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Ecologia Social  
Estudos Interdisciplinares de Psicossociologia e Ecologia Social  - www.eicos.psycho.ufrj.br

“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.”



Supergenes - Deepak Chopra

"O número de variantes genéticas que nos dá uma 
característica marcante, como olhos azuis o cabelo loiro, 
é conhecido como variante genética altamente 
penetrante, e elas estão em minoria, formando cerca de 
5% do total.



Supergenes - Deepak Chopra

"… Mas, na maior parte dos casos relativo à saúde e à 
personalidade, o nosso destino genético não é imutável. 
Os genes são apenas uma componente da interrelação 
quase infinita entre DNA, comportamento e ambiente."



Supergenes - Deepak Chopra

"... quando alguém sujeita os genes a 
um estilo de vida saudável, vai criar 

supergenes. "



Empresa Viva

• Conceito trazido por Arie de Geus no livro A 
EMPRESA VIVA.

• Aborda as características essenciais da longevidade 
organizacional e demonstra a diferença entre as 
empresas vivas que almejam a longevidade e as 
empresas econômicas que agem em função do lucro 
imediato.



O que é uma “empresa viva”?

"Uma organização que se vê como uma comunidade de 
seres humanos que estão no negócio de se manter vivo."

Arie de Geus



Comparação
E m p r e e n d i m e n t o 
industrial e/ou comercial
Negócio:
P r o d u ç ã o e / o u 
comercialização de bens 
e/ou serviços.
Finalidade: 
Lucro financeiro

Empreendimento Espírita

Negócio:

Desenvolver o amor e a 
instrução nos homens.

Finalidade: 

Tornar os homens 
melhores



Empresas vivas produzem produtos e serviços 
para se manterem do mesmo modo que 

indivíduos tem emprego para se manterem 
vivos. 

 
Arie de Geus



Uma instituição espírita operante é aquela em 
que seus trabalhadores estão conscientes de 
que toda e qualquer atividade de caridade 

feita por eles são para eles próprios.



Quanto vivem as Instituições Religiosas?

Instituição Longevidade

Judaísmo Cerca de 4000 anos

Catolicismo Cerca de 2000 anos

Protestantismo Cerca de 500 anos



Para as instituições espíritas, longevidade e tamanho 
não deve ser tudo. 

 
O mais importante deverá sempre ser a 

FINALIDADE.



Uma empresa comercial que não alcança a finalidade 
pode acabar, enquanto que uma instituição espírita pode 

se tornar inoperante.

Uma instituição espírita viva é aquela que se mantém 
operante.



Os fins justificam os meios?
Nicolau Maquiavel 

Na obra O Príncipe defende que os valores morais 
impostos pela fé e pela sociedade não poderiam 
restringir a ação do rei. Com isso, promoveu a cisão 
entre Moral e Política tecendo sua célebre frase, onde 
pregava a ideia de que “os fins justificam os meios”.

Será que esta ideia é utilizada no meio espírita?



Monoel Philomeno de Miranda 
Amanhecer de Uma Nova Era

“O Cristianismo nascente experienciou a decadência das 
suas propostas e a adulteração dos seus ensinamentos, 
permitindo-se vencer pela idolatria e pelos rituais 
pagãos do passado, embora com denominações 
diferentes”.



“O Espiritismo, por sua vez, vem sendo sacudido por 
tormentas internas no movimento, gerando dissensões, 
filhas diletas da presunção, chegando-se ao ponto de 
contestar as bases da Codificação, ou apresentando-se 
falsas técnicas travestidas de científicas, de experiências 
pessoais, de informações mediúnicas não confirmadas 
pela universalidade do ensino”.

Monoel Philomeno de Miranda 
Amanhecer de Uma Nova Era



Primeira empresa viva

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

As células trabalham por uma empresa viva.



Segunda empresa viva

O mundo!



O planeta e a conta bancária 





Fazemos com o planeta o mesmo que fazemos 
com o cheque especial - usamos sem pensar 

nas consequências?



Reservas do planeta

• 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

• 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.

Com o uso adequado, talvez a transformação do 
planeta ocorra 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!!!



Como será um mundo de regeneração?

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

modelos?



O desenvolvimento tecnológico serve para o espírito 
desenvolver a moral.

Qual será a utilidade da tecnologia da Terra para um 
espírito que trabalha na finalidade da Criação?



Fazemos com o corpo o mesmo que fazemos 
com o cheque especial - usamos sem pensar 

nas consequências?



Perdoar setenta vezes sete...

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

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



O perdão é uma forma de contornar o orgulho.

O perdão é uma ferramenta para espíritos de um mundo 
de expiação e provas para não se ofenderem.



Reencarnação

Uma questão de justiça!



Reencarnação

Uma questão de justiça!

De que justiça estamos falando?



LE - Justiça da reencarnação

171. Em que se funda o dogma da reencarnação?
“Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente 
repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma 
porta para 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.”



Reencarnação - ESE

Capítulo IV - Nascer de novo

22- Com a reencarnação, finalmente, há perpétua 
solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, 
e, daí, estreitamento dos laços de afeição.



A reencarnação é uma forma de contornar o egoísmo.

A reencarnação é uma ferramenta para espíritos de um 
mundo de expiação e provas desenvolverem o 

“não 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
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