
 

Mês de Fevereiro 
 

►01-02-1834 ─ Nasce no ano de 1834, em Laranjeiras, na então Província de 
Sergipe, Francisco Leite de Bittencourt Sampaio. Foi magistrado, político e 
autor de livros espíritas, além de médium receitista. Foi também o autor do 
poema Quem sabe, cuja música pertence a Carlos Gomes. Foi o primeiro 
administrador da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Faleceu em 1895. O 
livro Parnaso de além túmulo traz quatro poemas de Bittencourt Sampaio. 

►01-02-1853 ─ Nascimento de Anália Emília Franco Bastos (Anália Franco), 
professora e criadora de várias instituições educativas e de assistência social. 
É considerada como uma das mais destacadas mulheres espíritas do mundo, 
pela dedicação e empenho junto das crianças, notadamente os abandonados e 
menos favorecidos. Faleceu em 1919.  

►01-02-1841 ─ Nasce em Buffalo, Estados Unidos, Henry Davenport, médium 
de efeitos físicos. 

►01-02-1905 ─ Nasce Peixotinho, Francisco Peixoto Lins, na cidade de 
Pacatuba, Ceará; médium de efeitos físicos, notabilizando-se pelas 
materializações luminosas. Chico Xavier participou de inúmeros trabalhos com 

o médium, inclusive assinando junto com Peixotinho e demais participantes das 
reuniões, as fotos que registravam os acontecimentos. Peixotinho era Sargento 
do Exército brasileiro. Faleceu em 1966. 

►01-02-1959 ─ Em 1959 o jornal nipônico “ZAS” inicia a publicação, em 
seriado, com desenhos ilustrativos, de textos de Allan Kardec, extraídos do 
Livro dos Espíritos, com ligeiros dados biográficos do Codificador.  

►02-02-1895 ─ Desencarna em Araras-SP, a dra. Genny Villas Boas 
Mercatelli, fundadora do Hospital Psiquiátrico Antonio Luiz Sayão. 

►03-02-1914 ─ Nascimento de Hervê Cordovil Coelho, compositor de música 
popular brasileira e espírita. Faleceu em 1979.  

►03-02-1953 ─ Lançada por Nimpho Correia, em São Paulo, a Campanha 
Auta de Souza, na Federação Espírita do Estado de São Paulo - FEESP.  

►04-02-1876 ─ O pesquisador Butteroff, da Universidade de S. Petesburg, 
Rússia, publica, no jornal The Spiritualist, artigo sobre a médium Kate Fox, com 
observações muito convincentes. 



►05-02-1876 ─ Em Manchester, Inglaterra, são apresentadas moldagens em 
parafina de mãos e pés de espíritos materializados por intermédio do médium 
William Osley. Trabalhos desse gênero com a moldagem das mãos dos 
espíritos em parafina foi registrado na cidade de Rio de Janeiro-RJ, com o 
médium Peixotinho e Chico Xavier, dentre outros. 

►06-02-1832 ─ Realiza-se o casamento de Allan Kardec com a professora 
Amélie Gabrielle Boudet. 

►06-02-1837 ─ Nasce, em Salvador-BA, Julio César Leal, um dos pioneiros do 
Espiritismo no Brasil. 

►06-02-1843 ─ Nasce, na Inglaterra, Frederic William Myers, pesquisador de 
fenômenos mediúnicos. 

►06-02-1915 ─ Desencarna no Rio de Janeiro o médico Joaquim Carlos 
Travassos, responsável pela primeira tradução em língua portuguesa de O 
Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno e O Evangelho 
Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nasceu em 1839. 

►07-02-1901 ─ Desencarne da poetisa Auta de Souza, aos 24 anos,  na 
cidade de Natal-RN. Nasceu em 1875. 

►08-02-1676 ─ Nascimento de Frei Fabiano de Cristo (João Barbosa). Faleceu em 

1676 no Convento de Santo Antônio, Rio de Janeiro-RJ. após 42 anos de atividade religiosa. 
É a reencarnação de José de Anchieta, de conformidade com o capítulo que disserta sobre 
os Missionários, em Brasil, Coração do Mundo e Pátria do evangelho, de Humberto de 
Campos com psicografia de Chico Xavier.   

►08-02-1891 ─ Nasce em Pernambuco João Pinto de Souza. Criou, em 1937, 
a Hora Espiritualista, primeiro programa radiofônico denominado A hora 
espiritualista, de longa duração, no Rio de Janeiro.  

►08-02-1936 ─ Desencarna o Sr. Manoel Porteiro, colaborador do movimento 
espírita na América do Sul. 

►09-02-1877 ─ Fundação da Associação Espírita Constância, em Buenos 
Aires, Argentina.  

►09-02-1939 ─ Lançamento do romance histórico Há Dez Mil Anos, iniciado 
em 24-10-38 e ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, que o 
registrou através da psicografia. É nessa obra que está o belo poema de Públio 
Lentulus (Emmanuel com outra roupagem), Alma gêmea.  

►09-02-1980 ─ Desencarna Corina Novelino em Sacramento-MG, 
trabalhadora da Doutrina Espírita no campo de assistência social. 



►10-02-1844 ─ Nasce, na ilha da Jamaica, o físico Sir. William F. Barret, 
estudioso de fenômenos psíquicos. Foi presidente da Associação de 
Investigações Psíquicas, sediada em Londres.  

►10-02-1809 ─ Nascimento de Abraham Lincoln. Foi presidente dos Estados 
Unidos e realizava sessões mediúnicas na Casa Branca.  

►11-02-1926 ─ Nascimento da médium de efeitos físicos Otília Diogo. Faleceu 

aos 62 anos, em 1988.  

►12-02-1929 ─ Desencarna o pesquisador da mediunidade de efeitos físicos, 
o Barão Albert von Scherenck-Notzing. Durante longos anos analisou os irmãos 
Rudi e Willi Schneider, austríacos e médiuns de efeitos físicos na Baviera, 
Alemanha, em 1929. 

►12-02-1809 ─ Nascimento de Abraham Lincoln. Foi o 16º presidente dos 
Estados Unidos. Há registros de que realizava sessões mediúnicas na Casa 
Branca. Faleceu em 1865. 

►13-02-1964 ─ Falecimento do Dr. Miguel Timponi (Michaellus), escritor 
espírita e advogado defensor de Chico Xavier e FEB – Federação Espírita 
Brasileira, no episódio do escritor Humberto de Campos, que estando do outro 
lado da vida, enviava ao médium matérias que resultaram em obras espíritas, 
cuja família moveu processo judicial conta ambos. Entre suas obras destaca-se 

Magnetismo Espírita. Nasceu em 1893. 

►13-02-1967 ─ Desencarna na cidade de Natal-RN, o antigo presidente da 
Federação Espírita do Rio Grande do Norte, Abdias Antonio de Oliveira, que 
exerceu a presidência da Federação Espírita do Rio Grande do Norte.  

►14-02-1982 ─ Desencarna em Recife, Pernambuco, o ex-presidente da 
Cruzada Espírita Pernambucana, Severino Ramos da Fonseca.  

►15-02-1925 ─ Na cidade de Matão, interior do Estado de São Paulo, Cairbar 
Schutel lança o primeiro número da RIE – Revista Internacional de Espiritismo. 

►15-02-1926 ─ Desencarna Gabriel Delanne. A Federação Espírita Brasileira 
publica seus livros que abordam o aspecto científico da Doutrina: A Alma é 
Imortal, O Espiritismo perante a Ciência, A Evolução Anímica, O Fenômeno 
Espírita, A Reencarnação. Nasceu em 1957. 

►16-02-1947 ─ desencarna Jésus Gonçalves no Hospital Colônia de 
Pirapitinguí, na cidade de Itu-SP, onde se achava internado. Poeta e teatrólogo, 
contraiu a lepra aos 27 anos. Convertido ao espiritismo, fundou a Sociedade 
Espírita Santo Agostinho, dentro do próprio leprosário. É seu o livro Flores de 



outono, com psicografia de Chico Xavier, onde temos poesias como ateu, como 
espírita e como espírito. Nasceu em 1902. 

►17-02-1958 ─ Deixa o corpo carnal o poeta, jornalista, escritor, teatrólogo e 
humorista Cornélio Pires. Caracterizou sua crença espírita em dois livros: 
Coisas do Outro Mundo e Onde Estás, ó Morte. Como espírito, enviou pela 
psicografia de Chico Xavier, dezesseis obras suas, sendo a primeira a partir de 
1965. Nasceu em 1884. 

►17-02-1827 ─ Desencarna o grande mestre João Henrique Pestalozzi. Allan 
Kardec foi seu discípulo. 

►18-02-1891 ─ É fundado, pelo Dr. Bezerra de Meneses, o Grupo Espírita 
Regeneração.  

►18-02-1943 ─ Desencarna no Rio de Janeiro-RJ, Inácio Bittencourt, médium 
curador de largos recursos e grande propagandista.  

►20-02-1822 ─ Desencarna em Salvador, Bahia, a freira Joana Angélica de 
Jesus. Hoje, como Joanna de Ângelis, trabalha em favor da Humanidade 
através do  médium Divaldo Pereira Franco, de quem é mentora. 

►20-02-1882 ─ Instalada em Londres a Sociedade de Pesquisas Psíquicas ─ 
Society for Psychical Research (SPR), que contou com os mais famosos 
cientistas da época entre seus membros.  

►20-02-1822 ─ Em 1822, durante uma invasão das tropas portuguesas ao 
Convento da Lapa (Salvador-BA), é assassinada, por soldados do General 
Madeira, a Madre Joanna Angélica de Jesus - Joana de Ângeli, hoje,  mentora 
do médium Divaldo Pereira Franco.  

►21-02-1945 ─ Fundação da Instituição Espírita Cooperadoras do Bem Amélie 
Boudet, no Rio de Janeiro-RJ, instalada por sua criadora e Presidente, Idalinda 
de Aguiar Mattos. 

►22-02-1949 ─ Libertação - Em 1949, Emmanuel o espírito protetor do 
incansável médium Chico Xavier psicografava o prefácio deste livro, contando 
a significativa história do peixinho vermelho, concluindo: “Há, contudo, muitos 
peixes humanos que sorriem e passam, entre a mordacidade e a indiferença, 
procurando locas passageiras  ou pleiteando larvas temporárias”. Este é o 7º 
livro da série do espírito André Luiz, ditado ainda em Pedro Leopoldo-MG, ao 
médium Chico Xavier.  

►23-02-1977 ─ Desencarna no Rio de Janeiro, Emiliano Gomes de Mendonça, 
em 1977. Foi seminarista da Igreja Presbiteriana que se converteu ao 



espiritismo ao ler as obras de Kardec, no intento de argumentar contra Vianna 
de Carvalho.  

►24-02-1934 ─ Realiza-se expressiva manifestação da Coligação Nacional 
Pró-Estado Leigo, coordenada pelo dr. Lins de Vasconcelos, em prol da 
liberdade de culto do Brasil. 

►25-02-1912 ─ Fundação do Centro Espírita de Valença, em Valença-RJ. 

►26-02-1802 ─ Nasce na França o romancista Victor Hugo; era adepto do 
Espiritismo. Faleceu em 1885.  

►26-02-1842 ─ Nasce Camille Flammarion, astrônomo médium participante da 
codificação, divulgador da Doutrina dos Espíritos. A Federação Espírita 

Brasileira publica seus livros: Deus na Natureza, A Morte e os seus Mistérios, 
Estela, O Fim do Mundo, entre outros. Faleceu em 1925.  

►26-02-1928 ─ Desencarna Henri Sausse, biógrafo de Allan Kardec e ativo 
integrante do movimento espírita a partir de 1869.  

►27-02-1853 ─ Nasce no Rio de Janeiro Francisco de Menezes Dias da Cruz 
(filho). Foi médico homeopata e presidente da Federação Espírita Brasileira. 
Faleceu no Rio de Janeiro, em 1937. 

►27-02-1930 ─ R. Lambert traduziu para o alemão as obras de Charles Richet 
e publicou o resultado de suas experiências com o médium clarividente Fred 
Marion, de Stuttgart, Alemanha. 
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