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GIRANTES 

 

 

BIOGRAFIA,  MISSÃO E ATUAÇÃO DE ALLAN 

KARDEC 

 



ANTECEDENTES 

 

 

 O Espiritismo, como corpo doutrinário, surgiu oficialmente a 

partir do lançamento de O Livro dos Espíritos, de Allan 

kardec, em 18/04/1857. Contudo, o fenômeno espírita 

existe há muito mais tempo, tanto é verdade que Herculano 

Pires, em O Espírito e o Tempo, ao analisar os vários 

horizontes pelos quais a humanidade passou, resgata 

parte dessa memória. 



HIPPOLYTE-LÉON 

DENIZARD RIVAIL 



 Nasceu em 3 de outubro de 1804 e desencarnou em 31 de 
março de 1869.  

 

 Allan Kardec foi escolhido para ser o codificador do 
Espiritismo em virtude de suas duas encarnações 
anteriores:  

 

 Como sacerdote druida, chamado Allan Kardec, na época 
de Júlio César, no século VI a. C.;  

 

 Como professor da universidade de Praga, queimado no dia 
06/07/1415, juntamente com Jerônimo de Praga.  

 

HIPPOLYTE-LÉON 

DENIZARD RIVAIL 



RESPOSTA REVELADORA À KARDEC 

 Há longo tempo, os amigos do espaço estavam 

programando essa obra e era necessário que Kardec 

plantasse as sementes que lhe tinham sido confiadas, 

porque era tempo de fazer "a Terra gravitar na ordem 

radiante das esferas, sair da penumbra e do nevoeiro que 

obscurecesse as inteligências". 

 

 Afirmou que Kardec experimentaria oposição cerrada da 

religião dominante mas, apesar disso, deveria revelar 

abertamente o que é o Espiritismo, mostrando, a todos, 

que nele se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo 

Cristo. 

 



 

 

 

 

A missão dos reformadores está cheia 

de escolhos e de perigos e a tua é rude, 

disso te previno, porque é o mundo 

inteiro que se trata de agitar e de 

transformar."  

 

Espírito Verdade (Obras Póstumas) 

A MISSÃO DE KARDEC 



CODIFICADOR 

 Missionário Chefe da Nova Doutrina.  

 
 Coube a ele a tarefa de organizar e ordenar as 

perguntas sobre todos os assuntos. 

 

 A distribuição didática das matérias encerradas no 

texto, a redação dos comentários dos espíritos, a 

precisão com que intitula capítulos; as elucidações 

complementares de sua autoria, as observações e 

conclusões.   

 

 É pelos frutos que se verifica a qualidade da árvore. 



  Escrevo esta nota no dia 1º de janeiro de 1867, dez anos e 

meio depois que esta comunicação me foi dada, e verifico 

que ela se realizou em todos os pontos, porque 

experimentei todas as vicissitudes que nela me foram 

anunciadas... 

 

 “Entretanto, graças à proteção e à assistência dos bons 

Espíritos, que sem cessar me têm dado provas manifestas 

de sua solicitude, sou feliz em reconhecer que não tenho 

experimentado um único instante de desfalecimento nem 

de desânimo, e que tenho constantemente prosseguido na 

minha tarefa com o mesmo ardor, sem me preocupar com 

a malevolência de que era alvo. Segundo a comunicação 

do Espírito Verdade, eu devia contar com tudo isso, e tudo 

se verificou.”                                                         Allan Kardec 

HIPPOLYTE-LÉON 
DENIZARD RIVAIL 



OBRAS ESPÍRITAS 

O Livro dos Espíritos (18 de abril de 1857) 
 
A Revista Espírita (1 de janeiro de 1858) 
 
O que é o Espiritismo ( julho de 1859) 
 
O livro dos Médiuns (15 de janeiro 1861) 
 
O Evangelho Segundo o Espiritismo (abril  de 1864) 
 
O Céu e o Inferno (agosto de 1865) 
 
A Gênese (16 de janeiro de 1868)  

 



LÉON DENIS (1846-1927) 

 Quando Allan Kardec desencarnou, Léon 

Denis estava com 23 anos de idade e 

viveria ainda mais de 58 anos. 

 

 Ambos são druídas reencarnados, pois 

viveram nas Gálias. 

 

 O nome Léon Denis está escrito no de 

Kardec, ou seja, Hippolyte LEON 

DENIZARD RIVAIL. 



  

GABRIEL DELANNE (1857-1926)  

 

 Ao viajar em negócios, ouviu falar do 

Espiritismo, o que lhe ensejou a leitura de 

O Livro dos Espíritos e O Livro dos 

Médiuns. Depois dessa leitura, teve a 

curiosidade de conhecer pessoalmente 

Allan Kardec. 

 

 Foi fundador, juntamente com seu pai, da 

União Espírita Francesa, em 24/12/1882.  



CAMILLE FLAMMARION (1842-1925) 

 Foi um homem cujas obras encheram de 

luzes o século XIX. 

 

 Aos quatro anos de idade já sabia ler, aos 

quatro e meio sabia escrever e aos cinco já 

dominava rudimentos de gramática e 

aritmética. 

 

 Tornando-se espírita convicto, foi amigo 

pessoal e dedicado de Allan Kardec, tendo 

sido o orador designado para proferir as 

últimas palavras à beira do túmulo do 

Codificador do Espiritismo, a quem 

denominou o bom senso encarnado. 



ERNESTO BOZZANO (1861-1943) 

 Dedicou-se, com fervor, ao estudo dos 

fenômenos espíritas, através das obras de 

Kardec, Léon Denis, Delanne, Gibier, 

Crookes, Wallace e outros. 

 

 Formou um grupo com vários professores 

para discutirem sobre alguns fenômenos e 

esse grupo deu o que falar à imprensa 

italiana e estrangeira, pois praticamente 

havia se obtido a realização de quase 

todos os fenômenos, culminando com a 

materialização de seis espíritos 

perfeitamente visíveis.  



BEZERRA DE MENEZES (1831-1900) 



BEZERRA DE MENEZES (1831-1900) 

 Tão logo toma conhecimento de "O Livro dos Espíritos" não 

lhe fica difícil exclamar que era um "espírita de nascença”. 

  

 Como médico, atende a qualquer hora, institui a leitura do 

Evangelho e renuncia à medicina ortodoxa para aceitar, a 

convite dos Espíritos, a homeopatia. 

 

 A sua grande missão foi a de aglutinar o movimento 

espírita.  

 

 Naquela época havia muitas divergências com relação ao 

termo Espiritismo e quando assumiu a  presidência da FEB, 

conseguiu diminuir os elementos dispersivos.  

 

 



BEZERRA DE MENEZES (1831-1900) 

 Servir era o seu lema. Médico, amou a profissão. 

Doou até o anel de formatura a paciente que não 

possuía dinheiro para pagar o enterro da esposa e 

o alimento para os filhos. Em seu consultório 

médico, nos altos da Farmácia Homeopática 

Cordeiro, receitava para os pobres. 

 

 

 Tratava dos pobres do corpo e do espírito, nas 

reuniões de desobsessão, na Federação Espírita 

Brasileira.  

 



BEZERRA DE MENEZES (1831-1900) 

 Em 11 de abril de 1900, às 11 horas e 30 minutos, 

houve o seu desencarne.  

 

 

 Minutos antes, elevava seu pensamento a Maria, Mãe 

de Jesus, pedindo por aqueles que ficavam. Assim 

viveu aquele que, em vida, unificou os espíritas 

brasileiros, em torno da Doutrina dos Espíritos. 

 



JOSÉ HERCULANO PIRES (1914-1979) 

Foi escritor, jornalista, educador, 

filósofo e tradutor. Segundo o Espírito 

Emmanuel, o melhor metro que mediu 

Allan Kardec. 

 

Permaneceu no catolicismo até os 15 

anos, mas quando leu um exemplar 

de O Livro dos Espíritos, encontrou 

tudo o que procurava. 

Defensor inconteste da Doutrina Espírita, era um conferencista 

ardoroso. Combateu erros doutrinários, principalmente 

aqueles cometidos pelas Federações. 



 Baiano, foi jornalista, escritor, sociólogo e 

espírita. 

 

 Foi um intelectual que se dedicou ao 

Espiritismo, que assimilou a Doutrina 

integrando-se na mundividência espírita.  

Alguns títulos de seus livros: Africanismo e Espiritismo (com uma 

edição na Argentina), O Espiritismo e os Problemas 

Humanos(com uma edição na Argentina), Espiritismo à Luz da 

Crítica, O Espiritismo e as Doutrinas Espiritualista. 

DEOLINDO AMORIM (1908-1984)  



DIVALDO PEREIRA FRANCO (1927) 
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DIVALDO PEREIRA FRANCO (1927) 

 Desde a infância que se comunica com os Espíritos. 

 

 Administra a Mansão do Caminho, gigantesca obra 

social educacional em Salvador, que está atendendo 

atualmente a 3.000 crianças carentes por dia. 

 

 Percorreu mais de 1.000 cidades, 53 países e 11.000 

palestras proferidas. 



HEIGORINA CUNHA  

(SACRAMENTO, 14 DE ABRIL DE 1923) 
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 Muito conhecida como "Sinhazinha", Heigorina era uma 
criança saudável, mas desenvolveu paralisia infantil e passou 
a ter limitações, mas este problema físico não a impediu de 
ser uma médium de grande renome, escrevendo vários livros. 

 

 Ela é autora dos desenhos que descrevem como são algumas 
cidades espirituais, inclusive a cidade espiritual "Nosso Lar". 
conduzidas e orientadas pelo espírito Lucius. 

 

 Seus desenhos foram esclarecidos e confirmados por Chico 
Xavier de que se tratava realmente da cidade "Nosso Lar". 

 

 Os desenhos poderão ser encontrados nos livros "Cidade no 
Além" e "Imagens do Além", todos de sua autoria. 

HEIGORINA CUNHA  

(SACRAMENTO, 14 DE ABRIL DE 1923) 



JOSÉ TADEU SILVA - ARAXÁ 
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JOSÉ TADEU SILVA - ARAXÁ 

 Homem simples de família humilde, nasceu em 1955, em 

Araxá/ MG. Aos sete anos, começou a aprender com sua mãe, 

Sra. Luiza, a praticar caridade, visitando os doentes. 

 

 Criou a Casa do Caminho em sua própria casa, tratando de 

doentes. 

 

 Hoje a Casa do Caminho um estabelecimento de saúde que 

presta relevantes serviços na área hospitalar atendendo a 

demanda populacional de Araxá e região.  

.  

“O que para muitos é fenômeno, para mim é coisa bem normal”. 



JOSÉ TADEU SILVA - ARAXÁ 

 Tinha  facilidade muito grande em conviver com a 

espiritualidade. 

 

 Na época de criança, quando os meninos iam matar passarinhos 

ou nadar nos rios, eu ia conversar com os espíritos, num recanto 

aqui nos fundos, onde há uma fonte, em área que vai ser 

preservada pela casa. Nesse olho d’água, que nunca secou, 

enquanto os meninos brincavam, eu ficava a conversar com os 

espíritos, um intercâmbio muito natural, como ocorre até hoje. 

 

 O Centro Espírita tem arquitetura interessante e merece ser 

conhecido. Apesar da construção ser nova, executada em 

estrutura de concreto armado, tem todas suas paredes 

revestidas de adobe aparente e o piso em terra batida. 

 



CHICO XAVIER (1910-2002) 
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CHICO XAVIER (1910-2002) 

 Com mais de 400 obras psicografadas, que transformadas  em 

tempo perfazem aproximadamente 11 anos de transe 

mediúnico. Chico Xavier, com 92 anos de idade, deixou-nos em 

30/06/2002. 

 

 O Espírito Emmanuel é o seu guia protetor. Esse espírito, como a 

maioria dos Espíritas sabe, foi Públio Lêntulus, senador romano 

da Antiguidade. 

 

 Das suas inúmeras obras, citamos: Brasil, Coração do Mundo, 

Pátria do Evangelho, pelo Espírito Humberto de Campos, A 

Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, Nosso Lar, pelo 

Espírito André Luiz e Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel. 


