
Mês de Abril 
 

►00-04-1864 ─ Lançamento de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, de 
Allan Kardec. 

►01-04-1858  ─ Surge na cidade de Ouro Preto-MG, o jornal A Caridade. 

►01-04-1858 ─ Fundação da Sociedade Espírita de Paris, tendo como 

fundadores Allan Kardec e outros colaboradores. 

►02-04-1869  ─ Sepultamento do Codificador da Doutrina Espírita Allan 

Kardec no cemitério de Montmartre. Nasceu em Lyon, em 1803.  

►02-04-1901  ─ Fundação do Centro Espírita União, Humildade e Caridade, 
em Juiz de Fora-MG, considerado o primeiro Centro Espírita daquela cidade.  

►02-04-1918  ─ Desencarna Antonio Ugarte, fundador do jornal La 

Fraternidad, e um dos fundadores da Confederação Espírita Argentina. 

►02-04-1910  ─ Nasce em Pedro Leopoldo, no Estado de Minas Gerais, o 

médium Francisco Cândido Xavier, que exerceu seu mandato mediúnico por 

praticamente 75 anos, falecendo dois dias antes de completar esse longo 

período de ajuda aos necessitados de toda ordem. Emmanuel, figura 

respeitável no Mundo dos Espíritos, foi seu mentor, protetor e orientador ao 

longo desse tempo. Na primeira vez que esse benfeitor materializou-se em 

presença de Chico Xavier, na própria cidade de Pedro Leopoldo, lhe disse: 

“Descansa! Quando te sentires mais forte, pretendo colaborar  igualmente na 

difusão da filosofia espiritualista. Tenho seguido sempre os teus passos e só 

hoje me vês, na tua existência de agora, mas os nossos espíritos se encontram 

unidos pelos laços mais santos da vida e o sentimento efetivo que me impele 

para o teu coração tem suas raízes na noite profunda dos séculos...”. Faleceu 

em Uberaba-MG, em 30-6-2002. 

►03-04-1919 ─ Nascimento de João Cabete, na cidade de São Paulo-SP. 
Com sua sensibilidade artística, João Cabete compôs um extenso repertório 
com poemas e músicas de sua própria autoria ou em parceria com os outros 
amigos espíritas. O site Limiar Espírita (WWW.limiarespirita.com.br) traz 
composições de João Cabete, cantadas por ele e outros. Faleceu na cidade de 
Cruzeiro-SP, em 1987.  

http://www.limiarespirita.com.br/


►03-04-1947  ─ Desencarna, em Curitiba, o conferencista espírita Parigot de 
Souza. 

►04-04-1919  ─ Desencarne de William Crookes, pesquisador espírita e 

membro da Academia de Ciências de Londres. Nasceu em Londres, em 1832. 

►04-04-1932  ─ Publicado o primeiro número do jornal Mundo Espírita, no Rio 

de Janeiro-RJ, sob direção de Henrique Andrade, jornal depois transferido para 

a Federação Espírita do Paraná. 

►04-04-2003 ─ Falecimento de Langerton Neves da Cunha, na Cidade de  
Peirópolis-MG. Langerton é um dos fundadores do Centro Espírita Eurípedes 
Barsanulfo, na Vila Cantinho Espírita, em Peirópolis, em 1961. Foi o 

responsável pela introdução, instrução e manipulação de remédios fitoterápicos 
que hoje, graças à sua perseverança, são indicados e distribuídos por 
inúmeros Centros Espíritas do Brasil e de outros países. Nasceu na cidade de 
Jumbaí, antiga comarca de Conquista-MG, em 1929. 

►08-04-1888  ─ Nascimento de Paulo Hecker, que se tornaria mais tarde 

presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. 

►10-04-1775  ─ Nascimento de Christian Friedrich Samuel Hahanemann, em 

Meissen, na Saxônia, à leste da atual Alemanha, considerado “O Pai da 

Homeopatia”. Faleceu em Paris, aos 85 anos, em 1843. 

►10-04-1885  ─ Desencarne de Louis Alphonse Cahagnet, um dos pioneiros 

do Espiritismo e magnetizador por excelência. Deixou inúmeras obras. Nasceu 

em Cahen, França, em 1809. 

►10-04-1901  ─ Desencarne em Paris-França, de Pierre-Gaétan Laymarie, 

redator-chefe e editor da Revista Espírita. Foi médium e discípulo e continuador 

das obras de Kardec. Nasceu em Tulle, em 1827. 

►11-04-1900 ─ Desencarne, no Rio de Janeiro-RJ, de Adolfo Bezerra de 
Menezes, também conhecido como “O médico dos pobres”.  Abraçou o 
espiritismo aos 55 anos de idade. Nasceu na cidade  Riacho de Sangue-CE, 
atual Jaguaretama, em 1831. 

►12-04-1927  ─ Falecimento de Lèon Denis, Filósofo, estudioso e defensor do 
Espiritismo.  Em 1927 terminou o livro “No Mundo Invisível”, sua última obra 
literária. Nasceu em 1846. 

►13-04-1885  ─ Editado o jornal Século XX, em Campos-RJ, órgão doutrinário 
da Sociedade Espírita Concórdia. 



►13-04-1931 ─ Desencarna o fundador do Instituto Metapsíquico Internacional, 
Jean Louis Mayer. 

►14-04-1880  ─ Nascimento de Casimiro Cunha, na cidade serrana de 
Vassouras-RJ. Foi um dos fundadores do Centro Espírita "Bezerra de 
Menezes" em Vassouras. Faleceu em 1914. 

►14-04-1949  ─ Realizada a I Feira Nacional do Livro Espírita, no Rio de 

Janeiro-RJ, patrocinada pelo Conselho Consultivo de Mocidades Espíritas do 

Brasil, graças ao trabalho de Arthur Lins de Vasconcelos Lopes.  

►15-04-1904  ─ Nascimento de Inácio Ferreira de Oliveira, na cidade de 
Uberaba-MG. Foi  diretor clínico do Sanatório Espírita de Uberaba por mais de 
50 anos. Através da psicografia o médium Antônio Carlos Baccelli tem recebido 
mensagens do Dr. Inácio Ferreira sobre assuntos pertinentes ao Espiritismo, 
matéria que o médico estudou durante toda a sua vida.  Desencarnou em 
Uberaba, em 1978. 

►15-04-1905  ─ A Federação Espírita Brasileira é invadida por funcionários da 

Saúde Pública que lavram auto de infração contra o médium Domingos 

Figueiras, por exercício ilegal da medicina.  

►15-04-1985  ─ Falecimento do médium de efeitos físicos Fábio Machado. 
Participou ativamente em trabalhos mediúnicos com efeitos de materializações 
luminosas, junto com o médium Francisco Peixoto Lins – Peixotinho, também 
de efeitos físicos e com a participação de Chico Xavier. Nasceu em Belo 
Horizonte, em 1928. 

►17-04-1926  ─ Apresentado no Senado, dos Estados Unidos, um projeto de 

lei de autoria do senador James L. Whitley, dando aos médiuns o direito de 
exercerem livremente os seus dons mediúnicos. 

►18-04-1882  ─ Nascimento de José Bento Monteiro Lobato (conhecido como 
Monteiro Lobato). Escritor e espírita, Monteiro Lobato foi o primeiro a 
apresentar mensagem mediúnica que interferiu na justiça do estado do Rio de 
Janeiro, inocentando acusado militar que se achava recolhido em presídio. 
Esse fato ocorreu quando Lobato se encontrava em Buenos Aires, Capital da 
Argentina. É dele esta frase: “Ao nascer ganhamos um cavalo – nosso corpo. 

Só que, com o tempo, se o cavalo adoece e morre, pensamos que somos nós 
que morremos”. Faleceu em 1948. 

►18-04-1857 ─ Lançamento de “O Livro dos Espíritos”. 

►18-04-1842  ─ Nascimento de Antero Tarquino de Quental, em Ponta 
Delgada – Açores - Portugal. Faleceu em 1891 em Ponta Delgada.  



►19-04-1862  ─ Nasce em Portugal, em Angra do Heroísmo (na ilha Terceira 

dos Açores), Inácio Bittencourt.  Emigrou para o Brasil, vindo a residir no Rio de 

Janeiro-RJ, onde se converteu ao espiritismo e teve destacada atuação no 

movimento. Foi excelente médium curador. Faleceu no Rio de Janeiro-RJ, em 

1943. 

►23-04-1923  ─ Desencarna em Belém, Anna Prado, médium pioneira de 

efeitos físicos. O livro O trabalho dos Mortos, eu fala sobre o trabalho da 

médium, escrito por Raymundo Nogueira de Faria foi editado pela FEB. As 

sessões aconteciam na residência da família, onde Antonina Prado, filha do 

casal Ana Prado e Eurípedes Prado atuava como médium psicógrafa. 

►24-04-1864  ─ Desencarna no Rio de Janeiro o jornalista e escritor Deolindo 

Amorim. Nasceu na Bahia, em 1906.  

►25-04-2003  ─ Falecimento de Hernani Guimarães Andrade na cidade de 
Bauru-SP, engenheiro e parapsicólogo, fundador do IBPP - Instituto Brasileiro 
de Pesquisas Psicobiofísicas. Nasceu em Araguari-MG, em 1913. 

►27-04-1929  ─ Desencarna no Rio de Janeiro, em 1929, José Machado 

Tosta, português nascido na Ilha Terceira (Açores). Foi incentivador da criação 

de colunas espíritas da Imprensa. Nasceu em 1873. 

►29-04-1909 ─ Falecimento de  Amália Domingo y Soler, na cidade de 
Barcelona, Espanha. Nasceu em Sevilha, em 1835. 

►30-04-1856  ─ Transmitida a Allan Kardec a primeira revelação mediúnica a 

respeito da missão que haveria  de desempenhar. 
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