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IGNORANCIA 
2º Estudo 

 
Isaias 1: 2 Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o SENHOR é quem fala: Criei filhos 

e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. 
3 O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura; mas Israel 

não tem conhecimento, o meu povo não entende. 
 
MENSAGEM: 2 PONTOS 

 Primeiro: 
o  Estar cientes porque as coisas estão como estão. 

 Segundo: 
o  Porque somos da maneira que somos. 

 Atos 20:21  
  
PERGUNTA? 

 Porque arrependimento? Ir direto ao evangelho? 
o Somente oferecer Cristo ao povo, simplesmente o que Deus tem a 

oferecer em Cristo? 
o Resposta: Ninguém vai ao evangelho se não ver a necessidade dele. 

 Jer 6:14 Amós 6:1  
 

PECADO 
o  atitude errada com Deus. 

 
O QUE É PECADO? 

 Resposta: Na introdução da profecia. 
  “Criei filhos e exaltei-os, mas eles prevaricaram contra mim”. 

o O que faz as pessoas se rebelarem contra Deus? 
o Porque Adão e Eva se rebelaram contra Deus? 

Olha o V. 3“ O boi conhece o seu possuidor, e o jumento 
a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem 
conhecimento, o meu povo não me entende”. 

 
 
2º PRINCIPIO: 

 Cega as mentes, 
 Leva a ignorância e deficiência no pensar. 

 
VISÃO CRISTIANISMO! 

Não se pode pensar. 
 
JOVENS: 

Deixando de freqüentar as Escolas Bíblicas. 
Cresceram e começaram a pensar. 
Antes engoliam tudo, sem compreender, mas, agora: 

o  I Cor 13:11  
 
A MENSAGEM DA BIBLIA: 

É o oposto do relato acima. 
O problema: 

o  Não pensam, nem raciocinam, são ignorantes. 
I Tim 1:12 -13  

PORQUE PAULO ERA O QUE ERA? 
o V.  13. “Eu o fiz na ignorância”. 

 
E OS OUTROS. 2 Cor 4:3-4 

Ignorantes, não podem pensar. (1 Co 2:7-8) 
 

OUTRA AFIRMAÇÃO DE PAULO!!! 



 

 

2 

 Efésios 4:17-19 Aí está o fato: as pessoas não crêem no evangelho e mundo 
é o que é. 

 
QUANTOS JÁ LERAM A BIBLIA? 

 
QUAL É A MENSAGEM? 

 Revelação da verdade.(1 Tm 2:3-4) 
 

 
 
 
2º PRINCIPIO: 

 
o O pecado perverte os homens e os transforma em tolos.(Salmo 14:1;Isaias 

1:3) 
 

 BOI E O JUMENTO? 
Obvio: De todos os animais, são os mais estúpidos. 

 
 
OS HOMENS  

 Mais tolos que o boi e jumento. 
 
 

 
 

ALGUEM PODE DIZER: 
 “Não acredito na vida pós morte”.(Ec 3:11) 

o   
COMO HOMENS REAGEM? 

o Ao invés de obedecer ao instinto como o boi e o jumento. 
o Deliberadamente lutam contra o mesmo. 
o Tentam se livrar-se dele, desmenti-lo, e se acham espertos para faze-lo. 

 
 

REJEITAM TODO ENSINO E LUZ CAPAZ DE RESGATA-LOS. 
 João 3:19   

 
 

E A TRAGÉDIA DOS HOMENS? 
o Em pecado são ignorantes. 
o Aqui esta toda perversão: em sua ignorância e recusa a pensar no que 

importa. 
 

 
HUMANIDADE:È IGNORANTE DE QUE??? 

Voltaram as costas para Deus. 
Não conhece o propósito pelo qual existe. 

 
 

MAS, O QUE É O HOMEM VERDADEIRO? 
o “Criei filhos e exaltei-os”, diz Deus. 
o São ignorantes a respeito da total dependência de Deus e da sua provisão. 
o Salmo 104:27-30;Dn 5:23 

 
 

 
 

 
QUAL A PROVISÃO DE DEUS? A GRANDE MENSAGEM DA BIBLIA? 

o A SALVAÇÃO!!! 
o O QUE O MUNDO PRECISA HOJE? 
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 Em 1º lugar: 
 Ser libertos de sua miséria. 
 Precisam de graça divina. 

 Onde conseguir isto? 
 Com o seu dono, seu Mestre, seu Criador, Deus. 

 
COMO RECONCILIAR COM DEUS? João 3:16 ; Isaias 55:1-3  

 
 

O ALIMENTO DA VERDADE, 
 DO CONHECIMENTO,  
PROTEÇÃO CONTRA O MUNDO, CARNE E DIABO. 

 Hebreus 13: 5  Na vida, na morte, Deus estará conosco. 
 Esta é a provisão da sua manjedoura, de sua vasilha. 

 
ISAIAS REVELA TODO O PROBLEMA 

 Não conheciam seu dono. O Seu Mestre. 
 

 ARGUMENTO DE DEUS 
o Ouçam o boi, o jumento bronco. 

 
 

 
 


