconstroem; cada um recorta uma pedra para o novo 

edifício, cujo plano é conhecido somente pelo Grande 

Arquiteto, e do qual só compreenderemos a estrutura 

quando as suas formas começarem a surgir acima da 

superfície do solo”. 

 Entretanto, a partir de 1855 até seu desencarne para o Or.’.Eterno, em 1869, 

o Pedagogo e Homem Universal Rival, conhecido por Allan Kardec, dedica-se 



exclusivamente ao estudo sistemático das manifestações mediúnicas e difunde a 

Doutrina dos Espíritos, também chamada de Espiritismo. 

 Vale dizer que, Rivail, em estudo durante uma sessão mediúnica, é 

informado pelo espírito comunicante que em uma de suas reencarnações passadas, 

como druida, se chamava Allan Kardec, e a partir de então, nesta fase se sua vida 

dedicada ao estudo das manifestações espirituais, adota o nome e assina em suas 

obras e publicações espíritas como Allan Kardec. 

 No âmbito espírita, escreveu e editou a partir de estudos e da compilação de 

mensagens mediúnicas psicografadas por médiuns diferentes e assinadas por 

autores espirituais, também diversificados, as obras: 

O Livro dos Espíritos – 1ª edição em 18 de abril de 1857; 

O Livro dos Médiuns –  janeiro de 1861; 

O Evangelho Segundo o Espiritismo – abril de 1864; 

O Céu e o Inferno, A Justiça de Deus Segundo o Espiritismo – agosto de 1865; 

A Gênese, os Milagres e as Predições – janeiro de 1868. 

 Kardec publicou ainda, o periódico mensal, a Revista Espírita, a partir de 1º 

de janeiro de 1858, e fundou a 1ª Sociedade Espírita de Paris em 1º de abril de 

1858, regularmente constituída e denominada, Sociedade Parisiense de Estudos 

Espíritas. 

 Allan Kardec, que difundiu as idéias e os conceitos da Doutrina do Espíritos, 

influencia até os dias de hoje diversos estudiosos de todos os setores acerca do 

assunto, bem como no aspecto da pedagogia existem técnicas e análises bastante 

difundidas a partir dos métodos dos Professores Pestalozzi e Rivail. 

 Allan Kardec, faleceu em 31 de março de 1869, em Paris, com uma vida 

repleta de obras no bem e voltadas ao progresso da humanidade. 

 Essas linhas sintéticas trazem referência breve da vida de Allan Kardec, o 

que não nos compete esgotar o tema, logicamente em razão de tempo e da natureza 

proposta pelo próprio trabalho desenvolvido, porém o assunto merece estudos e 

apontamentos mais detalhados para nos instruir devidamente sobre esta 

Personalidade Singular.  
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