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Saiba o que aconteceu antes de
1800...

Saiba o que aconteceu antes de
1800...

Uma das Reencarnações de Kardec
(1369 – 1415) Jonh Huss foi um reformador
tcheco. Fez seus estudos em Praga e formouse como bacharel em Artes e Teologia.
Por volta de 1400 experimentou uma crise
religiosa que o levou ao estudo do cristianismo.
Huss apoiava a reforma, sem entrar em
conflito com as autoridades eclesiásticas.
A 6 de fevereiro de 1415 é proclamada a
condenação de Jonh Huss e logo executada. E
assim, pereceu queimado aos 46 anos, quem
pregou contra a injustiça, a venalidade e a
insinceridade.
(O Reformador, pág. 29-30, maio 2000.)

Durante todo século XVIII, a França se ergueu
como o farol intelectual da civilização ocidental.
Para lá iam artistas, professores, filósofos e
cientistas. Apesar do esbanjamento e da
corrupção da corte, Paris, foi, desde muito
tempo, a capital européia mais atrativa para os
intelectuais do continente. Juntamente com a
Alemanha, sua maior rival, A França era quem
dirigia os rumos do intelecto humano, e foi com o
iluminismo que Paris passou a ser conhecida
como a “a Cidade Luz”, pois, depois de tanto
tempo à mercê dos ditames do clero e da
aristocracia, o homem era incentivado a ser
independente, a pensar com a própria cabeça.
“Todos os homens são iguais”, era o slogan do
Iluminismo, que nasceu e teve suas maiores
conseqüências em solo francês.

1800 - 1900
Aconteceu em 1804 na França...

1800 - 1900
Aconteceu em 1804 na França...

Em meio a um clima de mudanças e de
reconstrução de um novo mundo, onde vingava
por toda parte o romantismo, que nasceu em 03
de outubro de 1804, em plena era
napoleônica, na cidade de Lyon, Hippolite
Leon Denizard Rivail. Seus estudos foram
iniciados em Lyon, completado na Suíça sob a
direção de Pestalozzi.

Coroação de Napoleão como Imperador dos
franceses, com a presença do Papa Pio VII em 2
de dezembro.
Invasão de Napoleão na Europa

Aconteceu entre 1807 – 1808...

Aconteceu entre 1807 – 1808 em
Portugal e no Brasil...

Lyon, Hippolite Leon Denizard Rivail seus
estudos foram iniciados em Lyon, completado

A hesitação de D. João em cumprir as

na Suíça sob a direção de Pestalozzi.

determinações de Napoleão fez com que se
visse com o Exército francês praticamente às
suas costas. Sem saída, embarcou para o
Brasil com toda a família real e a Corte, cerca
de 10 mil pessoas da aristocracia, além de trazer
todo o Tesouro.

1822

1822

Joana Angélica tornou-se, assim, a primeira
mártir da grande luta que continuaria, até a
definitiva libertação da Bahia, no ano seguinte,
a 2 de julho, data efetiva da Independência da
Bahia.
Uma das reencarnações de Joanna de
Ângelis.

9 de Janeiro – D. Pedro I recusa-se a atender
convocação das Cortes de Lisboa para voltar à
Portugal. A data ficou conhecida como Dia do
Fico.
16 de Janeiro – D. Pedro I organiza um
ministério formado só por brasileiros, sob a
chefia de José Bonifácio.
19 de fevereiro - Insurreição pela
independência brasileira na Bahia. Morre a freira
Joana Angélica.
2 de setembro - Conselho de Estado, reunido
por José Bonifácio e pela Imperatriz Leopoldina,
recomenda a independência.
7 de setembro – O Brasil declara a
independência de Portugal “Independência
ou morte!”.

1826

1822 no Mundo...

Nasceu Andrew Jackson Davis nos Estados
Unidos da América, antes do fenômeno das
Irmãs Fox.

Nasceu Louis Pasteur dia 27 de dezembro
(1822 – 1895) foi um Cientista francês cujas
descobertas tiveram enorme importância na
história da Química e da Medicina. A ele se deve
a técnica conhecida como Pasteurização.
“Surpreendermos com algo é o primeiro
passo da mente até o descobrimento.”

Foto aos 21 anos

1844

1844... A comunicação a distância

E, na tarde de 6 de março de 1844, no USA,
com 15 anos, afirmou ter sido
inesperadamente envolvido por uma força que
o fez levitar e o teria conduzido em uma rápida
jornada, em um estado de semi-transe, de
Poughkeepsie até às montanhas Catskill, que
estavam a 60 Km de distância. Lá, Davis teria
se encontrado com dois anciões, que ele
identificou como sendo o filósofo e médico
grego Claúdio Galeno e o místico sueco
Emanuel Swedenborg, que lhe ministraram
conhecimentos em medicina e filosofia moral.
Essa experiência havia lhe possibilitado uma
grande iluminação intelectual.
Com apenas dezessete anos de idade,
começou a ditar um livro baseado nessas
revelações durante um período de quinze
meses. O conteúdo do livro tratava de diversos
assuntos de cunho espiritualista, que
incluíam os sete planos da existência, Saúde
mental e física, astronomia, física, química,
filosofia, política, dentre outros.
Andrew Jackson Davis faleceu em 1910, aos 84
anos de idade. Em seu caderno de notas, foi
encontrada a seguinte passagem, datada de 31
de março de 1848:
"Esta madrugada, um sopro quente passou
pela minha face e ouvi uma voz, suave e forte,
que me disse: 'Irmão, um bom trabalho foi
começado. Olha!, surgiu uma demonstração
vivente.' "
Davis ainda anotou: "Fiquei pensando o que
queria dizer aquela mensagem."

- Os primórdios dessa forma de comunicação
que, mais tarde, iria transformar-se no rádio têm
início no dia 24 de maio de 1844, quando
Samuel F. B. Morse envia a primeira mensagem
à distância --no caso foi à frase Que Deus seja
louvado -- através do telégrafo.
- Em 1850, o alemão Daniel Ruhmkoff inventa
um aparelho capaz de transformar baixa tensão
de uma pilha em alta tensão: surge o primeiro
emissor de ondas eletromagnéticas. Alguns
anos depois, em 1853, o físico australiano Julius
Wilheim Gintl prova ser possível enviar várias
mensagens simultaneamente por uma única
linha telegráfica.
- Aliás, neste mesmo ano de 1875 Alexander
Graham Bell inventa o transdutor magnético
--nada mais nada menos que o microfone, que
foi realmente personificado em 1877, com o
invento de Emile Berliner. Em paralelo, Thomas
A. Edison espanta a comunidade científica ao
registrar som em cilindros.
- Detalhe: a primeira gravação foi Mary had a
little lamb (tradicional quadrinha infantil
americana dos conhecidos Contos da Mamãe
Gansa, similar ao brasileiro Contos da
Carochinha).
- Em 1878 o mesmo Edson começa a trabalhar
no invento da lâmpada elétrica. Em 1879,
Hughes

1844
Nesta mesma data, na pequena cidade de
Hydesville, fenômenos que foram mais tarde
classificados como “poltergeist", começaram a
ocorrer na residência da família Fox.

1848
Inicialmente, após o episódio das irmãs Fox, de
Hydesville, a 31 de Março de 1848, em muitas
outras casas também começaram a ocorrer os
fenômenos das batidelas. A partir daí,
iniciaram-se as tentativas de comunicação com
os agentes invisíveis, passando-se mais tarde
ao emprego das mesas girantes. A novidade
espalhou-se pelo estado de Nova Iorque e dali
para quase toda a América do Norte.
Dentro de mais algum tempo, a Europa seria
tomada pela «febre das mesas girantes». A
coisa tornou-se uma moda. Em 1852, eram
comuns os convites para reuniões elegantes,
na Inglaterra, onde, após o chá, os convivas se
divertiam consultando as mesas girantes.

1848...Paz, Cultura, Invenções e
Progresso no Brasil
Segundo reinado de Pedro II
Contrastando com o período conturbado da
Regência, seu reinado foi de paz interna, uma
vez encerrada a Guerra dos Farrapos, que se
iniciara em 1835, e vencidas as Revoluções
Liberal de 1842, em São Paulo e Minas Gerais,
e Praiana, em 1848, em Pernambuco.
Introduziram-se novas invenções e apoiou-se a
cultura.
Durante seu reinado, foi aberta a primeira
estrada de rodagem, a União e Indústria; correu
a primeira locomotiva a vapor; foi instalado o
cabo submarino; inaugurado o telefone e
instituído o selo postal.

Dom Pedro II aos 12 anos de idade, 1838.
A mesa ensinou um novo procedimento mais
rápido. Sob suas indicações, se adaptou a uma
prancheta triangular três pés munidos de
rodinhas, e a um deles, se prendeu um lápis,
colocou-se o aparelho sobre uma folha de
papel, e o médium colocava as mãos sobre o
centro dessa pequena mesa. Via-se então o
lápis traçar letras, depois frases, e logo essa
prancheta escrevia com rapidez e dava
mensagens. Mais tarde ainda, se percebeu que
a prancheta era de fato inútil, e que seria
suficiente ao médium colocar sua mão com um
lápis sobre o papel, e o Espírito a fazia agir
automaticamente.
Ao lado das pessoas frívolas, que
passavam seu tempo com o interrogatório.

Dom Pedro II aos 24 anos de idade, 1850.

1854
Em 1854, se contava então mais de 3.000.000
de adeptos na América e uma dezena de
milhares de médiuns. Os adeptos se tornaram
igualmente numerosos na França, mas faltava
uma explicação verdadeira, teórica e prática, do
estranho fenômeno. É nesse momento que
Allan Kardec que se interessava havia trinta
anos pelos fenômenos ditos do magnetismo
animal, do hipnotismo e do sonambulismo, e
que não via nos novos fenômenos senão um
‘conto para dormir em pé’ assistiu a várias
sessões espíritas, a fim de estudar de perto
o fundamento dessas aparições. Longe de
ser um entusiasta dessas manifestações, e
absorvido por suas outras ocupações, estava a
ponto de os abandonar quando lhe remeteram
cinqüenta cadernos de comunicações diversas
recebidas durante cinco anos e lhe pediram que
as sintetizasse : assim nasceu o Livro dos
Espíritos( 1857).André Moreil escreveu que,
estudando pelo método positivista e
codificando o Espiritismo, Allan Kardec o salvou
do perigo de ser uma simples fantasia e
diversão de salão.

1854... No Brasil surge o Progresso
Inauguração da primeira ferrovia do Brasil em
Petrópolis, Rio de Janeiro no dia 30 de
abril.
O trem, ou comboio, puxado pela máquina a
vapor teve uma importância enorme nos
últimos duzentos anos da história da
humanidade.
O Barão de Mauá (depois visconde), foi o
responsável pela construção desta ferrovia
através da concessão dada pelo imperador D.
Pedro II, conhecida por Estrada de Ferro
Petrópolis ou Estrada de Ferro Mauá.

1859

1859

Comunicação de Swedenborg na sessão de
16 de setembro:
Meus bons amigos e crentes fiéis, desejei vir
para vos encorajar no caminho que seguis com
tanta coragem, relativamente à questão
Espírita. Vosso zelo é apreciado do nosso
mundo dos Espíritos: prossegui mas não vos
dissimuleis que obstáculos vos entravarão
ainda algum tempo; os detratores não vos
faltarão, mais do que não me faltaram. Eu
preguei o Espiritismo há um século, e tive
inimigos de todos os gêneros; tive também
adeptos fervorosos; isso sustentou a minha
coragem. Minha moral Espírita, e minha
doutrina, não deixam de ter grandes erros, que
hoje reconheço. Assim, as penas não são
eternas; eu o vejo: Deus é muito justo e muito
bom para punir eternamente a criatura que não

Darwin publica a obra que há-de tornar-se a
base fundamental do Evolucionismo "A Evolução
das Espécies Através da Seleção Natural"

tem bastante força para resistir às suas
paixões. É o que digo igualmente do mundo dos
Anjos, que se prega nos templos, não era
senão uma ilusão de meus sentidos: eu
acreditei vê-lo; estava de boa-fé e o disse; mas
eu me enganei. Vós estais, vós, num melhor
caminho, porque estais mais esclarecidos do
que se estava em minha época. Continuai, mas
sede prudentes para que os vossos inimigos
não tenham armas muito fortes. Vedes o
terreno que ganhais cada dia, coragem, pois!
porque o futuro vos está assegurado. O que vos
dá a força, é que falais em nome da razão.
Tendes perguntas a me dirigir? Eu vos
responderei. SWEDENBORG.
Revista Espírita - Novembro de 1859

1859... Estados Unidos da América

1865

1865... no Estados Unidos da América

1° Centro Espírita do Brasil - Grupo Familiar
de Espiritismo, instalado em 17 de setembro
de 1865, às 20h30m, por Luís Olímpio Teles
de Menezes, na cidade de Salvador, na
Bahia.
Em 1866, Luís Olímpio Teles de Menezes
publica o opúsculo "O Espiritismo - Introdução
ao Estudo da Doutrina Espírita", contendo
páginas extraídas e traduzidas de O Livro dos
Espíritos . Diante dos ataques expressos em
Pastoral de D. Manuel Joaquim da Silveira,
Arcebispo da Bahia e Primaz do Brasil, Luís
Olímpio escreve carta aberta em defesa do
Espiritismo, em que, conforme consta da obra
Espiritismo Básico, de Pedro Franco Barbosa,
ele afirma:
"O Espiritismo tem de passar por provas rudes,
e nelas Deus reconhecerá sua coragem, sua
firmeza e sua perseverança. Os que se
ausentam por um simples temor, ou por uma
decepção, assemelham-se a soldados que
somente são corajosos em tempo de paz, mas
que, ao primeiro tiro, abandonam as armas".

Não podemos esquecer que este dia 8 de
Março homenageia as operárias, as 129
operárias que no 8 de Março de 1859, nos
Estados Unidos da América, lutaram pela
redução diária do trabalho diário e por salários
iguais aos dos homens. Foram espezinhadas,
queimadas, espancadas, mas não desistiram e
ajudaram a criar movimentos que ainda hoje
subsistem entre nós.

A morte de Abraham Lincoln, Presidente USA,
na noite de 14 de abril de 1865 e abolição da
escravatura nos Estados Unidos.
Para ele os EUA representavam uma
experiência da capacidade de um povo para se
governar a si mesmo.
Em 22 de Setembro de 1862 publicou a
proclamação que concedia a liberdade aos
escravos dos estados confederados. Aos
olhos das outras nações, a libertação deu um
novo sentido à guerra, em 1 de Abril de 1865
terminava a guerra civil, e abriu caminho para
a abolição da escravatura em todo o país, em
1865.

1888- 1889 Espiritismo no Brasil...
O fato de maior significação nos anais do
espiritismo foi, sem dúvida, a adesão do
eminente político, médico e católico, Dr. Adolfo
Bezerra de Menezes Cavalcanti, que presidiu
a Federação nos anos de 1888-89. A união dos
espíritas, tão desejada por Bezerra de
Menezes, via-se prejudicada pela divergência
entre "místicos"e "científicos".
Após a Proclamação da República em 1889,
surge o novo Código Penal (1890) no qual o
ESPIRITISMO era enquadrado como "
transgressão à lei, em alguns de seus
dispositivos dúbios".

1889
No Brasil...
No dia 15/11 a Proclamação da República, o
Imperador D. Pedro II e se exila na França. Foi
com esse espírito "científico" e republicano que
a "mocidade militar" participou ativamente da
conspiração que levou ao fim da monarquia no
Brasil.
Nesse
processo,
esses
jovens
conseguiram atrair alguns oficiais não politizados
- como Benjamin Constant - e outros de perfil
mais troupier, como Deodoro. E, Marechal
Deodoro da Fonseca assume o governo
republicano no país.
www.cpdoc.fgv.br

Na França...
Por ocasião da Exposição Mundial de Paris,
Gustave Eiffel termina, em 1889, a construção
da famosa Torre.

Bezerra de Menezes

Benjamim Constant

1891,1895, 1897... Espiritismo no
Brasil
Finalmente, em 24 de fevereiro de 1891, a
Constituição Republicana, constituiu o Estado
leigo, sem os liames que o ligavam à Igreja
Católica. Como conseqüência o Espiritismo e
todas as religiões praticadas no Brasil, foram
favorecidas. Bezerra de Menezes assume a
presidência da Federação Espírita Brasileira,
é empossado em 3 de agosto de 1895.
Em 1897 são transferidos para a FEB os
direito autorais, para língua portuguesa, de
todas as obras de Kardec, fato de suma
importância para a difusão da Doutrina
Espírita no Brasil.

1893
É construída a primeira "carruagem sem
cavalos" pelos irmãos Charles e Frank Duryea,
nos EUA.

1900- 2000
1900
Congresso Espírita e Espiritualista
Internacional, o Congresso de 1900 aconteceu
em Paris, Leon Denis foi nomeado presidente.
O Espiritismo, dizia ele, “fornece o meio de nos
livrar da dúvida; ele mostra a evolução do
pensamento intuitivo, aparecendo a importância
de Ciência em sua plenitude, pois o meio de
atingir o conhecimento só pode ser obtido pela
ciência.”
11/04 - Desencarne de Bezerra de Menezes
24/12 – Nascimento de Yvone do Amaral
Pereira

1900- 2000
No Brasil...
Imigrantes europeus trazem as novas
tecnologias fotográficas para o país e
assim documentam a nossa história e as
mudanças das cidades brasileiras.

Há fotos da floresta da Tijuca, da praia de
Botafogo, do Jardim Botânico do Rio de
Janeiro, da ilha das Cobras, focadas nas
imagens urbanas de uma cidade que
começava a se expandir, num período
anterior à reurbanização empreendida pelo
prefeito Francisco Pereira Passos, no início
do século XX.

Fotografia da Baía da Guanabara de Marc
Ferrez – fotógrafo franco-brasileiro

1904

1904

O “Boston Journal” publica a notícia da
descoberta do esqueleto humano de Charles B.
Rosna na adega da casa onde viveu a família
Fox, comprovando 56 anos depois os
acontecimentos de Hydesville. O cronista João
do Rio (Paulo Barrreto) publica na Gazeta de
Notícias as reportagens “Religiões do Rio”,
dentre elas “O Espiritismo entre os Sinceros”. É
publicada em Nápoles a obra poética de 314
tercetos, psicografada pelo menino-médium
Héctor Bernardini, de dez anos de idade,
atribuída ao Espírito Dante Alighieri.

No Brasil... Oswaldo Cruz, convidado a
assumir a Direção Geral da Saúde Pública,
criou as Brigadas Mata Mosquitos, grupos de
funcionários do Serviço Sanitário que invadiam
as casas para desinfecção e extermínio dos
mosquitos transmissores da febre amarela.
Iniciou também a campanha de extermínio de
ratos considerados os principais transmissores
da peste bubônica, espalhando raticidas pela
cidade e mandando o povo recolher o lixo.
Revolta Popular – Revolta da Vacina: "Tiros,
gritaria, engarrafamento de trânsito, comércio
fechado, transporte público assaltado e
queimado, lampiões quebrados à pedradas,
destruição de fachadas dos edifícios públicos e
privados, árvores derrubadas: o povo do Rio de
Janeiro se revolta contra o projeto de vacinação
obrigatório proposto pelo sanitarista Oswaldo
Cruz" (Gazeta de Notícias, 14 de novembro de
1904). Ao reassumir o controle da situação, o
processo de vacinação foi reiniciado, tendo a
varíola, em pouco tempo sido erradicada da
capital.

1907
Eurípedes Barsanulfo funda em Sacramento,
Minas Gerais, o Colégio Allan Kardec. Na Itália,
em Turim, o Prof. Morselli publica Psicologia e
Espiritismo.

1907
No Brasil...
A febre amarela é erradicada no Rio de Janeiro
e Oswaldo Cruz e os demais cientistas de
Manguinhos recebem a medalha de ouro no
XIV Congresso Internacional de Higiene e
Demografia de Berlim, pelo trabalho de
saneamento na capital da República. O Instituto
Soroterápico Federal passa a se chamar
Instituto de Patologia Experimental de
Manguinhos.

Prof. Morselli

1910

1910

02/04 Nascimento de Francisco Cândido
Xavier, na cidade de Pedro Leopoldo, Minas
Gerais. Chico Xavier psicografou quatrocentos
e doze livros. Nunca admitiu ser o autor de
nenhuma dessas obras.
Ele disse: “Embora ninguém possa voltar atrás
e fazer um novo começo, qualquer um pode
começar agora e fazer um novo fim.”

27/08 Nascimento de Madre Teresa de Calcutá,
considerada a missionária do século XX,
concretizou o Projeto de apoiar e recuperar os
desprotegidos na Índia. Através da sua
congregação "Missionárias da Caridade", partiu
em direção à conquista de um mundo que
acabou rendido ao seu apelo de ajudar o mais
pobre dos pobres.Ela disse: “O senhor não
daria banho a um leproso nem por um milhão
de dólares? Eu também não. Só por Amor se
pode dar banho a um leproso.”

1911

1911

É inaugurada no Rio de Janeiro, na avenida
Passos, a sede da Federação Espírita Brasileira
( FEB), sob a presidência de Leopoldo Cirne.

E, Anália Franco funda em São Paulo,
Fundação da Associação Feminina Beneficente
e Instrutiva de São Paulo em1901, Criação do
Curso Noturno para Adultos em 1902, Anália
Franco cria a 1ª Banda do Brasil composta
somente de moças - posteriormente batizada
de Banda Femina "Regente Feijó"em 1910 e
em 1911 funda a “Colônia Regeneradora D.
Romualdo” e em 1912 publica “Habilitação à
Assistência das Sessões Práticas de
Espiritismo” - publicado em co-autoria com o
marido.

1914

1914

Nascimento de José Herculano Pires, defensor
da Doutrina Espírita. Combateu erros
doutrinários, principalmente os cometidos pelas
federações. Autor de 80 livros de Filosofia,
Ensaios, Histórias, Psicologia, Parapsicologia e
Espiritismo, vários de parceria com Chico
Xavier. É um dos autores mais críticos dentro
da Doutrina Espírita. Sua linha de pensamento
é forte e altamente racional, combatendo os
desvios e mistificações.

1927

1927

É fundado em Pedro Leopoldo o Centro Espírita
“Luiz Gonzaga”, sediado na casa José Cândido
Xavier.
Desencarna o filósofo Léon Denis.
Nasce na Bahia o médium Divaldo Pereira
Franco.

1930
Leopoldo Machado consagrou-se como legítimo

educador, ao inaugurar, a 21 de abril desse
ano, o Colégio Leopoldo, tradicional
estabelecimento de ensino, com a colaboração
de Marília sua esposa, de Leopoldina Barbosa,
sua irmã, e a do Almirante Paim Pamplona,
então presidente da Federação Espírita
Brasileira.

Estes elementos tornaram-se bases da
psicanálise. Freud, além de ter sido um
grande cientista e escritor (Prémio Goethe,
1930), possui o título, assim como Darwin e
Copérnico, de ter realizado uma revolução
no âmbito humano: a idéia de que somos
movidos pelo inconsciente.
No Brasil...
1930 – Getúlio Vargas assume o governo do
Brasil após a queda de Washington Luiz.

1937
A polícia política (DOPS) do Estado Novo fecha
por três dias a sede da FEB no Rio de Janeiro.
Desencarna o Dr. Dias da Cruz, ex-presidente
da FEB.

1938
Desencarna, em Matão, Cairbar de Souza
Schutel. Em São Paulo desencarna o Dr. Pedro
Lameira de Andrade. Chico Xavier psicografa À
Caminho da Luz e Brasil, Coração do Mundo,
Pátria do Evangelho, contendo importantes
revelações espirituais. A Revista norteamericana ”The Two Words” publica mensagem
do Espírito Cairbar Schutel através da médium
inglesa Mary Wood.

1940
Nasce, em Minas Gerais, Edson Arantes do
Nascimento, “Pelé”, Cidadão do Mundo e Atleta
do Século.
1941 – Entra no ar o primeiro programa de
notícias do rádio brasileiro, o Repórter Esso.
Patrocinado pela empresa americana Standard
Oil Company of Brazil (Esso), era o mais
importante noticioso do rádio. (ouça aqui
a inesquecível vinheta do jornal)

1943
Chico Xavier inicia a publicação da série “André
Luiz” com o livro Nosso Lar.

1945
O EUA explodem duas bombas atômicas no
Japão. Termina a II Guerra Mundial e começa a
“Guerra Fria”. Getúlio Vargas é deposto da
presidência do Brasil.

1946
A FEB lança a primeira edição de O Livro dos
Espíritos em esperanto.

1948
É assinada a Declaração Universal dos Direitos
do Homem e do Cidadão. O Embaixador do
Brasil na ONU, Oswaldo Aranha, dá o voto
decisivo para a criação do Estado de Israel.

É assassinado na Índia o Mahatma Gandhi.
1957 – Os soviéticos lançam no espaço o
satélite Sputinik.

1959
Chico Xavier instala seus trabalhos na cidade
de Uberaba. Júlio de Abreu Filho inicia a
publicação da “Revue Spirite”, traduzida em
português.

1962

1961

Instala-se no Rio de Janeiro o I Congresso de
Cegos Espíritas.
fundam em São Paulo o CVV - Centro de
Valorização da Vida.

É construído numa só noite, de 12 para 13 de
agosto, o Muro de Berlim.

1963
A União Soviética instala mísseis em Cuba e
gera uma crise internacional com risco de
guerra nuclear com os EUA.

1966
J. Herculano Pires e Sylvia Mele Pereira iniciam
novas traduções das obras de Allan Kardec.
O médium Peixotinho desencarna na cidade de
Campos.

1967
Martin Luther King se manifesta contra a Guerra
do Vietnã e prepara a Marcha dos Pobres.
Christian Barnard realiza na África do Sul o
primeiro transplante de coração.

1971 – Chico Xavier se apresenta no
Programa “Pinga-Fogo”, da TV Tupi, e bate
recorde nacional de audiência.
1972
Chico Xavier e J. Herculano Pires tornam-se a
principal atração da 2ª Bienal do Livro, em São
Paulo.

1975
Fim da Guerra do Vietnã. Os EUA saem
derrotados do conflito com um saldo de 46 mil
mortos. Bill Gates e Paul Allen fundam nos EUA
a Microsoft, uma das empresas que vão
revolucionar a tecnologia de informática. Nos
EUA, Edith Fiore inicia experiências
terapêuticas de vidas passadas.

1976
A TV Tupi leva ao ar a novela “A Viagem”, de
Ivani Ribeiro. Em Minas um grupo de
sacerdotes católicos faz campanha de boicote
contra a “diabólica” novela da TV Tupi, que
alcançaria 85% de audiência.

1977
Rachel de Queiroz torna-se a primeira mulher a
ingressar na Academia Brasileira de Letras.

1978
A TV Tupi leva ao ar a novela espírita de Ivani
Ribeiro, “O Profeta”. Nasce na Inglaterra o
primeiro bebê de proveta.

1979

1979

I COMEERJ

1983
É descoberto, no Instituto Pasteur da França, o
vírus da AIDS.

1991
Começa a Guerra do Golfo Pérsico. Essa
década será marcada também pela produção
de vários filmes de conteúdo espírita e que se
tornaram sucessos de bilheteria como “Ghost”,
com Woopie Goldberg; “Além da Eternidade”,
de Steven Spielberg; “Morrendo e Aprendendo”
e o “O Campo dos Sonhos”.

1992
Realiza-se no Rio de Janeiro a ECO- 92,
reunindo 114 chefes de Estado.

1995
Mini-sonda da NASA penetra a atmosfera do
planeta Júpiter. Desencarna no Rio de Janeiro
a autora de telenovelas Ivani Ribeiro (Cleyde
Alves Ferreira).

2000
Divaldo Pereira Franco representa a
comunidade espírita no Fórum de Líderes
Religiosos do Mundo, em Nova York. Editoras
espíritas ganham avenida exclusiva na 16ª
Bienal do Livro em São Paulo, cujas vendas
ultrapassam a 25 mil unidades. A USE promove
encontro de 11 entidades espíritas para a
elaboração de uma “Carta de Intenções de
Acordo de União pela Difusão da Doutrina
Espírita”. A revista Veja publica na edição de 26
de julho, matéria “À nossa moda”, afirmando
que a doutrina espírita só deu certo no Brasil e
que os fenômenos de Hydesville foram
fraudados.
historiaespiritismo.blogspot.com/2008/03/cron...
2002 – Em pesquisa popular feita no primeiro
semestre, pela Rede Globo – Minas e Telemar,
Chico Xavier foi escolhido “O Mineiro do
Século”. O seu mais famoso livro, Nosso Lar,
alcança a 50ª edição em português com 1,35
milhões de exemplares. O Brasil conquista no
Japão o título de Pentacampeão Mundial de
Futebol. No mesmo dia, 30 de junho, Chico
Xavier desencarna em Uberaba.

