
Mês de Novembro 
 

►01-11-1918 ─ Desencarna em Sacramento-MG o Apóstolo do Triângulo 
Mineiro, Eurípedes Barsanulfo. 

►01-11- -- ─ O dia 1º de novembro é dedicado a todos os que morreram em 
estado de graça e não foram canonizados, ou seja, não foram reconhecidos 
como santos, segundo o entendimento da Igreja Católica. 

►02-11-1200  ─ O “Dia dos mortos” - A partir do ano 1009 a Igreja Católica 
introduziu a obrigatoriedade de se dedicar um dia por ano aos mortos. Porém 
foi somente no ano de 1200, que o dia 2 de novembro foi oficialmente adotado, 
permanecendo até os dias atuais.  

►02-11-1860  ─ Nascimento, na Espanha, de Angel Aguarod, fundador e 
presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. 

►04-11-1936 ─ Fundação do Centro Espírita Reencarnação, na Colônia de 
Marituba, Belém-PA. 

►05-11-1839 ─ Nascimento de Stainton Moses, em Lincolnshire, Inglaterra, 
pastor protestante, mais tarde convertido ao Espiritismo. A FEB publicou seu 
livro Ensinos Espiritualistas. Foi o primeiro presidente da London Spiritualist 
Alliance.  

►05-11-1839 ─ Nascimento de Ruy Barbosa de Oliveira, em Salvador-BA. 
Faleceu em 1923.,  redigiu e apresentou proposta ao primeiro Presidente da 
República do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca, em 1890, decreto 
específico estabelecendo a igualdade entre as religiões, separando de vez o 
Estado da Igreja. Nascia então o direito e a liberdade de culto e de expressar-
se publicamente sobre qualquer religião.                               

►05-11-1930 ─ É fundada em Aracaju-SE, a Federação Espírita Sergipana. 

►05-11-1414 ─ inicia-se o Concílio de Constança, que julga como herege e 
condena à morte pela fogueira o reformador tcheco Johann Huss - nascido em 
1369 em Hussinec - que seria, em uma nova encarnação, o codificador Allan 
Kardec.  

►06-11-1835 ─ Nascimento de César (Césare) Lombroso, psisquiatra, 
cientista e pesquisador espírita. Autor de vários livros doutrinários. 

►06-11-1940 ─ Realizada, em Porto Alegre-RS, a Primeira Exposição de 
Jornais, Revistas e Obras Espíritas. 



►08-11-1834 ─ Nasce em Berlin, Alemanha, em 1834, Johan Karl Friedrich 
Zoline, pesquisador espírita.  

►09-11-1941  ─ Fundação da Associação Espírita Jesus Nazareno, no Rio de 
Janeiro-RJ. 

►10-11-1835 ─ Nascimento de Amália Domingo y Soler, na cidade de Sevilha, 
Espanha. 

►10-11-1923 ─ Nasceu, na cidade mineira de Glaucilândia, o médium João 
Nunes Maia. Desencarnou em 1991. Dentre outras obras, deixou-nos a 
“Pomada Vovô Pedro”, para os problemas de pele, cuja fórmula recebeu 
mediunicamente. 

►10-11-1877 ─ Criada a Revista Constância, em Buenos Aires, o mais antigo 
órgão espírita da Argentina. 

►10-11-1879 ─ Na Argentina, é fundada a Revista Espírita Fraternidad, sob a 
direção de Antônio Ugart. 

►11-11-1983 ─ O médium Divaldo Pereira Franco psicografa mensagem de 
Ernesto Bozzano em italiano, em Milão, Itália. 

►12-11-1936 ─ Abertura do 9º Congresso Brasileiro de Esperanto, de 12 a 17, 
com a participação de Ismael Gomes Braga e Carlos Imbassahy. 

►14-11-1983 ─ As irmãs Fox realizaram as primeiras demonstrações públicas 
de suas faculdades mediúnicas, no Corinthian Hall, em Rochester. 

►14-11-1876 ─ Nasce na Bahia, Manoel Philomeno de Miranda. Divaldo 
Pereira Franco tem psicografado diversos livros desse Espírito. 

►15-11-1959 ─ Em Buenos Aires, é criada a Federação Espírita Juvenil 
Argentina (FEJA), adesa à Confederação Espiritista Argentina e à 
Confederação Espírita Panamericana. 

►15-11-1939 ─ Tem início o Primeiro Congresso Brasileiro de Jornalistas 
Espíritas, no Rio de Janeiro. 

►15-11-1942 ─  Surge o jornal A Nova Era, em Franca-SP, por iniciativa de 
José Garcia. 

►17-11-1913 ─ Nascimento em Bauru-SP, de Rolando Mário Ramaciotti, um 
dos líderes e fundador do GEEM - Grupo Espírita Emmanuel. Faleceu em 
1979. 



►20-11-1919 ─ Desencarna o marechal Francisco Raimundo Ewerton 
Quadros. Foi o primeiro presidente de Federação Espírita Brasileira. Nasceu 
em 1841. 

►23-11-1795 ─ Nasce Amélie Gabrielle Boudet, esposa e colaboradora de 
Allan Kardec. 

►23-11-1904 ─ Descoberto em Hydesville, EUA o esqueleto do mascate 

assassinado na casa da família Fox, autor das comunicações em 30 e 31 de 
março de 1848. 

►24-11-1871 ─ O jornal The Times publicou relatório sobre uma sessão 
espírita com Kate Fox e Daniel Dunglas Home. 

►29-11-1982 ─ Desencarne de Edgard Armond, ligado à Federação Espírita 
do Estado de São Paulo. Foi militar, maçom, um dos responsáveis pela 
implantação da Federação Espírita do Estado de São Paulo, sendo pioneiro no 
movimento de unificação, lançando a idéia de criação da USE, que 
congregasse os Centros Espíritas. 
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