
As capas originais das Revistas Espírita de janeiro de 1858 a dezembro de 

1860 

 

O museu AKOL – AllanKardec.online adquiriu recentemente para o seu acervo, 

mais uma coleção da Revue Spirite – original em francês - dos anos de 1858 à 

1873. O museu já possuía uma coleção com o período de janeiro de 1858 a 

dezembro de 1895. 

 

Para a nossa surpresa, o encarte do Catálogo Racional que circulou pela 

primeira vez em abril de 1869, ou seja, a sua 1ª edição – elaborada 

inteiramente por Allan Kardec antes de seu desencarne – estava presente na 

Revista Espírita de abril de 1869.  

 

Esta edição histórica e inédita jamais havia sido encontrada antes. E, conforme 

nosso post de 30 de agosto de 2020 - 

https://www.facebook.com/allankardec.online/posts/172767564337135 - 

apresentamos esta 1ª edição para conhecimento de todos. 

 

Agora, gostaríamos de apresentar todas as capas originais das revistas que 

circularam para os seus assinantes, relativamente ao período de janeiro de 

1858 a dezembro de 1860. Isto possibilitará que estudiosos e pesquisadores 

possam conhecer um pouco mais sobre estas edições, os tipos de anúncios de 

obras que ocorreram nas suas contracapas internas, “Table des Matières” 

(Índices existentes), “Sommaires” (Resumos dos conteúdos), etc. 

 

A análise também permitirá conhecer um pouco mais sobre os endereços de 

funcionamento do bureau da “Revue Spirite”, a época inicial em que constou 

“Bureau Provisoire”, dados sobre a primeira gráfica utilizada por Allan Kardec, 

entre outros detalhes. 

 

Curiosidades que constam nas capas/contracapas das edições de janeiro de 

1858 a dezembro de 1860: 

1. Nas contracapas das edições de janeiro de 1858; março a setembro de 

1858; e novembro de 1858 a dezembro de 1859 constam as seguintes 

informações: 

 

https://www.facebook.com/allankardec.online/posts/172767564337135


“A Revista Espírita é publicada mensalmente, em cadernos de 2 folhas 

in-8. 

PREÇO DE ASSINATURA: 

Para França e Argélia.......... 10 fr. por ano  

Estrangeiro.......................... 12  

América e países além mar. 14 

Não assinamos por menos de um ano. Todas as assinaturas começam 

em 1 ° de janeiro. Para quem se inscreve durante o ano, nós enviamos 

os números anteriores. 

Preço de cada exemplar retirado no escritório: 1 fr.; com envio: 1 fr. 10 c. 

O preço de uma edição adquirida separadamente, como amostra, pode 

ser deduzido de preço total da assinatura para aqueles que assinam a 

coleção inteira. 

Assinatura em Paris, no escritório da Revue, rue des Martyrs, n ° 8; em 

Ledoyen, livreiro, Palais-Royal, Galeria Orléans, n ° 31; e em Dentu, 

livreiro, mesma galeria, n ° 13.  

A assinatura pode ser feita por meio de todas as livrarias e gerentes de 

correio. 

Para pessoas de fora de Paris, basta enviar uma ordem de pagamento 

pelo correio ou uma ordem de pagamento ao Sr. Allan Kardec, rue des 

Martyrs, 8, indicando os números. 

Não negociamos com assinantes pelo preço da assinatura 

Só recebemos cartas franqueadas.” 

 

 

2. Na contracapa da edição de fevereiro de 1858 constam as seguintes 

informações: 

 

“A Revista Espírita é publicada mensalmente em cadernos de 2 folhas 

in-8. 

PREÇO DE ASSINATURA: 

Para França e Argélia...........10 fr. por ano  

Estrangeiro........................... 12  

América e países além mar...14 

Não assinamos por menos de um ano. Todas as assinaturas começam 

em 1 ° de janeiro. Para quem se inscreve durante o ano, nós enviamos 

os números anteriores. 

Preço de cada exemplar retirado no escritório: 1 fr.; com envio: 1 fr. 10 c. 

Para pessoas de fora de Paris, basta enviar uma ordem de pagamento 

pelo correio ou um ordem de pagamento ao Sr. Allan Kardec, rue des 

Martyrs, 8, indicando os números. 

Não negociamos com assinantes pelo preço da assinatura 



Só recebemos cartas franqueadas.” 

 

3. Nas contracapas de janeiro de 1860 a setembro de 1860, além das 

informações descritas no item 1, constam as seguintes informações: 

 

“A Revista Espírita é publicada mensalmente, em cadernos de 2 folhas 

no mínimo, grande in-octavo.” 

 

“Assinatura em Paris, no escritório da Revue, rue des Martyrs, n ° 8; em 

Ledoyen, livreiro, Palais-Royal, Galeria Orléans, n ° 31; Dentu, livreiro, 

mesma galeria, n ° 13; Savy, livreiro, rue Bonaparte, 20; Aumont, livreiro, 

Boulevart de Strasbourg, 33.  

 

4. Nas contracapas das Revistas Espíritas de outubro a dezembro de 

1860, além das informações descritas no item 3, aparecem as seguintes 

informações: 

 

“Assinatura em Paris, no escritório da Revue, rue Sainte-Anne, n ° 59; 

em Ledoyen, livreiro, Palais-Royal, Galeria Orléans, n ° 31; Dentu, 

livreiro, mesma galeria, n ° 13; Savy, livreiro, rue Bonaparte, 20; Aumont, 

livreiro, Boulevart de Strasbourg, 33.” 

 

“Para pessoas de fora de Paris, basta enviar uma ordem de pagamento 

pelo correio ou um ordem de pagamento ao Sr. Allan Kardec, Sainte-

Anne, 59, passage Sainte-Anne, 8,  indicando os números.” 

 

 

5. A edição de janeiro de 1858 da Revue Spirite traz o endereço “Rue des 

Martyrs, 8”; as edições de fevereiro a abril de 1858 trazem a informação 

de “Bureau Provisoire” na “Rue des Martyrs, 8”; as edições de maio de 

1858 a junho de 1860 aparece “Bureau – Rue des Martyrs, 8”; e , de 

julho de 1860 a dezembro de 1860 consta “Bureau – Rue Sainte Anne, 

59 – Passage Sainte-Anne”. 

 

 

6. O “Livre des Esprits” – O livro dos Espíritos – veja nossos posts 

12/03/2020 - 

https://www.facebook.com/allankardec.online/posts/114348423512383 - 

aparece nas edições de janeiro de 1858 a dezembro de 1860. A única 

edição que traz o detalhamento dos três livros existentes na 1ª edição, é 

a de fevereiro de 1858. 

 

https://www.facebook.com/allankardec.online/posts/114348423512383


 

7. O livro “Histoire de Jeanne d'Arc dictée par elle-même a Ermance 

Dufaux” aparece nas edições de março de 1858 a agosto de 1858. 

 

 

8. Os “Dessins de Jupiter” – Desenhos de Jupiter - de Victorien Sardou, 
aparecem nas edições de agosto e setembro de 1858. 
 
 

9. O livro “Instruction Pratique sur les Manifestations Spirites” – Instruções 

Práticas sobre as Manifestações Espíritas – vide nosso post de 

16/03/2020 - 

https://www.facebook.com/allankardec.online/posts/116289106651648 - 

aparece nas edições de janeiro de 1858 a novembro de 1860. Mas, na 

edição maio de 1858 é informado que a obra estava “sous presse”, ou 

seja, na gráfica. E, na edição de julho de 1858 é anunciado que estava à 

venda. 

 

 

10. O livro “Qu’est-ce que le Spiritisme” – O que é o Espiritismo – vide nosso 

post de 19/03/2020 - 

https://www.facebook.com/allankardec.online/posts/117675823179643  - 

aparece para ser vendido nas edições da Revue Spirite de agosto de 

1859 a dezembro de 1860. 

 

 

11. A obra “Fragment de Sonate dictée par l’Espirit de Mozart à Mr. Brion - O 

fragmento de sonata ditado pelo Espírito de Mozart - ao médium senhor 

Brion d’Orgeval – vide nosso post de 11/04/2020 - 

https://www.facebook.com/allankardec.online/posts/127565038857388 - 

aparece para venda nas edições de maio de 1859 a dezembro de 1860. 

 

 

12. A obra “Lettre d’un Catholique sur Le Spiritisme” aparece na edição de 

dezembro de 1860. 

 

 

13. A obra “Le livre des Médiums” – vide nosso post de 25/03/2020 - 

https://www.facebook.com/allankardec.online/posts/120509706229588 - 

aparece na edição de dezembro de 1860. 

 

 

14. As “Collections de la Revue Spirite” de 1858 -1859 -1860 aparecem na 

edição de dezembro de 1860; as “Collections de la Revue Spirite” de 

https://www.facebook.com/allankardec.online/posts/116289106651648
https://www.facebook.com/allankardec.online/posts/127565038857388
https://www.facebook.com/allankardec.online/posts/120509706229588


1858 e 1859 aparecem nas edições de  dezembro de 1859 a novembro 

de 1860 e as “Collections de la Revue Spirite” de 1858 aparecem nas 

edições de maio de 1859 a novembro de 1859. 

 

 

Para baixar o conteúdo completo deste estudo: 

https://www.allankardec.online/search?q=capas  

 

Referências: 
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