
SERVIR AO PLANETA 2018 

Módulo 1: Círculo de Estudos Parte 1 

A Energia é Divina 



Roteiro 

► O que é energia?  

► Quais formas de energia existem?  

► De onde vem a energia?  

► De que maneira a energia afeta aqueles que nos 

rodeiam e de que maneira eles podem ter alguma 

influência sobre nós?  

► Por que é importante conservar a energia?  

O propósito deste círculo de estudos é ter uma melhor compreensão do que é 

energia, de onde vem e como a utilizamos.  



O que é energia?  

Energia é aquilo que nos ajuda a realizar trabalho 



O que é energia? Continuação... 
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O que é energia? Continuação... 

A energia é divina. Permeia tudo.  

“Pesquisadores, depois de longas investigações, 

descobriram que o universo inteiro é feito de átomos. Os 

Vedhaanthis (espiritualistas) por outro lado, declararam 

que tudo está permeado pela Divindade. Os termos 

utilizados são diferentes, mas o significado é o mesmo. A 

energia é Brahman e Brahman é energia. O cosmos 

está cheio de energia. Tudo o que vocês veem e tudo 

o que fazem é energia. Se veem um objeto ou um 

indivíduo, ambos são manifestações da energia.” – 

Sathya Sai Baba (MSS 30.18: 20 de julho, 1997) 

 

 



Quais formas de energia existem? 

www.youtube.com/watch?v=Q4M-q8fiJ2I 
Duração do vídeo - 5 minutos  

http://www.youtube.com/watch?v=Q4M-q8fiJ2I
http://www.youtube.com/watch?v=Q4M-q8fiJ2I
http://www.youtube.com/watch?v=Q4M-q8fiJ2I
http://www.youtube.com/watch?v=Q4M-q8fiJ2I


Quais formas de energia existem? 
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De onde vem a energia? 
Continuação... 

Energia Física 
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De onde vem a energia? 
Continuação... 
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De onde vem a energia? 
Continuação... 
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De que maneira a energia afeta aqueles que 

nos rodeiam, e estes, por sua vez, de que 
maneira nos influenciam? 



De que maneira estão relacionadas a 

conservação e a preservação de 

diferentes formas de energia para 
“Proteger o Planeta”?  

https://www.youtube.com/watch?v=bn8R_XqjjI0  
Duração do vídeo - 3 minutos  

http://www.youtube.com/watch?v=bn8R_XqjjI0


Na PARTE 2 deste Círculo de 
Estudos, abordaremos: 

► Por que necessitamos de energia?  

► Quais são as diversas fontes de energia física?  

► Qual é o efeito que tem nosso uso de energia sobre 

o meio ambiente? (A importância da conservação 

de energia) 

► As energias renováveis são a resposta?  

► Ser conscientes do impacto de nossa energia e 

como reduzi-lo 



Entre em contato... 

Se você tiver qualquer pregunta, feedback ou ideias sobre o 

Programa Servir ao Planeta, por favor entre em contato com a 

equipe do SAP em servetheplanet.ssio@gmail.com 

 

JAI SRI SAI RAM! 
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