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A HISTÓRIA DO ESPIRITISMO



1848: Hydesville (NY):  Irmãs Fox

O Espiritismo começou a 

partir de um movimento

americano chamado

Espiritualismo Moderno

As irmãs Fox - 1848



A família Fox viveu em 

Hydesville desde 1847. Eles 

tinham três filhas, das quais 

duas viviam com os pais. 

O Espiritualismo nasceu em 31.03.1848 nesta casa

Hydesville, município Wayne, Nova Iorque



Hydesville, município Wayne, Nova Iorque

Na noite de 28.03.1848, 

batidas perturbadoras

começaram a soar nas

paredes da casa de John 

Fox que tiraram o sono

da família. As meninas

Katherine (Kate) de 

nove anos e Margaret de 

12 anos correram para o 

quarto dos pais, 

assustadas com os sons 

altos vindo das paredes

e do teto no quarto 

delas. 



Hydesville, município Wayne, Nova Iorque

As batidas ou “estampidos” começaram aquela noite; mais tarde 

eles ouviram cadeiras sendo arrastadas e o fenômeno tornou-se 

cada vez mais complexo com o tempo. Tudo trepidava, objetos 

moviam, como se fosse uma explosão de sons altos. 

Três anos mais tarde, a 

pequena Kate que tinha 

crescido acostumada com os 

ruídos, começou a imitar os 

sons através de batucadas 

numa mobília, com os dedos, 

enquanto falava na direção de 

onde vinham os sons.

Imediatamente os sons 

“estranhos” começaram a ser 

ouvidos em quantia igual e 

paravam quando a menina 

parava. 



Hydesville, município Wayne, Nova Iorque
Um amigo da família, o Sr. Duesler,  teve a 

idéia de utilizar o alfabeto para traduzir as 

batidas e entender o que a entidade invisível 

estava falando.

O batedor invisível contou sua história para

eles. Seu nome era Rosma; ele tinha sido um 

caixeiro viajante que se hospedou naquela casa 

como convidado do casal Bell. Ele tinha sido

assassinado naquela casa e o seu dinheiro

roubado. Ele foi enterrado no porão.



As irmãs Fox

As irmãs Fox estavam sob uma pressão 

considerável. A igreja excomungou-as por terem 

feito acordo com o diabo. Elas foram chamadas 

de mentirosas e ameaçadas fisicamente diversas 

vezes.

Diversas comissões foram

formadas na época com o 

objetivo de estudar o 

estranho fenômeno e expor

as irmãs como

fraudulentas. Eles

submeteram as meninas aos

mais rigorosos e severos

exames, algumas vezes

brutais.



As irmãs Fox

Em 1888, 40 anos após o incidente 

de Hydesville, quando o 

aniversário do fenônemo estava 

sendo comemorado, Margaret Fox foi 

enganada por promessas de ganhos 

financeiros pelo Cardeal Manning e 

declarou ao jornal New York Herald 

que o fenômeno era fraudulento. 



Foi então publicada uma retratação que saiu nos 

jornais Light e New Press em 20.05.1889.

No ano seguinte, entretanto, ela se arrependeu

pela falta de honestidade com o Espiritualismo e 

juntou um grande grupo de pessoas em um teatro

de Nova Iorque. Então ela retirou o testemunho

anterior. Neste momento ela não só afirmou que

os fenômenos em Hydesville eram reais, mas

também provocou outra série de efeitos físicos

no salão cheio.

As irmãs Fox







As mesas girantes

1852: Os primeiros missionários americanos do 
Espiritualismo Moderno vão para a Escócia e 
Inglaterra.

1853: O navio Whashington parte de Nova Iorque 
para o porto de Breme, levando médiuns, livros, 
brochuras e jornais.



As mesas girantes

A imprensa anuncia pela primeira vez a 
chegada do movimento na Europa em 
abril de 1853.



Delphine Gay de Girardin
(1804-1855)

Delphine foi quem 
levou o fenômeno 

das mesas giratórias 
para a França.

As mesas girantes



• Nasceu a 3 de outubro de 

1804 em Lyon na França. 

• Foi educado no Instituto de 

Pestalozzi em Yverdun na 

Suíça. 

• Era era padagogo e doutor em 

medicina; 

• Linguista françes – falava 

alemão, inglês, italiano e 

espanhol.

• Publicou diversos livros 

sobre metodologia de 

educação;

• Foi tradutor de diversas 

obras na área da educação e 

ética.
Allan Kardec casou-se com 

Amélie Boudet em 9.2.1832

ALLAN KARDEC – O codificador do Espiritismo



1854: Rivail foi 

informado pela 

primeira vez do 

fenômeno das mesas 

girantes.

“…mas elas também
podem falar. Faça uma
pergunta e ela
responderá.” 

“Só acreditarei quando me 

provarem que uma mesa tem um 

cérebro com o qual possa pensar, 

nervos para que possa sentir e a 

capacidade de entrar em estado

sonabúlico.” 



1855: “(...) 

Carlotti foi o 

primeiro a falar 

comigo sobre a 

intervenção dos 

espíritos, mas longe 

de me convencer, ele 

aumentou minhas 

dúvidas.”                                               
Rivail

Os pensamentos de Kardec

Maio de 1855: “Patier, (...) 

um homem de carater sério e 

educado, analítico e calmo.   Ele

causou-me forte impressão (...). 

Ele convidou-me para atender aos

experimentos”                                
Rivail



FIRST SÉANCE - MAY 1855

“Uma noite, seu espírito protetor, 

Zephiro, enviou uma mensagem

pessoal para ele, dizendo que ele

tinha me conhecido em uma vida

passada, como um druida na

Gália. Meu nome era Allan 

Kardec.”
Henry Sausse

“Foi lá que vi 

pela primeira

vez o 

fenômeno das 

mesas 

girantes.”
Número 18



Ele começou a investigar e observou que…

1. Mesas girantes               predecessora dos 

fatos

2. Havia um poder inteligente expresso através 

dos movimentos

8. Outros modos mediúnicos de comunicação: 

falar, ouvir, ver, tocar, escrever

3. Podiam responder Sim-Não para perguntas

4. As pernas das mesas começavam um movimento de 

batida em uma sucessão de pancadas que 

correspondiam ao número da letra no alfabeto

6. A presença de determinadas pessoas com dons 

potencializava os movimentos (médiuns)

7. Médiuns começaram a 

escrever

5. Lápis preso a uma cesta                 papel             

escrita



Kardec’s Thoughts

Caroline e Julie Baudin

“Para você eu me chamarei 

da “Verdade” e todos os 

meses, neste local, estarei 

ao seu dispor por um quarto 

de hora.”

25.03.1856

Percebi naqueles fenômenos a chave para o problema
controverso e obscuro do futuro e passado da humanidade, a 
solução que eu vinha procurando toda a minha vida.

Na casa do Sr. Baudin; 
médium Sra. Baudin:



1868

• 1857 – O Livro dos Espíritos

• 1858 – ‘A Revista Espírita’ Jornal de Estudos

Psicológicos

• 1861 – O Livro dos Médiuns

• 1864 – O Evangelho Segundo o Espiritismo

• 1865 – O Céu e o Inferno

• 1868 – Gênesis

• 1890 – Obras Póstumas

A Doutrina Espírita
150 anos de luz e paz



O lugarejo de Hydesville, NY



Chautauqua 
County

Fundado em 1808
Lilly Dale City, NY



As irmãs Fox - 1848

As irmãs Fox são consideradas as fundadores do movimento 
Espiritualista Moderno. 

Leah, Margaretta and Kate Fox foram três irmãs que viveram 
no século 19, no estado de Nova Iorque e se comunicavam 
com espíritos de pessoas desencarnadas. 

Leah, 1814-90, (76 anos)

Margaret, 1836-93 (57 anos) e

Catherine, 1841-92 (51 anos).

Curiosidade:
Harry Houdini, 1874-1926, foi um descrente que fazia de 
tudo para provar que o Espiritismo era fraude!
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