Pequeno Histórico da Fundação
do Centro Espírita Luz e Verdade
Em 10 de março de 1920, na casa da Rua Rio do A nº 16, no bairro de Campo Grande – Rio de Janeiro,
alguns companheiros de ideal se congregaram com a finalidade de fundar uma casa onde se faria o estudo
das obras fundamentais do Espiritismo, codificadas por Allan Kardec, e também as de J.B.Roustaing e
outras.
Na semana seguinte, dia 17, reuniram-se pela 2ª vez, no mesmo endereço sendo esta reunião presidida
pelo irmão José Carvalho de Medeiros. Foi lida a ata da reunião anterior, da fundação do Centro, que consta
como presidente – José Carvalho de Medeiros e como 1º secretário Etelvino da Silva Matoso e somente em
28 de abril, ata nº 7, é que cita como vice-presidente o Sr. Mario Bastos.
Nessa segunda reunião encontravam-se presentes aproximadamente 30 pessoas e o médium Izaltino
Barbosa recebeu por intermédio da psicografia uma mensagem que, entre outras coisas, nos dizia:
¨... a importância da prática da caridade. O vosso Centro progridirá, tomará incremento tanto maior
quanto forem a vossa humildade e a vossa caridade. Preparai-vos, portanto, para a luta... as vossas armas, porém,
serão sempre a brandura, a humildade, a caridade e o perdão. Ides meus irmãos e companheiros... Jesus está
convosco e nós aqui estaremos também...Ezequiel, protetor da casa ¨

Em 1º de junho de 1932, agora funcionando na Rua Cel. Agostinho nº 78, reunidos em Assembléia
Geral, foi eleita uma nova Diretoria. Consta no livro existente como a 1ª Diretoria eleita, e que tomou posse
imediatamente:
José Carvalho de Medeiros
Prof. Felipe Santiago
Eracrio Pizzari
Brouet do Nascimento
Manoel Francisco Braga

presidente
vice-presidente
1º secretário
2º secretário
1º tesoureiro

Romualdo Lotti
Dr.Esdras do Nascimento
Bricio Pellegrin
Magid Vieira Machado
Mansuello Nascimento

2º tesoureiro
1º procurador
2º procurador
1ª bibliotecária
2ª bibliotecária

Em 7 de agosto de 1932, na Pça D.João Esberard, sede do C.E.Discípulo de Jesus, em Assembléia Geral,
foi aprovado o 1º Estatuto do CELV.
Somente em 5 de maio de 1935, com a graça de Deus, foi adquirida uma propriedade, na Rua do
Encanamento nº 64, atual Rua Vitor Alves, nº 226, onde até hoje funciona.
José Carvalho de Medeiros esteve a frente desta Casa por 46 anos, quando em 1964, veio a desencarnar
repentinamente. De lá para cá a presidência vem sendo substituída periodicamente,eleita conforme
determinação estatutária.
Eis um resumo da história do Luz e Verdade, onde não estão discriminadas as lutas e as dificuldades com
certeza encontradas e vencidas por nossos irmãos que o administraram no passado e que fizeram com que
chegasse até nós, prosseguindo em plena atividade, esta casa que muito amamos.
Fica aqui o nosso respeito e o nosso preito de gratidão por tudo que eles construíram. Resta a nós e as
futuras gerações, continuarmos esta obra que foi criada, para trazer luz através do conhecimento e da ajuda
através da caridade.
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A Diretoria no ano de 1999.

