QUANTO TEMPO DURA O SILÊNCIO DE DEUS

QUANTO TEMPO
DURA O SILÊNCIO
DE DEUS

EMILSON SANTOS

Uma História Real, de uma vida de experiências com Deus

1º Edição

DEDICATÓRIA
Quero dedicar este livro primeiramente a Deus, pelo previlegio de
servi-lo.
Das grandes oportunidades que me ofereceu na trajetória da minha
vida e agradece-lo, pela a oportunidade de escrever este livro e relatar
um paço a paço das minhas experiencias com o criador.

2

Copyright © 2019 Emilson Santos
Todos os direitos reservados.
ISBN: 9781695242609
3

AGRADECIMENTOS
Primeiramente agradeço a Deus pela grande oportunidade de estar vivo
contando este relado de minha vida
Agradeço a minha família por esta comigo em todos os momentos da
vida.
A minha esposa e aos meus filhos.
Pois sem a sua misericórdia de Deus
Eu não poderia ter tido uma nova família!
Amém.

4

CONTEÚDO
1 O Tempo
2 O Planeta Terra
3 A Biblia
4 A Vida
5 A Descrença
6 A Situação
7 Caminhada
8 Provação
9 Provação II
10 Provação III
11 Infância
12 Circunstânçia
13 A Oferenda
14 O Retorno
15 Desilusão
16 O Reecontro
17 O Reencontro II

18 O Romper do silencio

1
O TEMPO

N

os seres humanos, em toda a nossa trajetória de vida,
sempre queremos, mas; no quesito de relação e ao
conhecimento, embora nós fazemos muito perguntas, do
que praticamente focarmos em buscar as próprias respostas.
Sempre queremos saber de imediato e ficamos sempre na duvida das
perguntas:
Que são sempre elas:

Por que?
Onde?
E quando?
Como?
Quem?
Oque?
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A nossas vidas independentes das classes sociais são todos grandes
ciclos e de grandes propriedades, que se caracteriza os nossos
organismos, cuja a grande existência que evolui desde o
nascimento até falência, seguindo seu grande curso, por mais que nós nos
esforçamos.
Para ter uma vida desgarada, motivada pelo o desejo de encontrar a
felicidade, ter um ótimo relacionamento ou ate mesmo um belo
repouso seja ele a onde te apraz;( Sensação de contentamento, de
prazer:) seje
no seu lar com sua família ou até mesmo dentro de alguma instituição
religiosa.
Mas nem sempre isso e possivel pois muitas vezes depararemos com
pessoas negativas, cujo interesse é nos ver tristes e desmotivados.
Se pararmos para entender esses motovos nos nunca vamos
encontrar a felicidade.
E onde esta essa felicidade?
A resposta para essa pergunta e o que nos vamos descobrir ao longo desse
livro, contos, relatos, convivência, provações de uma vida praticamente
inteira.
Eu quero te dizer que o melhor lugar do mundo! E
estar nos pes do salvador.
Para começar eu desde já quero te dizer.
Para voçê eu sou feliz, mais para algumas pessoas isso ainda está
longe de acontecer,
Mas quero que determine para si mesmo: e diga bem alto eu sou feliz. Eu
sei que de vez enquando não e isso que vemos nos longos dias
Somente quero te dizer que nem sempre recebemos a resposta de
nossas perguntar e dos nossos questionamentos, e nem sempre é o que
queremos ouvir.
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E sendo um ser primata e as perguntas que muitas vezes estão em
nossos cérebros e em nossos corações que são totalmente
direcionada a Deus.
Elas ficam muito mais difícil para o nosso dia a dia, quando a
resposta não vem.
E o céu fica de bronze totalmente em silencio, para o nosso favor.
E o incomodo vem!!!
E vem para abalar as estruturas emocionais e espirituais.
E incrível querer que tudo na vida se tenha uma definição rápida, de
perguntas e respostas.
Ter em suas mãos uma máquina do tempo ou apenas um botão que
quando os apertasse o faria tudo por nos.
Ou que entrasse-ramos dentro da dela para podermos voltar ao
tempo, para podermos consertar algo ou alguma coisa, ou até mesmo
modificar que fizemos de errado, no passado.
Ou até quem sabe voltar ao tempo, para tentar mudar o curso da
História de nossas vidas.
E impossível acreditar que o tempo ele chega para todos.
Embora não queremos passar por isso, mas isso e inevitável, isso tem
que acontecer faz parte da natureza.
Seja homens ricos, pobres, negros e brancos.
O tempo um dia chega e não a nada que se pode fazer em relação a
isso.
O tempo você não consegue agarrá-lo com as próprias mãos, pois ela
desliza em seus próprios dedos, e totalmente impossível.
O que se pode fazer e tentar ir ao seu favor e deixar o curso do
tempo fazer o seu papel no ciclo da vida e de tudo que se envolve no
planeta terra e fora dela.
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Pergunta:
─ Mais o que é o tempo?
O planeta terra se compõe de 365 dias o ano, tem 24 horas ou 60
minutos, dividida em 12 o ciclo do dia.
Com 12 meses 7 dias na semana concluindo 30 dias.
Formando assim um ciclo para o tempo.
─ Para que serve o tempo?
Para ter um começo um meio e um fim, isso para que todas as coisas
tenham um intervalo.
--Qual sua finalidade?
De auxiliar o passado o presente e o futuro nesta imensidão.
Quero te fazer lembrar de sua!
E te levar numa viagem notória de sua infância.
Faze-lo recordar da sua faze fenomenal de uma criança feliz
Seja ela uma menina ou menino que brincava ao longo da vida, alegre
cheia de vida brincando com seus colegas, pais parentes numa
vida que só você sabe que passou, e você totalmente despreocupado
com o tempo.
Nosso cérebro e uma feramente formidável a ponto de guardar
grandes parte de nossas vidas, perdendo poucas coisas, mas
lembrando da maioria, nos seres primatas temos uma mente
brilhante.
Guardamos muitas coisas tantos boas, ruins, lugares, pessoas.
Pois é um tempo de lembranças.
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Quando acontece isso de recordarmos tantas
coisas os cientistas e os filósofos batizaram
este fenômeno prazeroso. Deram o nome a

O chamando o assim de (nostalgia).
Mas o que é mesmo o tempo......
Ainda sem resposta para você ou já está se achegando nesse quesito
do tempo.
Vou repetir novamente!
O tempo serve para várias coisas, tempo passado, tempo presente,
tempo futuro.
O Tempo passado e tempo futuro e diferenciado no momento de sua
fala.
São termos verbais que indicam o momento que ocorre uma ação,
para quem não entende isso e um grande fenômeno da natureza.
Que faz o seu papel fundamental nas vidas dos seres vivos deste
imenso planeta., tais como animais, água, fogo e nos seres primatas.
Fácil e rápido de se lembrar, de uma coisa que fica guardada em
nossa subconsciência.
─ O que é subconsciência?
Não sou psicólogo, mas vou tentar explicar um pouco desse
subconsciente
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