
03 de Setembro de 2007
Desencarnação de

José Martins Peralva Sobrinho
Escritor e jornalista, Espírita, autor de várias  
obras como: “O Pensamento de Emmanuel”,  
“Estudando a Mediunidade”, “Estudando o  

Evangelho”, “Mediunidade e Evolução”.
Foi Vice-presidente e diretor do Departamento de  
Doutrina e Divulgação da União Espírita Mineira  

e diretor executivo do Conselho Federativo  
Espírita de Minas Gerais.



05 de Setembro de 1.890
Desencarnação de

Leah Fox
Uma das irmãs Fox. Personagens dos primeiros  

fenômenos mediúnicos em  
Hydesville, Estados Unidos.

Escreveu o livro:
“O Elo que faltava ao Espiritismo”



06 de Setembro de 1881
1º Congresso Espírita Brasileiro, realizado na cidade do  

Rio de Janeiro, em meio à perseguição aos espíritas.
O Congresso foi promovido pela Sociedade Acadêmica,  

com o objetivo de reunir e orientar as
instituições espíritas.



08 de Setembro de 1888

1º Congresso Espírita  
Internacional.

Realizado em Barcelona, Espanha.



08 de Setembro de 1938
Desencarnação de

Umberto Brussolo
Nasceu em Veneza, Itália.

Grande divulgador da Doutrina Espírita, através de
palestras, artigos publicados em “O Clarim” e “Revista  

Internacional do Espiritismo”, e através da arte.
Como dramaturgo escreveu “Os Mortos Falam”,  

“Quinze minutos de Prece”, ‘Ressurgir de uma Alma” e  
“Maria Dolores”.



10 de Setembro de 1901
Nascimento de

Maria de Carvalho Leite ( Maria Dolores )
Colaboradora da Mansão do Caminho.

Espírita, dedicada às artes e à Assistência Social.
Colaborou em vida e na espiritualidade, trazendo diversos poemas

consoladores pelas mãos de Francisco Candido Xavier.
Foi redatora chefe da página feminina do jornal “O Imparcial” e

trabalhou também no “Diário de Notícias”.
Escreveu o livro “Ciranda da Vida”, destinando os recursos financeiros

ao “Lar das Meninas Sem Lar”.

“De tudo o que me dês, ajuda-me, Senhor,
A dividir também com os outros que te esperam  

A mensagem de fé e a esperança de amor!”  
Chico Xavier - Maria Dolores



12 de Setembro de 1876.
Nascimento de

Auta de Souza
Autora de poesias e versos que muito emocionam aos  

leitores.
Autora do livro “Horto”, com prefácio de Olavo Bilac

Em vida e da Pátria Espiritual continuou seu empenho em  
emocionar a todos com seus trabalhos artísticos, pela

mediunidade de Francisco Cândido Xavier.
“Cantai a meiga harmonia  

Das esperanças em flor,  
Cantai a vida, a alegria,  
Na lira santa do amor”



16 de Setembro de 1880
Nascimento de

Dr. Pedro Lameira de Andrade
Tenor, advogado, professor de português, grego e 

latim.
Fez parte da fundação da FEESP, membro do 

Conselho  Consultivo, atual Conselho Deliberativo.
Primeiro orador oficial da FEESP.

Participou da equipe que redigiu o primeiro 
estatuto da  FEESP.



17 de setembro de 1865

É fundado, em Salvador, Bahia, o
“Grupo Familiar de Espiritismo”,

reconhecido como a primeira sociedade  
espírita do Brasil.

Destinado igualmente a orientar a  
divulgação e a incentivar a criação de  

outras sociedades semelhantes pelo resto  
do País.



22 de Setembro de 1868
Nascimento de

Cairbar Schutel
Venerável vulto do Espiritismo, autor de várias obras,  

como: “ Parábolas e Ensinos de Jesus”, “ Vida e Ato dos  
Apóstolos”, “Gênese da Alma”, “ Preces Espíritas”,  

“Médiuns e Mediunidade”.
Fundou em 15 de agosto de 1905 o jornal espírita  

“O Clarim” e em 15 de fevereiro de 1925 a  
“RIE – Revista Internacional de Espiritismo”



25 de Setembro de 1914
Nascimento de

José Herculano Pires,

Espírita, jornalista e escritor, autor de  
várias obras literárias que muito contribuem

para o universo do conhecimento espírita:
“Agonia das Religiões”, “O Espírito e o Tempo”,  

“Pedagogia Espírita”, “O Centro Espírita”, entre tantos outros.
Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, chamou  

Herculano Pires de “o metro que melhor mediu Kardec”.
Foi membro do Conselho Deliberativo da FEESP.  

Pai da divulgadora espírita Heloisa Pires.



27 de Setembro de 1847
Nascimento de

Cosme Mariño
Argentino. Fundador da Sociedade Protetora de  

Inválidos.
Em 1879 ingressou no “Sociedad Constancia” onde  

foi Presidente, colaborou com a “Confederacion  
Espiritista Argentina”, auxiliando-a em graves

desavenças. Foi denominado “Kardec Argentino”.



27 de Setembro de 1865
Nascimento de

Juvêncio de Araújo Figueiredo

Escritor e enorme divulgador do  
Espiritismo no Estado de Santa Catarina,  

e um notável médium espírita.



28 de Setembro de 1971
Desencarnação de

Júlio Abreu Filho
Escritor e jornalista espírita.

Foi membro da diretoria da União Federativa Paulista,  
participou da fundação da USE - União das Sociedades  

Espíritas do Estado de São Paulo, sendo conselheiro  
por vários anos.

Grande atuação no 1º Congresso Brasileiro de  
Unificação Espírita, realizado na cidade de São Paulo.




