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QUANTO TEMPO HEIN

Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a 
mim vê o Pai; e como dizes tu: Mostra-nos o Pai? João 14:9.

Shalom filho e filha do Eterno! Pessoas profundas em Cristo Jesus! Você já percebeu que a medida que o tempo 
vai passando vamos nos familiarizando com as coisas? Exemplo, uma casa nova... assim que você entra na casa 
você não sabe onde são os cômodos, não sabe onde é banheiro, varanda, se as tomadas são 220 ou 110 volts, 
porém a medida que o tempo vai passando vamos identificando o ambiente. Como uma cidade, precisamos saber 
onde ficam os bancos, as farmácias, os hospitais...o tempo é uma escola que ensina muita coisa.

Jesus estava dando ensinamento e orientações aos discípulos, e Felipe pede para Jesus mostrar o Pai. Interessante 
notar que o Pai é Jesus e Jesus é o Pai. Jesus é Deus encarnado. Mas vamos nos ater na resposta de Jesus, que 
virou uma pergunta: “Estou a tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Se você observar 
Tomé, ele já queria saber o caminho de ir até o Pai: João 14:6 Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e 
a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus disse que ninguém “vem” ao Pai, senão por mim. Ninguém 
vem? O que seria o correto? Ninguém vai. Porém o Pai estava ali, o Pai era o próprio Jesus, entende? 

Filipe então queria ver o Pai, e então Jesus diz.: Estou há tanto tempo convosco, e não tendes conhecido? Quanto 
tempo você precisa mais para conhecer Jesus? Quanto tempo hein? 

Desde quando você nasceu Jesus tem habitado em sua vida, está com você nas suas frustações, dificuldades, 
dores, como também em suas alegrias, festas, milagres... você tem visto? A quanto tempo Ele está com você? 
Agora quanto tempo mais você precisa para se render e acreditar em Jesus?!

Certa feita Jesus fez grandes milagres e as pessoas queriam ver mais milagres... como se Jesus precisasse provar 
quem era de fato. 

Já temos tempo suficiente para perceber e saber quem é Jesus, já tem bastante tempo que ele te chama, que ele 
quer cuidar de sua vida e de suas coisas. Filipe queria ver o que já estava diante de seus olhos. Às vezes você está 
igual a Filipe, querendo sentir um arrepio, orar em línguas, ter visões, sendo que Jesus já está diante de você, 
apenas reconheça ele em sua casa em sua vida. Ele está com você em todo tempo.

Entenda, Jesus não precisa te provar mais nada, te mostrar mais nada, o que ele já fez até hoje por você e por 
mim já é o suficiente para você e eu o adorar pelo resto dos nossos dias. 

Jesus ficou surpreso com a pergunta de Filipe! Porque depois de tanto tempo, como não sabia quem Jesus era? 
Precisamos nos familiarizar com Jesus. Conhecer, entender, saber a seu respeito. Tem pessoas que em dois 
capítulos (nem precisa de muito tempo) já sabe tudo que vai acontecer na novela, sabe quem vai trair quem, 
quem é que vai morrer, roubar e etc. Não precisa de muito tempo e sabe qual vai ser o último lançamento do 
Game. Nem precisa de muito tempo e sabe a última fofoca da vizinhança. E a respeito de Jesus, o que você sabe? 
Quanto tempo precisa mais? Para saber que Ele é o teu DEUS! E saber o que Ele quer de ti!

Não é porque é complicado, difícil... e sim a falta de interesse em conhecer o Deus que tem. Pois eu bem sei em 
quem tenho crido! O povo padece por falta de conhecimento. Preciso saber que o Pai está em mim... estamos em 
profundidade, e profundidade sem Jesus é morte na certa!
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