
1 de Maio de 1.880 
Nascimento de 

Eurípedes Barsanulfo.

Na cidade de Sacramento – Minas Gerais. 
Educador, político e jornalista, além de destacar-se como médium. 

Conhecido como “Apóstolo da Caridade”. Incansável trabalhador da 
Seara Espírita. Fundou o Centro Espírita Esperança e Caridade, ao 

qual se dedicava intensamente. Receitista, auxiliou na cura de 
muitos, alimentou pessoas junto às obras sociais, além de possuir 

uma mediunidade que lhe permitia produzir vários fenômenos 
mediúnicos. Fundou o Colégio Allan Kardec em Sacramento, em 

1 de abril de 1907, o primeiro Colégio Espírita no Brasil. 
“O Universo é obra inteligentíssima, obra que transcende 

a mais genial inteligência humana”



01 de Maio de 1.897 

Nascimento de 

Américo Montagnini
Foi presidente da Associação Espírita São 

Pedro e São Paulo, e um dos fundadores da 
Federação Espírita do Estado de São Paulo.
Foi presidente da FEESP de 1939 até a data 

do seu desencarne em 1966.



02 de Maio de 1980
Desencarnação de Silvino Canuto de Abreu

Desde cedo vivenciou os fenômenos mediúnicos.
Senhor de vasta cultura, pesquisou em bibliotecas e arquivos do Brasil e da 

Europa. Ao longo de sua vida e de suas viagens ao exterior conseguiu 
amealhar livros e documentos raros, formando vasta biblioteca,

com mais de dez mil volumes, especializada em 
metapsíquica, parapsicologia e temas correlatos. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, quando as tropas alemãs 
invadiram a França, tornou-se depositário de alguns documentos 

históricos que estavam em poder da Sociedade que dirigia 
os destinos do Espiritismo naquele país.

Profundo conhecedor da História do Espiritismo, no Brasil e no mundo, teve publicados, na 
revista "Metapsíquica", vários artigos abordando eventos ocorridos no país até o ano de 

1895, detendo-se na atuação de Dr. Bezerra de Menezes.
Em 1953 deu início à publicação de uma série de artigos sob o título “O Livro dos Espíritos e 

sua tradição histórica e lendária”, que tiveram continuidade até 1954. 
Estes artigos foram reunidos e publicados em livro, com o mesmo título.



Nascimento de

Divaldo Pereira Franco
Na cidade de Feira de Santana, na Bahia.

“O Semeador de Estrelas”, como é chamado, dedica-se, 
desde a mocidade, à divulgação da Doutrina Espírita. 

Médium e orador excepcional, com milhares de palestras proferidas no Brasil e no 
exterior, inclusive na ONU. Psicografou mais de 250 livros de autoria de Espíritos 

diversos, inclusive da sua mentora espiritual, Joanna de Ângelis.
Fundador da Obra Assistencial Mansão do Caminho, em Salvador, na Bahia, onde fica o 
Centro Espírita Caminho da Redenção. Divaldo cuida de centenas de crianças órfãs, com 
creches e escolas, onde  crianças carentes do Bairro de Pau da Lima também têm acesso 

aos trabalhos assistenciais sob o seu comando, além de um Hospital Maternidade dentro 
do Complexo Mansão do Caminho.

“Na vida, somos todos semeadores...” (Divaldo)

05 de Maio de 1927



05 de Maio de 1964

É publicado o primeiro livro 
psicografado por 

Divaldo Pereira Franco,

Messe de Amor, 

do Espírito Joanna de Ângelis.



Nascimento de
Pedro de Camargo, “Vinícius”

Grande evangelizador da Doutrina Espírita, escreveu
vários livros, entre eles “Nas pegadas do Mestre”. 

07 de Maio de 1878.

Em 01.03.1944, juntamente com Edgard Armond e Marta 
Cajado de Oliveira lançou “O Semeador”, órgão oficial de 
divulgação da Federação Espírita do Estado de São Paulo. 

Introduziu na FEESP as “Tertúlias Evangélicas”, 
que superlotavam, todos os domingos, o Salão Bezerra de Menezes.

Por mais de 50 anos serviu ao movimento espírita brasileiro.
“A consciência religiosa importa em um modo de ser e 

não em um modo de crer.”



19 DE MAIO DE 1973

É conferido a

Francisco Cândido Xavier 
o título de 

Cidadão Paulistano.

O título foi recebido no 

Estádio do Pacaembu, em São Paulo. 

Na ocasião Chico Xavier proferiu discurso com 
revelações sobre a fundação de São Paulo.



21 de Maio de 1931

Desencarnação de 

Basílio Martins Peralva

Um dos iniciadores do movimento espírita 
em Sergipe, fundador do Grupo Espírita 

Humildade, e pai de 
José Martins Peralva Sobrinho.



22 de Maio de 1859

Nascimento de

Arthur Conan Doyle

Escritor, escreveu
“A História do Espiritismo”.

Também foi criador do famoso 
personagem, o detetive 

Sherlock Holmes.



22 de Maio de 1885
Desencarnação de
Victor Marie Hugo

Dramaturgo, poeta e estadista francês.
Espírita, escreveu,  em vida: “O Corcunda da Notre

Dame”, “Les Miserabiles”, dentre outros.
E vários livros através dos médiuns Zilda Gama e 
Divaldo Pereira Franco: “Árdua Ascensão”, “Na 

Sombra e na Luz”, “Do Abismo às Estrelas”, “Sublime 
Expiação”, dentre outros.

“Há pensamentos que são orações...” Victor Hugo.



23 de Maio de 1734

Nascimento de 

Franz Anton Mesmer
Médico austríaco criador da teoria do magnetismo 

animal conhecida pelo nome de mesmerismo. 

A sua obra foi decisiva para demonstrar a realidade 
da imposição das mãos como meio de alívio aos 
sofrimentos, tal como a utilizavam os primeiros 
cristãos antigamente e os espíritas atualmente.



28 de Maio de 1874

Nascimento de 

Manuel Justiniano de Freitas Quintão

Na cidade de Valença – Estado do Rio de 
Janeiro.

Ingressou na FEB em 1903, integrando-lhe o 
quadro social por 44 anos. 

Ali atuou como médium curador durante mais 
de meio século.



30 de Maio de 1431
Desencarnação de 

Joanna D’Arc

Aos 19 anos em Ruão, Alta Normandia.
Condenada à morte na fogueira.

Em 1456 foi considerada inocente pelo 
Papa Calisto III.

Foi Canonizada pelo Papa Bento XV em 
16.05.1920.

Sua história é contada em detalhes na obra 
“Joana D’Arc Médium”, de Léon Denis.




