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Introdução
Caro Leitor,
Nosso objetivo ao compilar esta pequena cronologia dos eventos que
marcaram o movimento Espírita nestes quase dois séculos de existência, é
permitir uma rápida visão da sua história, é fornecer ao estudioso da doutrina
ou ao historiador um modesto ponto de partida para pesquisas mais
avançadas.
A sabedoria romana dizia que a "Historia magistra vitae est", a história é a
mestra da vida, e realmente sem o seu conhecimento fica difícil ao homem
assimilar as lições já vividas, a evitar cair em velhos erros e por outro lado
aproveitar as iniciativas bem sucedidas. Dentro da Doutrina Espírita esse velho
ditado ganha nova vida, pois ao estudarmos os tempos idos, estamos
estudando a nós mesmos, não na enganosa fantasia de termos tido papéis de
destaque nos eventos analisados, mas pela certeza de que em nossa trajetória
espiritual compartilhamos essas épocas e que no comportamento geral dos
contemporâneos encontraremos nossos erros e acertos; encontraremos as
causas dos tempos em que vivemos e as sementes do futuro.
Procuramos nesta cronologia destacar não somente os eventos
doutrinários, mas também realçar os eventos contemporâneos nas ciências e
na cultura em geral, pois o Espiritismo é um fenômeno inserido em um contexto
histórico.
A Doutrina Espírita surgiu no mundo na época em que os homens estavam
preparados, pela natural evolução da civilização, a entendê-la e dar-lhe
continuidade. O século de Kardec é também o século de Darwin, de Freud, de
Zamenhof, o século em que a escravidão foi banida de todos os países
civilizados, enfim o século 19 foi uma época de tal modo marcante na história
da humanidade que talvez só lhe possa comparar ao século de Augusto, em
que entre outros eventos nasceu Jesus de Nazaré, ou ao século de Péricles,
idade de ouro da Grécia antiga.
Vemos nos eventos relacionados nesta cronologia uma seqüência; vemos a
ciência, a filosofia e a religião caminhando a passos seguros rumo a uma nova
compreensão do problema fundamental da humanidade, "O que somos? De
onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde iremos?", questões estudadas
e respondidas pela Doutrina Espírita a partir de 1857, ou seja, vemos nos
diversos campos uma união de esforços que inevitavelmente resultará em uma
nova "visão de mundo", que substituirá o materialismo em nossa sociedade e
marcará uma nova fase na evolução da humanidade.
Carlos A. I. Bernardo
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1795 – 1856 - Professor Rivail e sua Época
O período que se estende de 1795 a 1856 corresponde aos anos em que o
Professor Rivail e sua esposa reencarnam, constroem suas carreiras como
educadores e tem os primeiros contatos com o Magnetismo e com os
fenômenos que dariam nascimento ao Espiritismo.
É nesse período que, com os eventos de Hydesville, inicia-se a etapa
moderna da comunicação entre o plano espiritual e o material. Novamente a
mediunidade, como fenômeno humano natural, manifesta-se em pessoas de
todos os níveis sociais e econômicos, por todas as partes do mundo.
23 de novembro de 1795
Thiais, França
Nasce em Thiais, comuna do departamento parisiense de Val-de-Marne,
Amélie-Gabrielle Boudet (encarnou em 1795 e desencarnou em 1883).
Após cursar o primeiro grau, sua família estabeleceu-se em Paris, onde ela
ingressou em uma Escola Normal e se tornou Professora de Letras e Belas
Artes, vindo posteriormente a casar-se com H. L. D. Rivail.
Colaboradora do Professor Rivail nos projetos pedagógicos, constituiu-se
em grande apoio na fase da Codificação Espírita, tornando-se verdadeira
secretária do esposo, secundando-o nos novos e árduos trabalhos que
praticamente lhe tomaram todo o tempo de 1857 a 1869. Após a
desencarnação deste em 1869 trabalhou ativamente para garantir a vitalidade
do Espiritismo, participando da fundação da "Sociedade Anônima do
Espiritismo" (depois "Sociedade para continuação das obras Espíritas de Allan
Kardec") destinada a prosseguir com a publicação da "Revue Spirite".
Oficialmente seu nascimento se deu aos 2 do Frimário do ano 4º, pois
nessa época estava em vigência o Calendário Republicano, instituído na
França pela Revolução Francesa (1789).
9 de novembro de 1799
Paris, França
O general Napoleão Bonaparte lidera o golpe que encerra a Revolução
Francesa. O golpe destinado a "salvar" uma França em frangalhos pelos
excessos revolucionários e pela ameaça externa, leva Napoleão a implantar
um governo pessoal e na liderança dos exércitos franceses a impor-se a toda
Europa continental.
A Revolução Francesa, iniciada em 1789, criou o mundo contemporâneo,
não só pondo fim a ordem social feudalista do Velho Regime, como dando
origem aos conceitos atuais de nacionalismo, de direitos humanos, de
igualdade perante a lei, de separação entre religião e estado. Também são
criações suas as formas modernas dos extremismos de esquerda e de direita,
o terror político, o internacionalismo revolucionário, etc...
Muitas das conquistas da Revolução foram consolidadas sob Napoleão,
bem como estendidas ao restante da Europa. De destaque é o Código
Napoleônico, código legal que é a base da legislação moderna de boa parte
dos países ocidentais.
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1804
Paris, França
Napoleão Bonaparte é coroado Imperador da França. Não só faz com que
o Papa se desloque a Paris para a coroação, como lhe toma a coroa das mãos
e coroa a si próprio.
3 de outubro de 1804
Lion, França
Nasce Hippolyte Léon Denizard Rivail (encarnou em 1804 e desencarnou
em 1869). De família tradicional na magistratura e na tribuna jurídica, desde
cedo se sentiu atraído para o estudo das ciências e da filosofia, tornando-se
mais conhecido sob o pseudônimo Allan Kardec, utilizado nas obras da
codificação espírita.
Fins de 1805
Yverdun, Suíça
Criação do instituto de educação no castelo de Yverdun por Johann
Heinrich Pestalozzi (encarnou em 1746 e desencarnou em 1827). Nesse
instituto, que funcionaria até 1825, o notável educador suiço pode colocar em
prática suas idéias sobre o ensino, contribuindo não só para a formação de
grandes nomes da cultura européia, como influenciando profundamente futuros
educadores, entre eles H. L. D. Rivail.
Pestalozzi acreditava na necessidade de desenvolver o entendimento da
criança através da observação e da manipulação de objetos, e não do ensino
de preceitos e normas. Além do instituto de Yverdun fundou também, em 1789,
na cidade de Stans, um instituto educacional para crianças pobres e publicou
livros pedagógicos.
1807
Londres, Inglaterra
Willian Wilberforce, líder da causa abolicionista na Grã-Bretanha, consegue
a aprovação no Parlamento da lei que proibe o tráfico de escravos no Império
Britânico.
1808 - 1825
América Latina
Por influência da Revolução Francesa, da independência dos Estados
Unidos da América e da situação européia (invasão da Espanha e Portugal por
tropas de Napoleão), a maior parte dos países da América Latina se tornam
independentes. Somente algumas poucas exceções, como Cuba e as Guianas,
permanecem como colônias.
19 de outubro de 1812
Moscou, Rússia
Começa o maior desastre militar de todos os tempos. As tropas francesas
iniciam a volta para a França após uma desastrosa invasão da Russia.
Napoleão viu-se obrigado a abandonar a campanha premido pelo inverno e
pela bem-sucedida estratégia Russa de evitar uma batalha decisiva cedendo
terreno "devastado". Dos 610 mil soldados que invadiram o país, apenas 100
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mil cruzaram a fronteira de volta.
A sequência dos eventos levaria a derrotas sucessivas das estenuadas
tropas francesas e a captura de Paris em 1814 por russos e prussianos, nessa
ocasião Napoleão abdica pela primeira vez.
1815
Yverdun, Suíça
Rivail ingressa como aluno no instituto de Pestalozzi.
Paris, França
Napoleão retorna a França e novamente é aclamado pelo povo e
restabelecido no poder.
Seu governo só dura cerca de 100 dias, quando é definitivamente derrotado
na batalha de Waterloo e forçado a abdicar novamente. Napoleão morre em
1821 na ilha de Santa Helena como prisioneiro dos ingleses.
Viena, Áustria
Realizado o "Congresso de Viena" que tentou restabelecer - sem sucesso –
a velha ordem.
A revolução e Napoleão tinham mudado a Europa de modo irreversível.
1819
Yverdun, Suíça
Rivail desempenha no instituto funções de sub-mestre.
1º de fevereiro de 1823
Paris, França
Prospecto "Cours Pratique et Théorique D'Arithmétique" por H. L. D. Rivail
relacionado na "Bibliographie de la France".
6 de dezembro de 1823
Paris, França
Livro "Cours Pratique et Théorique D'Arithmétique" por H. L. D. Rivail
relacionado na "Bibliographie de la France".
1823
Paris, França
Rivail toma contato com o "Magnetismo Animal". O magnetismo animal
estudava a energia, ou o fluído como chamavam na época, emanado dos seres
vivos e que podia ser dirigido pela vontade do "magnetizador" para diversas
finalidades, entre elas as curas. Alguns fenômenos estudados pelo magnetismo
animal são atualmente classificados como hipnotismo enquanto que outros
passaram a ser estudados pelo Espiritismo.
1825
Paris, França
O professor Rivail começa a dirigir a "École de Premier Degré",
estabelecimento fundado por ele em Paris.
Paris, França
Livro "Contos Primaveris" por Amélie-Gabrielle Boudet.
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1826
Paris, França
Livro "Noções de Desenho" por Amélie-Gabrielle Boudet.
1828
Paris, França
Livro "O Essencial em Belas-Artes" por Amélie-Gabrielle Boudet.
21 de junho de 1828
Paris, França
Livro "Plan proposé pour l'amélioration de l'éducation publique" por H. L. D.
Rivail relacionado na "Bibliographie de la France".
1829
Alemanha
Publicação do livro "Die Seherin von Prevorst" (A Vidente de Prevorst), do
Dr. Justinus Kerner. Neste livro, o Dr. Kerner relata fenômenos mediúnicos que
ele presenciou e analisou, realizados por intermédio da senhora Hauffe.
janeiro de 1831
Paris, França
Livro "Grammaire Française Classique sur un nouveau plan" por H. L. D.
Rivail.
6 de fevereiro de 1832
França
Matrimonio de Hippolyte Léon Denizard Rivail e Amélie-Gabrielle Boudet.
1832
Paris, França
O professor Rivail e sua esposa fundam e dirigem um pequeno pensionato
para mocinhas (demoiselles). Merece ser destacado que por essa época as
escolas mistas eram proibidas na França e o ensino feminino relegado a
segundo plano.
1833
Inglaterra
O matemático inglês Charles Babbage apresenta os planos de sua
máquina de calcular programável (chamada de "Difference Engine"). As
dificuldades impostas pela falta de recursos financeiros e tecnológicos
impediram que implementasse suas idéias. Elas só se tornariam realidade mais
de 100 anos depois com os computadores baseados em relês e válvulas
eletrônicas. No mesmo ano se dá seu encontro com Augusta Adda Byron, Lady
Lovelace, que estuda o funcionamento do equipamento e escreve textos sob
sua programação. Charles Babbage pode ser considerado como o projetista
do primeiro computador da história (embora não tenha sido implementado) e
Adda Byron a primeira programadora.
Londres, Inglaterra
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É aprovada pelo Parlamento a lei que termina definitivamente com a
escravidão no Império Britânico. A lei garante aos "proprietários" de escravos
uma indenização paga pelo governo britânico.
1835
Paris, França
O professor Rivail passa por sérias dificuldades financeiras, com o
fechamento do instituto de ensino que dirigia e com prejuízos decorrentes da
falência de um amigo comerciante ao qual ficou confiada a renda da liquidação
do referido instituto. Ele emprega-se como contabilista de casas comerciais,
dedica-se a trabalhos de tradução e à preparação de cursos.
1835 - 1840
Paris, França
O professor Rivail organiza e ministra cursos gratuitos de química, física,
astronomia, etc. O curso dirigido a alunos pobres é ministrado na própria
residência do professor Rivail.
30 de outubro de 1837
Estados Unidos da América
Samuel Morse (encarnou em 1791 e desencarnou em 1872) obtém a
patente do seu invento, o Telégrafo, que revolucionaria as comunicações e
permitiria a divulgação rápida de idéias, eventos e notícias. Já em 1851 seria
instalado o primeiro cabo telegráfico submarino entre a Inglaterra e a França e
em 1865 seria criada a União Telegráfica Mundial. Ainda em vida Morse teve a
oportunidade de testemunhar os imensos benefícios trazidos por sua invenção.
Antes do Telégrafo as notícias eram transmitidas pelos meios de transportes
existentes, marítimos ou terrestres, e o seu tempo de propagação dependia
fortemente da distância percorrida.
1840
Wütenberg, Alemanha
Em Mottlingen, Wütenberg, fenômenos de audição, visão, comunicação,
que provinham incontestavelmente de espíritos, foram motivos dos periódicos
locais.
1843 - 1848
Paris, França
O professor Rivail dá também cursos públicos, bissemanais, de matemática
e astronomia.
1846
Paris, França
O professor Rivail publica o Manuel des examens pour les brevets de
capacité, com soluções raciocinadas de questões e problemas de aritmética e
geometria.
28 de março de 1848
Hydesville, Estados Unidos da América
Iniciam os eventos em Hydesville na casa da família Fox.
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31 de março de 1848
Hydesville, Estados Unidos da América
O comunicante invisível de Hydesville se identifica como um caixeiro
viajante assassinado no local.
julho de 1848
Paris, França
Livro "Catéchisme grammatical de la langue française" por H. L. D. Rivail.
1849
Paris, França
Livro "Dictées normales des examens" por H. L. D. Rivail.
14 de novembro de 1849
Rochester, EUA
As primeiras demonstrações públicas das irmãs Fox no maior salão local, o
Corinthian Hall, das quais resultou a organização do primeiro núcleo de
estudantes do Espiritualismo Moderno. (Modern Spiritualism, ou também New
Spiritualism).
26 de janeiro de 1850
Paris, França
Livro "Dictées du premier áge" por H. L. D. Rivail.
13 de abril de 1850
Paris, França
Livro "Dictées du second áge" por H. L. D. Rivail.
Fins de 1850
Estados Unidos da América
Por indicação dos próprios espíritos começa-se a utilizar um novo método
de comunicação mediúnica: as Mesas Girantes. As pessoas se sentavam ao
redor de uma mesa, em cima da qual colocavam as mãos, e a comunicação
era feita por pancadas dadas pelos pés da mesa indicando letras do alfabeto.
O fato dos pés levantarem-se do chão deu o nome ao fenômeno.
1851
Londres, Inglaterra
Helena Petrovna Blavatsky (encarnou em 1831 e desencarnou em 1891),
mais conhecida como Madame Blavatsky, tem seu primeiro encontro com o
guia espiritual que a conduziria na criação da TEOSOFIA. Doutrina
espiritualista com muitos pontos comuns com o Novo Espiritualismo e com o
Espiritismo, diferentemente destes porém, apóia-se nos conhecimentos
espiritualistas das religiões orientais (que ajudou a divulgar no Ocidente) e do
chamado “Ocultismo”. Granjeou bom número de adeptos e razoável
popularidade na segunda metade do século 19, principalmente nos Estados
Unidos da América, para onde Madame Blavatsky mudou-se em 1873. Ali, em
1875, foi fundada a Sociedade Teosófica, que mais tarde se transladaria para
Adyar na Índia.
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janeiro de 1851
Estados Unidos da América
O anúncio da conversão do famoso jurista John Worth Edmonds, exsenador, ex-juiz do Supremo Tribunal de New York, materialista confesso,
abala profundamente a opinião pública. Ele declara-se convencido da realidade
do espírito, após haver presenciado os mais diversos fenômenos de efeitos
físicos e de efeitos intelectuais produzidos sob o mais rigoroso controle.
1852
Estados Unidos da América
Manifesto publicado pelos professores W. Bryant, B. K. Bliss, W. Edwards,
e David A. Wells, da Universidade de Harvard, em apoio à autenticidade do
fenômeno das mesas girantes.
Escócia
Chegam a Europa alguns médiuns americanos. Com eles inicia-se a
introdução do Espiritualismo Moderno na Europa, em menos de um ano o
fenômeno das mesas girantes se generalizou por toda a Inglaterra.
Inglaterra
A médium americana Mrs. Hayden, esposa de um respeitável jornalista da
Nova Inglaterra, é considerada a primeira médium a trazer os novos fenômenos
para a Inglaterra.
Segundo Arthur Conan Doyle, sua mediunidade bastante limitada pelos
padrões modernos, consistia na produção de batidas que respondiam, de
forma exata e convincente, as perguntas dirigidas aos espíritos.
Baviera, Alemanha
Fenômenos semelhantes aos "raps" de Hydesville ocorrem na cidade de
Bergzabern.
8 de maio de 1852
Estados Unidos da América
Primeiro número do jornal neo-espiritualista "The Spiritual Telegraph"
(EUA), subvencionado pelo comerciante Charles Partidge, com o auxílio do
Reverendo S. B. Britain.
26 de julho de 1852
Paris, França
O jornal L'Univers é o primeiro jornal Francês a dar maior destaque a
questão do Espiritualismo Moderno, no artigo "Les spiritualistes d'Amérique".
1853
Europa
O fenômeno das mesas girantes causa sensação na Europa.
Yorkshire, Inglaterra
David Richmond cria a primeira "Igreja Espiritualista" (Spiritualist Church)
na Inglaterra.
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Augsburg, Alemanha
O número 94 da Gazeta de Augsburg, publica o artigo sobre a primeira
ocorrência das mesas girantes na Alemanha, onde o Dr. André, de Bremen,
narra o acontecimento com minuciosidade. Personalidades da Universidade de
Heidelberg se reúnem para analisar tais fenômenos.
Alemanha
O compositor Robert Schumman passa a se interessar pelos fenômenos
das mesas girantes e inicia experiências em sua própria casa.
Gota, Alemanha
É publicada a obra "As mesas girantes: sessenta e quatro novas
experiências físicas com indicação dos resultados obtidos", do professor de
matemática e física do Seminário de Gota, o Sr. C. E. Hering, na qual conclui
que a força atuante possuía propriedades opostas ao magnetismo.
Düsseldorf, Alemanha
É publicado o livro "Tischrucken und Tischkloppen: Eine Tatsache" (Mesas
Girantes e Mesas Batedoras: Um Fato), da autoria de C. H. Schaünberg.
10 de junho de 1853
Paris, França
Os Espíritos indicam como utilizar o cesto em substituição a mesa girante
como meio de comunicação: "Vá buscar no quarto ao lado a cestinha; prenda
nela um lápis, coloque-a sobre o papel e ponha-lhe os dedos na borda". Tal
fato está registrado no capitulo "Introdução ao Estudo da Doutrina dos
Espíritos" (O Livro dos Espíritos). Pela mesma época instruções semelhantes
foram passadas pelos Espíritos na América e em diversos outros países.
14 de junho de 1853
Rio de Janeiro, Brasil
"Jornal do Comércio" publica a primeira notícia sobre mesas girantes no
Brasil, segundo o correspondente do jornal em Berlim.
"Não há neste momento uma reunião em Alemanha na qual não se fale da
nova importação Americana - the moving table, e não se experimente mais de
uma vez o fenômeno".
24 de dezembro de 1853
Paris, França
O jornal "L 'Illustration" publica nota em que informa a colocação das mesas
girantes no INDEX (relação de obras e assuntos condenados pela Igreja) pelos
Bispos de Orleães e de Viviers.
1854
Inglaterra
A conversão de Robert Owen, livre-pensador famoso por seus trabalhos
humanitários, ao Espiritualismo Moderno causa grande interesse e admiração.
fins de 1854
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Paris, França
O Sr. Fortier, magnetizador, informa o professor Rivail sobre as mesas
girantes.
1855
Alemanha
Karl Freiherr du Prel, nascido em abril de 1839, doutor em filosofia, escreve
o famoso livro "A Filosofia do Misticismo" (Philosophie der Mystik): "Somos,
assim, um ser duplo, e o corpo material juntamente com a consciência forma
somente um único lado da nossa existência. (...) A morte elimina apenas a
forma corporal da aparência".
Yorkshire, Inglaterra
Surge o primeiro jornal espiritualista inglês, "The Yorkshire Spiritual
Telegraph", publicado em Keighley.
maio de 1855
Paris, França
O professor Rivail presencia pela primeira vez, na casa da Sra.
Plainemaison, o fenômeno das mesas girantes.
1856
Paris, França
Sessões na casa do Sr. Baudin, nessas sessões começou-se a formar o "O
Livro dos Espíritos".
25 de março de 1856
Paris, França
O professor Rivail toma conhecimento da existência do seu guia espiritual –
o espírito que ficou conhecido sob o nome "A Verdade" - que o acompanharia
na tarefa de codificação do Espiritismo.
30 de abril de 1856
Paris, França
O professor Rivail é informado através da médium Srta. Japhet da missão
que lhe estava destinada. A mensagem é transmitida em sessão realizada na
casa do Sr. Roustan, sendo que a comunicação foi feita com o uso da "cesta".
(Uma cesta com um lápis preso em sua extremidade - esse mecanismo foi uma
etapa intermediária entre a mesa girante e a psicografia.)
4 de agosto de 1856
Roma, Itália
O Santo Ofício condena o fenômeno das mesas girantes, tachando de
hereges as pessoas por intermédio das quais eram produzidos.
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1857 – 1869 - A Época da Codificação Espírita
Os acontecimentos de Hydesville correspondem a um marco importante na
História, mas é com o surgimento de "O Livro dos Espíritos" e com as demais
obras de Allan Kardec que as conseqüências científicas, morais e filosóficas
dos novos fenômenos são consolidadas em um corpo doutrinário lógico e
preciso. No período de 1857 a 1869 Allan Kardec se dedica integralmente a
esse trabalho, que ficou conhecido como a "Codificação Espírita".
18 de abril de 1857
Paris, França
Publicado o livro "O Livro dos Espíritos" de H. L. D. Rivail sob o
pseudônimo de Allan Kardec. O livro foi o resultado do estudo científico dos
fenômenos mediúnicos; da compilação, análise e condensação de mensagens
recebidas através de mais de uma dezena de médiuns e de uma plêiade de
Espíritos supervisionados pelo Espírito "A Verdade". Se iniciava a Codificação
Espírita, obra a qual Allan Kardec se dedicaria até sua desencarnação em
1869.
1º de janeiro de 1858
Paris, França
Primeiro número da "Revue Spirite" editada por Allan Kardec. Esta revista
que seria dirigida por Allan Kardec até sua desencarnação em 1869, constitui,
além do seu aspecto doutrinário, uma das mais importantes fontes históricas
dos primeiros anos do Espiritismo.
Nela foram publicados artigos e ensaios que serviram como estudos
preliminares para as obras básicas da codificação e em suas páginas estão
registrados os passos iniciais da divulgação do Espiritismo na França e no
mundo.
1º de abril de 1858
Paris, França
Fundada em Paris a "Societé Parisiense des Études Spirites" (Sociedade
Parisiense De Estudos Espíritas). Nas palavras de Kardec: "A extensão, por
assim dizer universal que tomam, diariamente, as crenças Espíritas fazia
desejar-se vivamente a criação de um centro regular de observações. Esta
lacuna acaba de ser preenchida" (Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas,
Revue Spirite - maio de 1858).
13 de abril de 1858
Paris, França
A criação da "Societé Parisiense des Études Spirites" é autorizada por
portaria do Prefeito de Polícia, conforme aviso do Ministro do Interior e da
Segurança Geral.
1859
Inglaterra
Charles Darwin publica o livro "A Origem das Espécies" que impõe nas
ciências biológicas o conceito de evolução das espécies. O livro, que causou
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profundo impacto no pensamento científico e filosófico, sofreu forte reação da
maior parte das correntes religiosas, que consideravam a teoria de evolução
das espécies uma afronta a Deus e a Bíblia. Já para os Espíritas a obra nada
tinha de ofensivo, pois do ponto de vista do Espiritismo, Darwin descobriu uma
outra faceta da lei de progresso que rege a natureza. Nada mais lógico do que
o aperfeiçoamento gradativo das formas corpóreas em consonância com a
evolução dos espíritos que as utilizam.

1860
Rio de Janeiro, Brasil
O professor Casimir Lieutaud, poeta e contista, diretor-fundador de um
Colégio onde se lecionava a língua francesa, dava a público a primeira obra de
caráter espírita impressa no Brasil, "Les Temps sont arrivés" (Os tempos são
chegados).
setembro de 1860
França
Primeira viagem de divulgação Espírita. Empreendida por Allan Kardec com
destino a Lião e algumas cidades no trajeto.
19 de setembro de 1860
França
Allan Kardec é recebido no Centro Espírita de Broteaux, Lion, pelo dirigente
do grupo, Sr. Dijou.
15 de janeiro de 1861
Paris, França
É publicado o "O Livro dos Médiuns" de Allan Kardec.
abril de 1861 - abril de 1865
Estados Unidos
Guerra Civil nos Estados Unidos. O evento, que teve como pivô a eleição
de Abraham Lincoln (encarnou em 1809 e desencarnou em 1865) para a
presidência da República e sua forte posição anti-escravagista, diz muito sobre
o período histórico em questão, quase metade dos Estados Unidos entraram
em guerra com a outra metade pelo direito de escravizarem seres humanos.
9 de outubro de 1861
Barcelona, Espanha
Por ordens do Bispo de Barcelona se realiza o célebre Auto-de-fé em que
foram queimados trezentos volumes e brochuras sobre Espiritismo, entre eles:
Exemplares da Revue Spirite;
"O Livro dos Espíritos", Allan Kardec;
"O Livro dos Médiuns", Allan Kardec;
"O que é o Espiritismo", Allan Kardec;
"Fragmento de uma Sonata", ditado pelo Espírito Mozart;
"Carta de um Católico sobre o Espiritismo", Dr. Grand;
"A História de Joana DArc", médium Mlle. Ermance Dufaux, Autora Joana
DArc;
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"A realidade dos Espíritos demonstrada pela escrita direta", Barão de
Guldenstubbé;
Extenso relato do evento, realizado na mesma esplanada onde eram
executados os criminosos condenados a morte, foi publicado no periódico
barcelonense "La Corona", que se manifestou contra tal ato.
1862
Paris, França
É publicado o livro "A pluralidade dos Mundos Habitados" de Camille
Flammarion (encarnou em 1842 e desencarnou em 1925). Nesta obra
filosófica, o astrônomo e filósofo francês, Espírita desde os primeiros
momentos da doutrina, apresenta a defesa da pluralidade dos mundos
habitados, baseando-se em argumentação científica e lógica, dentro dos
conhecimentos da época.
janeiro de 1862
Paris, França
É publicada a brochura "O Espiritismo em sua Expressão mais simples" de
Allan Kardec.
Paris, França
É publicada a tradução em português da brochura de Allan Kardec "O
Espiritismo em sua Expressão mais simples". A tradução feita por Alexandre
Canu foi impressa em Paris no mesmo ano da 1ª edição francesa e chegou a
chamar a atenção do próprio Kardec.
1863
Washington, Estados Unidos da América
São realizadas sessões mediúnicas na Casa Branca, residência oficial do
presidente dos Estados Unidos, o presidente Abraham Lincoln (encarnou em
1809 e desencarnou em 1865) ocupava então o cargo.
29 de abril de 1864
Paris, França
Publicado o livro "O Evangelho segundo o Espiritismo" de Allan Kardec.
1º de maio de 1864
Roma, Itália
Obras Espíritas no "Index Librorum prohibitorum" da Igreja Católica.
1865
Inglaterra
O Físico James Clerk Maxwell apresenta sua teoria dos fenômenos
eletromagnéticos, unificando as teorias parciais existentes. As equações de
Maxwell permitiram não só a descrição matemática dos fenômenos conhecidos
como conduziram a novos experimentos e descobertas. A nova teoria traz um
conceito totalmente novo, as equações apresentadas são equações de
"campos" de energia e não de pontos "materiais" como todas as outras
equações da mecânica newtoniana.
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Alemanha
Primeiro jornal alemão dedicado ao estudo dos fenômenos mediúnicos:
“Psyche”.
1º de agosto de 1865
Paris, França
Publicado o livro "O Céu e o Inferno" de Allan Kardec.
17 de setembro de 1865
Salvador, Bahia
"Grupo Familiar do Espiritismo" fundado no Brasil por Luiz Olímpio Teles de
Menezes (encarnou em 1825 e desencarnou em 1893).
Dezembro de 1865
Paris, França
É publicado em folhetim no jornal francês Moniteur Universal o primeiro
romance de temática espírita. Sob o título de "SPIRITE" (Espírita), o trabalho
de autoria de um dos grandes nomes da literatura francesa Théophile Gautier,
gira em torno das manifestações do espírito de uma moça que procura ajudar o
homem por quem se apaixonara em vida. O fato do amor ter permanecido
ignorado levou ao título usado na tradução em português, "O Ignorado Amor"
(Editora O Clarim).
Esse primeiro romance espírita chamou a atenção de Allan Kardec e foi
motivo de artigos na Revue Spirite (Os Romances Espíritas - Dezembro 1865,
Notícias Bibliográficas, Espírita - Março 1866).
Cabe ressaltar que, antes do advento do rádio e da televisão, o folhetim era
equivalente em sucesso de público as novelas modernas e normalmente os
romances da época eram publicados inicialmente nesse formato.
25 de dezembro de 1865
Rio de Janeiro, Brasil
Uma observação deixada pelo espírita Manuel de Araújo Porto, Barão de
Santo Ângelo, em sua correspondência com o amigo Joaquim Manuel de
Macedo (escritor brasileiro, autor do livro "A Moreninha"), registra o interesse
despertado pelo Espiritismo, na corte brasileira: "a Princesa Isabel lhe pedira
para saber quem era seu protetor".
1866
Salvador, Bahia
Publicado o opúsculo "O Espiritismo - Introdução ao Estudo da Doutrina
Espírita" com extratos de "O Livro dos Espíritos" traduzidos por Luiz Olímpio
Teles de Menezes.
Rio de Janeiro, Brasil
António da Silva Neto (encarnou em 1836 e desencarnou em 1905), baiano
radicado no Rio de Janeiro, publica seu trabalho "Estudos sobre a
Emancipação dos Escravos no Brasil".
O autor defende nesse trabalho a proposta, que seria efetivada em 1871
com a "Lei do Ventre Livre", de libertar os recém-nascidos. Fazendeiro, que por
iniciativa própria alforriou seus escravos, defendia a libertação sem pagamento
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de indenização aos proprietários.
1867
Paris, França
Camille Flammarion (encarnou em 1842 e desencarnou em 1925) publica o
livro "Deus na Natureza" em que, segundo suas palavras, procura "representar
o estado atual dos nossos conhecimentos precisos, sobre a Natureza e o
homem".
junho de 1867
França
Uma notícia a respeito do uso terapêutico de PASSES em um grupo
espírita é publicada na Revue Spirite (Grupo Curador de Marmande).
1868
Barcelona, Espanha
Fundada a "Revista de Estudios Psicológicos" por José Maria Fernandez
Colavida (encarnou em 1819 e desencarnou em 1888). Fernandez Colavida foi
o primeiro tradutor das obras de Allan Kardec para o Espanhol e presidente de
honra do Primeiro Congresso Espírita Internacional Espírita, realizado em
Barcelona em 1888.
Madrid, Espanha
Amalia Domingo Soler (encarnou em 1835 e desencarnou em 1909),
natural de Sevilha, acometida de grave enfermidade nos olhos e em extrema
penuria, afasta-se do catolicismo e freqüenta a "Capela Evangélica da Rua de
Calatrava" . Por essa época, através do médico homeopata Dr. Hysern, chega
ao seu conhecimento a notícia de que existiam "(...) uns novos loucos que
crêem com a melhor boa fé deste mundo que a alma vive, melhor dizendo o
espírito, que assim o chamam eles à força inteligente, que dá vida ao
organismo humano, - vive por toda a eternidade, encarnando tantas vezes
quanto necessitar, na Terra e em outros mundos, e essa série de existências
servem para adquirir-se conhecimentos, aperfeiçoar-se e pagar ao mesmo
tempo os desmandos, as felonias, as traições, os atropelos e demais abusos
cometidos em outras encarnações (...)". O Dr. Hysern também lhe conseguiria
um exemplar do periódico espírita "El Critério" e a partir daí Amália não
descansaria até encontrar uma família espírita que lhe emprestasse os livros
de Allan Kardec. Iniciava-se assim o apostolado da grande escritora e poetisa,
divulgadora incansável da Doutrina Espírita.
6 de janeiro de 1868
Paris, França
Publicado o livro "A Gênese" de Allan Kardec.
1º de novembro de 1868
Paris, França
Allan Kardec faz o célebre discurso de abertura da sessão comemorativa
do dia dos mortos, na Sociedade de Paris. Esse discurso constitue peça
importante para a compreensão do que Kardec entendia por "religião", como
encarava o papel desempenhado pelas "religiões", a sua visão da Doutrina
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Espírita dentro deste contexto e porque preferia não apresentar o Espiritismo
como uma religião. O discurso foi publicado na Revista Espírita de dezembro
de 1868.
1869
Viena, Áustria
Publicada a tradução em alemão do livreto "O Espiritismo em sua
expressão mais simples" de Allan Kardec (Der Spiritismus in seinem
einfachsten Ausdruck).
Rio de Janeiro, Brasil
Publicada a tese "A Escravidão no Brasil e Medidas que Convém Tomar
para Extingui-la sem Danos para a Nação", do ilustre médico e político Dr.
Bezerra de Menezes (1831-1900).
31 de março de 1869
Paris, França
Desencarna Allan Kardec. Segundo Zeus Wantuil e Francisco Thiesen, em
sua obra "Allan Kardec" (FEB): "Henri Sausse fez referências aos grandes e
variados encargos de Allan Kardec, aos esforços físicos e intelectuais, que já
lhe vinham prejudicando a saude, e às recomendações dos Espíritos no
sentido de moderar-se nas atividades a fim de poder concluir a obra pela qual
era responsável. Não deixou de mencionar, ainda, que ele dispunha de
constituição física para viver cem anos, mas que possuía coração sensível,
sendo de admitir-se que a origem do aneurisma que o vitimara, se devesse,
entre outras causas, as traições, insultos e calúnias sistemáticas assacadas
contra ele - causadoras de emoções fortes.
Kardec, porém, gênio benfeitor e benfazejo, de conduta irrepreensível, mais
sofria diante das injustiças partidas de Espíritas fúteis e levianos."
julho de 1869
Salvador, Bahia
Lançado por Luiz Olímpio Teles de Menezes (encarnou em 1825 e
desencarnou em 1893) o jornal "Eco D’Além Túmulo", o primeiro periódico
Espírita Brasileiro.
outubro de 1869
França, Paris
A Revue Spirite publica em sua seção bibliográfica notícia a respeito do
jornal brasileiro "Eco D’Além Túmulo", lançado em julho de 1869.
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1870 – 1913 - Tempos de Pioneiros
De 1870 a 1913 vemos a Doutrina Espírita se estendendo por vários
países, principalmente na Europa continental e nos países latinos. No mundo
Anglo-Saxão o Novo Espiritualismo se desenvolve de forma paralela, rejeitando
de início a reencarnação e sem uma unidade doutrinária, mas também
caminhando firmemente.
A ciência comum também está em um período de grandes mudanças, a
visão Newtoniana do mundo cede terreno a novas concepções, que
transformarão de forma surpreendente o pensamento do século 20. Na
Medicina, na Biologia, na Psicologia, na Sociologia, na História, enfim em todos
os campos do saber humano, se vê intensa atividade na criação e definição de
novos conhecimentos e rumos.
Infelizmente esse período, que corresponde ao apogeu das nações
Européias, corresponde também ao período em que essas nações
mergulharam nas disputas coloniais e armamentistas. O orgulho e a insensatez
plantaram nesse período as amargas sementes que germinariam de 1914 em
diante.
1870
Leipzig, Alemanha
Publicada em Leipzig, Alemanha, a tradução alemã do livro "Deus na
Natureza" de Camille Flammarion (Gott in der Natur).
Inglaterra
O químico e físico inglês William Crookes (encarnou em 1832 e
desencarnou em 1919) inicia sua famosa pesquisa sobre os fenômenos
mediúnicos de materialização. Com o auxílio da médium Florence Cook e do
espírito Katie King, são realizadas diversas experiências com todo o rigor
científico possível na época. Os resultados foram publicados em 1874 e consta
que o cientista sofreu diversas retaliações por ter confirmado a origem
espiritual dos fenômenos.
Buenos Aires, Argentina
Dom Justo de Espada, nativo de Málaga, Espanha, funda a primeira
sociedade espírita argentina.
1871
Tarrasa, Espanha
Miguel Vives y Vives (encarnou em 1842 e desencarnou em 1906) conhece
o Espiritismo quando ao se encontrar muito enfermo é conduzido a um grupo
espírita que o cura.
Dedicando-se ao Espiritismo, destacou-se como médium de incorporação,
psicógrafo e de curas. Foi o primeiro a introduzir o Espiritismo no Teatro.
Fundou o Centro Espiritista de Tarrasa com o nome de "Fraternidad Humana".
1872
Madrid, Espanha
É publicado no periódico espírita "El Critério", na página de rosto da edição
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de número 9 de 1872, o primeiro artigo espírita escrito por Amália Domingo
Soler.
1873
Alicante, Espanha
Amália Domingos Soler inicia sua colaboração no periódico espírita "La
Revelación" de Alicante. Pelo mesmo período ela começa a participar das
reuniões da "Federación Espiritista Española", através de recomendações que
lhe foram fornecidas, a seu pedido, pela sociedade de Alicante.
Lérida, Espanha
Fundado por José Amigo y Pellicer o "Círculo Espiritista" e posteriormente o
periódico espírita "El Buen Sentido".
Liverpool, Inglaterra
A partir de um congresso em Liverpool é criada a "British National
Association of Spiritualists". Essa associação contribuiu com a expansão do
Moderno Espiritualismo na Grã-Bretanha, devido aos homens públicos bem
conhecidos e senhoras da alta sociedade que a ela se associaram.
2 de agosto de 1873
Rio de Janeiro, Brasil
Fundado o grupo espírita "Confúcios". O nome do grupo foi dado em
homenagem a um espírito, que vinha desde algum tempo, ensinando elevados
princípios de moral em reuniões particulares. Característica interessante dessa
primeira sociedade espírita juridicamente constituída no Brasil era a
preponderância de pessoas ligadas a homeopatia.
O grupo "Confúcius" duraria menos de três anos como resultado de
discórdias internas.
Na raiz do problema estava a posição de alguns de seus participantes,
refletida nos estatutos da sociedade (artigo 28), que aceitavam da codificação
somente "O Livro dos Espíritos" e "O Livro dos Médiuns", ou seja, não
aceitavam as consequências religiosas resultantes do "Evangelho segundo o
Espiritismo".
25 de dezembro de 1873
Bordeux, França
É psicografada, através da médium: Madame W. Krell, a "Prece de Cáritas"
de autoria do Espírito Cáritas. Repetida por gerações de Espíritas é ainda hoje
uma das preces mais difundidas. Madame W. Krell era uma das grandes
médiuns de seu tempo, tendo psicografado com perfeição tanto poesias de
eminentes nomes da literatura francesa como na prosa textos de: o Espírito de
Verdade, Dumas, Lacordaire, Lamennais, Pascal, Ésopo, Fénelon e diversos
outros. As mulheres em geral não eram muito frequentes nas comunicações,
mas entre elas se destacava Cáritas, que preferia temas religiosos. Vale
lembrar que o nome escolhido pelo Espírito significa em latim "Caridade". No
livro "Rayonnements de la Vie Spirituelle", publicado em maio de 1875, foram
preservadas comunicações recebidas pelo grupo de Bourdeaux.
4 de abril de 1874
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Espanha
Amalia Domingo Soler lê em reunião da Federación Espiritista Española o
seu poema "A La Memoria de Allan Kardec". Nas suas próprias palavras, iniciase uma nova etapa de sua vida, em que passa a tomar parte atuante entre as
fileiras dos propagandistas do Espiritismo.
1875
Inglaterra
Dr. Alfred Russel Wallace publica o seu famoso livro "On Miracles and
Modern Spiritualism" (Sobre Milagres e o Moderno Espiritualismo).
1875-1876
Rio de Janeiro, Brasil
Joaquim Carlos Travassos (encarnou em 1839 e desencarnou em 1915)
faz as primeiras traduções no Brasil das obras básicas de Kardec: O Livro dos
Espíritos (1875), O Livro dos Médiuns (1875), O Céu e o Inferno (1875) e O
Evangelho segundo o Espiritismo (1876). Através desse trabalho de tradução a
codificação espírita foi colocada ao alcance do leitor comum, que não
dominava a língua francesa, contribuindo significativamente para a divulgação
do Espiritismo no Brasil.
Como curiosidade histórica é interessante destacar que foi a tradução de
Joaquim Carlos Travesso, recém saída do prelo, que ofertada a seu amigo
Bezerra de Menezes (1831-1900) o levaria a tornar-se espírita.
Janeiro de 1875
Rio de Janeiro, Brasil
Fundada pelo Dr. António Silva Neto, a "Revista Espírita", primeiro
periódico espírita do Rio de Janeiro. Esta cidade era então a capital do Brasil
(Império do Brasil), sediando a Corte Imperial e consequentemente o centro da
vida político e cultural brasileira.
16 de junho de 1875
Paris, França
Instaurado pelo Ministério Público Francês o processo que ficaria
conhecido como o "Procès des Spirites" (O Processo dos Espíritas). Esse
processo, sob a acusação de falsificação de fotos de espíritos pelo fotógrafo
Bouget, foi utilizado para atacar o Espiritismo, envolvendo injustamente o
redator-chefe da "Revue Spirite", Pierre-Gaëtan Leymare (encarnou em 1827 e
desencarnou em 1901), que conhecia o fotógrafo e publicou um artigo sobre
ele na revista.
Parece certo que Buget era realmente médium e que chegou a obter
fotografias verdadeiras de espíritos, porém levado pela ganância, serviu-se,
como ele próprio chegou a confessar, de fraudes quando nada conseguia
normalmente. Quanto a Leymare, Buget declarou em carta enviada ao ministro
da Justiça, que ele tinha sido vítima de suas fraudes e que nada sabia a
respeito das falsificações.
Apesar do imenso apoio recebido, não só dos Espíritas franceses, como do
exterior (até mesmo do Brasil) e de todas as declarações atestando sua
integridade moral, Leymare foi condenado a um ano de reclusão (deu entrada
na prisão de la Santé em 22 de abril de 1876).
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Os fatos envolvendo o processo e a defesa apresentada, estão registrados
no magistral trabalho de sua esposa, Madame Marina P. G. Leymare, o livro
documentário "Procès des Spirites". Uma tradução para o português foi
publicada pela FEB no centenário da instauração do processo.
14 de fevereiro de 1876
Estados Unidos da América
Alexander Graham Bell (encarnou em 1847 e desencarnou em 1922)
patenteia o Telefone. Uma curiosidade histórica é que o invento ganhou
notoriedade após chamar a atenção de um visitante ilustre, o Imperador do
Brasil Dom Pedro 2º (encarnou em 1825 e desencarnou em 1891), quando de
sua apresentação na Exposição do Centenário da Independência dos Estados
Unidos realizada na Filadelphia.
26 de abril de 1876
Rio de Janeiro, Brasil
Francisco Leite de Bittencourt Sampaio (encarnou em 1834 e desencarnou
em 1895) funda a "Sociedade Espírita Deus, Cristo e Caridade", na qual era
dado destaque ao estudo do Evangelho à luz do Espiritismo. Essa foi a
primeira sociedade espírita brasileira dedicada de forma regular aos estudos
evangélicos. Bittencourt Sampaio presidia os trabalhos e, através de sua
mediunidade, os Espíritos receitavam remédios homeopáticos.
1877
Espanha
Uma pesquisa revela que no ano de 1877 existiam 112 Sociedades
Espíritas em toda a Espanha.
9 de fevereiro de 1877
Buenos Aires, Argentina
Fundada a "Asociación Espiritista Constancia", que contaria em seus
quadros, a partir de 1879, com Cosme Mariño (encarnou em 1847 e
desencarnou em 1927), personagem de destaque na história do Espiritismo
Argentino.
4 de novembro de 1877
Buenos Aires, Argentina
Lançada a revista espírita "Constancia". A revista contou em sua direção
com a figura de Cosme Mariño, que a dirigiu até sua desencarnação em 1927.
Merece ser destacado que em sua carreira jornalística Cosme Mariño
também fundou, junto com o jornalista José C. Paz, o grande diário portenho
"La Prensa".
1878
Barcelona, Espanha
Publicada no jornal "La Gaceta de Cataluña" o primeiro dos célebres artigos
escritos por Amalia Domingos Soler respondendo a ataques contra a doutrina
Espírita. Nesse ano respondeu em abril a ataques do sacerdote dom Manuel
Lasarte e em novembro respondeu aos sermões do conêgo dom Vicente
Manterola. Em 1879, o mesmo Manterola publicaria "El Satanismo, o sea la
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Cátedra de Satanás, combatida desde la Cátedra del Espiritu Santo, Refutacion
de los errores del Espiritismo", que Amalia refutaria, palavra por palavra, em 46
artigos.
Austrália e Nova Zelândia
A médium inglesa Emma Hardinge Britten faz uma excursão promovendo o
Espiritualismo Moderno.
1879
Barcelona, Espanha
Amalia Domingo Soler funda o periódico espírita "La Luz del Porvenir". Ao
ser publicado o seu artigo "A Idéia de Deus" surgiu tal celeuma que a revista foi
suspensa, por manobra dos interesses religiosos dominantes, durante 42
semanas. Durante essa suspensão Amalia, com a colaboração de J.
Torcentes, substitui temporariamente "La Luz del Porvenir" pela revista "El Eco
de la Verdad" (26 números).
1879-1899
Barcelona, Espanha
Amalia Domingo Soler dirige a revista Espírita "La Luz del Porvenir".
Matilde Fernandes e Cândida Saus colaboram com ela na redação da revista.
1880
Leipzig, Alemanha
É publicada a obra "Stimmen aus dem Reich der Geister" (Vozes do reino
dos espíritos), do Dr. Robert Friese: "O importante processo que chamamos
morte é também uma simples separação do corpo espiritual, e da alma que
nele vivia, do corpo físico ou corpo material. Uma espécie de passagem que se
poderia denominar de uma troca de moradia da alma..."
1881
Barcelona, Espanha
Criada por Miguel Vives y Vives a "Federación Espiritista de Cataluña".
6 de setembro de 1881
Rio de Janeiro, Brasil
Primeiro congresso espírita no Brasil. Nessa ocasião Dom Pedro 2º (Pedro
de Alcântara, (encarnou em 1825 e desencarnou em 1891), imperador do
Brasil, recebe uma comissão espírita.
1882
França
Léon Denis (encarnou em 1846 e desencarnou em 1927) inicia seu
apostolado na divulgação do Espiritismo.
Escritor e Filósofo, produziu obras marcantes entre as quais: Cristianismo e
Espiritismo; Depois da Morte; Espíritos e Médiuns; Joana DArc, Médium; O
Porque da Vida; O Problema do Ser, do Destino e da Dor; Socialismo e
Espiritismo; além de artigos em jornais e na Revue Spirite.
Inglaterra
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Criação da "Society por Psychical Research" destinada a desenvolver
pesquisas cientificas isentas sobre os fenômenos mediúnicos. Seu trabalho,
que marcou uma fase na história do Espiritualismo, teve porêm a falha de tratar
os médiuns de forma excessivamente rigorosa, com suspeitas e acusações
levianas, afastando aqueles que mais poderiam contribuir ao sucesso de seus
objetivos. Segundo Arthur Conan Doyle, em sua época a Sociedade possuia
uma excelente sala de reuniões, a grande dificuldade era convencer um
médium a entrar nela.
22 de março de 1882
Brasil
Primeira edição em língua portuguesa do livro "A Gênese".
2 de novembro de 1882
França
Pela primeira vez se manifesta para Léon Denis o espírito 'Jerônimo de
Praga', que iria acompanhá-lo no seu apostolado.
21 de janeiro de 1883
Paris, França
Desencarna Amélie-Gabrielle Boudet (encarnou em 1795 e desencarnou
em 1883), esposa de Allan Kardec.
Rio de janeiro, Brasil
Lançada a revista "Reformador" por Augusto Elias da Silva (encarnou em
1848 e desencarnou em 1903).
1884
Alemanha
As experiências do físico alemão Heinrich Hudolf Hertz (encarnou em 1857
e desencarnou em 1894) revelam de forma cabal o fenômeno das ondas
eletromagnéticas.
2 de janeiro de 1884
Rio de Janeiro, Brasil
Criação no Rio de Janeiro da "Federação Espírita Brasileira", FEB, pelo
grupo de Espíritas reunidos em torno de Augusto Elias da Silva e da revista
Reformador. Uma informação interessante, mostrando a posição da FEB com
relação ao grave problema da escravidão, que mobilizava a opinião pública, foi
a alforria promovida nesse mesmo ano através de uma subscrição popular.
15 de janeiro de 1884
Rio de Janeiro, Brasil
A revista Reformador passa a ser órgão da Federação Espírita Brasileira.
1885
Alemanha
Eduard von Hartmann, autor do livro "Filosofia do Inconsciente", publica
uma brochura intitulada "Espiritismo" em que ataca o Espiritismo: "Do ponto de
vista da filosofia de Hartmann a ação dos espíritos é inadmissivel e a
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imortalidade pessoal uma ilusão". O livro foi refutado pelo russo Alexandre
Aksakof em artigos publicados na revista "Psychische Studien".
1886
Quisiro, Venezuela
Se constitui o primeiro agrupamento espírita venezuelano, a "Sociedad
Espírita de Quisiro", graças aos livros de Amalia Domingo Soler que, por ordem
desta, foram distribuidos entre alguns livre pensadores por um espiritista de
uma companhia teatral ambulante de artistas espanhóis.
16 de agosto de 1886
Rio de Janeiro, Brasil
No salão da FEB, na rua da Guarda Velha, atual Avenida 13 de maio, o
eminente político e médico Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti
(encarnou em 1831 e desencarnou em 1900), proclama solenemente sua
adesão ao Espiritismo. O salão com capacidade para 1500 pessoas estava
completamente lotado.
novembro de 1886 a dezembro de 1893
Rio de Janeiro, Brasil
Bezerra de Menezes, sob o pseudônimo de Max, publica a série de artigos
"Estudos Filosóficos" no jornal "O Paiz", que marcaram profundamente a
propaganda espírita no Brasil.
1887
Paris, França
Camille Flammarion cria a "Société Astronomique de France", cujos
trabalhos, para difundir os estudos sobre o Universo, continuam até os dias de
hoje.
26 de julho de 1887
Polônia
Lázaro Luíz Zamenhof (encarnou em 1859 e desencarnou em 1917) de
Bialystok, publica sob o pseudônimo D-ro Esperanto a obra "Lingvo Internacia,
Antaüparolo kay Plena Lernolibro" em que define um nova lingua para uso
internacional. O pacifista Zamenhof propôs uma língua neutra, de fácil
aprendizado e que permitisse a todos o domínio de uma segunda língua, além
da natal, para comunicação internacional. O fato da lingua ser neutra, isto é,
não pertencente a nenhum povo ou raça em particular, colocaria todos os seus
falantes em condições de igualdade, ajudando portanto a uma convivência
pacífica entre os povos. Devido ao pseudonimo adotado em seu livro, a lingua
tornou-se conhecida como ESPERANTO.
Os ideais humanitários associados ao ESPERANTO logo atraíram muitos
Espíritas que acabaram levando aos seus respectivos grupos Espíritas a
esperança de uma língua universal.
Desse modo é muito comum encontrar-se em grupos Espíritas cursos de
ESPERANTO e que diversos livros Espíritas tenham sido traduzidos para esse
idioma. Não se pode também esquecer que no outro sentido também
ocorreram muitas adesões, ou seja, muitos esperantistas foram atraídos pela
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doutrina espírita e deram valiosa contribuição a sua propagação.
13 de maio de 1888
Rio de Janeiro, Brasil
Assinada pela Princesa Isabel (encarnou em 1846 e desencarnou em
1921), atuando como regente durante viagem do Imperador Dom Pedro 2º, a
"Lei Áurea", que extinguiu a escravidão no Brasil. A lei completou o lento
processo iniciado em 1850 com a proibição do tráfego negreiro, seguindo-se a
Lei do Ventre Livre de 1871 e a Lei dos Sexagenários de 1885.
Importante destacar que uma das consequências da aprovação dessa lei
foi a perda de sustentação da monarquia entre os grandes proprietários de
terras. A monarquia, que já se encontrava enfraquecida pelo estado de saúde
do Imperador e por crises com os militares e a igreja, seria substituida pela
república em 1889.
Dom Pedro 2º, um dos mais notáveis governantes da história brasileira, era
por si próprio contrário a escravidão, porém de temperamento prudente temia
lançar o país em uma crise das proporções enfrentadas pelos Estados Unidos,
país que só conseguiu eliminar a escravidão após uma sangrenta guerra cívil
(1861-1865).
Ainda está para ser escrita uma história da participação dos Espíritas no
movimento abolicionista, mas quando for escrita com certeza o Dr. António da
Silva Neto (encarnou em 1836 e desencarnou em 1905), pioneiro do
Espiritismo no Brasil e abolicionista convicto, merecerá destaque. Autor desde
1866 de vários trabalhos anti-escravagistas, fez em 1886 memorável palestra
no Salão da FEB, na rua da Velha Guarda, encerrada com a citação de trechos
do "O Livro dos Espíritos" contra a escravidão.
2 de agosto de 1888
Rio de Janeiro, Brasil
É empossada a primeira diretoria do Centro Espírita João Batista, criado
em Amparo, povoado do município de Nova Friburgo, na casa de Hermano
Hermsdorff. No final do século 19 aquela região fluminense era região de
matas, que estavam sendo desbravadas por imigrantes suiços e alemães.
Colonos esses que também trouxeram a semente do Espiritismo para a
região, dentro os quais se destacam Hortência Gripp e sua família. Hortência
iniciou a divulgação da doutrina em Amparo após receber (em torno de 1878 1880) de sua irmã Francisca Marchon (também pioneira do Espiritismo em
Aldeia Velha no distrito de Casimiro de Abreu) os livros de Allan Kardec,
culminando na organização de reuniões de estudos em sua residência e
finalmente na criação do Centro Espírita João Batista. O prédio em que
funciona atualmente o Centro, é sua sede própria desde 1898.
outubro de 1888
Barcelona, Espanha
Realiza-se de 19 a 23 de outubro de 1888 o primeiro Congresso
Internacional Espírita. Participam 70 sociedades Espíritas espanholas, 18 sulamericanas, 124 francesas, 4 italianas, 2 belgas, 1 romena (Bucarest) e 1
russa (Odessa).
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1889
São Paulo, Brasil
António Gonçalves da Silva (encarnou em 1839 e desencarnou em 1909),
mais conhecido por Batuíra, comerciante e empreendedor de sucesso que
tornou-se adepto do Espiritismo após a morte de seu filho de 12 anos e
dedicou-se a diversas atividades de amparo aos desafortunados, passou a ser
na cidade de São Paulo o agente da revista "O Reformador". Por essa época
não havia no Estado de São Paulo qualquer periódico espírita.
1890
Paris, França
Publicação do Livro "Obras Póstumas" reunindo alguns textos de Allan
Kardec que ainda não tinham sido publicados e outros ensaios que apareceram
como artigos da Revue Spirite
Boêmia, República Checa
Francisco Valdomiro Lorenz (encarnou em 1872 e desencarnou em 1957)
publica seu primeiro livro, "Plena Lernolibro de Esperanto por Cehoj", dedicado
ao ensino do Esperanto. O autor era Espírita, Esperantista e defendia idéias
políticas democráticas, o que o obrigaria logo após a publicação do livro a
deixar o seu país (1891), então sob o domínio do império Austro-Hungaro, e
emigrar para o Brasil. Conhecedor de mais de 80 idiomas, antigos e modernos,
não só trabalhou ativamente na tradução de obras Espíritas e espiritualistas
para o Esperanto (a partir de 1937 colaborando com o Departamento de
Esperanto da Federação Espírita Brasileira - é de sua autoria a excepcional
tradução do texto hindu "Bhagavad-Gitá"), como também escreveu livros
próprios sobre Espiritismo, Espiritualismo e Esperanto. Não se poderia deixar
de citar o "Esperanto sem Mestre", utilizado como livro introdutório na lingua
internacional por grande número de Espíritas brasileiros.
6 de abril de 1890
São Paulo, Brasil
Batuíra restabelece o grupo espírita "Verdade e Luz" e dá início a uma série
de palestras sobre o "Evangelho segundo o Espiritismo".
20 de maio de 1890
São Paulo, Brasil
Batuíra lança o periódico espírita "Verdade e Luz" que passa a ser o único
periódico espírita publicado na época em São Paulo. O jornal chegou a atingir,
em 1904, a tiragem de onze mil exemplares distribuídos por todo o Brasil.
20 de outubro de 1892
Madrid, Espanha
Inaugura-se o Primeiro Congresso Espírita Espanhol que se estenderia até
o dia 24 do mesmo mês.
1893
Estados Unidos da América
É fundada a "National Spiritualists' Association of América.
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1894
Leipzig, Alemanha
Publicada a tradução em alemão do livreto "O que é o Espiritismo" de Allan
Kardec (Ueber das Wesen des Spiritismus).
8 de novembro de 1895
Würzburg, Alemanha
O cientista Wilhelm Konrad Roentgen, da Universidade de Würzburg, ao
terminar suas experiências no final do dia e desligar as luzes do laboratório
percebe uma luminosidade emanando de um tubo de Crookes (tubo de raios
catódicos) envolto em papel preto. Os ráios catódicos, do mesmo modo que a
luz visível, não atravessam o papel preto: Estava descoberto um novo tipo de
radiação, que Roentgen denominou Raios X.
1896
Inglaterra
O italiano Guilherme Marconi (encarnou em 1874 e desencarnou em 1937)
patenteia o seu sistema de Rádio-Comunicação (Radiotelegrafia) que
aperfeiçoa as descobertas de Hertz.
Em 1897 Marconi já conseguiria fazer uma transmissão a distância de 55
quilômetros; em 1901 ocorreria a primeira comunicação transoceânica por
Rádio; em 1912 o rádio telégrafo seria utilizado pelo transatlântico Titanic para
emitir seu pedido de socorro e em 1920 surgiria o Rádio Comercial com a
emissora KDKA de Pitsburg (EUA).
1º de março de 1896
Paris, França
O professor Antoine Henri Becquerel, professor de Física no Museu de
História Natural de Paris, descobre que o Urânio emite naturalmente radiações
que podem ser registradas em chapas fotográficas.
1898
Leipzig, Alemanha
Publicada a tradução alemã do livro "Evolução do Espiritismo" de A.
Aksakow (Verläufer des Spiritismus).
1899
Roma, Itália
O futuro criminalista grego e professor da Universidade de Atenas, Panes
Yotopolos (encarnou em 1878 e desencarnou em 1965), se interessa pelo
Espiritismo ao observar em Roma, Itália, o fenômeno das mesas girantes.
Panes Yotopolos posteriormente participou de vários congressos Espíritas, da
criação da "Sociedade Metapsíquica Helênica", da criação do jornal espírita
grego "O Mundo da Alma" e publicou diversos livros sobre o Espiritismo.
4 de novembro de 1899
Viena, Áustria
É publicado o livro "Die Traumdeutung" (A Interpretação dos Sonhos) de
Sigmund Freud (encarnou em 1856 e desencarnou em 1939). Freud
apresentou nessa obra os princípios fundamentais da Psicanálise, da qual foi o
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criador. A Psicanálise viria a revolucionar o tratamento das doenças mentais e
dos problemas psíquicos dentro da ciência médica, pois os distúrbios da mente
deixaram de ser considerados unicamente como disfunções orgânicas. Se
reconheceu que a mente poderia adoecer devido a fatores puramente
psíquicos. Freud, materialista convicto, via os processos psíquicos como
resultantes de um jogo de pressões e resistências entre a parte consciente e a
inconsciente da mente. Sua visão, de certo modo pessimista, dos processos
mentais dava suma importância aos recalques sofridos durante a infância, não
admitindo, de modo algum, qualquer tipo de princípio espiritual. A ciência
médica ainda estava longe de reconhecer o Espírito e os complexos
fenômenos que o envolvem, mas esse foi um primeiro passo rumo as novas
realidades descortinadas após os fatos de 1848 em Hydesville.
1900
Argentina
Fundada a "Confederação Espiritista Argentina", entre seus doze
fundadores se encontrava Cosme Mariño.
Milão, Itália
Surge o periódico "Luce e Ombra", criado por Angelo Marzoratti, e que
continua sendo publicado até nossos dias, dedicado a "Ricerca Psicchica"
(tradução da expressão inglesa "Psychical Research"). O periódico contou com
a participação de importantes cientistas italianos como Cesare Lombroso e
Ernesto Bozzano (encarnou em 1862 e desencarnou em 1943).
fevereiro de 1900
Espanha
Publicado o livro "Memorias del Padre German" de Amalia Domingo Soler,
que se tornaria sua obra mais conhecida. O livro reune mensagens recebidas
no "Centro Espiritista La Buena Nueva" copiadas e anotadas por Amalia, que
em parte já haviam sido publicadas no periódico "La Luz del Porvenir".
2 de novembro de 1901
Ceará, Brasil
O jornal "Luz e Fé", de distribuição gratuita, é o primeiro jornal espírita do
Ceará.
19 de novembro de 1901
Ceará, Brasil
Documentos registram a posse da nova diretoria do "Grupo Espírita Fé e
Caridade", de Maranguape, fundado provavelmente nos últimos anos do século
19 e que foi o primeiro grupo espírita do Ceará.
1902
Alemanha
A médium Anna Rothe é processada e condenada a prisão por supostas
fraudes nas sessões em que participava. Segundo o historiador Arthur Connan
Doyle, que não descarta a possibilidade dela ter algumas vezes se utilizado de
truques, as provas apresentadas durante o processo demonstraram que sua
mediunidade era real. Ainda segundo Connan Doyle o discurso do procurador
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iniciou pelo trecho: "A Corte não se permite criticar a teoria espírita, porque
deve ser reconhecido que a ciência, com a genialidade dos homens de cultura,
declara que são impossíveis as manifestações sobrenaturais".
1904
Barcelona, Espanha
Fundado o "Centro Espírita Luz del Alma" (Atualmente denominado
"Associación Catalana de Estudios Practicos del Espiritismo").
19 de março de 1904
Minas Gerais, Brasil
Início da divulgação do Esperanto no Brasil, com o aparecimento nas
livrarias do primeiro livro em português destinado ao ensino da língua
internacional - a tradução feita por A. Caetano Coutinho do livro do Professor
Théophile Cart, "Premières leçons d'Esperanto" - e, em seguida, do primeiro
curso ministrado por Caetano Coutinho a colegas da "Escola de Farmácia de
Ouro Preto" e amigos.
Deve-se notar que antes dessa data já existiam alguns poucos
Esperantistas no Brasil, entre eles o espírita Francisco V. Lorenz, que vindo da
Europa residia então em São Feliciano, Rio Grande do Sul. Francisco V. L. Já
constava em 1896 como assinante brasileiro da revista "Lingvo Intenacia"
editada pelo "Klubo Esperantista de Upsala" (Suécia).
23 de novembro de 1904
Boston, EUA
"Boston Journal" noticia a descoberta de um cadáver nas ruínas da casa da
família Fox. O cadáver encontrado correspondia as informações prestadas pelo
espírito do caixeiro viajante em suas comunicações a família Fox. Ele só foi
encontrado devido ao desabamento de uma parede interna.
Dezembro de 1904
São Paulo, Brasil
Batuíra funda a "Instituição Cristã Beneficente Verdade e Luz", e passa-lhe
como patrimônio a "Tipografia Espírita", onde desde 1890 era impresso o jornal
espírita "Verdade e Luz" e dois sítios no município de Santo Amaro para o
estabelecimento de agremiações para o socorro aos órfãos e às viúvas pobres,
bem como o tratamento de enfermos e obsidiados.
1905
Berna, Suíça
Albert Einstein (encarnou em 1879 e desencarnou em 1955) começa uma
revolução nos meios científicos com o primeiro de seus trabalhos sobre a
"Teoria da Relatividade". A teoria da relatividade mudaria de modo significativo
o pensamento científico e filosófico do mundo ocidental. Dentro das
consequências filosóficas a "matéria" deixou de ser um elemento por si só,
passando a ser uma forma de energia; as certezas da mecânica newtoniana,
que tinham sido extrapoladas para outros campos do pensamento humano,
mostraram-se aproximações da realidade.
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Para o Espiritismo essa nova etapa do progresso científico trouxe apenas
benefícios, que na realidade ainda estão para serem completamente
explorados, os novos conceitos de matéria, energia, tempo e espaço são muito
mais adequados as realidades descortinadas pelo estudo da mediunidade e do
plano espiritual, que os velhos conceitos mecanicistas.
15 de julho de 1905
São Paulo, Brasil
Cairbar de Souza Schutel (encarnou em 1868 e desencarnou em 1938)
funda em Matão, interior de São Paulo, Brasil, o "Centro Espírita Amantes da
Pobreza". Na época Matão era um local de mataria grossa (de onde surgiu seu
nome) e, como era comum em toda cidade do interior, sob forte influência do
clero. Sob instigação do padre local, o centro espírita chegou até a receber
uma ordem do delegado de polícia para seu fechamento. Na sequência desse
evento seguiu-se histórica conferência pública de Cairbar Schutel na praça da
cidade para defesa do centro e do Espiritismo, onde não faltaram tentativas do
padre para impedi-la.
agosto de 1905
Boulogne-sur-mer, França
Primeiro Congresso Universal de Esperanto onde 700 adeptos de várias
partes do mundo comunicaram-se utilizando a lingua universal do D-ro
Esperanto. O sucesso desse primeiro congresso provou a viabilidade de uma
língua auxiliar neutra que servisse de instrumento de comunicação entre os
povos. Neste congresso foi aprovado o livro de Zamenhof, intitulado
"Fundamento de Esperanto", em que se estabeleciam as bases da língua
(Declaração sobre o Esperantismo). O livro continha as 16 regras gramaticais
(1887), o conjunto de exercícios fundamentais (1894) e o Vocabulário Universal
(1893).
15 de agosto de 1905
São Paulo, Brasil
Lançado em Matão, São Paulo - Brasil, o primeiro número do jornal espírita
"O Clarim", sob direção de Cairbar Schutel.
17 de março de 1906
São Paulo, Brasil
É fundado por Jean Keating, e Tobias Rabello Leite, na cidade de
Campinas, o primeiro grupo esperantista brasileiro, Suda Stelaro (A Estrela do
Sul).
1907
Rio de Janeiro, Brasil
Realiza-se o "1º Congresso Brasileiro de Esperanto" a que se segue a
fundação da "BRAZILA ESPERANTO-LIGO" (Liga Esperantista Brasileira).
1908
França
É publicado o artigo "O Esperanto e o Espiritismo" de Camillo Chaigneau,
na revista de Gabriel Delanne (encarnou em 1857 e desencarnou em 1926),
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também reproduzido no periódico "La Vie d'Outre-Tombe" de Charleroi.
janeiro de 1908
Lisboa, Portugal
Publicada a obra "Do País da Luz" do grande médium português Fernando
de Lacerda, contendo mensagens recebidas de espíritos diversos.
24 de maio de 1908
São Paulo, Brasil
Batuíra, unido a outros confrades ilustres, constitui na capital paulista a
"União Espírita do Estado de São Paulo" que se filiaria pouco depois a
"Federação Espírita Brasileira".
1909
Brasil
O inventor Augusto de Oliveira Cambraia, que possui 17 patentes
registradas em seu nome, inclusive do tecido que criou (a cambraia)
encaminha para registro no Arquivo Nacional um protótipo do seu aparelho
"Telégrafo Vocativo", um inusitado aparelho de comunicação a distância com a
utilização de "almas". Não há notícias de que o aparelho tenha funcionado nas
mãos de outras pessoas, porêm se o tivesse feito, teria sido um dos
precursores da Transcomunicação Instrumental de nossos dias. A busca de
meios "técnológicos" para a comunicação com o plano espiritual não foi uma
"excentricidade" apenas do inventor brasileiro, nela também se empenharam
outros ilustres inventores como o americano Thomas Alva Edison e o italiano
Guglielmo Marconi.
15 de fevereiro de 1909
Rio de Janeiro, Brasil
Aparece pela primeira vez na Revista Reformador um artigo sobre o
Esperanto, "O Espiritismo e o Esperanto", com uma pequena apresentação e
uma tradução do texto publicado em 1908 de Camillo Chaigneau:
Eis aqui, um pequeno trecho do artigo já citado.
“Pensando na quantidade de factos que a nós Espíritas nos escapam por
falta de traducção, na demora que essa mesma traducção traz á nossa
documentação, parece que o Espiritismo deve ter todo o interesse em constituir
uma revista central em que os fatos mais salientes possam agrupar-se, graças
a uma língua commum a todos os paízes. É preciso, pois, que o Espiritismo
aproveite dessas vantagens. Sómente o facto de se servir do Esperanto
estabelece um laço fraterno entre todos os esperantistas, e favorece a
intercomunicação das doutrinas escriptas ou faladas. É de absoluta utilidade
para toda idéia sincera".
1910
Granada, Espanha
José Castillo Bravo, pastor de ovelhas, pessoa analfabeta e simples,
começa a ensinar uma doutrina cristã baseada na reencarnação. Com a idade
de 60 anos, começa a divulgar sua doutrina, bem como fatos sobre o passado,
presente e o futuro, que despertam a curiosidade dos que vão escutá-lo. Suas
explicações se baseavam na conduta exemplar que deve ter o homem para
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seu aperfeiçoamento e, principalmente, no "Amar ao Próximo".
Com o tempo se formou um grupo de pessoas que seguiram seus
ensinamentos, os quais posteriormente foram identificados como sendo iguais
aos ensinamentos da Doutrina Espírita. Esse grupo, denominado "Los
Pastoreros", prosseguiu na linha indicada por José Castilho, desencarnado em
1932. Junto com a previsão da guerra civil que se aproximava foi-lhes dada a
orientação de que se afastassem da política, o que lhes garantiu a
sobrevivência durante o período franquista. Em 1955, frente as dificuldades
econômicas por que passava a Espanha, o grupo começou a trabalhar unido e
fundou uma cooperativa agrícola no pueblo de Fuente Vaqueros, experiência
realmente inédita no sentido de ter sido organizada segundo os ensinamentos
que lhes foram deixados por seu fundador. O grupo, que participa da
Federação Espírita Espanhola, e a sua cooperativa, existem até os dias de
hoje, representando um modelo de organização que é bastante respeitado no
seu país.
1911 - 1937
São Paulo, Brasil
Em 1911 é publicado o primeiro livro de Cairbar Schutel e criada em Matão,
São Paulo - Brasil, a editora espírita "O Clarim". Nesse período se publicariam
também de Cairbar Schutel: Espiritismo e Protestantismo (1911), Histeria e
Fenômenos Psíquicos (1911), O Diabo e a Igreja (1914), Espiritismo para as
Crianças (1918), Interpretação Sintética do Apocalipse (1918), Médiuns e
Mediunidade (1923), Gênese da Alma (1924), Materialismo e Espiritismo
(1925), Fatos Espíritas e as Forças X... (1926), Parábolas e Ensinos de Jesus
(1928), O Espírito do Cristianismo (1930); A vida no Outro Mundo (1932), Vidas
e Atos dos Apóstolos (1933), Livro de Preces (1936), Conferências
Radiofônicas (1937), além de "Cartas a Esmo" e um livreto "O Batismo".
1912
Minas Gerais, Brasil
Inicia a obra mediúnica de Zilda Gama (Três Ilhas, Juiz de Fora – Minas
Gerais, Brasil), com a psicografia do livro de poesias "Elégias Douradas".
A autora do livro foi sua irmã Antonieta Gama, escritora e poetisa
desencarnada em 1901.
Alemanha
Carl Gustav Jung (encarnou em 1875 e desencarnou em 1961), publica o
livro "Transformações e Símbolos da Libido", em que começa a se afastar das
idéias de Freud. Jung abriu novos campos na Psicologia, criando a chamada
"Psicologia Analítica", onde a ênfase é dada a energia psíquica. Os fenômenos
psíquicos são considerados de natureza energética, os complexos são nós de
energia, os arquétipos são núcleos de energia e os símbolos são máquinas
transformadoras de energia. São criadas as noções de individuação (que pode
ser entendido como um processo natural de progresso psíquico do indivíduo) e
de sincronicidade (a ocorrência de eventos "casuais" em sincronicidade com as
necessidades psíquicas de evolução do indivíduo – no processo de
individuação). Do ponto de vista de Jung a religiosidade é um fenômeno natural
na psique humana e que sempre esteve presente, mesmo entre as tribos mais
primitivas e na sua psicologia analítica o elemento espiritual e os fenômenos
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mediúnicos, se não são abertamente postulados, são extensões naturais. O
trabalho deste cientista não só colocou a psicologia em dia com os conceitos
da física moderna, em contraste com a "visão" mecanicista de Freud, como a
colocou razoavelmente próxima das posições Espíritas.
Nas palavras de Jung (Memórias, Sonhos, Reflexões): "Posso facilmente
imaginar que já vivi em séculos anteriores e ao deparar com perguntas a que
ainda não posso responder, supor que me é necessário nascer novamente, por
não ter completado a tarefa que me foi imposta. Quando morrer meus atos me
seguirão. É pelo menos o que imagino".
1913
Genebra, Suiça
Realizado o Congresso Espírita de Genebra, presidido por Léon Denis.
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4
1914 – 1945 - Tempos de Comoções
A partir de 1914 até 1945 o mundo assiste a um desfile de guerras e
morticinios sem precedentes na história da humanidade. Novas armas e
tecnologias dão ao homem um poder de destruição nunca antes visto e que
causaria inveja ao próprio demônio, caso esta ficção teológica existisse.
A ciência, que tanto criticou a religião, mostrou que pode ser tão terrível
quanto as mais funestas criações da inquisição, as câmaras de gás e a bomba
atômica fariam um Torquemada horrorizar-se.
As grandes comoções morais desse período, previstas de há muito, foram
embates entre visões de mundo, de um lado o culto ao militarismo, ao regime
da força bruta, as sociedades fechadas no ódio e no exclusivismo, ao culto a
um passado sanguinário já superado, de outro novas estruturas sociais, mais
dinâmicas e abertas as liberdades do indivíduo e a uma forma nova de
relacionamento entre as nações.
A eclosão desses conflitos, talvez inevitáveis no processo de evolução de
um mundo onde o domínio do plano material excede de muito o autodomínio
moral, chacoalharam de tal modo a humanidade, que o homem do final do
século 20 surpreende-se ao ver como mudou e como se sente distante dos
seus irmãos do início do mesmo século.
Nesses anos em que o mal preponderou, queira Deus que pela última vez,
e viu-se uma parada nas frentes de progresso espiritual e moral da
humanidade. O Espiritismo sofreu grandemente na Europa, mas sobreviveu por
causa de seu vigor no Novo Mundo.
1914 - 1918
Saraievo, Sérvia
Primeira Guerra Mundial. O conflito, iniciado com o assassinato do herdeiro
ao trono austríaco em Saraievo, traria os horrores da guerra a uma escala
nunca vista antes. Pela primeira vez são empregados em larga escala o avião
militar, o tanque de guerra, o gás venenoso e o submarino, permitindo a
destruição maciça de vidas e bens materiais. Toda uma época de ouro da
civilização européia, a Belle Epoque, se encerra como consequência dessa
guerra. Suas cicatrizes mal curadas levaram ao surgimento do facismo, do
nazismo, do stalinismo e da Segunda Guerra Mundial.
1916
Minas Gerais, Brasil
O Espírito Victor Hugo começa a transmitir mensagens psicografadas
através da médium mineira Zilda Gama. Ao longo dos anos foram completados
oito romances desse autor: Do Calvário ao Infinito, Redenção, Dor Suprema,
Na Sombra e na Luz, Almas Crucificadas, Solar de Apólo, Na Seara Bendita,
Na Cruzada do Mestre.
1º de junho de 1917
Itália
O Santo Oficio pronuncia a "condenação definitiva" do Espiritismo,
proibindo aos católicos de participar, sob qualquer pretexto de reuniões
Espíritas.
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outubro de 1917
Rússia
Revolução Comunista na Rússia. Nasce a União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas, um estado baseado na ideologia de Karl Marx e no
materialismo histórico. Inicia o período de mais de 70 anos em que qualquer
crença na sobrevivência do espírito e na existência de Deus é um ato de
traição. Ser Espírita torna-se perigoso nessa sociedade.
1920
Barreiro, Portugal
Surge o jornal "O Espírita" como "órgão mensal de estudos psíquicos e
propaganda doutrinária, propriedade do Grupo Espírita Luz e Caridade, do
Barreiro", tendo por diretor António Xavier Govina e por editor J. M. Quintela
Paixão.
26 de julho de 1920
Rio de Janeiro, Brasil
Diversas pessoas são presas no Rio de Janeiro por participarem de uma
reunião espírita, acusadas com base em artigos do código penal contra o
curandeirismo. Cerca de um mês depois, em 20 de agosto, o juiz Galdino
Siqueira julga improcedente a denúncia e manda expedir a soltura dos réus.
16 de setembro de 1920
Rio de Janeiro, Brasil
O advogado António Evaristo de Moraes (encarnou em 1871 e
desencarnou em 1939), famoso por sua defesa dos fracos e dos pobres, tanto
nos tribunais como na imprensa, motivado pelos fatos ocorridos em 26 de julho
de 1920, escreve artigo de grande repercussão em que defende os que
"praticando a doutrina espiritista, procuram, com a melhor das intenções, acudir
as dores físicas e aos padecimentos morais de seus semelhantes".
7 de junho de 1923
Brasil
Publicada entrevista no "Jornal do Brasil" com o escritor Coelho Neto,
anteriormente intransigente adversário do Espiritismo, que converteu-se a
doutrina após ter participado, na extensão do escritório, da conversa ao
telefone entre sua netinha, desencarnada em tenra idade, e a mãe dela.
15 de fevereiro de 1925
São Paulo, Brasil
Cairbar Schutel lança em Matão, interior de São Paulo, a "Revista
Internacional de Espiritismo".
15 de Maio de 1925
Lisboa, Portugal
É realizado de 15 a 18 de Maio de 1925, no Ateneu Comercial de Lisboa, o
1º Congresso Português de Espiritismo.
1926
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Inglaterra
Arthur Conan Doyle, famoso mundialmente pelos livros de "Sherlock
Holmes", e figura de destaque no movimento neo-espiritualista inglês, publica o
livro "The History of Spiritualism". Até hoje uma das melhores obras sobre a
história do movimento iniciado pelo plano espiritual em Hydesville e que
prossegue em nossos dias. Nessa obra, cujo titulo foi traduzido
equivocadamente para o português como "História do Espiritismo", a
codificação de Allan Kardec é ainda apresentada em um plano secundário,
conforme o ponto de vista dos espiritualistas ingleses da época.
Minas Gerais, Brasil
Em reuniões realizadas no "Centro Espírita de Lavras", no extremo sul do
Estado de Minas Gerais, a médium Yvonne do Amaraal Pereira começa a
participar das reuniões, recebendo através de sua mediunidade mensagens de
espíritos desencarnados por suicídio. Através de sua mediunidade foram
transmitidas diversas obras, romances de fundo doutrinário e narrativas de
espíritos desencarnados, entre os quais não poderia se deixar de citar o
escritor português desencarnado Camilo Castelo Branco.
26 de Maio de 1926
Lisboa, Portugal
É fundada a Federação Espírita Portuguesa, FEP. Ainda em 1926 surge
"Revista de Espiritismo", órgão de divulgação da FEP.
28 de Maio de 1926
Portugal
Implantada em Portugal a ditadura militar, como titular da Pasta de
Finanças do novo regime está um professor de direito e político ligado ao
"centro católico", António de Oliveira Salazar (encarnou em 1889 e
desencarnou em 1970). Sua influência cada vez maior sobre o regime militar o
levaria a assumir em 1932 o cargo de Presidente do Conselho de Ministros e a
tornar-se o detentor efetivo do poder em Portugal. Seu regime, denominado
"Salazarista", somente seria derrubado após sua morte. Durante esse período
o Espiritismo sofre forte repressão, com a interdição dos direitos de reunião e
associação, extinção das sociedades e confisco de bens.
maio de 1927
Minas Gerais, Brasil
Primeira sessão espírita no lar dos Xavier, em Pedro Leopoldo – Minas
Gerais, que daria origem ao "Centro Espírita Luiz Gonzaga", presidido por José
Cândido Xavier, pai do médium Francisco Cândido Xavier (encarnou em 1910
e desencarnou em 2002).
3 de outubro de 1927
Brasil
Publicada pela FEB a tradução em Esperanto do livro "O Evangelho
segundo o Espiritismo" (La Evangelio Laü Espiritismo), traduzida do francês por
Ismael Gomes Braga.
1929
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Estados Unidos da América
Wladimir Zworikin, russo naturalizado norte-americano, apresenta o
primeiro sistema prático de TELEVISÃO completamente eletrônico. Já em 1932
começa a industrialização de transmissores e receptores. As transmissões
regulares foram iniciadas em 1936 por uma emissora de Nova Jérsei.
1930
Porto, Portugal
Surge a revista "Além", propriedade da Sociedade Portuense de
Investigações Psíquicas", tendo por diretor Manuel Cavaco, e por editor Cruz
Ferreira.
1931
Minas Gerais, Brasil
Pela primeira vez o espírito Emmanuel se apresenta ao médium Francisco
Cândido Xavier. Estava iniciando um trabalho conjunto que se estenderia até
os nossos dias, interrompido apenas pelo estado de saúde precário do
médium, decorrente de sua idade avançada.
6 de julho de 1932
Brasil
Publicado o livro "Parnaso de Além-Túmulo" por Francisco Cândido Xavier.
1933
Alemanha
Hitler assume o poder na Alemanha. Durante os anos do nazismo qualquer
manifestação de liberdade de pensamento, seja cultural, filosófica, científica ou
religiosa é duramente reprimida e erradicada. A divulgação e prática da
doutrina Espírita na Alemanha é praticamente impossível.
1934
Barcelona, Espanha
5º Congresso Internacional de Espiritismo - O movimento Espírita Espanhol
as vésperas da Guerra Civil Espanhola é um dos mais atuantes da Europa, sua
influência se estende a América Latina e serve de inspiração para o surgimento
dos grupos Espíritas locais. Amália Domingos Soler, Miguel Vives, Quíntín
Lopez, Colavida, Torres Solanot, Sellés Gosálves, Pellicer, entre outros,
servem de indicação de quanto o Espiritismo tinha progredido em terras
espanholas.
Deste congresso recorda-se também a brilhante atuação dos argentinos
Manuel Porteiro e Humberto Mariotti, destacando a posição revolucionária do
Espiritismo nos conflitos sociais.
Estados Unidos da América
Joseph Banks Rhine publica o resultado de suas pesquisas com os
"fenômenos paranormais" (nome adotado pela Parapsicologia para os
fenômenos mediúnicos), comprovando estatisticamente sua existência. As
pesquisas de Rhine colocaram a "percepção extrassensorial" (como a
Parapsicologia denomina a mediunidade) em evidência, chamando a atenção
da opinião pública. De grande curiosidade para o historiador do futuro será o
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fato da percepção extrassensorial ter se popularizado, tornando-se, por
exemplo, tema usado em enredos de filmes e telenovelas.
Inglaterra
A BBC de Londres transmite pela primeira vez um programa, de Ernest
Oaten, dedicado ao Espiritualismo Moderno.
12 de julho de 1936
São Paulo, Brasil
Fundada a "Federação Espírita do Estado de São Paulo", funcionando
provisoriamente na sede da "Associação Espírita São Pedro e São Paulo". A
partir de 1938 passou a ter sede própria na rua Maria Paula.
17 de julho de 1936 - 1º de abril de 1939
Espanha
Guerra Civil Espanhola, que termina com o estabelecimento do regime
Franquista. O Espiritismo foi, nos quase quarenta anos de Franquismo,
praticamente erradicado da Espanha.
Com o fechamento oficial dos grupos e o sacrifício de seus principais
dirigentes, alguns grupos, como a "Associación Catalana de Estudios Practicos
del Espiritismo" sobrevivem na clandestinidade.
No início da Guerra Civil a Espanha contava com cerca de duzentas
associações Espíritas legalizadas e atuando na divulgação da doutrina. A
"Federación Espírita Española", não só já estava constituída como era
acompanhada por diversas federações regionais.
19 de agosto de 1936 - 2 de maio de 1937
São Paulo, Brasil
"Conferências Radiofônicas" de Cairbar Schutel, pela Rádio Cultura de
Araraqüara, São Paulo - Brasil, o primeiro programa radiofônico nitidamente
espírita. Foram realizadas nesse período 15 conferências.
1937
Atenas, Grécia
Fundada a "Sociedade Metapsíquica Helênica", mais tarde denominada
"Sociedade Metapsíquica de Atenas". Entre seus fundadores se encontra o
criminalista grego e antigo professor da Universidade de Atenas, Panes
Yotopolos (encarnou em 1878 e desencarnou em 1965).
1º de março de 1937
Rio de Janeiro, Brasil
Fundado na FEB, por sugestão do Professor Ismael Gomes Braga, o
Departamento de Esperanto. Destinado a publicar obras doutrinárias na língua
internacional, esse departamento teve, e continua tendo, importante papel na
divulgação do Esperanto nos meios Espíritas brasileiros e na divulgação da
Doutrina Espírita através do Esperanto.
17 de outubro de 1937
Rio de Janeiro, Brasil
Federação Espírita Brasileira fechada por 72 horas por ordem policial. O
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Brasil vivia então o período do "Estado Novo", implantado em 1937 por Getulio
Vargas. Durante essa época vigoraram diversas portarias restringindo a
liberdade de opinião, sendo que algumas atingiram a liberdade de crença e
obrigaram os grupos Espíritas a obterem registro policial para seu
funcionamento. Essas portarias vigoraram até o final do Estado Novo em 1945.
1938
São Paulo, Brasil
Fundada em São Paulo, Brasil, por Pedro de Camargo (Vinícius, encarnou
em 1878 e desencarnou em 1966) e Thietre Diniz Cintra, a primeira escola
espírita para evangelização da infância e juventude. Vinícius foi educador e
escritor de grandes méritos, constando de sua bibliografia os livros Espíritas:
Na Seara do Mestre, Em Torno do Mestre, Nas Pegadas do Mestre, Na Escola
do Mestre e O Mestre na Educação.
Estados Unidos
Os físicos Albert Einstein e Leopold Infield escrevem o livro "A Evolução da
Física", onde se pode ler (Capítulo 3º - Campo e Relatividade, item Campo e
Matéria): "Matéria é onde a concentração de energia é grande, e campo onde a
concentração de energia é pequena. Mas se esse for o caso, então a diferença
entre matéria e energia é mais quantitativa do que qualitativa.
Não há sentido algum em se considerar matéria e energia como duas
qualidades muito diferentes uma da outra.".
1939
São Paulo, Brasil
A extinta "Rádio Educadora de São Paulo" (Brasil) leva ao ar diariamente o
"Programa Radiofônico Espírita" que tinha como um de seus diretores Pedro de
Camargo (Vinícius).
Roma, Itália
O regime fascista interrompe a publicação do periódico "Luce e Ombra",
que desde 1900, vinha sendo o principal órgão da pesquisa psíquica italiana. O
periódico só voltaria a ser publicado em 1946.
1939 - 1945
Europa
2ª Guerra Mundial. Na sequência dos prejuízos causados pelo Nazismo, a
destruição maciça levada a cabo nessa guerra causou o desaparecimento
quase completo do Espiritismo na Alemanha e a perda das obras Espíritas em
língua alemã. Também na Áustria ocorrem os mesmos efeitos sobre a
divulgação da doutrina Espírita.
1940
Guatemala
O Espiritismo, sob o nome de Heliosophia é estabelecido na Guatemala. A
designação surge da necessidade de ater-se as leis do País, que na época,
proibiam o uso do nome verdadeiro. Desde então, as "Escuelas Heliosóphicas",
protegidas sob essa designação, passaram a divulgar a doutrina de Allan
Kardec e atingem nos nossos dias o expressivo número de 250 grupos a nível
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nacional.
19 de janeiro de 1940
Minas Gerais, Brasil
O espírito Emmanuel transmite através do médium Francisco Cândido
Xavier mensagem endereçada a Ismael Gomes Braga, grande propagandista
da causa Esperantista, em que tece comentários a respeito da importância do
Esperanto e de seu papel nos planos da Espiritualidade maior. A mensagem de
Emmanuel teve grande repercussão, inclusive incentivando outros autores
espirituais a se manifestarem sobre o tema.
Merece ser destacado que na época em que a mensagem foi transmitida o
Esperanto parecia destinado ao fracasso.
A 2ª Guerra Mundial não só trazia enormes baixas ao combalido
movimento, que desde 1914, sofria reveses na Europa, como parecia
demonstrar a inutilidade dos esforços para uma aproximação entre os povos.
Grande número de Esperantistas, entre eles a viúva e os filhos do Dr.
Zamenhof, tombavam nos campos de extermínio nazistas; muitos outros eram
vítimas dos diversos regimes ditatoriais que dominavam o velho continente.
10 de abril de 1941
Rio de Janeiro, Brasil
A Federação Espírita Brasileira é obrigada, pela segunda vez, a fechar
suas portas por ordem policial.
1943-1968
Minas Gerais, Brasil
O espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido
Xavier, psicografa uma série de livros onde a vida no plano espiritual é
estudada, em diversas circunstâncias, através de sua experiência como médico
recém-desencarnado: Nosso Lar (1943), Os Mensageiros (1944), Missionários
da Luz (1945), Obreiros da Vida Eterna (1946), No Mundo Maior (1947),
Libertação (1949), Entre a Terra e o Céu (1954), Nos Domínios da
Mediunidade (1955), Ação e Reação (1957), Mecanismos da Mediunidade
(1960), E a Vida Continua (1968). Até então a ideia a respeito de como seria a
vida cotidiana no plano espiritual era bastante vaga.
janeiro de 1943
Rio de Janeiro, Brasil
Publicada pela FEB a tradução em Esperanto do "O Livro dos Espíritos" (La
Libro de la Spiritoj), traduzida do Francês pelo Professor L. C. Porto Carreiro
Neto (encarnou em 1895 e desencarnou em 1964). O Professor Porto Carreiro,
médium conhecido pelas poesias psicografadas diretamente em Esperanto
para a revista Reformador e pelo livro "Ciência Divina" do espírito Jaime Braga,
foi grande filólogo, lingüista e poeta, ao qual devemos diversas traduções de
obras de Allan Kardec e de Francisco Cândido Xavier para a língua
internacional.
Estados Unidos
Iniciado o projeto do primeiro computador eletrônico, ENIAC, projetado
especificamente para uso militar (cálculo de tabelas de balística). O ENIAC só
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ficaria operacional em 1946. A programação era feita por chaves e pela
colocação de fios em soquetes especiais.
julho de 1943
Rio de Janeiro, Brasil
Iniciada na revista Reformador a seção de versos doutrinários em
Esperanto. A seção foi criada sob orientação do plano Espiritual através da
mediunidade de Francisco Valdomiro Lorenz.
21 de dezembro de 1943 - 17 de março de 1946
São Paulo, Brasil
Monteiro Lobato (José Bento Monteiro Lobato, (encarnou em 1882 e
desencarnou em 1948), grande nome da literatura brasileira, realiza sessões
Espíritas em sua residência. As sessões, nas quais a médium era sua esposa
Dona Purezinha e realizadas com o método do copo (As pessoas sentadas ao
redor de uma mesa colocam dois dedos sobre um copo, que ao mover-se
marca as letras da mensagem), foram registradas pelo próprio Monteiro Lobato
e publicadas postumamente no livro 'Monteiro Lobato e o Espiritismo'. No
período de 1946 a 1947 chegaram inclusive a ser realizadas sessões na
Argentina, durante viagens do escritor para lá.
1944
Londres, Inglaterra
A médium de efeitos físicos Helen Duncan (encarnou em 1897 e
desencarnou em 1956), natural da cidade escocesa de Edinburgh, famosa
pelas sessões realizadas na Grã-Bretanha, durante os anos 30 e 40, em
centenas de grupos espiritualistas, é condenada pela justiça a cumprir pena na
prisão feminina de Holloway. A condenação baseou-se na lei contra a feitiçaria
datada de 1735 (Wtchcraft Act), sob a acusação de "exercer ou usar
conjuração, que através da participação de Helen Duncan, fariam com que
espíritos de pessoas mortas parecessem estar presentes" (to exercise ou use
human conjuration that through the agency of Helen Ducan spirits of deceased
dead persons should appear to be present). Aparentemente, por trás da injusta
condenação, que não deixou de contrariar até mesmo o Primeiro Ministro
Winston Churchill, estava a paranóia causada pelo período de guerra. Em
algumas das sessões realizadas pela médium, a pedido de parentes de
soldados mortos ou desaparecidos, foram narrados pelo espíritos eventos que
os órgãos do governo procuravam manter em sigilo (por exemplo, a
materialização de um marinheiro desencarnado no afundamento do navio
militar Barham, tragédia que só foi reconhecida oficialmente meses depois).
Brasil
A família de Humberto de Campos, autor brasileiro de grande prestígio (já
desencarnado na época), ingressa em juízo contra a Federação Espírita
Brasileira e o médium Francisco Cândido Xavier. A ação motivada pelos livros
psicografados por Humberto de através do médium, se arrasta durante anos
em todas as instâncias, ganhando imensa notoriedade e terminando com
ganho de causa para a FEB. Após esse famoso "Caso Humberto de Campos",
a pedido do autor espiritual, os seus novos livros passam a ser assinados como
Irmão X.
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Brasil
É publicado "Coisas D'Outro Mundo", livro espírita de autoria de Cornélio
Pires (encarnou em 1884 e desencarnou em 1958), contista, humorista,
radialista e cinegrafista brasileiro. Cornélio ainda tornaria a publicar outro livro
espírita em 1947, "Onde estás, oh Morte?", e após a sua desencarnação
continuaria seu trabalho literário através da psicografia de Francisco Cândido
Xavier.
Estados Unidos
Colocado em funcionamento pela IBM o primeiro computador, Harvard
Mark 1º, com projeto de 1939 (Aiken, de Harvard) baseado em relês.
10 de dezembro de 1944
Brasil
Fundada a "Cruzada dos Militares Espíritas" no Brasil.
1945
Europa
A nova realidade geopolítica, consequência da derrota do eixo pelos
aliados, colocou os países do leste Europeu sob domínio soviético, colocandoos portanto sob o jugo do materialismo marxista. Nesses países também
passou a ser, como na Rússia, perigoso dedicar-se ao Espiritismo.
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5
1946 – 1990 - Tempos de Incerteza
Com o término da Segunda Guerra mundial o mundo viu-se dividido entre
dois grandes blocos político-econômicos antagônicos, viu-se também na posse
de armas capazes de uma destruição maciça. Foram anos de incerteza, por um
lado os progressos eram inegáveis, as novas tecnologias transformando o
planeta em uma Aldeia Global, por outro, a perspectiva da destruição
instantânea em um inferno Dantesco.
Nesses anos o Espiritismo, consolidado no Novo Mundo, aos poucos
começa a recuperar-se na Europa. A influência da Doutrina Espírita na
sociedade, nas artes e na ciência, começa a produzir seus primeiros frutos. Se
do ponto de vista materialista o mundo parece não ter futuro, a doutrina traz em
contrapartida uma mensagem otimista, de que não estamos sós, de que somos
espíritos imortais em aprendizado, de que acima de tudo está Deus - e os
Espíritos como seus instrumentos - ajudando nossa humanidade em seu
progresso sempre ascendente.
27 de março de 1947
Sergipe, Brasil
Divaldo Pereira Franco (encarnou em 1927), médium e conferencista de
projeção internacional, profere sua primeira palestra na União Espírita
Sergipense, na cidade de Aracajú.
5 de junho de 1947
São Paulo, Brasil
Mais de quinhentas sociedades Espíritas, reunidas por ocasião do 1º
Congresso Espírita Estadual (1 a 5 de junho de 1947), criam a USE - União das
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Aderiram 173 centros da capital
e 378 do interior. Em 14 de julho de 1947 foi eleita a primeira diretoria da USE
e como ainda não tinha sede própria suas atividades iniciais foram realizadas
na sede da FEESP (rua Maria Paula).
3 de outubro de 1947
Buenos Aires, Argentina
Primeiro congresso Espírita Pan-Americano.
30 de junho de 1948
Estados Unidos
Anunciado em uma conferência para a imprensa, realizada nos laboratórios
da companhia "Bell Telephone", a invenção de um novo dispositivo
denominado "Transistor". Seus criadores Willian Sockley, John Bardeen e
Walter Brattain na realidade deram surgimento a uma nova tecnologia que
tornaria possível os rádios transistorizados, as modernas televisões de alta
definição, os telefones celulares, os microcomputadores pessoais, etc... Em
nossa vida cotidiana vivemos entre milhões de componentes descendentes do
dispositivo criado por eles, embutidos em todos os dispositivos eletrônicos que
nos cercam.
17 de janeiro de 1949
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São Paulo, Brasil
É criado o Instituto Espírita de Educação, com o objetivo de estabelecer
uma escola de diretrizes Espíritas para atuar no ensino primário e ginasial. O
projeto prossegue na criação em 1955 do Externato Hilário Ribeiro. A criação
do instituto contou entre outros com a participação do educador espírita
Vinícius.
29 de janeiro de 1949
São Paulo, Brasil
Fundado o "Centro Espírita Nosso Lar" - Casas "André Luiz", tendo como
objetivo principal a prática da caridade, tanto moral como espiritual e material,
através da Assistência Social e Médico-Social. Inspirada nas obras de André
Luiz, psicografadas pelo médium Francisco Cândido Xavier, essa instituição
notabilizou-se no atendimento as crianças excepcionais, sendo em nossos dias
um modelo para outras instituições do gênero.
5 de outubro de 1949
Rio de Janeiro, Brasil
Realizada na sede da Federação Espírita Brasileira (FEB), na rua Passos,
a conferência que ficou conhecida como "Pacto Aúreo", onde se discutiu a
unificação do movimento espírita brasileiro e foi criado o "Conselho Federativo
Nacional". O conselho foi criado com a finalidade de executar, desenvolver e
ampliar os planos da Organização Federativa. As sociedades que o compõe
são completamente independentes e seu objetivo é promover a união fraterna
das instituições Espíritas nacionais, dentro dos ensinamentos da Doutrina
Espírita. A influência do Pacto Aúreo na história da FEB e do movimento
espírita brasileiro sem dúvida alguma é imensa e medir-lhe a extensão é uma
importante questão que ainda necessita ser aprofundada pelos historiadores
Espíritas.
1951
Londres, Inglaterra
A lei de 1753, "Witchcraft Act", destinada a punir a pratica da feitiçaria e
utilizada diversas vezes contra os médiuns ingleses, entre eles a grande
médium de efeitos físicos Helen Ducan, é finalmente substituida por uma nova
regulamentação "The Fraudulent Medium Act".
1954
Londres, Inglaterra
O Parlamento Britânico reconhece oficialmente o "Espiritualismo"
(Spiritualism) como uma religião. O reconhecimento deu aos médiuns
britânicos a esperança de que o exercício legítimo da mediunidade deixaria de
ser caso policial.
Maio de 1954
Rio de Janeiro, Brasil
Primeira edição do livro "Memórias de um Suicida" de Camilo Castelo
Branco, psicografado sob o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho através da
médium Yvone A. Pereira. Este livro traz uma descrição do plano espiritual,
corroborando informações de André Luiz e outros espíritos, porém centralizada
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nas experiências pessoais do autor, suicida em sua última existência. Uma
obra prima da literatura mediúnica, este livro também surpreende ao citar em
seu capítulo final a importância dada no plano Espiritual ao estudo do
Esperanto.
Brasil
É publicado o livro "A Vida no Planeta Marte" de Ramatís, psicografado
pelo médium curitibano Hercílio Maes. A partir desse livro, o autor espiritual,
viria a publicar diversas outras obras. Ramatís, espírito ligado a grupos
iniciáticos Indus e Chineses, e que se identifica como espiritualista, teve grande
influência sobre vários Espíritas brasileiros.
De Ramatís (Mensagens do Astral, 1956), e não da Codificação Espírita, é
a idéia de que a virada do milênio seria marcada por grandes transformações
físicas no nosso orbe, gerando imensos cataclismas. Essas transformações
seriam provocadas pela aproximação de um planeta em fase evolutiva bem
mais primitiva que a nossa e que atuaria como um "astro higienizador", atraindo
os elementos espirituais que lhe tivessem afinidade.
Granada, Espanha
Fundada em Fuente Vaqueros a cooperativa do grupo espírita "Los
Pastoreros".
1956
Minas Gerais, Brasil
O espírito Dr. Fritz através do médium mineiro (nascido em Congonhas do
Campo, Minas Gerais - Brasil) José Pedro de Freitas, mais conhecido como
Arigó, inicia suas famosas curas espirituais. As cirurgias mediúnicas e os
fenômenos de cura, realizados através de Arigó, ganharam imensa notoriedade
e atraíram a atenção de pesquisadores e jornalistas de todo o mundo, dando
uma contribuição significativa a divulgação do Espiritismo.
Nottingham, Inglaterra
A polícia inglesa, agindo na presunção de desmascarar a médium Helen
Duncan, invade uma sessão mediúnica e - ignorando completamente o perigo
que isso pode representar para um médium - revistam-na procurando, sem
sucesso, máscaras ou outros sinais de fraude. A médium retirada bruscamente
do transe mediúnico passa mal e tem de ser levada imediatamente de volta a
seu lar na Escócia e posteriormente a um hospital. A grande médium
desencarna cinco semanas após a batida policial.
18 de abril de 1957
Brasil
1º Selo postal Espírita no mundo, lançado pelo Brasil em comemoração ao
centenário do Livro dos Espíritos
Brasil
Também em comemoração ao centenário é lançado no Brasil o primeiro
livro espírita em Braile, "O que é o Espiritismo" de Allan Kardec, pela
"Sociedade Pró-Livro Espírita em Braile".

48
1958
Minas Gerais, Brasil
Arigó é condenado pela Justiça do Estado de Minas Gerais, acusado de
prática de curandeirismo e indultado pelo então presidente do Brasil, Juscelino
Kubitschek de Oliveira.
São Paulo, Brasil Hernani Guimarães Andrade lança seu livro "Teoria
Corpuscular do Espírito", em que propõe um novo modelo em que procura unir
a Física moderna, a Biologia, a Psicologia e a ciência Espírita, na explicação
dos fenômenos mediúnicos. Na continuação da obra científica de Hernani
Guimarães, que também é o fundador do Instituto Brasileiro de Pesquisas
Psicobiofísicas, surgem os livros: Novos Rumos a Experimentação Espírita
(1960); Parapsicologia Experimental (1967); A Matéria Psi (1970 - Tese, 1972 Livro), Morte, Renascimento, Evolução: Uma Biologia Transcendental (1983);
Espírito, Perispírito e Alma: Ensaio sobre o Modelo Organizador Biológico
(1984); Psi Qüântico (1986).
12 de junho de 1959
Estocolmo, Suécia
Nasce a TCI com a gravação acidental de vozes espirituais por Friedrich
Jugerson. O fenômeno foi inicialmente denominado de "Electronic Voice
Phenomenon" (EVP).
25 de janeiro de 1960
São Paulo, Brasil
Lançada a "Pedra Fundamental" da "Casa Transitória Fabiano de Cristo",
esta instituição criada por José Gonçalves Pereira (encarnou em 1906 e
desencarnou em 1989), corresponde ao departamento de assistência social da
Federação Espírita de São Paulo. Dedicada ao auxílio a gestantes carentes,
dentro da filosofia de "amparar a criança, reajustando-lhe a família", a Casa
Transitória tornou-se modelo de atuação da Doutrina Espírita na área de
assistência social.
12 de abril de 1961
Rússia
Yuri Gagarin, a bordo da nave espacial Vostok, torna-se o primeiro homem
a viajar no espaço em uma órbita ao redor da terra.
1962
Argentina
Divaldo Pereira Franco realiza sua primeira viagem de divulgação espírita
no exterior. A convite da Federação Espírita Juvenil Argentina, visita Buenos
Aires, Mar del Plata e Córdoba, proferindo diversas conferências.
outubro de 1962
Cuba
Crise dos mísseis de Cuba, que se pode considerar como o apogeu da
Guerra Fria. A União Soviética, apoiando o novo regime comunista liderado por
Fidel Castro, instala mísseis nucleares em território cubano. A tensão sob a
níveis inéditos, o acordo que encerrou a crise somente foi feito após ambos os
lados, a União Soviética e os Estados Unidos, terem chegado ao ponto máximo
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de prontidão militar.
1964
Rio de Janeiro, Brasil
Publicada pela FEB a tradução em Esperanto do "O Livro dos Médiuns" (La
Libro de la Mediumoj), traduzida do Francês pelo Professor L. C. Porto Carreira
Neto e por Ismael Gomes Braga.
Estocolmo, Suécia
Jurgenson relata suas experiências com a gravação eletrônica das vozes
de espíritos, EVP, no livro "Vozes do Universo" (lançado no Brasil com o título
"Telefone para o Além"). É esse livro que começa a grande divulgação da TCI.
5 de maio de 1964
Salvador, Bahia
Publicado o primeiro livro psicografado por Divaldo Pereira Franco ("Messe
de Amor", pelo Espírito Joana de Ângelis")
18 de novembro de 1964
Minas Gerais, Brasil
O médium mineiro Arigó é novamente acusado de curandeirismo e numa
sentença cheia de ambivalências, condenado pela Justiça do Estado de Minas
Gerais, Brasil, a um ano e quatro meses de detenção. Na própria sentença
condenatória o juiz declara "Cerca de dois milhões de enfermos já foram
atendidos por Arigó, nestes últimos doze anos". Nenhum desses dois milhões
recorreu a justiça para processá-lo, pois foram todos beneficiados pelas
operações espirituais do Dr. Fritz.
1965
Estocolmo, Suécia
O psicólogo e filósofo Konstantin Raudive visita Jurgenson e certifica-se da
autenticidade dos fenômenos de EVP. A partir daí também passa a fazer
experiências com o fenômeno, chegando em 1968 a publicar o resultado de
suas pesquisas com mais de setenta e duas mil vozes (no livro "O inaudível
torna-se audível").
6 de abril de 1965
Cabo Kennedy, Estados Unidos
Lançado o primeiro satélite de comunicação para uso comercial, "Early
Bird".
22 de maio de 1965
Washington, Estados Unidos da América
Chegam a Washington os médiuns brasileiros Francisco Cândido Xavier e
Waldo Vieira, em viagem de divulgação do Espiritismo. Nesta cidade além de
visitar o grupo espiritualista "The Church of Two Worlds" dirigido pelo médium
Gordon Burroughs, colaboraram na fundação do centro espírita "Christian Spirit
Center" na casa do casal Salim Salomão Haddad e sua mulher Phillis. A
grande importância da viagem residiu no fato de divulgar a obra de Allan
Kardec, praticamente desconhecida dos espiritualistas norte-americanos. No
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livro "Entre Irmãos de Outras Terras" (FEB) foram publicadas as mensagens
psicografadas durante essa viagem.
10 de julho de 1967
Portugal, Europa
Divaldo Pereira Franco realiza sua primeira viagem de divulgação espírita
na Europa.
Apesar da severidade das leis que vigoravam no regime Salazarista,
Divaldo proferiu diversas conferências públicas em solo português. A primeira
foi proferida na Casa da Comarca de Arganil, à Rua da Fé, em Lisboa.
Na mesma viagem Divaldo também foi a Madrid, Espanha, onde por
indicação de um espírito, Ramony Cajal, localizou a terapeuta Dolores Paz y
Perez que o colocou em contato com os Espíritas espanhóis. Na época os
Espíritas só podiam reunir-se na clandestinidade devido ao regime Franquista
.
15 de novembro de 1967
Cidade do Cabo, África do Sul
O Dr. Christiaan Barnard faz o primeiro transplante bem sucedido de
coração.
1968
Suiça
O padre Leo Schmid inicia suas pesquisas com o fenômeno das vozes
espirituais gravadas eletronicamente (EVP), cujos resultados positivos foram
publicados em 1976 no livro "Quando os Mortos Falam".
31 de março de 1968
São Paulo, Brasil
Fundada por iniciativa do Dr. Luiz Monteiro de Barros a "Associação Médico
Espírita" (AME) que, entre outras finalidades, passou a atuar decisivamente na
área de pesquisa científica e a promover seminários e congressos de grande
importância. Como seu primeiro presidente, até 1980, contou com a presença
de um dos mais eminentes radiologistas do estado, o Dr. Antonio Ferreira Filho.
A partir da criação da AME-SP, e seguindo seu exemplo, foram criadas
Associações Médico-Espíritas em outros estados brasileiros.
1969
Brasil
É lançado o centésimo livro psicografado por Francisco Cândido Xavier.
Estados Unidos da América
A INTERNET começa a surgir: O Departamento de defesa dos Estados
Unidos inicia o desenvolvimento de uma rede de comunicações
descentralizada que pudesse sobreviver a um primeiro ataque nuclear inimigo
(ARPANET).
20 de julho de 1969
Mar da Tranqüilidade, Lua
O astronauta americano Neil Armstrong, 38 anos, é o primeiro homem a
pisar na lua, nas suas palavras: "Este é um pequeno passo para o homem, um
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gigantesco salto para a humanidade". A transmissão do evento, feita ao vivo
(23 horas e 56 minutos, horário de Brasília), foi vista por cerca de 600 milhões
de telespectadores em diversos países.
1970
Espanha
Novamente na Espanha, Divaldo Pereira Franco contacta com um número
maior de adeptos do Espiritismo, que ainda permaneciam na clandestinidade.
Após essa viagem começa o restabelecimento do movimento espírita em solo
espanhol, que culminaria com a permissão oficial do governo para o
funcionamento da entidade federativa espanhola.
1971
África
Primeira viagem de Divaldo Pereira Franco à África. Realiza uma série de
conferências em diversas cidades de Moçambique e Angola. Após essa
viagem, Divaldo retornaria outras vezes ao continente africano, inclusive a
África do Sul e auxiliaria na fundação de diversas instituições Espíritas locais.
Orihuela, Espanha
José Aniorte, espanhol residente até então no Brasil, retorna a seu país de
origem e começa a divulgar o Espiritismo através da distribuição gratuíta de
livros Espíritas. Seu trabalho, que continua até os dias de hoje no grupo
espírita "La Luz del Camino" de Orihuela, resultou na distribuição de milhares
de livros e ajudou o renascimento do movimento espírita em terras espanholas.
Sob seu patrocínio também é impresso o livro "La Luz del Porvenir", uma
coletânea de artigos de Amalia Domingo Soler, publicados originalmente no
periódico "La Luz del Porvernir", para distribuição gratuita.
Kyoto-hu, Japão
É publicada a edição em japonês de "O Livro dos Espíritos" pela editora
Tenseisha K. K. de Kameoka, Kyoto-hu, Japão. A tradução para o japonês foi
feita pelo professor Yoshimi Umeda a partir da versão em Esperanto do
professor L. C. Porto Carreiro Neto L. K., editada pela FEB.
Estados Unidos
A empresa americana INTEL produz o primeiro microprocessador de uso
geral, o projeto desenvolvido para uma firma de calculadoras japonesa não foi
utilizado pelo cliente e acabou sendo comercializado pela própria fabricante
com o nome de 4004. Esse foi o início da revolução tecnológica que colocaria
sistemas programáveis até mesmo em eletrodomésticos.
28 de julho de 1971
São Paulo, Brasil
Francisco Cândido Xavier é entrevistado no programa "Pinga-Fogo" da TV
Tupi de São Paulo. Nesse programa, considerado um dos mais demolidores
programas de entrevistas da televisão na época, diante de 5 entrevistadores, e
uma platéia de quinhentas pessoas, o médium respondeu perguntas vindas de
todos os lados por duas oras e quarenta e cinco minutos. O programa superou
todas as expectativas, sendo a pedidos dos telespectadores reprisado três
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vezes nas semanas seguintes.
12 de dezembro de 1971
São Paulo, Brasil
Novamente Francisco Cândido Xavier é entrevistado pelo programa "PingaFogo" da TV Tupi de São Paulo. Desta vez no auditório, com capacidade para
quinhentas pessoas, estão oitocentas. A entrevista, que durou cinco horas, foi
transmitida por um pool de quatro emissoras em rede nacional, com
encomendas de videoteipes por outras 14 redes de televisão.
18 de novembro de 1972
São Paulo, Brasil
Pela primeira vez em sua história, a Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo facultou a seus alunos uma aula sobre Espiritismo. A conferência
proferida pelo Professor José Herculano Pires (encarnou em 1915 e
desencarnou em 1979) foi parte de um curso sobre problemas filosóficos e
teológicos do homem moderno, organizado pelo Professor Padre Marcos
Masetto.
abril de 1974
Estados Unidos
A empresa americana INTEL lança o microprocessador 8080, o primeiro
microprocessador largamente utilizado, sendo inclusive utilizado no primeiro
microcomputador pessoal de sucesso (MTSI Altair) lançado no ano seguinte. O
impacto histórico do 8080 ainda está por ser avaliado, mas graças a ele, o uso
dos microprocessadores provou ser extremamente flexível, tornando possivel o
desenvolvimento dos mais diversos projetos.
25 de abril de 1974
Portugal
Com o fim do regime salazarista e a liberdade restaurada, os Espíritas
portugueses recomeçam da estaca zero, reorganizam a Federação Espírita
Portuguesa e as diversas associações.
1975
Barcelona, Espanha
Divaldo Pereira Franco profere em Barcelona a primeira conferência
espírita pública desde que foi estabelecido o regime Franquista, ensejando que
os Espíritas viessem a público e retornassem ao contato doutrinário.
Estados Unidos da América
A psicóloga norte-americana Edith Fiore repara que alguns de seus
pacientes, quando sujeitos a hipnose, recordam traumas ocorridos em vidas
anteriores. Começa a surgir na psicologia a "Terapia de Vidas Passadas".
São Paulo, Brasil
A extinta Rede Tupi de São Paulo, Brasil, apresenta a novela "A Viagem"
de Ivani Ribeiro, baseada na obra "E a Vida Continua..." de André Luiz,
psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. A novela, que tinha como
atriz principal Eva Wilma, foi um dos grandes sucessos de audiência da Rede
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Tupi. Sua produção contou com a assessoria do Professor José Herculano
Pires e foi considerada pelos Espíritas bastante fiel as idéias expressas na obra
original.
Estados Unidos
O microcomputador MTSI Altair, vendido como um kit de montagem e
baseado no microprocessador 8080 é o "primeiro computador pessoal" de
sucesso, vendendo em um ano duas mil unidades (mais que qualquer outro
computador antes dele). Como linguagem eram oferecidas duas versões do
BASIC (de 4Kb e de 8Kb).
1º de julho de 1975
São Paulo, Brasil
Fundado pelo "Núcleo Espírita Caminheiros do Bem" o "Jornal Espírita" de
publicação mensal.
novembro de 1975
Espanha
Com a desencarnação do general Francisco Franco e a coroação do Rei
Juan Carlos se encerra o período do regime franquista e a Espanha começa a
retornar para a democracia.
1976
França
"La Revue Spirite" sob a direção do Sr. André Dumas é fechada para que,
fundida com uma outra revista, Survie, surgisse a revista "Renaitre 2000".
O movimento espírita francês passa por uma crise, incluindo a retirada das
identificações "Spirite" e "Spiritisme" dos seus órgãos oficiais e o final da
"Maison des Spirites".
Brasília, Brasil
Fundação da Associação Brasileira dos Jornalistas Espíritas (ABRAJEE.)
janeiro de 1976
Brasil
Lançado o livro bilíngüe "O Esperanto como Revelação - Esperanto Kiel
Revelacio" de autoria do espírito Francisco Valdomiro Lorenz (encarnou 1872 e
desencarnou em 1957) através do médium Francisco Cândido Xavier. Esse
livro é um importante depoimento em favor da língua internacional e de seu
papel nos planos da Espiritualidade Maior para o progresso da nossa
humanidade.
1977
Brasil
A Federação Espírita Brasileira manifesta-se oficialmente interessada em
assumir a responsabilidade integral pelo título e pela manutenção da "La Revue
Spirite", assegurando-lhe a sobrevivência e a continuidade. A proposta da FEB
não foi aceita pela "Union des Sociétés Francophones pour l'Investigation
Psychiques et l'Estude de la Surveiance", detentora dos direitos sobre a revista.
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França
Um grupo de Espíritas franceses, preocupados com o rumo tomado pelo
movimento na França, separa-se da "Union des Sociétés Francophones pour
l'Investigation Psychiques et l'Estude de la Surveiance" e funda a "Union Spirite
Française et Francophone" (USFF).
Genebra, Suiça
Divaldo Pereira Franco visita pela primeira vez Genebra, na Suíça, e
profere uma conferência na Universidade local, na aula de psicologia.
São Francisco, Estados Unidos
Lançado na "First West Coast Computer Faire" pela empresa APPLE,
criada por Steve Jobs, o microcomputador Apple 2º. Com ele o uso do
computador pessoal se estende de forma irreversível. Nas firmas, na escola,
em casa, enfim para o trabalho e o lazer, por toda a parte se começam a
utilizar os computadores pessoais.
4 de dezembro de 1977
Rio de Janeiro, Brasil
Por iniciativa de Francisco Thiesen, então presidente da FEB, inicia-se o
programa radiofônico "Espiritismo, Esperanto, Evangelho", transmitido até os
dias de hoje pela Rádio Rio de Janeiro (1400 quilohertz.)
6 de dezembro de 1978
Espanha
Aprovada em referendo popular a nova constituição espanhola que encerra
definitivamente com um período de sua história. Na forma de uma monarquia
constitucional a Espanha é novamente um país democrático. Pela nova
constituição terminam também as discriminações jurídicas contra os não
católicos.
1979
Brasil
Através do filme "Joelma, 23º Andar" é levada aos cinemas a história de
uma das vítimas do incêndio do edifício Joelma, tragédia que em fevereiro de
1974 provocou a morte de mais de duzentas pessoas e traumatizou a cidade
de São Paulo. A história de fundo espiritualista só foi transformada em filme
após a autorização da própria vítima através da mediunidade de Francisco
Cândido Xavier. O enredo gira em torno de uma jovem espírita, no filme com o
nome Lucimar, que teve através de sonhos a premonição de sua morte no
incêndio de um grande edifício, premonição que se realizou naquele trágico
fevereiro de 1974. O roteiro do filme foi baseado no livro "Somos Seis"
psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria de seis espíritos
desencarnados no Joelma. Sob produção de Sebastião de Souza Lima, o filme
teve no papel da protagonista principal a atriz Beth Goulart.
junho de 1979
Japão
O esboço biográfico "Quem é Divaldo Pereira Franco", de autoria de
Herminio C. Miranda e Ely Donato é publicado em japonês na revista
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espiritualista Psychical Research and Spiritualism. O texto foi traduzido da
versão em Esperanto feita em 1978 por Benedicto Silva para a revista
esperantista japonesa OOMOTO.
19 de novembro de 1980
São Paulo, Brasil
É fundada no recinto da cadeia pública de São Roque, estado de São
Paulo, a Biblioteca Espírita "Luz da Verdade". A inauguração contou com a
presença de mais de 100 pessoas, incluindo representantes de entidades
religiosas e filantrópicas de São Roque, bem como autoridades públicas.
29 de janeiro de 1981
Rio de Janeiro, Brasil
No auditório do Ministério da Educação e Cultura, MEC, é iniciado o "1º
Encontro e Mostra de Cinema Espírita". O encontro se estendeu até o dia 31 de
janeiro.
1982
São Paulo, Brasil
A editora EDICEL lança pela 1ª vez no Brasil a coleção completa das obras
de Allan Kardec, incluindo os 12 volumes da Revista Espírita do período em
que esteve sob sua direção. Os volumes da revista foram traduzidos para o
português por Julio de Abreu Filho e os livros por J. Herculano Pires. E Sylvia
Mele Pereira da Silva.
1983
Londres, Inglaterra
Criado por Janette Dunkan, inglesa naturalizada brasileira, o "Allan Kardec
Study Group". O grupo iniciado na residência de Janette e posteriormente
adquiriu sua sede própria, se reúne três vezes por semana para estudo da
Codificação Espírita. Segundo Janette: "Nas sessões públicas é obedecida
uma seguinte ordem: concentração, prece, palestra, seguindo-se a ministração
de passes e fluidoterapia".
14 de abril de 1984
Philadelphia, Estados Unidos da América
Fundada a "Allan Kardec Educational Society" com o projeto de publicar
traduções das obras de Kardec em inglês.
outubro de 1984
Estados Unidos da América
87 assinantes passaram a receber o periódico "Allan Kardec Newsletter".
13 de outubro de 1984
Madrid, Espanha
Durante o 2º Simpósio Regional de Espiritismo em Madrid é dada a notícia
da legalização da Federação Espírita Espanhola.
18 de abril de 1985
Suíça
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Fundado o primeiro centro espírita da Suíça, "Union Spirite de Gèneve
Vivre et Aimer", sob direção da Dra. Teresinha Rey, brasileira radicada na
Suíça.
19 de abril de 1985
Paris, França
Fundada em Paris a Federação Espírita Européia, sendo eleita a Dra.
Teresinha Rey presidente da comissão provisória.
maio de 1985
Suíça
Durante visita de Divaldo Pereira Franco a Suíça, foi lançado pela
Fundação Soleil a tradução em francês do seu livro "Grilhões Partidos"
(Sauvée de la Folie).
junho de 1985
Espanha
Em viagem de divulgação espírita pela Espanha, Divaldo Pereira Franco
profere conferências em Barcelona, Madrid, Jaén, Saragoza, Igualada e
Andaluzia.
julho de 1985
Águas Santas, Portugal
No último fim-de-semana de Julho de 1985 realizou-se em Águas Santas
(Maia/Porto/Portugal) o 1º Minicongresso de Juventude Espírita portuguesa,
sendo a designação mudada para Encontros Nacionais de Jovens Espíritas
desde o 2º ENJE.
8 de julho de 1987
Brasil
Ao atingir 60 anos de trabalho mediúnico ininterrupto em prol da Doutrina
Espírita, Francisco Cândido Xavier tem cerca de 300 livros psicografados.
São livros dos mais diversos assuntos e autores.
1988
Estados Unidos da América
Divaldo Pereira Franco profere conferência na ONU a convite do seu
departamento de parapsicologia.
1989
França
A "Union Spirite Française et Francophone" recupera na justiça o direito de
publicar "La Revue Spirite", publicando o primeiro número no 132º ano após
sua criação por Allan Kardec.
1990
Havana, Cuba
Iniciada a divulgação da Doutrina Espírita em terras cubanas com a visita
de Clovis Alves Portes - de Ipatinga, Minas Gerais, Brasil - como prêmio de um
concurso promovido pela Rádio Havana na ocasião do 75º Congresso
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Internacional de Esperanto. Em sua bagagem estavam cerca de 200 livros
Espíritas. A partir de então Clovis estabeleceu contato com pessoas
interessadas na doutrina, incentivando a criação de grupos de estudo do
"Evangelho no Lar". Seguiram-se outras visitas com a apresentação de
conferências sobre a Doutrina.
19 de maio de 1990
São Paulo, Brasil
O "Jornal Espírita", importante órgão da imprensa espírita paulista, é
transferido para a FEESP, sob responsabilidade do jornalista Paulo Alves de
Godoy e da Dra. Julia Nezu Oliveira.
3 de outubro de 1990
Alemanha
Unificação da Alemanha. Este acontecimento, de grande importância
histórica, marca o final da guerra fria e, de certo modo, encerra de vez com o
período da Segunda Guerra Mundial. Não só a Alemanha, ocupada e dividida
ao final da guerra, se vê em sua plena soberania como, com o fim de uma era
de conflito entre dois grandes blocos políticos, novamente o Leste Europeu
está em contato com o restante do mundo e aberto ao livre intercâmbio de
idéias.
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6
1991 – 1997 - Novos Tempos
Eis que termina a Guerra Fria e o mundo está no limiar de um novo milênio,
se por um lado muito se fez, por outro, uma humanidade nova precisa ser
construida. A Liberdade, a Igualdade e a Fraternidade, almejadas desde os
tempos da Revolução Francesa, ainda estão por implantar-se sobre a Terra, e
só podem ser definitivamente implantadas pela renovação moral do homem e
não por utopias políticas ou econômicas.
Nessa tarefa, e na construção desses novos tempos, está empenhada a
Doutrina Espírita, que atinge nova etapa, reestabelecendo-se na Europa e
propagando-se por novas terras.
O Espiritismo está em pleno vigor, se vêem por toda parte novos estudos,
novas aplicações, novos grupos. Enfim, se pode entrever que estamos no
começo de tempos brilhantes.
1991
Lima, Peru
Viagem a Lima, Peru, do médium brasileiro João Teixeira, que realiza curas
no "Estádio Nacional de Futebol" diante de 45 mil pessoas. Pela primeira vez
no Peru se fala em público sobre Espiritismo e mediunidade, isso apesar dos
fenômenos mediúnicos não serem desconhecidos da cultura Incaica. A
doutrina Espírita era portanto novidade neste país onde a inquisição foi abolida
apenas na metade do século 19 e os governos militares proibiam até 1980, por
receio de complôs, qualquer tipo de grupos filosóficos.
Mato Grosso, Brasil
Em fato inédito na história judiciária, João de Deus - Campo Grande, Mato
Grosso - foi inocentado duas vezes do crime de ter matado sua esposa. O
testemunho que o inocentou foi dado pela própria vítima através de carta
psicografada pelo médium de Uberaba. Além da imprensa nacional, o fato
chamou a atenção até de um jornal francês, Liberation, que publicou artigo a
respeito: "O prestígio de Chico Xavier desempenhou um papel decisivo, em um
país impregnado de Espiritismo em todos os níveis de sua pirâmide social." (Un
Témoignage d'outre-tombe sauve un accusé - Jean-Jacques Sevilla).
15 de outubro de 1992
Estados Unidos da América
Criado por Raul Franzolin, brasileiro então radicado nos EUA, o primeiro
grupo espírita na INTERNET (GEAE - Grupo de Estudos Avançados Espíritas).
novembro de 1992
Madrid, Espanha
Novamente a Espanha é sede de um Congresso Espírita Mundial. O
Espiritismo Espanhol está em nova etapa de crescimento e recuperando-se
dos estragos causados pelo Franquismo.
28 de novembro de 1992
Madrid, Espanha
Durante o Congresso Espírita Mundial é criado o Conselho Espírita
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Internacional, CEI.
Este conselho surgiu com o objetivo de congregar as associações
representativas dos movimentos nacionais, promovendo a união fraterna das
instituições Espíritas e a unificação do movimento espírita mundial.
1993
Peru
Primeiro grupo espírita no PERU (Centro Espirita San Ignacio de Loyola)
dirigido por Edgardo Carbajal.
10 de junho de 1993
Sankt Augustin, Alemanha
Criado o grupo espírita "Culto no lar Joanna de Ângelis". O grupo criado por
incentivo de Divaldo Pereira Franco no lar de Edson e Regina Schuman, sob
direção de Heine Seitert, passa a atuar na divulgação do Espiritismo na
Alemanha, com sessões públicas aos domingos, de 15 em 15 dias.
1994
São Paulo, Brasil
Criada a ABRAPE - Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas.
11 de abril de 1994
Brasil
A Rede Globo, a maior rede de televisão no Brasil, leva ao ar uma nova
versão da novela "A Viagem" de Ivani Ribeiro, baseada na obra "E a vida
continua..." de André Luiz, psicografada pelo médium Francisco Cândido
Xavier. Cristiane Torloni, António Fagundes, Miguel Fallabela entre outros,
viveram os personagens da obra que voltou a atingir recordes de audiência (58
pontos contra os 46 típicos da sua antecessora no horário das 19 horas - "Olho
por Olho").
Essa nova versão da novela, um tanto fantasiosa em relação a original,
permitiu mais uma vez verificar a boa aceitação das idéias Espíritas na
sociedade brasileira. Devido a esse fato a Rede Globo ocasionalmente volta a
utilizar temas Espíritas ou personagens Espíritas nas tramas de suas novelas.
Setembro de 1994
Campinas, Brasil
É criada na INTERNET uma lista de discussão sobre o "Espiritismo", por
iniciativa de Claudio Scriptori, sediada no servidor de listas “esquina-das-listas"
da Universidade de Campinas (UNICAMP). A lista não existe mais devido a
problemas operacionais da esquina-das-listas, que levaram a desativação dos
seus serviços.
8 de novembro de 1994
Portugal
2º Congresso Nacional de Espiritismo (8 a 10 de novembro de 1994). A
realização com grande êxito mostra que o movimento Espírita em Portugal não
só recuperou-se dos estragos causados pelo governo salazarista como
adquiriu grande dinamismo, inclusive sendo escolhido para sediar o 2º
Congresso Espírita Mundial em 1998.
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O Congresso teve grande impacto nos jornais diários, rádios e TV, inclusive
com entrevistas transmitidas ao vivo pelos telejornais. Teve impacto também
no próprio movimento Espírita, que se reviu como um todo nacional.
1995
Peru
É de destaque para o movimento espírita peruano a visita, em viagem de
divulgação do Espiritismo, de Alipio Gonzales, do grupo espírita "Mensaje
Fraternal" da Venezuela, e Domingo Perez, do "Grupo Hilarion" da
Argentina.
São Paulo, Brasil
A Universidade de São Paulo, USP, que representa um dos principais
centros de formação científica da América Latina, inicia o curso de pósgraduação lato-sensu em Psicobiofísica. O curso, baseado na Doutrina
Espírita, sob coordenação do médico Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, tem por
objetivos estudar a realidade do espírito.
Abril de 1995
Lisboa, Portugal
Lançada oficialmente a página do GEAE como uma ferramenta de apoio as
atividades do grupo de estudos, concentrando informações sobre o Espiritismo
e sua divulgação na Internet.
30 de abril aos 6 dias de maio de 1995
Bolívia
Divaldo Pereira Franco viaja pela primeira vez a Bolívia, que era o único
país de fala espanhola da América do Sul que ainda não tinha visitado. A
jornada de divulgação do Espiritismo se estendeu as cidades de Cochabamba,
La Paz e Santa Cruz de La Sierra. A viagem se deu a convite dos Espíritas
bolivianos: o casal Sandoval Macedo e Maria José; do brasileiro Marco Antônio
Cardoso; Enrique Ferioli e Roxana Zumaran Palma.
Logo ao início da viagem Divaldo foi entrevistado pelo canal 6, antena 2 de
televisão em programa levado ao ar em rede nacional. No decurso da viagem
visitou o "Centro de Estudos Espíritas Amália Domingos Soler" e proferiu
palestras em diversos locais.
20 de junho de 1995
São Paulo, Brasil
A Federação Espírita do Estado de São Paulo autoriza o GEAE a colocar
na Internet, em formato eletrônico, os livros editados por ela. O trabalho é
iniciado pelo "O Livro dos Espíritos".
17 de agosto de 1995
São Paulo, Brasil
É criada por Ademir L. Xavier Jr. a página do "Grupo de Estudos Espíritas
da UNICAMP" (UNICAMP: Universidade de Campinas, estado de São Paulo),
Spiritism to the World, contendo um acervo de imagens e textos (em português
e inglês), destacando-se os relacionados com os aspectos científicos do
Espiritismo.
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outubro de 1995
Florença, Itália
É anunciada a existência de um planeta fora do nosso sistema solar. A
descoberta, revelada durante uma reunião de astrônomos em Florença, foi feita
por astrônomos californianos e representou a primeira vez em que esse fato foi
comprovado cientificamente. O planeta, aproximadamente do tamanho de
Júpiter, gira em torno da estrela "51 Pegasus" na constelação de Pégaso.
25 de dezembro de 1995
Lisboa, Portugal
Está disponível pela Internet (GEAE), em formato HTML a tradução de
Herculano Pires de "O Livro dos Espíritos" (FEESP).
1996
Peru
Se inicia nova etapa do movimento espírita peruano, com a visita de
Divaldo Pereira Franco, que fortaleceu os laços de união entre os grupos
Espíritas criados desde 1993.
Arequipa, Peru Sai ao o primeiro programa radiofônico espírita do Peru,
"Uma hora con el Mas Alla", dirigido por Luis Hu Rivas.
INTERNET
É criado um canal de discussão on-line (IRC - INTERNET RELAY CHAT)
sobre Espiritismo.
1º de fevereiro de 1996
Lisboa, Portugal
Numa organização conjunta entre: Editora Lachâtre, Instituto de Difusão
Espírita - IDE, Casa Editora O Clarim e GEAE, é lançado o projeto "Entrevista
Eletrônica". Por meio das entrevistas eletrônicas, personalidades de destaque
no movimento Espírita, passaram a ser entrevistados via Internet.
15 de fevereiro de 1996
Lisboa, Portugal
A editora "O Clarim" passa a disponibilizar na INTERNET, através da
página do GEAE, edições da "Revista Internacional de Espiritismo".
3 de março de 1996
Salvador, Bahia
Entra no ar o programa "Espiritismo Via Satélite" por iniciativa da SEDA "Sociedade Espírita de Divulgação e Assistência" de Salvador - Bahia, Brasil.
Abril de 1996
Brasil
A Federação Espírita Brasileira (FEB) inicia seu PROJETO INTERNET com
sua página WWW, contendo a biografia de Allan Kardec e o "O Livro dos
Espíritos" em formato PDF (para ser lido com o programa ACROBAT). Nos
meses seguintes foram acrescentadas outras obras básicas da codificação nos
idiomas: português, francês, inglês e espanhol. Passa a estar disponível
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também a livraria virtual, permitindo a compra dos livros editados pela FEB via
INTERNET.
30 de abril de 1996
Lisboa, Portugal
"O Espiritismo em sua Expressão mais simples" (FEESP) está disponível
em formato HTML na Internet (GEAE).
19 de agosto de 1996
Estados Unidos
Os cientistas da NASA anunciam ter descoberto evidências de organismos
microscópicos fósseis em um meteorito retirado da Antártica. O meteorito
originado em Marte é a primeira evidência científica de vida extraterrestre.
14 e 15 de setembro de 1996
Berlim, Alemanha
Realizou-se o "1º Encontro Fraterno das Casas Espíritas da Alemanha".
Três grupos Espíritas marcaram presença : Grupo Espírita Allan Kardec
(Colônia), Grupo Espírita Joanna de Ângelis (Berlim) e o Grupo Berlinense de
Estudos e Divulgação da Doutrina Espírita - BSÖS - (Berlim). Os demais
grupos não puderam comparecer, mas externaram o seu apoio através de
vibrações amigas e votos de sucesso.
outubro de 1996
Brasil
Revista Heresis, revista interativa de Espiritismo, lançada na Internet pela
editora Lachâtre.
novembro de 1996
Bolívia
O conferencista brasileiro José Miguel Sardano, em viagem de divulgação
do espiritismo, realiza palestras em Cochabamba, Santa Cruz e La Paz.
Brasília, Brasil
Inaugurado o "Museu do Espiritismo", organizado sob a direção de Geraldo
Campetti Sobrinho nas instalações da Federação Espírita Brasileira, com um
acervo de documentos e fotos históricas, livros e peças raras.
30 de novembro de 1996
São Paulo, Brasil
Fundada em assembléia realizada na sede do "Instituto de Difusão
Espírita", em Araras, a "Associação de Editoras Espíritas", com o objetivo de
promover e divulgar o Livro Espírita, CD-ROM, Videocassete e outros meios
similares, bem como incentivar e apoiar a expansão dos locais de divulgação
das obras espíritas, o respeito aos princípios éticos e aos direitos autorais.
Como participantes estavam representantes das principais editoras Espíritas
brasileiras.
1997
Cuba
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Realizado o primeiro simpósio Espírita em terras cubanas, o "1º Simpósio
para a Formação de Dirigentes Espíritas". O Espiritismo em Cuba, apesar das
diversas dificuldades, na ocasião conta com cerca de 20 grupos (grupos de
"Evangelho no Lar").
janeiro de 1997
Peru
Inicia pela rede "Panamericana de Televisión" a transmissão da telenovela
"A Viagem" de Ivani Ribeiro na versão produzida em 1994. A novela foi
apresentada durante 7 meses com altos índices de audiência e mostrou pela
primeira vez um enredo "espírita" na televisão peruana.
fevereiro de 1997
Alemanha
Grupos Espíritas Alemães realizam grande esforço de pesquisa e
recuperação de obras Espíritas em língua alemã nas bibliotecas do país.
Procuram e encontram diversas obras traduzidas para o alemão no final do
século 19 e início do século 20, que sobreviveram aos horrores do nazismo e a
destruição da guerra.
Lisboa, Portugal
Criada a página WWW da Federação Espírita Portuguesa, também passam
a estar disponíveis artigos da "Revista de Espiritismo" (FEP).
São Paulo, Brasil
Criada a página WWW da editora "O Clarim" na INTERNET, também
passam a estar disponíveis artigos do jornal "O Clarim" e da "Revista
Internacional de Espiritismo".
Edinburgh, Escócia
O cientista Ian Wilmut anuncia o sucesso de sua experiência com a
clonagem de uma ovelha. O nascimento de Dolly, a ovelha "clone", causa
grande impacto nos meios científicos - que ainda discutem se a experiência foi
adequadamente conduzida - e no público em geral. No movimento espírita, a
experiência suscitou um proveitoso debate em torno dos limites da genética e
suas implicações no fenômeno da reencarnação.
27 de março de 1997
Bahia, Brasil
O médium Divaldo Pereira Franco é homenageado durante o Primeiro
Congresso Espírita de Sergipe (27 a 30 de março), em comemoração aos seus
50 anos de mediunidade. Divaldo Pereira Franco já psicografou 142 livros e
proferiu mais de oito mil e quinhentas palestras em 52 países.
abril de 1997
Peru
Boletim espírita Peruano-Boliviano ANDESPIRITA, dirigido por Luis Hu
Rivas. distribuido via INTERNET.
Peru
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Viagem de divulgação de Reynaldo Leite ao Peru, onde proferiu palestras
em Lima e Arequipa. Em paralelo com as palestras surgiu o quinto grupo
espírita no Peru, "Asociación Espírita Cristiana el Mensaje de Jesus" e o
movimento de união dos 5 centros, prevendo-se para 1998 o "1º Encuentro
Espirita" em Arequipa e a criação de uma Federação Espírita Peruana.
18 de abril de 1997
São Paulo, Brasil
Comemorado pela primeira vez o "Dia dos Espíritas", homenagem prestada
pela Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo a comunidade espírita.
O evento ocorrido por solicitação do deputado Alberto Calvo teve o objetivo
de "prestar uma homenagem a todos os Espíritas, principalmente aqueles que
têm dedicado toda uma vida ao Bem Comum, por intermédio de suas obras
filantrópicas.
São Paulo, Brasil
Inaugurado o Museu Espírita de São Paulo, do Instituto de Difusão Espírita
de São Paulo.
18 de maio de 1997
Brasil
Primeiro Simpósio Brasileiro de Psicologia e Espiritismo, organizado pela
Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas.
29 de maio de 1997
São Paulo, Brasil
Realizado o "Primeiro Congresso Nacional da Associação Médico-Espírita
do Brasil". O evento, que se realizou de 29 a 31 de maio no Centro de
Convenções do Anhembi, evidencia a abrangência nacional atingida pelas
Associações Médico-Espíritas, que desde a criação da primeira associação em
São Paulo, em 31 de março de 1968, tem se estendido por todo o país.
junho de 1997
Rio de Janeiro, Brasil
Dando continuidade a seu projeto de divulgação Espírita na Internet
(PROJETO INTERNET), a Federação Espírita Brasileira disponibiliza a
assinatura da versão eletrônica da revista REFORMADOR.
janeiro de 1998
Paris, França
Na comemoração do aniversário de 140 anos da "Revue Spirite", "Union
Spirite Francaise et Francophone" (USFF), publica em sua página na
INTERNET a versão original - em francês - dos dois primeiros números,
correspondentes a janeiro e fevereiro de 1858.
14 de fevereiro de 1998
Arequipa, Peru
Realizado nos dias 14 e 15 de fevereiro o "Primeiro Encontro Espírita
Peruano Boliviano", com a participação de conferencistas do Peru, Bolívia e
Brasil. O encontro, que contou com 40 participantes, entre eles representantes
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de 5 grupos Espíritas, foi para o movimento espírita local o marco de uma nova
era.
Fim

