


LIDERANÇA ESPÍRITA

Meus filhos!
A liderança espírita nos 

dias atuais pede o 
conclave das profundas 

virtudes em nossa 
conduta.



O líder espírita está sendo 
convidado ao testemunho pelo 
exemplo retificador e condutor 

das almas que chegam para 
conhecer a lídima  fraternidade 

do Cristo por meio dos nossos 
Centros Espíritas.



Os desafios para a condução do 
legado deixado por Allan Kardec 

a todos nós não é apenas da 
aquisição do conhecimento, mas 

principalmente da profunda 
vivência da harmonia entre 
aqueles que se dedicam a 
divulgar seus postulados.



As tarefas 
administrativas e 

doutrinárias devem ser 
levadas em conta na sua 

profunda acepção de 
ferramentas para o 

entrelaçar dos corações, 



que de júbilo pelo 
trabalho do bem, se 

reencontram na
verdadeira fraternidade, 

na lídima caridade, na 
fé renovadora.



Onde mais poderemos 
encontrar a paz que o 
mundo não pode nos 

ofertar senão no amparo 
do aprisco de Jesus na 
convivência espírita 

Cristã?



O mundo promove a 
competição, o 

despautério, a luta 
insana e o ser humano 
está cansado, cheio de 

enfado diante das 
questões do mundo.



Quando busca o 
aconchego do Centro 

Espírita, o ser humano 
necessita ver, ouvir e 
presenciar a água da 

vida eterna por meio dos 
nossos exemplos.



É deveras urgente 
que saibamos 

movimentar os 
recursos próprios

da humildade, da 
compreensão, 



do perdão para não 
dificultarmos a

propagação da boa 
nova espírita nos 
corações dos que 
chegam porque



verteilt durch www.funmail2u.de

se o mundo está 
oferecendo 

combate nós 
ofereceremos a paz; 

http://www.funmail2u.de/


se o mundo está 
oferecendo competição, 

nós ofereceremos 
cooperação; se o mundo

está oferecendo 
vaidades, 



nós ofereceremos 
simplicidade e 
esquecimento

de nós mesmos para 
que a obra cresça em 

abundância.



Apaguemos de nós a 
necessidade de 

projeção de nomes e 
de posições dentro dos 

Centros Espíritas.



Saibamos reconhecer que 
Jesus não precisa de mãos 

fechadas, cerradas em 
forma de luta, mas de 

mãos abertas, capazes de 
ofertar o pão  da alma e a 

água do amor.



Líder Espírita é o que 
aprendeu a servir!

Líder espírita é o que
aprendeu a dialogar! 
Líder espírita é o que 
aprendeu a conciliar! 



E se hoje estamos 
tendo a dádiva de 

estarmos, em nome do 
Cristo, oferecendo a 

palavra, o consolo, os 
ensinamentos, 



tenhamos a coragem de 
oferecer também a 

nossa renúncia e o nosso 
sacrifício de sermos os 

primeiros a colocar Jesus 
em nossos atos.



Paz nos corações! Espiritismo 
é o amor sendo praticado.

Do Irmão de sempre...
Praeiro.

(mensagem psicofônica oferecida na reunião 
mediúnica da FEEMT do dia 27/02/2012-

médium: Afro Stefanini II)



Aristotelino Alves Praeiro formou-se em cinco faculdades, 
Geografia, História, Geometria, Matemática e Português. Além 
de lecionar todas essas as disciplinas também foi professor 
de educação física nos colégios Liceu Cuiabano, Salesiano 

São Gonçalo, Escola Normal Pedro Celestino, Escola Modelo 
Barão de Melgaço e no Colégio Maria Leite em Corumbá. 

Aristotelino fundou a Federação Espírita de Mato Grosso e foi 
membro da maçonaria, tendo atingido o grau 33 e declarado 

Emérito em 1983. Ele também serviu o 2º Batalhão de 
Fronteira em Cáceres -MT, sendo nomeado 2º Tenente em 

1950, ano em que passou para a Reserva. O professor prestou 
serviços às prefeitura de Cuiabá e Várzea Grande, entre eles 

dirigindo a Secretaria de Obras e Viação da cidade industrial e 
organizando o Serviço de assistência Social da Capital.

”Espiritismo é o amor sendo praticado” Praeiro
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