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•
•
•
•

Ignorância é quando você não está a par das coisas, ou o estado de alguém que não tem
conhecimento.
Quando você é ignorante em alguma coisa (em falar, agir, nas práticas diárias), você pode se dar
mal.
Será que você é ignorante? Quanto de ignorância há em você?
3 Formas ignorantes de viver

#01 – Viver sem conhecer a Deus
•
•
•

Você conhece a Deus? Você já conhece Jesus?
Saber os fatos da palavra de Deus, da bíblia, faz você conhecer Jesus.
Leia a bíblia e peça entendimento para conhecer Jesus.
Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um:
eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me
enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. (João 17:22,23)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

É Deus que no stem dado saúde, segurança, se você não pensa nessa forma, então você ainda não
conhece a Deus.
Deus é o autor e consumador das nossas vidas.
Você vai e volta porque Deus protegeu você.
Você tem conversado, orado com Deus diariamente?
Jesus quer que cada um de nós sejamos um com ele.
Jesus só pode ser Salvador se ele for seu Senhor primeiro.
Permite que Jesus seja o seu Senhor.
Ninguém te impede de conhecer, de aceitar Jesus.
Você entregou a sua vida para uma igreja, ou pastor ou para o Senhor Jesus?
O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu
amor a renovará, ele se regozijará em você com brados de alegria". (Sofonias 3:17)

•
•

Você consegue chamar a Deus de seu Senhor?
Deus nos renova através do amor que ele tem por ti.

#02 – Não sabermos que nós somos
•
•

Você sabe quem você é? Se uma criança te perguntasse, o que você responderia?
A verdadeira “filosofia” é a palavra de Deus!

Disse mais Eliú:"Peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo, e lhe mostrarei que se pode dizer
mais verdades em defesa de Deus. Vem de longe o meu conhecimento; atribuirei justiça ao meu
Criador.Não tenha dúvida de que as minhas palavras não são falsas; quem está com você é a perfeição
no conhecimento. (Jó 36:1-4)
•
•

Deus é o conhecimento, nós viemos desse conhecimento, nó viemos de Deus.
Você foi criado por Deus, essa é a verdade.

#03 – Não conhecer as leis de Deus
•
•
•
•
•
•
•
•

Na sua casa você não vive sem leis.
Nós fomos criados por Deus para vivermos num reino com leis!
Se na sua vida não há lei, não há disciplina, você não conhece a Deus intimamente.
Coloque marcas, divisas, parâmetros na sua vida.
Deus gosta de ordem e gosta que seus filhos também tenham ordem.
Deus vai nos julgar, pois pra cada um de nós Ele determinou um propósito.
Preste atenção nas coisas do Senhor! Ele quer o seu bem!
Deus trabalha sob a nossa vida, nossa transformação, através de leis.

3 medicamentos par asair da ignorância espiritual
#01 – Ter um relacionamento com Deus
•

Saímos da ignorância, estupidez quando a gente se compromete em ter um relacionamento com
Deus.

#02 – Relacionamento sincero
•
•
•
•
•

Converse sobre as coisas que você já fez.
O Senhor sonda os nossos corações, ele sabe extamente o que a gente faz e pensa.
É bobagem ter um relacionamento de qualquer jeito com Deus.
É por isso que alguns não evoluem.
Vir por vir para a igreja, não diz nada.

#03 – Deus me criou
•

Todas as vezes que vierem sentimentos de suicídio, aborto, pense que foi Deus que te criou.
Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe.

Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas! Disso tenho
plena certeza. (Salmos 139:13,14)
•

Creia que foi Deus quem te criou.

