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No nosso dia a dia, utilizamos a energia elétrica em diver-

sos momentos. Seja para carregar um celular, tomar um belo 

banho quente ou fazer um simples café. Dificilmente, imagi-

namos nossa vida sem energia, nem tampouco pensamos 

em como ela é produzida.

O Brasil é um dos cinco maiores países do mundo, com 

um território de 8.514.876 km², ele fica atrás apenas de 

Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Para abastecer 

toda a sua população, é necessário muita energia. Grande 

parte da energia consumida em nosso país provém de usi-

nas hidroelétricas, que transformam energia potencial em 

energia cinética. A água contida em reservatórios passa 

por enormes turbinas ligadas a geradores que produzi-

rão a energia elétrica e, posteriormente, será distribuída 

até chegar a nossa casa. Os níveis desses reservatórios 

dependem diretamente da quantidade de chuvas, se não 

chover não haverá água suficiente para mover as turbinas; 

resultando na diminuição da produção de energia e, como 

consequência, podem ocorrer apagões como o de 2001.

Agora pare e pense. Se fizermos uma analogia entre uma 

usina hidroelétrica e a vida cristã, iremos perceber que, 

para gerar frutos, precisamos estar abastecidos do Espírito 

Santo. Isso implica em que sejamos imitadores de Cristo, 

e que devemos trilhar Seu caminho sendo cheios do Espí-

rito. Nosso reservatório, assim como as usinas hidroelétri-

cas, necessitam ter um nível de intimidade com Deus, ser 

inundado pelas coisas do alto. No Evangelho de Jesus, se-

gundo escreveu Marcos, Cristo nos deixa uma ordem “Ide 

por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura” (Mc 

16.15). Para cumprir esta missão, precisamos estar cheios do 

Espirito Santo. Se não buscamos intensamente o Espírito 

Santo, pouco teremos a oferecer na hora de cumprir o ide 

de Jesus, estaremos vazios e não seremos capazes de gerar 

vidas para o Reino.

Que sejamos constantes em conhecer o Espírito Santo, 

buscá-lo dia após dia, até que sejamos cheios para gerar.

CHEIOS PARA GERAR

Fonte Consultada:
https://cnae.ibge.gov.br/

#conectou?

3º Trimestre de 2022: Espírito Santo presente em todo o tempo.
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O JOVEM E O ESPÍRITO SANTO


