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Outra razu00e3o pela qual nossas orau00e7u00f5es nu00e3o su00e3o respondidas u00e9 que demonstramos uma descrenu00e7a pru00e1tica na capacidade de deus
de nos conceder nossos pedidos digo descrenu00e7a pru00e1tica pois em teoria todos os cristu00e3os acreditam na onisciu00eancia e onipotu00eancia de jeovu00e1
no entanto na pru00e1tica nos detalhes da vida quu00e3o poucos respeitam essas doutrinas estamos muito acostumados a medir a capacidade de deus por nossa
capacidade e se uma coisa nos parece improvu00e1vel ou impossu00edvel entu00e3o imediatamente agimos como se essas contingu00eancias afetassem a deus
assim como a nu00f3s mesmos e apresentu00e1ssemos as mesmas barreiras para ele como para nu00f3s as probabilidades e as possibilidades dizem respeito apenas
a nu00f3s mesmos e devem governar nos sempre em nossos planos e expectativas futuros e a sagacidade humana u00e9 testada pela sua capacidade de prever
esses planos de modo a afastar se de todas as contingu00eancias e educar essas expectativas desimpedidas por qualquer obstu00e1culo
Mas tais ideias como estas nunca devem ganhar um lugar em nossas mentes quando nos apresentamos diante de deus em orau00e7u00e3o pois
9
Sempre que entu00e3o pedimos qualquer coisa de acordo com a vontade de deus nunca devemos parar para calcular as chances de sua audiu00e7u00e3o ou
especular sobre as dificuldades que interponham a sua concessu00e3o de nossos pedidos se u00e9 um pedido apropriado devemos orar e agir com a plena certeza de
que ele vai ouvir e responder apesar de cada dificuldade aparente na forma de concedu00ea lo somente ore e acredite que deus u00e9 o que ele u00e9 e tudo
ficaru00e1 bem mas se vocu00ea o considerar como um ser inferior ao infinito em suas perfeiu00e7u00f5es e atributos a foru00e7a de suas orau00e7u00f5es
seru00e1 graduada pela sua visu00e3o de seu caru00e1ter e naturalmente ficaru00e1 aquu00e9m do padru00e3o bu00edblico e assim falharu00e1 em ser ouvido ou
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