








• (...) a invasão organizada realizou-se com pleno
êxito, sacudindo a terra de um extremo ao outro,
durante dez anos.

• (...) De 1848 a 1858, os fenômenos mediúnicos
agitaram o mundo, provocando a atenção dos
sábios e aturdindo os teólogos.

(PIRES, José Herculano. O Espírito e o Tempo. II PARTE – Fase Histórica)



Família Fox

 Origem canadense

 Metodistas



•Espíritas ingleses e americanos costumam indicar
uma data inicial do surgimento do Espiritismo.

•31 de março de 1848:

 Episódio mediúnico de Hydesville



Pequeno povoado americano:
• Estado de Nova Iorque, condado de Wayne.

32km da cidade de Rochester e 
próximo da divisa com o Canadá.

Noite do dia 31 de março de 1848 ...



 Noite de 31/03/1848

– Pancadas

– Batidas

– Golpes

– Ruídos



•Kate desafia a força invisível

•Mãe sugere teste para contato com
o agente das pancadas

•Resposta imediata através de
batidas

As irmãs Fox (Margaret, 
Kate e Leah,  litografia 

de 1850)

•Agente: espírito do mascate (Charles Rosma)
assassinado e enterrado no porão da casa
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•Meados do século XIX (1853-1855)

•Europa (França, Alemanha, Inglaterra, Itália,

Espanha e em outros países)

•América (EUA, Canadá, Brasil)

•Movimentação de objetos de vários tipos e

tamanhos, sem causa física aparente



•Mesas levantavam um pé, subiam e desciam,
dançavam, ditava mensagens, compunham
músicas; pairavam no ar, sem apoio.



•Salões➔ pessoas de todas as classes sociais

•Objeto de curiosidade e divertimento nos salões
nobres e burgueses europeus.

Um salão  de Paris, em Maio de 1853, segundo o 
jornal “L’Illustration” da época.



•Passatempo para animar a frivolidade dos salões
e a curiosidade das massas.

•Atendiam, em verdade, a uma determinação do
Alto...

•Despertando consciências para a revelação
concreta da imortalidade da alma e para o
recebimento do Consolador.



•Curiosidade

•Objeto de observação e pesquisa

•Estudo e sistematização de conhecimentos

•Corpo filosófico, codificado pelo pedagogo
francês Rivail, sob o pseudônimo de Allan Kardec
➔ ESPIRITISMO

•Fase de intensa curiosidade científica

•Pesquisa dos fenômenos espíritas



À esquerda, os teóricos das “mesas girantes”, Babinet
era físico, Gasparin, político, Velpeau e Lambaile,
cirurgiões. À direita, alguns investigadores do mundo de
além-túmulo, vendo-se o próprio Kardec.



•Os fenômenos mediúnicos remontam a mais
recuada antigüidade, sendo tão velhos quanto o
nosso mundo.

•Em meados do século XIX, houve uma série de
fenômenos considerados extraordinários, e que
causaram forte impacto na opinião pública, tendo
mesmo atingido os intelectuais da época: os
fenômenos de Hydesville e as “mesas girantes”.



•Fenômenos que antecederam a Doutrina Espírita
– invasão organizada pela Espiritualidade
superior, com vistas à chegada de uma nova era
para a Humanidade.
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