
Ecologia Social
Para um mundo de regeneração 

Claudio C. Conti
www.ccconti.com

AME

Nova Friburgo



“O estudo dos grupos humanos em interação com o 
meio em que vivem, sendo esta interação 
determinante da identidade e das formas de atuação 
desses grupos humanos em seu meio. Logo, 
interessam-lhe os estudos de comunidades, 
populações e grupamentos humanos levando-se em 
consideração, principalmente, a dimensão cultural 
como organizadora da dinâmica destes grupos.”

Ecologia Social  
Estudos Interdisciplinares de Psicossociologia e Ecologia Social  

www.eicos.psycho.ufrj.br



Uma organização que se vê como 
uma comunidade de seres 

humanos que estão no negócio de 
se manter vivo. 


Arie de Geus

O que é uma “empresa viva”?



Empresas vivas produzem produtos e 
serviços para se manterem do mesmo 

modo que indivíduos tem emprego para 
se manterem vivos. 


Arie de Geus

O que é uma “empresa viva”?



O fim essencial do Espiritismo é tornar 
melhores os homens. Nele não se procure 
senão o que possa concorrer para o seu 

progresso moral e intelectual 


O Espiritismo Na Sua Expressão Mais Simples – Allan Kardec

Qual a finalidade do Espiritismo



Empreendimento industrial e/ou comercial 
• Negócio 

• Produção e/ou comercialização de bens e/ou serviços 
• Finalidade  

• Lucro financeiro 


Empreendimento Espirita 
• Negócio 

• Desenvolver o amor e a instrução nos homens 
• Finalidade  

• Tornar os homens melhores

Comparação



Quanto vivem as empresas?

A média de “vida” das empresas é menor que 20 anos. 
No entanto, existem no mundo empresas com vários 
séculos de existência: 

∗ Sumitomo – fundada no Japão em 1590 
∗ Stora – “vive" há mais de 700 anos 
∗ Shell – há mais de 100 anos 
∗ DuPont, W.R. Grace, Kodak, Mitsui, Siemens e outras 


The Living Company– Arie de Geus – Harvard Business Review



Uma instituição espírita operante é 
aquela em que seus trabalhadores 

espíritos melhores.



Não

Criação

Evoluiu o 
necessário?

Mundos 
inferiores

Sim

Mundos 
regeneração

Sim

Evoluiu o 
necessário?

Mundos 
felizes

Mundos 
expiatórios

Não

Evoluiu o 
necessário?

Sim

Não

Não

Sim

Acompanha 
evolução?



Nascimento

Conhece as 
leis morais?

Segue as 
leis morais?

Dor física ou 
moral

Morte?

Sim

Não

Sim
Sofrimento

Não

Não

Sim

Atingiu 
evolução?

Não

Muda de mundo

Sim

No mundo 
de expiação 

e provas



Precisamos trabalhar para sermos 
espíritos de um mundo de regeneração!

Empresas 
vivas

AME
Nova Friburgo



• O corpo físico e perispírito. 
• As células do corpo; 
• As várias camadas do perispírito.

Primeira empresa viva

As células trabalham por uma empresa viva.



Segunda empresa viva

O mundo!



O planeta e o branco





Fazemos com o planeta o 
mesmo que fazemos com o 

cheque especial: usamos sem 
pensar nas consequências.



• O planeta é um sistema fechado em termos materiais; 
• Suas reservas são limitadas; 
• Algumas são renováveis outras não; 
• O uso adequado é exercício da inteligência;

Reservas do planeta

Com o uso adequado, talvez saiamos do 
planeta antes das reservas se esgotarem 

ou as necessidades serão outras.



Como será um mundo de 
regeneração?

Tudo por R$1,99 
sem filas e 

pronta entrega!!!

Será que chegamos a um estágio em que 
apenas nos distraímos com os últimos 

modelos?



Qual será a utilidade da 
tecnologia da Terra para um 

espírito que trabalha na 
finalidade da Criação?

O desenvolvimento tecnológico serviria 
para o espírito desenvolver a moral.



• O que é natural para o espírito: perdoar 
ou não se ofender? 

• Deus perdoa? 
• Jesus perdoa? 
• Espírito elevado perdoa?

Perdoar setenta vezes sete...



O perdão é uma ferramenta para 
espíritos de um mundo de 

expiação e provas 
desenvolverem o  
“não se ofender”.

O perdão é uma forma de
contornar o orgulho.



Reencarnação

Uma questão de justiça!

De que justiça estamos falando?



171. Em que se funda o dogma da reencarnação? 
“Na justiça de Deus e na revelação, pois 
incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre 
a b e r t a a s e u s f i l h o s u m a p o r t a p a r a o 
arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto 
privar para sempre da felicidade eterna todos 
aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? 
Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre 
os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio 
implacável e os castigos sem remissão.”

O Livro dos Espíritos 
Justiça da reencarnação  



O Evangelho Segundo o Espiritismo 
Capítulo IV - Nascer de novo 


22- Com a reencarnação, finalmente, há perpétua 
s o l i d a r i e d a d e e n t r e o s e n c a r n a d o s e o s 
desencarnados, e, daí, estreitamento dos laços de 
afeição.

Reencarnação



A reencarnação é uma ferramenta 
para espíritos de um mundo de 

expiação e provas desenvolverem o  
“não egoísmo”.

A reencarnação é uma forma de
contornar o egoísmo.



Desenvolver Inibir
Caridade Egoísmo
Humildade Orgulho

Objetivos da instituição espírita

Não são atos, 
são sentimentos.

Os atos são consequências dos sentimentos.



Desenvolver Inibir Como
Caridade Egoísmo Reencarnação
Humildade Orgulho Perdão

Mundo de expiação e provas



Terceira empresa viva: A Sociedade  
Mensagem psicofônica em 15/02/2011  

Espírito: John; Local: GEDE 

A igualdade social é atingida quando os espíritos que habitam determinado 
planeta são equivalentes, estão em estados equivalentes. Não estamos 
falando em todos, no mesmo nível evolutivo, que isso a principio só vai ser 
encontrado nos planos mais elevados. 


Inclusive nos mundos bem mais evoluídos que a Terra, ainda existe essa 
desigualdade de nível evolutivo, mas a desigualdade não inviabiliza uma 
harmonia dentro de uma sociedade, nem uma igualdade de tratamento em 
si; onde vamos experenciar o respeito mútuo, o respeito pelo ambiente, o 
respeito pela sociedade de forma geral. 



Terceira empresa viva: A Sociedade  
Mensagem psicofônica em 15/02/2011  

Espírito: John; Local: GEDE 

O que caracteriza essas dificuldades que vocês encontram aqui na Terra não 
são as desigualdades em níveis evolutivos, mas ainda o despreparo desses 
espíritos para uma vida em sociedade. 



Terceira empresa viva: A Sociedade  
Mensagem psicofônica em 15/02/2011  

Espírito: John; Local: GEDE 

Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. Porque a desigualdade em 
níveis evolutivos não significa um despreparo para níveis de sociedade.  

O importante não é o grau evolutivo que você se encontra na escala; o 
importante é você saber qual a sua posição nessa escala e o seu dever para 
com a sociedade. Isso é que é importante e é isso que vai viabilizar um 
convívio equalitário dentro das sociedades de forma geral, tanto pequenas, 
quanto grandes.



Terceira empresa viva: A Sociedade  
Mensagem psicofônica em 15/02/2011  

Espírito: John; Local: GEDE 


O que a gente vê aqui no nosso planeta é a diferença em níveis evolutivos 
sim, como é fácil de perceber, mas principalmente o despreparo para a vida 
em sociedade. Quando o indivíduo é despreparado ele visa o proveito 
próprio, ele olha apenas para si mesmo. Por isso que no ESE, na Codificação 
de em geral, os espíritos vem nos aviando sobre o orgulho e a vaidade.



Terceira empresa viva: A Sociedade  
Mensagem psicofônica em 15/02/2011  

Espírito: John; Local: GEDE 

Então o mal dessa sociedade terrena é o orgulho e a vaidade. Quando esses 
dois sentimentos diminuírem de intensidade, porque nós não estamos 
falando que nos mundos mais elevados não existe orgulho e vaidade, mas 
não são de uma forma tão exacerbada quanto aqui na Terra. Então, quando 
esse orgulho e essa vaidade diminuírem, o ser humano vai procurar viver 
em paz com os outros.  

O que acontece nesse planeta Terra é que esse orgulho e essa vaidade 
exacerbados fazem com que cada um pense ser o centro do universo, como 
se todos os outros tivessem que trabalhar para o seu bem estar.



Terceira empresa viva: A Sociedade  
Mensagem psicofônica em 15/02/2011  

Espírito: John; Local: GEDE 

E isso nós vemos em todas as sociedades ainda deste planeta. Temos 
sociedades pequenas ou indivíduos isolados que pregam essa igualdade, 
mas numa escala macro ainda não é viável, ainda não é possível o 
estabelecimento de uma harmonia social. Mas, quando a gente fala isso, não 
ser viável o estabelecimento dessa harmonia social, não estamos em 
hipótese alguma dizendo que não se deve trabalhar para atingir essa 
harmonia.



Terceira empresa viva: A Sociedade  
Mensagem psicofônica em 15/02/2011  

Espírito: John; Local: GEDE 

Cada um tem o seu dever, cada um tem sua obrigação e cada um deve 
cumprir o melhor possível com essa tarefa que lhe é designada. Obviamente 
que as grandes espíritos, as grandes almas, elas chegam pra mudar um 
grande número de pessoas, sim, são os expoentes. Mas, numa escala menor, 
todos nós temos uma tarefa de mudar a sociedade, não como referencial, 
não como alguém que a sociedade de uma forma mais ampla, vá reconhecer 
como um indivíduo que trabalha em beneficio dessa harmonia.Mas, em 
núcleos pequenos, cada um é capaz de fazer a sua parte. 



Terceira empresa viva: A Sociedade  
Mensagem psicofônica em 15/02/2011  

Espírito: John; Local: GEDE 

O conhecimento da Doutrina Espirita favorece a compreender os 
sentimentos humanos, o que move as atitudes dos homens de uma forma 
mais ampla. Em contrapartida, ela também auxilia a compreender a 
necessidade de um estado equalitário.



Fim


