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O senhor tem sido melhor para com vocu00ea atu00e9 mesmo mais do que a sua esperanu00e7a ou a sua
fu00e9 acreditavam e esperavam deus respondeu ricamente ajudou o eficientemente alegrou o
abundantemente e encheu o seu espu00edrito de conteu00fado agradu00e1vel nu00e3o u00e9 em vu00e3o
que esperamos no senhor o caminho da fu00e9 u00e9 o caminho da foru00e7a e da seguranu00e7a como
u00e9 triste a sina de quem nunca ora pouco importa que outros poderes vocu00ea possua se nu00e3o tiver
poder com deus significa que nu00e3o tem poder nenhum u00c0queles que nunca oram ou que insultam
deus com uma forma vazia de orar sem a participau00e7u00e3o do corau00e7u00e3o chegaru00e1 um dia
em que iru00e3o orar e tu00e3o certo quanto vivem e morrem iru00e3o orar e suas orau00e7u00f5es
nu00e3o seru00e3o atendidas o rico orou por uma gota de u00e1gua para esfriar sua lu00edngua ardente
mas seu pedido foi recusado pois ju00e1 era tarde demais para orar u2013 ele poderia ter tido a u00c1gua
da vida para beber se ele tivesse orado enquanto ele estava sobre a terra o inferno estu00e1 cheio de
orau00e7u00f5es nu00e3o atendidas que tiveram como resposta mas porque clamei e vu00f3s recusastes
estendi a minha mu00e3o e nu00e3o houve quem desse atenu00e7u00e3o antes desprezastes todo o meu
conselho e nu00e3o fizestes caso da minha repreensu00e3o tambu00e9m eu me rirei no dia da vossa
calamidade zombarei quando sobrevier o vosso terror u2013 provu00e9rbios 1 24 26 peu00e7a a deus e ele
o ouviru00e1 se vocu00ea pedir agora mas quando o dono da casa se tiver levantado e cerrado a porta ver
lucas 13 25 nu00e3o adiantaru00e1 bater na porta
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Senhor me ouviu e me pu00f4s em um lugar largou2013 salmos 118 5
Sim e nu00e3o su00f3 proclame como deus tem respondido u00e0s suas orau00e7u00f5es mas conte do poder da fu00e9 em todas as ocasiu00f5es que tenha
ocorrido fale dos resultados da fu00e9 aos seus filhos para que eles possam contar aos seus filhos no futuro e u00e0s gerau00e7u00f5es que viru00e3o para que todos
saibam que tudo u00c9 possu00cdvel ao que cru00ca u2013 marcos 9 23 conte sobre as promessas cumpridas pela fu00e9 sobre a soluu00e7u00e3o de problemas
por meio da fu00e9 e o regozijo de suprema felicidade por meio da fu00e9 conte u00e0 sua vizinhanu00e7a que u00c9 melhor refugiar se no senhor do que confiar no
homem u00c9 melhor refugiar se no senhor do que confiar nos pru00edncipes u2013 salmos 118 8 9 diga em alto e bom som confiai sempre no senhor porque o
senhor deus u00e9 uma rocha eterna u2013 isaias 26 4 diga a todos porque vocu00ea sabe que isto u00e9 verdade pois procurou amigos na hora das dificuldades e
nu00e3o foi ajudado que cometeu atu00e9 a tolice de esperar por auxu00edlio de homens poderosos que tinham condiu00e7u00f5es de ajudu00e1 lo mas que
encontrou apenas desdu00e9m e espanto por estarem sendo incomodados conte a todos que a majestade suprema nunca tratou assim nem mesmo o mais simples
dos seus pedidos que nunca houve uma resposta ru00edspida por parte do trono do altu00edssimo nem uma rejeiu00e7u00e3o nem desprezo ao menor dos seus
pedidos
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