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►01-09-1875 ─ Editado, em Natal-RN, o primeiro jornal espírita do Rio Grande do 
Norte. 
►02-09-1914 ─ Desencarne do coronel Albert de Rochas, autor e pesquisador francês. 
A Federação Espírita Brasileira publica o seu livro A Levitação. 
►03-09-1951 ─ É fundada, nesta data, a Federação Espírita de Goiás. 
►04-09-1991 ─ Desencarna o médium psicógrafo João Nunes Maia, que recebeu 
várias obras. No ano de 1992, João Nunes Maia recebeu do próprio Anton Mesmer, 
após o lançamento de um de seus livros no Sanatório de Betim, na Grande Belo 
Horizonte-MG, a fórmula da pomada “Vovô Pedro”, distribuída em todo o Brasil 
através dos Centros Espíritas, sem nenhum custo para o interessado, condição essa 
expressada pelo próprio autor (Mesmer), durante o encontro com o médium, que não 
o conhecia. 
►05-09-1890  ─  Desencarna Lea Fox, uma das conhecidas irmãs Fox, médiuns que 
deram inicio aos fenômenos de Hydesville. 
►06-09-1853 ─ Na ilha Jérsei, França, Victor Hugo assiste pela primeira vez a sessões 
de mesas girantes, por sugestão de Delphine de Girardin. 
►06-09-1881 ─ Realiza-se o I Congresso Espírita do Brasil, no Rio de Janeiro-RJ, 
visando reunir-se e orientar as entidades então existentes. 
►06-09-1881 ─ O Imperador D. Pedro II recebe uma comissão de espíritas do Rio de 
Janeiro que lhe entrega um documento narrando as perseguições sofridas e pedindo 
justiça. 
►07-09-1947 ─ Divaldo Pereira Franco funda o Centro Espírita Caminho da 
Redenção, em Salvador-BA. 
►08-09-1886 ─ Realiza-se, em Barcelona-Espanha, o Primeiro Congresso Espírita 
Internacional. 
►09-09-1853 ─ Nasce em Macaé-RJ, Pedro Richard, um dos fundadores do Grupo 
Ismael. 
►09-09-1948  ─ Em Salvador-BA, sob orientação do Espírito Auta de Souza, o médium 
Divaldo Pereira Franco inicia a Caravana Auta de Souza, no Centro Espírita Caminho da 
Redenção, para atendimento a famílias necessitadas, com o auxílio de vários 
colaboradores. 
►10-09-1949  ─ Fundação do Grupo Espírita Trabalhadores da Última Hora, no Rio de 
Janeiro-RJ. 
►12-09-1912 ─ Fundação do Centro Espírita Bezerra de Menezes, no Rio de Janeiro-
RJ. 



►13-09-1909 ─ Em 1909, a médium Linda Gazerra, realiza a última sessão de 
figurações telepáticas ecorporificações luminosas, em Turim-Itália, na residência da 
Princesa Rispoli, sob a investigação científica do Dr. Enrique Imoda.  
►14-09-1938 ─ Desencarna em Porto Alegre, RS, Israel Corrêa da Silva, em 1938. Foi 
presidente da Federação Espírita do Rio Grande Do Sul.  
►14-09-1879 ─ Nasce na Rússia o doutor Pavlov. Seu estudo científico sobre os 
reflexos salivares-condicionados levou-o ao acontecimento dos processos cortico-
cerebrais implicados nos fenômenos da hipnose.  
►15-09-1879 ─ Nasce no Rio de Janeiro, em 1879, a profa. Júlia Pêgo de Amorim, que 
além de diretora de escola de música, sozinha aprendeu o Braille. Fundou a “Sociedade 
Amigos dos Cegos” e a “Instituição das Cegas Hellen Keller”, sendo uma baluarte da 
Sociedade Pró-livro Espírita em Braille - SPLEB.  
►16-09-1926 ─ Fundação do Centro Espírita de Caridade Maria Eterna, em Nilópolis-
RJ. 
►17-09-1839 ─ Nasce em Buffalo-EUA, Erastus Davenport, médium de efeitos físicos, 
um dos conhecidos irmãos Davenport, notáveis médiuns de efeitos físicos, 
notabilizados pelas sessões públicas que promoveram. 
►17-09-1865 ─ É fundado o Grupo Familiar de Espiritismo, reconhecido como a 
primeira sociedade espírita aparecida no Brasil; localizava-se em Salvador-BA. 
►17-09-1865 ─ Em 1865 é fundada a primeira sociedade espírita do Brasil, em 
Salvador, Bahia, intitulada Grupo Familiar do Espiritismo.  
►18-09-1971 ─ Desencarna em Paris, França, Hubert Forestier. Foi diretor da Revista 
Espírita e da Sociedade Espírita de Paris, ambos fundados por Kardec.  
►22-09-1868 ─ Nasce no Rio de Janeiro-RJ, em 1868, Cairbar de Souza Schutel, 
grande divulgador da doutrina espírita e médium receitista.  
►23-09-1934 ─ Fundação da Cruzada Espírita Discípulos de Allan Kardec, em Duque 
de Caxias-RJ. 
►25-09-1914 ─ Nasce na Província de Avaré-SP,  o Professor José Herculano Pires, 
filósofo, parapsicólogo, escritor, jornalista e conferencista espírita. Mais de 70 obras 
editadas, fundador do Clube dos Jornalistas Espíritas. Destaca-se como tradutor dos 
livros de Kardec.  
►25-09-1914 ─ Tem início o 1º Congresso Brasileiro de Homeopatia, sob a 
presidência do Dr. Dias da Cruz.  
►26-09-1943 ─ Desencarne do Dr. Guillon Ribeiro, ex-presidente da Federação 
Espírita Brasileira e tradutor das obras de Kardec. 
►27-09-1968 ─ Desencarna São Paulo-SP o presidente do Rotary Club de São Paulo, 
Jorge Saraiva. Em suas oficinas se imprimiu o 1º livro de bolso Espírita do mundo: - “O 
Ideal Espírita”, psicografia de Chico Xavier e Waldo Vieira, e também o 1º livro do 
espiritismo do Brasil, a ser vertido para o francês. 
►28-09-1971 ─ Desencarna em São Paulo o professor Júlio Abreu Filho, jornalista e 
tradutor da “Revue Spirite”, francesa, para o português, no ano de 1949; foi membro 
da diretoria da União Federativa Paulista; participou, ativamente, da fundação da 



União das Sociedades Espíritas realizada em São Paulo, é o autor dos livros: “Erros 
Doutrinários” e “Poeira da Estrada”.  
►29-09-1904 ─ Desencarna em Paris, em 1904, Marina Leymarie, esposa de Pierre 
Gaëtan Leymarie. Sucedeu o esposo, após sua desencarnação, na direção da Livraria 
Espírita e da Revue Spirite.  
►30-09-1891 ─ Nasce em Cepa Forte-BA, Leopoldo Machado Barbosa, grande 

propagandista espírita. Participou dos trabalhos de unificação do espiritismo brasileiro.  

►30-09-1937 ─ Desencarna no Rio de Janeiro, aos 84 anos, Francisco de Menezes  
Dias da Cruz (filho), médico humanitário, presidente da FEB e grande incentivador da 
homeopatia. 
►30-09-1930  ─ Fundação da Federação Espírita do Estado do Maranhão, em São 
Luiz-MA. 
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