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Resumo das obras
Léon Denis - Cristianismo e Espiritismo (Christianisme et
Spiritisme), Paris, 1898.
Descrição: Neste livro o autor responde aos ataques costumeiros do
clero romano, tenta com sucesso projetar sobre o Evangelho o clarão
dessa luz secreta, na qual resplende a sublime figura de Jesus de
Nazaré.
Léon Denis - Depois da Morte (Après la Mort), Paris, 1889.
Descrição: Depois da Morte, fixa em primeiro lugar o ensinamento
kardecista, depois de a respeito apresentar uma síntese poderosa.
Livro verdadeiramente inspirado, onde a forma reveste a idéia de
modo magnífico.
Léon Denis - Giovanna (Giovanna), Paris, 1880.
Descrição: Esse é um delicioso romance escrito por Léon Denis, a
mais importante figura do movimento espírita francês depois de
Allan Kardec. Interessado em difundir a doutrina espírita entre o
grande público, o autor criou, com seu estilo inconfundível, uma
história fascinante que consegue ser didática, sem perder o encanto
do texto literário e o interesse de uma trama bem elaborada.
Léon Denis - Joana D'Arc, Médium (Jeanne d’Arc Médium), Paris,
1910.
Descrição: Equaciona um grande problema histórico e analisa os
fenômenos maravilhosos que ilustram a vida da virgem Lorena. É
um monumento construído de verdade e beleza.
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Léon Denis - No Invisível (Dans l’Invisible), Paris, 1903.
Descrição: Enfocando especialmente as faculdades psíquicas e
reunindo dados especiais e provas fornecidas pela experimentação
do ponto de vista do fenômeno.
Léon Denis - O Além e a Sobrevivência do Ser (L’Au-delà et la
Survivance de l’Être), Paris, 1901.
Descrição: No qual a rica documentação apoiando a grande lei das
vidas sucessivas, movendo-se em passagens majestosas, explica os
fenômenos da vida; o mistério do destino se esclarece sob uma
intensa luz.
Léon Denis - O Caminho Reto - Paris, 1889
Descrição: Extraído da obra (“Léon Denis - Depois da Morte”)
Léon Denis - O Espiritismo e as Forças Radiantes.
Descrição: Realmente, o estudo dos fluidos e das forças radiantes
leva, necessariamente, às formas invisíveis da vida, pois a elas se
relaciona, fortemente. É por aí que a Ciência nova chegará a
reconhecer a existência do mundo dos espíritos e que as imensas
perspectivas do além se abrirão diante dela.
Léon Denis - O Espiritismo e o Clero Católico (Le Spiritualisme et
le Clergé Catholique), Paris, 1923.
Descrição: Este livro foi classificado por Gaston Luce, o ilustre
biógrafo de Denis, como uma "das brochuras de defesa". Este era
um dos meios pelo qual Léon Denis respondia aos ataques contra o
Espiritismo
Léon Denis - O Espiritismo na Arte - Paris, 1922.
Descrição: Em seu trabalho, Léon Denis explica, detalhadamente, o
mecanismo da inspiração, ‘procedimento de transmissão da luz
divina’, e o importante papel que ela tem desempenhado, em todos
os tempos, na evolução das artes e do pensamento.
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Léon Denis - O Gênio Céltico e o Mundo Invisível (Le Génie
Celtique et le Monde Invisible), Paris, 1927.
Descrição: Esta obra de grande valor histórico e cultural foi
finalizada as vésperas do desencarne do Mestre Léon Denis. Uma
verdadeira viagem ao mundo dos celtas, pois aborda a origem,
países célticos, guerras, povos, entre outros aspectos, ressaltando
também as semelhanças doutrinárias existentes entre o Espiritismo e
Celtismo, incluindo o Druidismo.
Léon Denis - O Grande Enigma (La Grande Énigme), Paris, 1911.
Descrição: É uma obra de fé, apoiada na razão e na ciência. Livro de
serena elevação diante dos esplendores do universo; poema ardente
de um espírito que procura os caminhos que conduzam ao mais alto.
Léon Denis - O Mundo Invisível e a Guerra (Le Monde Invisible et
la Guerre), Paris, 1919.
Descrição: Impregna-se do verdadeiro espírito gaélico e de uma
imensa piedade humana. É uma das derradeiras obras de um acervo
admirável.
Léon Denis - O Porquê da Vida (Le Pourquoi de la Vie), Paris,
1885.
Descrição: O que somos, de onde viemos, para onde vamos? “É a
vocês, ó meus irmãos e irmãs em humanidade, a vocês todos a quem
o fardo da vida curvou, a vocês a quem as lutas árduas, as
preocupações, as provas oprimiram, que dedico estas páginas. É em
sua intenção, aflitos, deserdados deste mundo, que as escrevi (...)
Possam vocês nelas encontrar alguns ensinamentos úteis, um pouco
de luz para clarear seus caminhos”.
Léon Denis - O Problema do Ser, do Destino e da Dor (Le Problème
de l’Être et de la Destinée), Paris, 1905.
Descrição: “Tal é o caráter complexo do ser humano – espírito, força
e matéria – em quem se resumem todos os elementos construtivos,
todas as potências do Universo. Tudo o que está em nós está no
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Universo. Tudo o que está no Universo se encontra em nós. Por seu
corpo fluídico e seu corpo material, o homem se acha ligado à
imensa rede da vida universal; por sua alma, a todos os mundos
invisíveis e divinos. Nós somos feitos de sombra e de luz. Somos a
carne, com todas as suas fraquezas, e o espírito, com suas riquezas
latentes, suas esperanças radiosas, seus vôos magníficos. E o que
está em nós se encontra em todos os seres. Cada alma humana é uma
projeção do grande foco eterno. É isto o que consagra e assegura a
fraternidade entre os homens.”
Léon Denis - O Progresso - Paris, 1880.
Descrição: Léon Denis nos mostra toda sua face elevada e liberal.
Ele foi capaz de analisar, ao mesmo tempo, com grandeza d’alma, o
progresso político, o social o religioso e o progresso na
Imortalidade. Tais estudos nos demonstram o quanto temos ainda a
aprender.
Léon Denis - Os Espíritos e Médiuns (Esprits et Médiums), Paris,
1921.
Descrição: Nesta obra – uma valiosa contribuição de Léon Denis
para aclarar o trato do Espiritismo experimental – temos muito que
aproveitar, reconhecendo em seu autor um homem habituado lidar
com médiuns e espíritos. De uma leitura atenta, podemos extrair
inúmeras lições, que nos ajudarão a compreender facetas das
comunicações mediúnicas, e que só o tempo poderia nos dar.
Léon Denis - Síntese Doutrinária - Prática do Espiritismo (Synthèse
doctrinale et pratique du Spiritualisme), Paris, 1921.
Descrição: Este estudo prático do Espiritismo experimental é ideal
para aqueles que aspiram a se tornarem médiuns. É recomendável
particularmente aos grupos que têm uma escola de médiuns.
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Léon Denis - Socialismo e Espiritismo (Socialisme et Spiritisme),
Paris, 1924.
Descrição: Um dos mais notáveis livros de Léon Denis. Fruto de
uma série de artigos publicados na Revue Spirite do ano de 1924, o
livro representa o pensamento do Mestre sobre as importantes
causas sociais e sobre o Socialismo.
Léon Denis/Gabriel Delanne - Congresso Espírita de Liège-Bélgica,
1905.
Descrição: Congresso Espiritista Internacional dirigido por Léon
Denis e com participação de Gabriel Delanne.
Léon Denis - Congresso Espírita Internacional de Paris em 1925
Descrição: Neste livro, recolhemos os discursos proferidos por Léon
Denis no Congresso Espírita Internacional de 1925, realizado de 6 a
13 de setembro, em Paris. Foi o último evento de que o venerando
mestre participou, tendo sido o seu presidente de honra.
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Roteiro Doutrinário de Léon Denis
França: Angers, Agen, Arles, Aix, Avignon; Blois, Borinage,
Bordeaux, Béziers, Bretagne; Carcassonne, Châtellerault, Cognac,
Challes; Flandre; Grenoble; Huy, Holyrood, Havre; Le Mans, Lyon,
Lorient, Lorraine; Marseille, Montélimar, Montpellier, Montauban;
Nancy, Normandie, Nantes; Paris, Pau, Périgueux, Pont-SaintEsprit, Pierrelatte; Rochefort; Spa; Tours, Toulouse, Toulon; Uriage;
Valence, Vendôme.
Bélgica: Antuérpia; Bruxelas; Charleroi; Jumet-Gohissart; Liége.
Suíça: Genebra - 1893, 1913.
Holanda: Haia - 1898.

Léon Denis nos Congressos Espíritas
1889 (setembro) - Paris - Dirigiu a Comissão de Propaganda
1900 (setembro) - Paris - Presidente Efetivo
1905 (junho) - Bélgica - Presidente de Honra
1910 (maio) - Bélgica - Delegado da França e do Brasil - Presidente:
Le Clément de Saint-Marc
1913 (maio) - Suíça - Denis e Delanne: Assistentes de Charles
Piguet (Presidente)
1925 (setembro) - Paris - Presidente Efetivo
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Balanço da atividade oral
Títulos das principais Conferências feitas por Léon Denis
O patriotismo (10 de fevereiro de 1873);
O Materialismo;
O Espiritualismo;
Quadro do Universo;
O Evolucionismo e o Espiritualismo;
Apologia do Espiritualismo;
O Ultramontanismo e a Franco-Maçonaria, em 1875;
Os Russos e os Ingleses na Ásia;
Deus, a Alma e a Vida;
O Centenário da Independência Americana;
A República Americana;
Grandes Cenas da História da França;
A Religião Natural e Laica;
Trabalho e Capital;
A Família;
A Instrução Popular;
Problemas Morais e Religiosos;
Ciência e Moral Espírita;
O Progresso;
As Terras do Espaço;
Os Universos Longínquos;
Os Mundos;
Homenagem a Allan Kardec;
A Tunísia e a África Francesa;
Os Mundos e a Vida;
A República dos Estados Unidos;
A Pluralidade dos Mundos;
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A União Espírita; O Espiritismo;
O Gênio da Gália;
O Patriotismo na Idade Média (Joana d’Arc);
A Filosofia da Revolução;
Os Mundos e a Vida Universal;
As Existências Progressivas do Ser;
A Propaganda Espírita;
O Espiritismo e a Questão Social;
O Gênio da Gália e a Missão de Joana d’Arc;
Nossas Verdadeiras Tradições nacionais;
Os Mundos e a Vida Universal; As Existências Progressivas do Ser;
os Fenômenos Psíquicos;
O Espiritualismo Experimental: Ciência, Filosofia, Moral;
O Materialismo e o Espiritualismo Experimental perante a Ciência e
perante a Razão;
A Vida Universal e o Destino dos Seres;
A Instrução dos Adultos e as Bibliotecas Populares;
O Espiritualismo e o Materialismo perante a História e perante a
Revolução;
O Espiritismo perante a Ciência;
O Espiritismo perante a Razão;
Cristianismo e Espiritismo;
As Crenças e as Negações de nossa Época;
A Idéia de Deus e a Prática do Espiritismo;
Socialismo e Espiritismo;
Joana d’Arc, sua Vida, seu Processo, sua Morte;
Joana d’Arc e o Espiritualismo Moderno;
O Problema da Vida Futura;
O Espiritismo do Ponto de Vista Científico;
O Cinqüentenário do Espiritismo;
O Espiritismo e a Idéia de Deus;
As Origens do Espiritismo;
O Espiritismo e seu Papel no Mundo;
As Vidas Sucessivas;
A Lorraine;
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Joana d’Arc em Touraine;
Palestra sobre a Situação do Espiritismo;
Conseqüências Morais e Sociais do Espiritismo;
O Espiritismo e o Ideal Democrático;
O Espiritismo; suas Dificuldades, suas Vantagens;
O Culto dos Mortos;
As Sessões de Miller; O Espiritismo na Antiguidade;
O Espiritismo através dos Tempos;
O Espiritismo e a Missão do Século XX (19 de junho de 1910).
Fontes:
Gaston Luce - Léon Denis, o Apóstolo Espiritismo
Claire Baumard - Léon Denis na Intimidade

