
Mês de Dezembro 
 

►01-12-1950  ─ Em Londres, Inglaterra, o Psychic News publica notícia da 
Câmara dos Comuns sobre um projeto de Lei anulando as leis que vigoravam 
desde 1735, sobre feitiçarias, e desde 1824, sobre as predições. 

►02-12-1866 ─ Nasce em Milevsko, Bohemia, antigo império Austro-húngaro, 
hoje Tchecoslováquia, Frederico Figner. Judeu de origem israelita, 
estabeleceu-se no Brasil, onde se destacou como Industrial, implantando aqui 
a primeira indústria fonográfica – Casa Edison – no Estado do Rio de Janeiro e 
representando no país o selo Odeon. Como espírita, atuou em vários setores 
da Federação Espírita Brasileira. Pela mediunidade de Chico Xavier ditou, do 
além, a obra Voltei, usando o pseudônimo de Irmão Jacob. Desencarnou em 
1947. 

►02-12-1865  ─ Falecimento, em Paris, França, o livreiro e editor Didier; foi o 
responsável pela primeira edição dos livros de Allan Kardec. 

►02-12-1866 ─ Nasce no Estado da Bahia, José Florentino de Sena, 
conhecido como José Petitinga. Comerciante e poeta, foi destacado espírita 
naquele estado.  

►03-12-1928 ─ Em Belo Horizonte-MG, Nasce Fábio Machado, médium de 
efeitos físicos, tendo participado em inúmeros trabalhos de materialização, 
conhecidos como sendo de materialização luminosa, uma vez que os espíritos 
se apresentavam com luminosidade, o que até então não ocorria. Desencarnou 
em 1985.   

►04-12-1935 ─ Falecimento do cientista e pesquisador dos fenômenos 
espíritas Charles Robert Richet, criador da Metapsíquica, Prêmio Nobel de 
Medicina e de Fisiologia, no ano de 1913, defensor do Espiritismo. Nasceu em 
26-08-1850.  

►05-12-1934 ─ Desencarne de Humberto de Campos Vera. Foi nomeado para 
a Academia Brasileira de Letras em 30-10-1929, tomando posse na Cadeira nº 
20, que pertencia ao poeta Emílio de Menezes. Passou a utilizar o pseudônimo 
de Irmão X, a partir do ano de 0000, em razão de processo movido pela família 
contra o médium Francisco Cândido Xavier, que recebia suas mensagens 
através da psicografia, e contra a FEB – Federação Espírita Brasileira, que as 
publicava. Nasceu em 25-19-1886. 

►06-12-1944 ─ Em Guarulhos-SP, no então Sanatório Padre Bento do 
Gopoúva (Gopoúva, antigo distrito do Município de Guarulhos-SP), hoje 



Hospital de Guarulhos, foi fundado o Centro Espírita Padre Bento Dias 
Pacheco, já extinto. 

►07-12-1953 ─ Em Lisboa, Portugal, numa manhã, a policia de Salazar 
invadiu, de súbito, a sede da Federação Espírita Portuguesa, confiscando 
todos os bens e propriedades, entregando-os gratuitamente à Santa Casa de 
Misericórdia que, por sua vez, os entregou a Casa Pia de Lisboa, organização 
católica, sendo que a fabulosa biblioteca, com um acervo de mais de 12.000 
volumes, foi total e imediatamente destruída. 

►08-12-1904 ─ Fundada, em Recife-PE, a Federação Espírita Pernambucana. 

►10-12-1944 ─ É fundada a Cruzada dos Militares Espíritas, divulgadora da 
doutrina dentro das corporações militares.  

►10-12-1911 ─ Inauguração da sede própria da FEB, no Rio de Janeiro, por 
Leopoldo Cirne. 

►10-12-1874 ─ Nasce na cidade de Icó-CE, Manuel Viana de Carvalho, um 
dos maiores oradores espíritas do Brasil. Faleceu em 1926.  

►11-12-1761 ─ Nasce em Salvador-BA, Joana Angélica, mentora do médium 
Divaldo Pereira Franco, numa das encarnações de Joanna de Ângelis, na qual 
foi abadessa no Convento da Lapa.  

►11-12-1855 ─ Allan Kardec recebe a revelação mediúnica de que Zéfiro era 
seu espírito protetor.  

►11-12-1847 ─ A família Fox transfere-se para Hydesville, passando a morar 
na casa que seria palco dos memoráveis fenômenos de efeitos físicos. 

►11-12-1924 ─ Nascimento de Wallace Leal Rodrigues, espírita e tradutor. 
Trabalhou muitos anos na Editora O Clarim, de Matão-SP. Desencarnou em 
1988. 

►11-12-1888 ─ Desencarna, em Barcelona, Espanha, Jose Maria Fernandez 
Colavida, tradutor das obras de Allan Kardec para o espanhol. Nasceu em 
1819. 

►12-12-1888 ─ É fundado o Centro de Estudos Espiríticos, no Rio de Janeiro-
RJ, na sede da FEB. 

►13-12-1979 ─ Falecimento de Rolando Mário Ramaciotti, um dos líderes e 
fundador do GEEM - Grupo Espírita Emmanuel, em São Bernardo do Campo-
SP. Nasceu em Bauru. 



►13-12-1963 ─ Fundação do IBPP - Instituto Brasileiro de Pesquisas 
Psicobiofísicas, em São Paulo-SP, presidido por Hernani Guimarães Andrade. 

►15-12-2005 ─ Falecimento de Eduardo Carvalho Monteiro, maçom e 
pesquisador e espírita. Nasceu em 1950.  

►15-12-1946 ─ Nascimento do farmacêutico, espírita e pesquisador Lamartine 
Palhano Júnior. Desencarnou em 14-11-2000. 

►15-12-1859 ─ Nasce Lázaro Luiz Zamenhof, criador do Esperanto, 
considerada a língua artificial mais falada no mundo. Faleceu em 1917. 

►16-12-1879 ─ Nasce Dr. Oscar Rill de Pithan, em São Luiz Gonzaga das 
Missões-RS, médico e fundador de um sanatório para obsidiados e doentes 

nervosos e do Hospital Espírita de Porto Alegre. Desencarnou em 1942. 

►16-12-1945 ─ Fundada, por Jesus Gonçalves, a Sociedade Espírita Santo 
Agostinho, no Hospital Colônia para Hansenianos de Pirapitinguí, em Itu-SP.  

►16-12-1879 ─ Nasce Dr. Oscar Rill de Pithan, em São Luiz Gonzaga das 
Missões-RS, médico e fundador de um sanatório para obsidiados e doentes 
nervosos e do Hospital Espírita de Porto Alegre. Desencarnou em 1942. 

►18-12-1903 ─ Desencarna o fotógrafo Augusto Elias da Silva, fundador da 
revista O Reformador. 

►19-12-1939 ─ O médium Chico Xavier tem por concluída a obra mediúnica 
50 anos Depois que seria a continuação do romance histórico Há dois Mil 
Anos, ditado pelo espírito Emmanuel, que neste relato diz ter sido o escravo 
Nestório.  

►22-12-2009 ─ Desencarne de Aparecida Conceição Ferreira, responsável 
pela criação do Hospital do Fogo Selvagem em Uberaba-MG.  

►22-12-1996 ─ Pela Lei Estadual nº 9.471/96, é instituído o 18 de abril como 
O dia dos espíritas (derivada do projeto de lei do Deputado Alberto Calvo). 

►23-12-1899 ─ Fundação do Grupo União Espírita, em Maceió-AL, que, em 01 
de dezembro de 1939, reabriu a Escola Maria de Nazareth, de ensino gratuito. 

►24-12-1872 ─ Nasce em Zbilav, Boêmia, Francisco Valdomiro Lorenz 
(Frantisek Lorenz), fundador do Departamento de Esperanto da FEB. Faleceu 
em 1957. 



►24-12-1900 ─ Nascimento de Yvonne do Amaral Pereira, na cidade de Santa 
Tereza de Valença, atual Rio das Flores, no Sul fluminense (Estado do Rio de 
Janeiro). Desencarnou em 1984. 

►24-12-1978 ─ Desencarna em Itápolis-MG o professor Rubens Costa 
Romanelli, escritor, espírita militante e diretor do Festival de Inverno em Ouro 
Preto-MG. Nasceu em 1913.  

►25-12-1915 ─ Fundada a Federação Espírita do Estado da Bahia. 
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