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►02-06-1939 ─ Nasce na cidade de Pangasinan, Filipinas o médium-curador 
Tony Agpaoa. Em 1960 sua mediunidade se evidencia, tornando-o, mais tarde, 
alvo de visitas e de pesquisas intensivas, sendo os filmes sobre suas 
atividades exibidos em cinemas e televisão.  
 
►04-06-1925 ─ Falecimento, de Camille Flammarion, astrônomo, pesquisador 
espírita e autor de vários livros. Foi Flammarion que proferiu o discurso de 
despedida de Allan Kardec à beira de seu túmulo, referindo-se sobre o mestre 
como “o bom senso encarnado”. 
 
►05-07-1849 ─ Nasce na Inglaterra, em 1849, William Thomas Stead, médium 
psicógrafo. Faleceu em 15-4-1912. 
 
►05-06-1947 ─ Fundação da USE - União das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo, durante o Primeiro Congresso Educacional paulista, em 1947, 
em São Paulo.  
 
►06-06-1880  ─ Antônio Luiz Sayão funda o Grupo dos Humildes, mais tarde o 
Grupo Sayão. 
 
►08-06-1946 ─ Fundação da União Municipal Espírita da cidade de Bauru-SP. 
 
►10-06-1853 ─ Os espíritos introduzem o processo da escrita, agilizando as 
comunicações mediúnicas até então transmitidas através de sinais 
 
►10-06-1854 ─ É constituída em Nova York, EUA, a primeira sociedade para 
estudo e difusão do espiritismo, ocasião em que foi criado o jornal The 
Christian Spiritualist. 
 
►10-06-1860 ─ O Espírito da Verdade informa a Kardec, através da médium 
Schimidt, que ele não permaneceria muito tempo encarnado, apenas o 
bastante para concluir os trabalhos indispensáveis, mas que retornaria à Terra 
ao final daquele mesmo século, ou, no início do século seguinte.   
 
►11-06-1941 ─ É fundada a Sociedade de Medicina e Espiritismo do Rio de 
Janeiro.    
 
►12-06-1851 ─ Nasce Sir Oliver Lodge, escritor e pesquisador inglês. Abordou 
em seus livros temas sobre a mediunidade.  Pesquisou a médium americana 
Eleonora Piper e Eusápia Paladino, italiana. 
 



►12-06-1856 ─ Allan Kardec, por intermédio da médium Aline C., recebe a 
confirmação do Espírito da Verdade a respeito de sua missão.    
 
►12-06-1959 ─ Numa pequena localidade próxima de Estocolmo, Suécia, 
Friedrich Jungerson, ao tentar gravar o canto de pássaros, constata que vozes 
espirituais também ficaram registradas. É o início no chamado sistema 
Transcomunicação Instrumental, conhecido como TCI, cujo trabalho, no Brasil, 
é desenvolvido pela pesquisadora Sônia Rinaldi. 
 
►13-06-1231 ─ Falecimento do místico e religioso Santo Antônio de Pádua em 
Pádua, Itália, seguidor de São Francisco de Assis. Nasceu em 15 de agosto de 
1195. 
►14-06-1853 ─ O Jornal do Comércio-RJ noticia o fenômeno das mesas 
girantes, nos EUA e na Europa.   
 
►14-06-1894 ─ Nascimento de Edgard Armond, militar, que exerceu a 
presidência da Federação Espírita do Estado de São Paulo, sendo autor de 
vários livros. Faleceu em 29-11-1982.  
 
►16-06-1871 ─ William Crookes entrega à rainha Vitória, da Inglaterra, 
relatório confirmando a veracidade dos fenômenos mediúnicos produzidos pela 
médium Florence Cook. 
 
►14-05-1932 ─ Falecimento, em Turim, Itália, de Linda Gazerra, médium 
famosa e pesquisada por vários cientistas, entre os quais Charles Richet e 
César Lombroso. 
 
►16-06-1875 ─ É instaurado o Processo dos Espíritas, procedimento judicial 
condenando a prática das chamadas fotografias mediúnicas, sob a alegação de 
fraude.   
 
►16-06-1966 ─ Falecimento de Francisco Peixoto Lins (Peixotinho), médium 
de efeitos físicos conhecido pela produção das materializações luminosas. 
Nasceu em 1905.  
 
►17-06-1985 ─ Fundada, em Tours, a União Espírita Francesa e Francolônica, 
que tem como objetivo reimplantar o espiritismo na França e em países da 
língua francesa. 
 
►19-06-1974 ─ Falecimento de Pedro Ribeiro, que transformou a Federação 
Espírita Baiana na atual Federação Espírita do Estado da Bahia, a qual dirigiu.  
 
►19-06-1950 Falecimento, no Rio de Janeiro-RJ, de Leôncio Correia, 
presidente da Liga Espírita do Brasil.  
 



►20-06-1942 ─ Falecimento do Dr. Oscar Rill de Pithan, em Tupanciretã-RS.  
Foi médico e fundador de um sanatório para obsidiados e doentes nervosos e 
do Hospital Espírita de Porto Alegre. Nasceu em 1879.  
 
►21-06-1886 ─ Falecimento do médium britânico, Daniel Dunglas Home. 
Nasceu em 23-2-1833. 
 
►22-06-1984 ─ Falecimento, em São Paulo-SP, de Frederico Giannini Júnior, 
o fundador da EDICEL – Editora Cultural Espírita Ltda. 
 
►22-06-1952 ─ Fundação da Instituição Espírita Casa Transitória, no Rio de 
Janeiro-RJ, para meninas desamparadas. 
 
►23-06-1946 ─ Fundado em Florianópolis, na penitenciária local, o Grupo 
Espírita A Caminho da Luz. 
 
►24-06-1943 ─ Falecimento de Ernesto Bozzano, cientista que pesquisou a 
fenomenologia espírita. Autor de diversas obras.   
 
►26-06-1937 ─ Data em que Humberto de Campos (25-10-1886//05-12-1934), 
em espírito, inicia o ditado de sua primeira obra mediúnica, através da 
psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, que recebeu o título de 
Crônicas de Além-Túmulo. A partir do processo movido pela esposa contra 
Chico Xavier e a FEB – Federação Espírita Brasileira, Humberto de Campos 
passou a identificar-se como „Irmão X’, sendo Lázaro redivivo (1945) a primeira 
obra com o pseudônimo adotado.  
 
►28-06-1968 ─ Realiza-se uma reunião, com cientistas americanos, para 
análise da mediunidade de José Arigó, estando presentes o engenheiro Andrija 
Puharich e o físico Joahan Laurence, da RCA e NASA, no Rio de Janeiro-RJ. 
 
►30-06-1953 ─ Fundada, no Rio de Janeiro, a Sociedade Pró-Livro Espírita 
em Braile. Reúnem-se o Mal. Mário Travassos, Luiz Milleco e Marcos Vinicius 
Telles, da Federação Espírita Brasileira, para esse compromisso. 
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