Nascimento de Francisco de
Menezes Dias da Cruz
Francisco de Menezes Dias da Cruz, natural da cidade do Rio
Janeiro, nasceu a 27 de fevereiro de 1853. Foi professor
Matemática no Colégio Pinheiro, no qual concluíra o curso
Humanidades.
Presidiu o Curso Hahnemaniano e o Instituto Hahnemaniano
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Brasil. Em 1890, em substituição ao Dr. Bezerra de Menezes,
foi o Dr. Francisco de Menezes Dias da Cruz, que anteriormente
ocupava a vice-presidência, eleito presidente da Federação
Espírita Brasileira, cargo que exerceu com devotamento até os
primeiros dias de 1895.
Biografia na íntegra clicando aqui.

Nascimento de Raul Teixeira
Raul Teixeira é licenciado em Física, mestre e doutor em
Educação. Nasceu em Niterói (RJ) onde fundou a Sociedade

Espírita Fraternidade. A instituição mantém o Remanso
Fraterno, obra assistencial voltada para crianças e famílias
carentes. Raul Teixeira é autor de 35 obras doutrinárias e fez
palestras em mais de 45 países.
Conheça o Remanso Fraterno cujas atividades tiveram início no
ano de 1988:
http://www.remansofraterno.org.br/remanso/

Nascimento de Divaldo Pereira
Franco
Divaldo Pereira Franco é um dos maiores divulgadores da
Doutrina Espírita pelo mundo. Como médium publicou mais de
duzentos e cinquenta livros, dos quais 245 títulos já foram
traduzidos para 17 idiomas. São cerca de 10 milhões de
exemplares com a autoria de 219 Espíritos. Como orador Divaldo
fez mais de 12 mil conferências, passou por milhares de
cidades localizadas nos mais diversos países. No âmbito social
tem registrado cerca de 600 filhos adotivos e mais de 200
netos. Fundou a Mansão do Caminho que atende cerca de 3 mil
crianças, adolescentes e jovens de famílias de baixa renda.

Saiba mais clicando aqui.
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Originalmente publicado em 1857, O Livro dos Espíritos marca o
nascimento da Doutrina Espírita e inicia o conjunto de cinco
publicações que formariam a Codificação Espírita organizada
por Allan Kardec. Considerado o Consolador Prometido por Jesus
Cristo, o Espiritismo apresenta um novo caminho e a crença de
que a vida continua após a morte. Texto fundamental para
conhecer e estudar a Doutrina Espírita, O Livro dos Espíritos
traz 1.019 perguntas, sobre diversos temas, feitas por Kardec
com as respectivas respostas dos companheiros espirituais,
permitindo que possamos conhecer e entender inúmeras ações que
nos acompanham diariamente.
Conheça a obra clicando aqui.

120 anos do desencarne
Bezerra de Menezes

de

Adolfo Bezerra de Menezes nasceu em 1831, em Riacho do Sangue
(CE) e desencarnou no dia 11 de abril de 1900. Trabalhou em
benefício dos mais necessitados e ficou conhecido como “o
médico dos pobres”. Desenvolveu diversos trabalhos em prol da
união e da liberdade dos estudiosos da Doutrina, tendo sido
por duas vezes presidente da Federação Espírita Brasileira.
Leia sua biografia clicando aqui.

Nascimento de Chico Xavier
Fatos e Personalidades: 110 anos de Nascimento de Chico Xavier
Francisco Cândido Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, no dia 2 de
abril de 1910. Conhecido por Chico Xavier, desenvolveu
diversos trabalhos de filantropia e foi um dos maiores médiuns
brasileiros.
Saiba mais clicando aqui.

Desencarnação de Allan Kardec
Allan Kardec foi o pseudônimo adotado pelo professor Hippolyte
Léon Denizard Rivail, nascido em 3 de outubro de 1804, em
Lyon, na França. Ele realizou a tarefa missionária de
codificar, isto é, apresentar em livros, metódica, didática e
logicamente organizados, comentados e explicados, os
postulados da Doutrina Espírita. Desencarnou no dia 31 de
março de 1869 em Paris, França. Leia sua biografia clicando
aqui

Divaldo Franco: 73 anos de
oratória
e
divulgação
espírita
O médium e orador espírita Divaldo Franco completa nesta
sexta-feira, 27 de março, 73 anos ininterruptos de oratória e
divulgação espírita.
A primeira conferência de Divaldo sobre a doutrina espírita
foi na cidade de Aracaju, em Sergipe, em 1947, quando ele
ainda tinha 19 anos. Deste então, Divaldo Franco tornou-se um
dos maiores oradores espíritas e o maior divulgador do
Espiritismo no mundo. Como orador, já fez mais de 20 mil
conferências em mais de duas mil cidades no Brasil e em mais
de 70 países.

Nascimento de Francisco de
Menezes Dias da Cruz
Francisco de Menezes Dias da Cruz, natural da cidade do Rio de
Janeiro, nasceu a 27 de fevereiro de 1853. Foi professor de
Matemática no Colégio Pinheiro, no qual concluíra o curso de
Humanidades. Presidiu o Curso Hahnemaniano e o Instituto
Hahnemaniano do Brasil. Em 1890, em substituição ao Dr.
Bezerra de Menezes, foi, então, o Dr. Francisco de Menezes
Dias da Cruz, que anteriormente ocupava a vice-presidência,
eleito presidente da Federação Espírita Brasileira, cargo que
exerceu com devotamento até os primeiros dias de 1895. Leia
sua biografia na íntegra clicando aqui.
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Yvonne do Amaral Pereira é uma das médiuns de maior destaque
do Brasil. De berço espírita, a escritora começou a ver e
ouvir espíritos com frequência a partir dos quatro anos de
vida. O primeiro contato com os livros da Codificação veio
anos depois, ainda na infância.
Leia aqui sua biografia: https://bit.ly/2RPvwn9

