


03 de Junho de 1925

Desencarnação de
Camille Flammarion

Astrônomo famoso em sua época, escritor espírita, 
colaborador de Kardec, tendo pronunciado 

emocionante discurso na ocasião do desencarne 
do codificador da Doutrina Espírita.

Obras: “Narrações do Infinito”, “Urânia”, “A 
Pluralidade dos Mundos Habitados”, etc.

“Não existe acaso. 
Todo fenômeno tem uma causa”.



03 de Junho de 1856

Nascimento de Florence Cook
Foi a primeira médium entre os médiuns ingleses a obter 

materializações integrais em plena luz, 
inclusive do Espírito de Katie King,

investigadas e comprovadas por William Crookes.
A Doutrina Espírita deve eterna gratidão à menina de 15 

anos, que, sacrificando sua juventude nos laboratórios dos 
sábios, prestou os mais relevantes serviços à comprovação 

científica da imortal obra de Allan Kardec.



05 de Junho de 1947

Fundação da USE-SP
União das Sociedades Espíritas do 

Estado de São Paulo. 



10 de Junho de 1854

É fundado em Nova York o jornal

“The Christian Spiritualist”.



10 de Junho de 1860

O Espírito de Verdade informa a Allan Kardec 
que ele não permaneceria muito tempo 

encarnado, apenas o bastante para concluir 
os trabalhos indispensáveis.

(Obras Póstumas – Segunda Parte 
Previsões Concernentes ao Espiritismo)



11 de Junho de 1941

É fundada a
Sociedade de Medicina e Espiritismo 

do Rio de Janeiro



13 de Junho de 1866

Nascimento de
Augusto Militão Pacheco

Médico homeopata e espírita brasileiro; 
participou da fundação da 

Federação Espírita do Estado de São Paulo, 
onde também exerceu a função de presidente.



14 de Junho de 1853

O Jornal do Comércio do 
Rio de Janeiro noticia o 

fenômeno das 
Mesas Girantes nos 

Estados Unidos e
Europa.



14 de Junho de 1894
Nascimento de Edgard Armond.

Exerceu a presidência do Conselho Deliberativo 
da Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde 

também criou a Escola de Aprendizes do Evangelho e 
iniciou a estruturação dos Cursos da Área de Ensino e das 

Assistências Espirituais Especializadas. 
Participou da criação da Aliança Espírita Evangélica e 

da USE - SP - União das Sociedades Espíritas do
Estado de São Paulo.

Autor de vários livros, entre os quais
“Os Exilados da Capela”.



16 de Junho de 1871

William Crookes
entrega à rainha Vitória, da Inglaterra, 

relatório confirmando a veracidade dos 
fenômenos mediúnicos produzidos pela 

médium Florence Cook.



16 de Junho de 1966

Desencarnação de 
“Peixotinho” – Francisco Peixoto Lins, 
médium brasileiro de efeitos físicos.

Por seu intermédio, produziram-se as famosas 
materializações luminosas e uma série dos mais 

variados fenômenos, tudo dentro da maior 
seriedade e nos moldes preceituados pela 

Doutrina Espírita.



17 de Junho de 1832
Nascimento de

William Crookes
Cientista inglês que desenvolveu importante 
trabalho na área da fenomenologia espírita. 

Na sua obra "Fatos Espíritas", faz completo relato 
de todas as experiências realizadas com o Espírito 
materializado de Katie King, que não deixa dúvida 

quanto ao poder extraordinário que possui o 
Espírito de dar a forma desejada, utilizando a 

matéria física.



21 de Junho de 1886
Desencarnação de

Daniel Dunglas Home
Médium britânico, famoso por sua capacidade de levitar até várias 

alturas, esticar-se e manipular fogo e carvões em brasa sem se 
machucar, além de produzir manifestações ostensivas, 

sem excluir, por isso, as comunicações inteligentes. 
Possuía uma mediunidade excepcional e conduziu centenas 

de sessões durante um período de 35 anos.
Nunca cobrou dinheiro por suas sessões e apresentações 

espiritualistas, pois ele considerava que havia sido designado 
espiritualmente com a missão de demonstrar a imortalidade.

Allan Kardec comenta sobre ele na Revista Espírita de
fevereiro de 1858 e setembro de 1863.



24 de Junho de 1943

Desencarnação de Ernesto Bozzano
Grande pesquisador espírita italiano. 

Autor de várias obras, entre elas: “Fenômenos 
de Bilocação” (a respeito do fenômeno do 
desdobramento); “Metapsíquica Humana”, 

“Xenoglossia”, 
“A Crise da Morte”, “Os Animais Têm Alma?”, 

“Pensamento e Vontade”; 
“Animismo ou Espiritismo”,  além de diversos 

artigos em revistas especializadas.



30 de Junho de 1953
Fundação da SPLEB

Sociedade Pró Livro Espírita em Braille

Uma Associação Civil, sem fins lucrativos, com 
sede na Cidade do Rio de Janeiro, considerada 

de Utilidade Pública, Federal, Estadual e 
Municipal, que tem como objetivo propiciar 

aos cegos, dentro e fora do país, 
gratuitamente, o estudo da Doutrina Espírita 

em suas próprias fontes.



30 de Junho de 2002

Desencarnação de

Francisco Cândido Xavier,
aos 92 anos. 

Valoroso divulgador da Doutrina Espírita, no Brasil e no 
mundo, com mais de 420 livros psicografados e muitos 
publicados em vários idiomas; médium, com extenso 

trabalho social e doutrinário. 
O marco do Espiritismo no Brasil.

“Se até as palavras têm força, imagine uma oração.” 
Chico Xavier




