
Mês de Março 
 

►01-03-1944 ─ A Federação Espírita do Estado de São Paulo lança o jornal O 
Semeador. 

►02-03-1948 ─ Data do desencarne, em Lisboa, de Antonio Joaquim Freire, 
médico, escritor e ex-presidente da Federação Espírita Portuguesa. Nasceu em 
1877. 

►02-03-1927 ─ Surge a revista Light, publicada pela Aliança Espírita de 
Londres. 

►03-03-1880  ─ Nasce Gaston Luce, escritor espírita francês. 

►03-03-1984 ─ Desencarna, em São Paulo, Edalides Lian de Rezende, irmã 
de Eurípides Barsanulfo. 

►04-03-1858 ─ Desencarna no Egito o magnetizador e pesquisador de 
fenômenos paranormais, Bento Mure. Foi o introdutor da Homeopatia no Brasil, 
em 1958.  

►05-03-1815 ─ Desencarna Franz Anton Mesmer, médico e magnetizador, pai 
do Mesmerismo. O médium mineiro João Nunes Maia (1923/1991) foi quem 
recebeu, diretamente de Mesmer, a fórmula da eficiente pomada “Vovô Pedro”, 
distribuída gratuitamente em Centros Espíritas. Nasceu em 1734. 

►05-03-1939 ─ Fundação do Centro Espírita Bezerra de Menezes, no Rio de 
Janeiro-RJ, tendo como fundador e primeiro presidente o professor Arnaldo 
Claro de S. Thiago. 

►06-03-1921 ─ O Grêmio Espírita Nazareno inicia a Evangelização para 
Infância, organizada por Vianna de Carvalho, Moreira Guimarães e Luiz de 
Oliveira. 

►07-03-1937 ─ Fundação da Aliança Espírita de Propaganda e Caridade, em 
São Paulo-SP, tendo como fundadores Sebastião Moggi da Fonseca e Luiz 
Gomes da Silva. 

►08-03-1938 ─ Desencarna Sebastião Paraná de Sá Sottomaior, um dos 
fundadores da Federação Espírita do Estado do Paraná.  

►09-03-1979 ─ Data do desencarne de José Herculano Pires, autor de vários 
livros e tradutor das obras de Kardec. Nasceu em 1914. 



►09-03-1984  ─ Desencarna, no Rio de Janeiro, Yvonne do Amaral Pereira. 
Deixou inúmeras obras psicografadas, dentre elas Memórias de um suicida. 
Adotou o pseudônimo de Frederico Francisco, entre os anos de 1963 a 1982, 
publicando artigos na revista Reformador, da FEB - Ver revistas da FEB 
(Federação Espírita Brasileira), dos meses de setembro a dezembro de 1979. 
Nasceu em 1900. 

►10-03-1986 ─ Desencarna, no Rio de Janeiro, Francisco Klors Werneck, 
escritor espírita. 

►10-03-1927 ─ Lançada em Março e revista Light, pela Aliança Espírita de 
Londres. 

►11-03-1879 ─ Nasce em Juiz de Fora. Minas Gerais, a médium Zilda Gama. 
Faleceu em 1969. 

►11-03-1951 ─ Desencarna, na cidade de Niterói-RJ, um dos organizadores 
do I Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil, João Batista Chagas. 

►13-03-1919  ─ Fundação do Centro Espírita Friburguense, em Nova 
Friburgo-RJ. 

►14-03-1874  ─ O pesquisador e cientista inglês Alfred Russel Wallace (1823-
1913) torna-se o primeiro cientista a obter uma fotografia de um Espírito 
materializado. 

►14-03-1847 ─ Nasceu na Fazenda Cabaceiras, Estado da Bahia, hoje 
município e cidade de Castro Alves, Estado da Bahia, o poeta Antônio 
Frederico de Castro Alves. No plano espiritual, enviou mensagem à Terra, 
principalmente através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Jorge Rizzini. 

Faleceu em 1871. 

►16-03-1893  ─ Desencarne do pioneiro do Espiritismo no Brasil, Luiz Olimpio 
Telles Menezes. Fundou o Grupo Familiar do Espiritismo e o jornal Eco d'Além 
Túmulo. 

►19-03-1819 ─ Nasce José Maria Fernandez Colavida, tradutor das obras de 
Kardec para o espanhol. A Federação Espírita Brasileira publica A Barqueira do 
Júcar, um dos seus livros. 

►19-03-1839 ─ Nasce na Freguesia de Águas Santas, Portugal, Antônio 
Gonçalves da Silva, conhecido por Batuíra. Tornou-se espírita através do 
conforto e consolação encontrados no Espiritismo, por ocasião da perda de um 
filho. Dedicou-se arduamente a obras de caridade, filantropia e auxílio aos 
semelhantes, além de trabalhar em prol da divulgação e do desenvolvimento 
do Espiritismo. Faleceu em 1909, em São Paulo-Capital. 



►19-03-1963 ─ Desencarna Ângelo Watson Campelo, substituto de Cairbar 
Schutel em O Clarim. 

►20-03-1833 ─ Nasce na Inglaterra aquele que foi considerado o maior 
médium de efeitos físicos, Daniel Dunglas Home. 

►20-03-1941 ─ Na Alemanha, o escritório do Instituto Esperantista foi 
violentamente fechado pela polícia nazista, confiscado os haveres e muitos 

presos fuzilados pelo regime.  

►21-03-1952 ─ Desencarna em São Paulo, em 1952, o Dr. Artur Lins de 
Vasconcelos Lopes. Teve participação ativa no “Pacto Aureo” (visando a 
unificação do Movimento Espírita Brasileiro), sendo um dos integrantes da 
“Caravana da Fraternidade”, que percorreu vários estados em prol da 
unificação. Nasceu em 1891. 

►21-03-1880 ─ Bittencourt Sampaio, Antonio Luiz Sayão, Frederico Junior, 
entre outros, fundam o Grupo Espírita Fraternidade. 

►21-03-1945 ─ Desencarne do Cel. Frederico Augusto da Silva, pioneiro do 
espiritismo do Rio Grande do Sul e um dos fundadores da Federação Espírita 
daquele Estado.   

►22-03-1882 ─ É publicada pela primeira vez, edição em língua portuguesa da 
obra A Gênese, de Allan Kardec.  

►23-03-1857 ─ Nasce Gabriel Delanne, o cientista da Codificação Espírita. A 
Federação Espírita Brasileira publica seus livros: A Alma é Imortal, O 
Espiritismo perante a Ciência, A Evolução Anímica, O Fenômeno Espírita, A 
Reencarnação. 

►23-03-1876 ─ Fundação da Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e 
Caridade, sob a inspiração de Ismael, guia espiritual do Brasil, visando uma 
maior difusão doutrinária.  

►24-03-1881 ─ Surge o jornal União e Crença, publicado em Areias-SP. 

►25-03-1856 ─ Allan Kardec toma conhecimento através de uma comunicação 
mediúnica da existência do Espírito A Verdade, esteio da codificação. 

►25-03-1939 ─ Desencarna José Florentino de Sena, mais conhecido como 
José Petitinga, jornalista, abolicionista e um dos fundadores da União Espírita 
da Bahia, sendo seu primeiro presidente.  Nasceu em 1866.   



►26-03-1964 ─ Desencarna Antonio Lima. Além de tradutor das obras de 
Kardec, escreveu livros, tendo a FEB publicado A Caminho do Abismo, Estrada 

de Damasco, Senda de Espinhos, Vida de Jesus. 

►27-03-1896 ─ Surge O Alvião, jornal espírita publicado na cidade de 
Taubaté-SP, fundado por Francisco Veloso. Foi o primeiro jornal espírita da 
cidade. Em 1907, Veloso imprimiu o jornal O Clarim, até que a primeira 
máquina impressora fosse adquirida por Cairbar Schutel, quando sua 
impressão seguiu para a cidade de Matão, estado de São Paulo. 

►27-03-1891 ─ Nasce na cidade de Teixeira-PB, o Dr. Artur Lins de 
Vasconcelos Lopes, ativo integrante do Movimento de Unificação Espírita 
Brasileiro. Faleceu em 1952. 

►28-03-1905 ─ Nasce Francisco Klors Werneck, um dos fundadores da Liga 
Espírita do Brasil. 

►29-03-1772 ─ Desencarna o médium Emanuel Swedenborg, um dos 
precursores do Espiritismo. Nasceu em 1682. 

►30-03-1969 ─ Desencarne de Sebastião Lasneslau. Poeta,  cego e um dos 
criadores da Semana Espírita. Nasceu em 1900. 

►31-03-1848 ─ O fenômeno espírita em Hydesville−EUA, atinge o auge, com 
o envolvimento da família Fox.   

►31-03-1870 ─ É inaugurado em Paris, no cemitério de Père-Lachaise, o 
monumento de estilo celta para abrigar os despojos de Allan Kardec. 

►31-03-1897 ─ Fundação da Livraria da Federação Espírita Brasileira. 

►31-03-1903 ─ Desencarna Antonio Luiz Sayão, escritor espírita. A FEB 
publica sua obra Elucidações Evangélicas. 

►31-03-1869 ─ Falecimento de Hippolyte Lèon Denizard Rivail, mais 
conhecido como Allan Kardec, o codificador do espiritismo, em Paris-França, 
vítima da ruptura de um aneurisma. Eminente pedagogo, poliglota, escritor, 
tradutor e pesquisador, deu ao mundo o conhecimento científico da Doutrina 
Espírita, a sua filosofia, e a base de todo raciocínio religioso, comprovando a 
existência e a evolução do espírito, a reencarnação, a interferência e a 
comunicação entre os planos espiritual e físico.  
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