
Mês de Julho 
 

►01-07-1898  ─ Publicado o primeiro número da Revista de Estudos Psíquicos 
da Sociedade de Estudos Psíquicos, em São Paulo-SP. 
►02-07-1843  ─ Desencarna em Paris o criador da Homeopatia, Samuel 
Frederico C. Hahnemann. Nasceu em 10-4-1755. 

►05-07-1182  ─ Nascimento de São Francisco de Assis = Você e a 
Renovação Espiritual(110) - Desencarnou aos 44 anos, em 03-10-1226. 

►05-07-1948 ─ Falecimento de Monteiro Lobato (José Bento) aos 66 anos;   É 
de Monteiro Lobato 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”. Nasceu em 18-04-1882. 

►05-07-1849  ─ Nascimento do médium psicógrafo inglês William Thomas 

Stead.  Naufragou com o transatlântico Titanic, em sua viagem inaugural que 
fazia da Inglaterra aos Estados Unidos, em 15 de abril de 1912. Seu corpo, 
como centenas de outras vítimas, não foi encontrado. 

►06-07-1881 ─  Em Recife, Capital de Pernambuco, Júlio César Leal, que se 
tornaria mais tarde Presidente da Federação Espírita Brasileira, cria o jornal 
espírita A cruz, o primeiro daquela capital. 

►06-07-1932  ─ Vem a público a primeira edição do livro Parnaso de Além 
Túmulo, pela mediunidade de Chico Xavier, trazendo mais de 400 páginas, 
com 260 trabalhos poéticos de 56 autores desencarnados. Uma verdadeira 
obra lítero-poética. 

►06-07-1871  ─ Desencarne de Antônio Frederico de Castro Alves, na cidade 
de Salvador, Capital da Bahia. Nasceu em Salvador, em 1847 

►07-07-1930  ─ Desencarne de Arthur Conan Doyle em Edimburgo, capital da 
Escócia, criador do detetive Sherlock Holmes. Adepto do Espiritismo, Conan 
Doyle escreveu várias obras espíritas. “Enquanto considerei o Espiritismo como 
ilusão vulgar de ignorantes, tratei-o com desprezo. Mas, quando vi apoiado por 
sábios como Crookes, o maior químico inglês, por Wallace, o rival de Darwin, e 
por Flamarion, o mais conhecido dos astrônomos, não pude mais desprezá-lo”. 

       Uma vez convencido da realidade, Arthur Conan Doyle manifestou-se 
publicamente quanto à sua mudança de entendimento. Como se cogitasse em 
promovê-lo a outra ordem britânica, considerada a maior distinção que um 



homem podia aspirar na Inglaterra, foi-lhe proposta uma condição que sua 
honradez e seriedade não permitiram: o repúdio ao Espiritismo. 

Mostrando fidelidade aos seus princípios morais, recusou a elevada 
posição que receberia por aquele inaceitável preço, e, em sua obra A nova 
revelação, Arthur Conan Doyle declara manifestamente que “muitos estudiosos 
têm sido atraídos ao Espiritismo; uns pelo aspecto religioso e outros pelo 
científico”. Nasceu em 22-5-1859. 

►08-07-1938  ─ A revista norte-americana The Two Worlds publica mensagem 
de Cairbar Schutel, através da médium inglesa Mary Wood, com recado 
fraterno ao seu amigo português Frederico Duarte. 

►09-07-1918 ─ Desencarna a médium italiana Eusápia Paladino, conhecida 
publicamente por senhora Raphael Delgaiz. Foi médium de efeitos físicos e se 
submeteu a inúmeros testes de investigação.  

      Cresceu sem a presença materna, pois a mãe falecera ao dar-lhe à luz. 
Após o assassinato de seu pai, quando ela tinha doze anos, foi adotada como 
dama de companhia por família de boa condição econômica de Nápoles. Seus 
dons mediúnicos foram descobertos por um conhecido, senhor Damianni, 
notável investigador italiano de fenômenos paranormais. 

      Foi a primeira médium de efeitos físicos a ser submetida a experiências 
científicas na época, como as levadas a efeito por Césare Lombroso, 
Alexander Aksakof, Charles Richet e outros mais. Nasceu na Itália, em 31-01-
1854. 

►09-07-1925 ─  Desencarne de Aristides de Souza Spínola, foi advogado, 
político e abolicionista, que ocupou a presidência da Federação Espírita 
Brasileira, de 1914 a 1917. Foi nomeado pelo Imperador D. Pedro II, presidente 
da província Goiás. Nasceu em 29-8-1850. 

►11-07-1836 ─ Nascimento de Antônio Carlos Gomes (Tonico), na cidade 
paulista de Campinas. Dentre SUS composições, destacamos Quem sabe, 
com música de sua autoria e letra do poeta e espírita Francisco Leite de 
Bittencourt Sampaio, cujo vídeo se encontra neste Limiar Espírita. Faleceu em 
1896. 

►11-07-1941  ─ Foi fundada a Sociedade de Medicina e Espiritismo do Rio de 
Janeiro. 

►12-07-1927  ─ Lançamento do primeiro jornal Espírita “Eco d’Além túmulo”, 
por Luiz Olímpio TelLes de Menezes, fundador do Primeiro Centro Espírita no 
Brasil, com o nome de Grupo Familiar do Espiritismo.   



►12-07-1936  ─ Fundação da Federação Espírita do Estado de São Paulo – 
FEESP. 

►12-07-1902 ─ Nascimento de Jésus Gonçalves, na cidade de Borebi-SP. 
Hanseniano, internado na colônia de Pirapitinguí, próximo ao município de Itu-
SP, fundou e dirigiu um Centro Espírita naquele local, além de uma emissora 
de rádio. Desencarnou em 16-02-1947. Jésus possui um histórico muito 
especial. Foi materialista até converter-se ao espiritismo. Como espírito, enviou 
a Chico Xavier pelos poemas, cujo livro, Flores de Outono, revelam as três 
faces de sua vida. 

►13-07-1884  ─ Nascimento de Cornélio Pires, na cidade de Tietê-SP. Seu 
início religioso foi em Igreja Presbiteriana, mas, por não admitir as penas 
eternas e nem a preferência de Deus por seguidores de determinadas 
devoções, buscou por outros caminhos e aportou no Espiritismo, onde 
participou e testemunhou inúmeros fenômenos mediúnicos, inclusive 
acontecido com ele próprio. Deixou também obras doutrinárias.  Faleceu em 
17-02-1958.  

►14-07-1924 ─  Desencarne de Gustav Geley, psiquiatra e pesquisador 
espírita francês, fundou o Instituto Metapsíquico Internacional. 

►14-07-1891 ─ Nascimento na cidade de Ubá, em Minas Gerais, do 
dicionarista e esperantista Ismael Gomes Braga. Faleceu no Estado do Rio de 
Janeiro-RJ, em 18-01-1969. 

►15-07-1880  ─ É fundado o Grupo Ismael, no Rio de Janeiro-RJ. 

►15-07-1859 ─ Allan Kardec lança o livro “O Que é o Espiritismo” 

►15-07-1898  ─ Nascimento de Ivon Costa, mineiro da cidade de São Manuel, 
hoje Eugenópolis, em Minas Gerais. Está entre os mais notáveis conferencistas 
espíritas do Brasil. Após estudar em seminário e faltar-lhe alguns dias para a 
conclusão do curso, teve de abandonar o estabelecimento escolar por lhe faltar 
a certidão de batismo. Foi então para o Rio de Janeiro e formou-se em 
medicina.  Faleceu em Porto Alegre-RS, em 09-01-1934.  

►16-07-1979 ─ Falecimento de Hervê Cordovil Coelho. Muito jovem tornou-se 
espírita e foi um dos fundadores do Templo do Cristianismo, em Interlagos, São 
Paulo-SP, quando os trabalhos ainda eram feitos em sua garagem. Levou o 
Evangelho, durante dois anos, para os Terreiros de Umbanda, ondew proferia 
palestras sobre o Cristo e esclarecia as pessoas sobre o próprio Evangelho e 
sobre a Espiritualidade.  

       Hervê, sua esposa Daicy, Waldemar Seyssel (palhaço Arrelia) e esposa e 
muitos outros, participaram em sessões espíritas com o próprio Hervê, que 



além da vidência, possuía também a mediunidade de psicografia e 
incorporação. Nasceu em 03-02-1914.  

►18-07-1948 ─  Inaugurado o Hospital Espírita de Marília-SP, com 120 leitos 
iniciais (hoje conta com 330), fundado por trabalhadores do Centro Espírita 
“Luz e Verdade”. O objetivo e atender na prestação de serviço em saúde 
mental de forma humanizada.  

►20-07-1919 ─ Desencarne de ELIZABETH D’ESPERANCE (Elizabeth Hope).  
Materializava plantas. Nasceu em 1855. 

►21-07-1964 ─ Desencarne repentino do Dr. Luiz da Costa Porto Carreiro 
Neto, médium e esperantista, vítima de espasmo cerebral.   

►25-07-1928  ─ Nascimento do médium curador, orador e escritor espírita 
Newton Lengruber Boechat, na cidade de Apiacá, no Estado do Espírito Santo. 
Faleceu no Rio de Janeiro, em 22-8-1990.   

►26-07-1828  ─ Nascimento na Bahia, de Luiz Olímpio Telles de Menezes, 
fundador do Primeiro Centro Espírita no Brasil, com o nome de Grupo Familiar 
do Espiritismo, em Salvador-BA. Faleceu em 1893, no Rio de Janeiro-RJ. 

►26-07-1969 ─ Por solicitação da FEB, o Departamento de Correios e 
Telégrafos lança um selo comemorativo do I Centenário da Imprensa Espírita 
no Brasil – Telles de Menezes e o Espiritismo. 

►30-07-1996 ─ Falecimento de Antusa Ferreira Martins, em Uberaba-MG. 
Nasceu em 19-09-1902.  

►30-07-1952 ─ Lord  Hugth Dowding (24-04-1882//15-02-1970),  Marechal do 
Ar, foi Comandante-Chefe da Força Aérea Real (RAF - Real Air Force). 
Estudioso e divulgador do Espiritismo, solicitou ao Parlamento da Inglaterra o 
reconhecimento do Espiritismo como religião naquele país, no que foi atendido. 

                                                                    ◄►                                                                           


