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►01-05-1864 ─ A Igreja Católica coloca os livros espíritas no chamado Index 
Librorum Prohibitorum (Índice dos Livro Proibidos), promulgado pelo papa 
Paulo IV, em 1559 e abolido pelo papa Paulo VI em 1966 (Jornal do Vaticano, 
em 06-6). Sua última edição foi em 1948.  

►01-05-1880 ─ Nasce Eurípedes Barsanulfo, na cidade de Sacramento-MG. 
Foi médium devotado e médium excepcional, atendendo a inúmeros enfermos 
durante seus desdobramentos. Autodidata, lecionava inúmeras disciplinas. 
Convertido ao espiritismo, fundou o Colégio Allan Kardec.  

►01-05-1911 ─ É fundado por Ignácio Bittencourt o jornal espírita Aurora.  

►02-05-1827 ─ Nascimento do redator-chefe da Revista Espírita, Pierre 
Gaètan Leymarie; foi discípulo, médium e colaborador de Kardec e mais tarde 
redator-chefe e editor da Revista Espírita. Desencarnou em Paris-França, em 
1901.  

►02-05-1980 ─ Desencarna em São Paulo-SP, Silvino Canuto de Abreu, 
jornalista, escritor, conferencista e pesquisador espírita. Nascido em Taubaté, 
SP, em 19 de janeiro de 1892. 

►03-05-1892 ─ Nasce em Montes Claros-MG, Maria da Cruz Xavier, 
colaboradora de Eurípedes Barsanulfo.  

►03-05-1949 ─ Desencarna em Liège, Bélgica, José Lhomme, que foi 
presidente da Federação Espírita da Bélgica.  

►05-05-1927 ─ Nasce em Feira de Santana, Bahia, o médium psicógrafo e 
tribuno espírita Divaldo Pereira Franco, fundador da Mansão do Caminho, em 
Salvador-BA.  Com suas obras publicadas garante o atendimento assistencial 
que oferece aos milhares de atendidos.  

►05-05-1964 ─ É publicado o primeiro livro psicografado por Divaldo Pereira 
Franco, Messe de Amor, do Espírito Joanna de Ângelis.  

►06-05-1939 ─ Inaugurada a nova sede da Union Spirite Française, em Tours, 
França. 

►06-05-1950 ─ Desencarna em Recife-PE, Djalma Montenegro de Farias, 
jornalista e orador. Foi presidente da Federação Espírita Pernambucana.  



►07-05-1856 ─ Allan Kardec recebe mensagem do Espírito Hahnemann, na 
residência do Sr. Roustaing, em Paris, França, tendo como médium a Srta. 
Japhet, confirmando sua missão de codificar da nova doutrina. 

►07-05-1878 ─ Nasce em Piracicaba-SP, Pedro de Camargo, que dedicou 
mais de 50 anos às tarefas de educação e evangelização espíritas.  Deixou 
várias obras com o pseudônimo de Vinicius. Desencarnou em São Paulo, em 
1966. 

►07-05-1934 ─ Pelo Decreto-Lei 4.765, a FEB - Federação Espírita Brasileira 
é considerada de utilidade pública.  

►08-05-1852 ─ É publicado nos EUA o primeiro jornal espiritualista do mundo, 
o The Spiritual Telegrafh. 

►09-05-1928 ─ Desencarna no Rio de Janeiro Léo Quádrio, um dos 
fundadores da Federação Espírita Brasileira - FEB.   

►12-05-1957 ─ O Jornal católico O Lampadário, de Juiz de Fora-MG, faz 
editorial sobre as materializações de Espíritos, mas sem explicações 
satisfatórias. 

►13-05-1849 ─ Nasce em Edimburgo, Escócia, Elizabeth D’Esperance, 
médium de efeitos físicos. Sua autobiografia está no livro No País das 
Sombras, publicado pela FEB. Converteu ao Espiritismo inúmeros cientistas 
que a pesquisaram 

►13-05-1869 ─ Antônio da Silva Neto pioneiro do Espiritismo no Brasil, publica 
o folheto A Coroa e a Emancipação do Elemento Servil, 19 anos antes da data 
que consagraria a libertação dos escravos, num vibrante libelo apoiado na 
moral do Cristo e condenando o regime escravagista.  

►14-05-1853 ─ Na França, o jornal Illustration publica a nota de que a Europa 
inteira, o mundo todo tem a cabeça transtornada por uma experiência que 
consiste em fazer girar uma mesa. 

►15-05-1925 ─ Realiza-se em Lisboa o 1º Congresso Espírita Português. 

►18-05-1985 ─ Inaugurada a nova sede do Centro Espírita Nosso Lar, Casas 
André Luiz, em São Paulo-SP, com a presença do médium Divaldo Pereira 
Franco. 

►19-05-1929 ─ É fundado o Centro Espírita Terezinha de Jesus, tendo como 
um dos seus fundadores o Senhor Sebastião Borges, médium receitista. 



►19-05-1973 ─ É conferido ao médium Francisco Cândido Xavier o título de 
Cidadão Honorário de São Paulo. 

►20-05-1857 ─ Allan Kardec envia carta à escritora George Sand, em Paris, 
França, presenteando-a com O Livro dos Espíritos e cumprimentando-a pelo 
trabalho artístico em referência ao homem e sua comunicação com a 
Espiritualidade. 

►20-05-1877 ─ Um grupo de dissidentes da Sociedade de Estudos Espíritas 
Deus, Cristo e Caridade funda a Congregação Espírita Anjo Ismael, no Rio de 
Janeiro.  

►21-05-1874 ─ Realizada a sessão mediúnica de despedida do Espírito Katie 
King que, durante dois anos, em sessões semanais, materializou-se por 
intermédio da médium Florence Cook, para as pesquisas do sábio William 
Crookes.  

►22-05-1859 ─ Nasce Arthur Conan Doyle, médico, escritor e novelista, 
criador de Sherlock Holmes, cujas aventuras são lidas com interesse até hoje. 
Pelas evidências, aderiu ao Espiritismo. Foi integrante da Sociedade de 
Pesquisas Psíquicas e presidente de honra da Federação Espírita 
Internacional, e autor de diversas obras, inclusive sobre o Espiritismo. Faleceu 
em 1930. 

►22-05-1885 ─ Desencarna na França o romancista e adepto da Doutrina dos 
Espíritos, Victor-Marie Hugo, exilado em Nova Jersey, ilha de Guerneseu. 
Assistindo a sessões espíritas pelo médium Girardini, converteu-se ao 
Espiritismo. Autor de Os miseráveis, O Homem que ri, O Corcunda de Notre 
Dame etc. Como espírito, enviou através da psicografia aos médiuns Zilda 
Gama e Divaldo P. Franco, mensagens que resultaram em diversas obras.   

►22-05-1867 ─ Adolfo Bezerra de Menezes toma posse, no Rio de Janeiro, 
como Deputado da Assembléia Geral do Império.  

►23-05-1889 ─ Bezerra de Menezes inicia o estudo sistemático de O Livro dos 
Espíritos, em sessões públicas na FEB. 

►23-05-1991 ─ É conferido a Divaldo Pereira Franco, pela Universidade de 
Montreal, Canadá, o título de Doctor Honoris Causa in Humanities. 

►24-05-1908  ─ Fundação da União Espírita do Estado de São Paulo, tendo a 
frente Batuíra e o Cel. Antônio Raposo de Almeida, como Presidente e Vice-
Presidente da primeira Diretoria. 



►24-05-1957 ─ Desencarna em Porto Alegre-RS, Francisco Valdomiro Lorenz, 
espírita ativo e poliglota, destacando-se na difusão do esperanto.  

►25-05-1890 ─ É lançado, em São Paulo, por Antônio Gonçalves Silva 
(Batuíra), o jornal Verdade e Luz, com tiragem de 5 mil exemplares. 

►26-05-1734 ─ Nasce o médico alemão Anton Frederic Mesmer, estudioso do 
magnetismo e fundador da Teoria do Magnetismo Animal. Faleceu em 1815. 

►27-05-1832 ─ Nasceu na cidade de Repievka-Rússia, Alexandre Aksakof, 
diplomata, estudioso e pesquisador espírita de assuntos paranormais. 
Escreveu livros de caráter científico, inclusive, abordando a mediunidade. 
Faleceu em 1903. 

►28-05-1899 ─ Em Matão-SP, Cairbar Schutel é eleito o primeiro Prefeito da 
cidade e também Presidente da Câmara Municipal. 

►28-05-1989 ─ Desencarna em Guaratinguetá-SP, Rafael Américo Raniéri. 
Por muitos anos foi delegado de polícia, além de jornalista e escritor. Exerceu 
também a mediunidade, deixando várias obras, dentre elas, Materializações 
Luminosas. 

►29-05-1963 ─ Fundado, por um grupo de israelistas, o Centro Espírita 
Jacques Chulam, no Rio de Janeiro-RJ. 

►29-05-1993 ─ Desencarna em Cuiabá, Mato Grosso-MT, Aristotelino Alves 
Praieiro, um dos pioneiros espíritas no Estado. Nasce na mesma cidade em 1º 
de maio de 1903. 

►30-05-1431 ─ Joana D’Arc é levada à fogueira da inquisição por manifestar 
mediunidade ostensiva. Em 1920 é canonizada pelo papa Bento V. 

►31-05-1939 ─ Chico Xavier em Belo Horizonte recebe homenagem da 
Federação das Indústrias de Minas Gerais, na eleição dos Construtores do 
Progresso, com o título de Fraternidade em Pessoa. 

                                                              

                          ◄► 

 


