VINDE E VEDE
(João 1:38-39; 45-46)
Evidencia exige convicção. O convite “Vinde e Vede” é enfático porque é baseado na evidencia
daquilo que foi visto. João, depois de ter apresentado YAHSHUA ao povo de Israel através do
Seu batismo, ele disse, Eu não O conhecia. . . mas foi para que Ele fosse manifesto e revelado a
Israel que eu vim batizando com agua; ele continuou dizendo, Eu vi o Espirito descendo do céu
na forma de uma pomba e repousar sobre Ele; eu vi e tenho testificado que este é o Filho de
Deus (João 1:31,32,34)! “Eu vi” foi a evidencia do testemunho de João. No outro dia, baseado
na evidencia dele ter visto, ele revela YAHSHUA como o Cordeiro de Deus; o Cordeiro que tira o
pecado do mundo! Dois dos seus discípulos depois de ter ouvido a proclamação, decidiram
seguir YAHSHUA. Aí é quando YAHSHUA lhes faz a pergunta, Que procuras? Rabi, eles
responderam com outra pergunta, onde moras? YAHSHUA os respondeu, Vinde e vede! Por
seguir YAHSHUA, estes discípulos creram ser YAHSHUA Quem João testemunhara; o
testemunho de João foi de grande influencia na decisão desses discípulos seguirem a YAHSHUA.
No Seu convite, Vinde e Vede, Ele satisfez a curiosidade dos discípulos, os quais permaneceram
com Ele daquele momento em diante.
Crendo, um dos discípulos cujo nome era André, foi à procura do seu irmão Simão para contarlhe o que tinha visto e ouvido. Ele exclamou: Achamos o Messias! E logo em seguida levou
Simão a YAHSHUA. Evidencia exige ação. Vinde e Vede foram as palavras de Felipe quem
YAHSHUA encontrara no dia seguinte. Felipe, como André, creu na evidencia e foi à procura de
Natanael e disse, Achamos Aquele de Quem Moisés escreveu na lei e os profetas: YAHSHUA de
Nazaré (vs.45-47)! A noticia que YAHSHUA tinha vindo de Nazaré não fora bem recebida por
Natanael; Felipe então o convidou, Vinde e Vede! Essa foi a melhor ideia para convencer
Natanael e solução para vencer as suas dúvidas. Natanael, um verdadeiro Israelita de acordo
com YAHSHUA, precisava ver, para crer nas palavras de Felipe. Ele foi, viu e creu; e diante da
evidencia ele assim se expressou: Rabi, Tu és o Filho de Deus! Tu és o Rei de Israel (vs. 49)!
Pedro e seus amigos foram testemunhas da veracidade do testemunho de João quando
YAHSHUA mandou-lhes que lançassem a rede para pescar. A veracidade que eles
testemunharam fez com que Pedro caísse aos pés de YAHSHUA, dizendo, Senhor ausenta-te de
mim que sou um homem pecador. Pedro e seus companheiros crendo em YAHSHUA, O
seguiram (Lucas 5). Evidencia exige obediência.
Em outra experiência registrada em João no capitulo onze, concernente a morte e enterro de
Lazaro, quando YAHSHUA propositadamente atrasou-se em responder a chamada de ajuda, a
evidencia não podia ter sido testemunhada sem este atraso. Na dor da tristeza das pessoas
presente YAHSHUA fez a pergunta, Onde o pusestes? Senhor vem e vê! Foi a resposta e o
convite. YAHSHUA ali chorou imergido na realidade da Sua morte duas semanas mais tarde.
Quando Ele seguiu a multidão para ver o lugar onde Lazaro se encontrava, Ele mandou que a
pedra prendendo Lázaro fosse removida! Ali e naquele momento, YAHSHUA expressou o poder
da ressurreição à multidão que tinha vindo consolar as irmãs de Lázaro. Com a pedra removida
do túmulo Ele, depois de uma curta oração ao Pai, clamou com uma voz alta: “Lázaro sai para

fora”! A voz de comando de YAHSHUA soou além do túmulo com poder chamando Lázaro da
morte para a vida. A multidão tinha vindo e testemunhado a realidade da evidencia que
YAHSHUA era realmente o Filho de Deus. Ele sentiu o mau cheiro que a morte tinha trazido no
corpo decomposto de Lázaro; Ele presenciou o mau que o inimigo chamado morte traz ao ser
humano; sim, Ele tinha atendido ao convite, Vem e Vê e Ele trouxe consigo a esperança de vida
para todo aquele que ali se encontrava naquela evidencia que Ele é o doador da vida física e
eterna. Hoje Ele ainda nos chama da morte para vida e nos oferece o Seu perdão; Ele nos
chama por nome com voz alta para sairmos de detrás da pedra que nos prende mortos e nos
oferece Seu perdão e vida eterna, porque a inimiga morte já foi vencida através da Sua morte e
ressurreição. Seu convite para nós é Vem e Vê as marcas das feridas em Suas mãos e em Seus
pés e no Seu lado;
Estas são evidencias do Seu amor expresso a todos nós; evidencias que exigem de cada um de
nós obediência em trazer outros para experimentar o Seu amor eterno- Vem e vê!
O Salmista nos deixou um convite para vir e ver a evidencia do poder do Senhor Deus na Sua
criação: Vem e Vê os feitos do Deus que é temido nos atos para com os filhos dos homens:
converteu o mar em terra seca; passaram o rio a pé; alí nos alegramos NELE; Ele domina
eternamente pelo Seu poder; bendizei, ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do Seu louvor; ao que
sustenta com vida a nossa alma, e não consente que resvalem os nossos pés (Salmos 66:5 -7).
Evidencia do poder do nosso Deus exige temor e tremor da Sua criação; evidencia da Sua
fidelidade exige louvor e adoração a Ele somente. Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e
eu contarei o que Ele tem feito para mim (Vs. 16)!
Nossa vida é só um folego- curta e muito curta. Convites sempre estão ao nosso redor nos
chamando para Vir e ver a evidencia que exige mudanças na nossa vida, na nossa crença e na
direção que tomamos. Não ignore o convite que o leve na direção da cruz onde o sangue de
YAHSHUA foi derramado por você. Quando o seu último fôlego o levar a eternidade (seja pra
onde for- céu ou inferno) você testemunhará a evidencia que YAHSHUA é realmente o Filho de
Deus! Vinde e Vede!
REFLITA NISTO!

