
ESTUDO DE PG (01/12/2020)      

Tema:   “AINDA HÁ LUGAR PARA JESUS?”  

Quebra-gelo (5m): Qual o lugar que Jesus ocupa em sua vida? 

Texto chave: “(...) porque não havia lugar para eles na estalagem.” Lc.2.7 
  

 

 

1. CLAREZA  (Estudando e Compartilhando a Palavra – 25m):  

INTRODUÇÃO:   Chegamos ao mês de Dezembro, o mês em que se comemora o Natal. Mas, será mesmo 

que ainda há lugar para Jesus no Natal da pós modernidade?  

 

RELEMBREM UM POUCO DESSA HISTÓRIA: Maria estava grávida pelo Espírito Santo e prestes a dar 

à luz a seu filho primogênito. Ele deveria receber o nome de Jesus, pois salvaria o seu povo de seus pecados. 

José, cumprindo ordem do imperador, precisa sair da Galiléia, rumo à Judeia para alistar. Quando José e 

Maria chegaram de Nazaré a Belém não havia lugar para eles nas estalagens. As pensões estavam todas 

ocupadas. As casas todas indisponíveis. Sem lugar para Jesus nascer, o casal não teve outra opção senão ir 

para uma Manjedoura, lugar onde os animais se alimentavam e eram recolhidos do frio da noite. O Filho de 

Deus, não encontrou lugar para nascer entre o homens e foi nascer entre os animais. Uma vez que era o 

Cordeiro de Deus, Jesus nasceu numa estrebaria, foi enfaixado em panos e colocado numa manjedoura. O 

criador do universo, o Verbo que se fez carne, o Salvador do mundo nasceu não num berço de ouro, mas no 

mais humilde dos berços. Sendo rico se fez pobre, sendo eterno entrou no tempo, sendo infinito foi enfaixado 

em panos, sendo o Rei da glória, se fez servo. Oh, imenso amor, incomensurável amor, eterno amor! Qual o 

significado dessa história para a sua vida?  

A HUMANIDADE CONTINUA DESPREZANDO O NASCIMENTO DO SALVADOR: Dois mil anos 

se passaram e ainda hoje, as cidades, os campos, os homens estão cheios demais, ocupados demais para 

receberem Jesus. Não há lugar para Jesus nos corações. Os homens estão agitados demais, correndo demais, 

preocupados demais, aflitos demais. Eles não têm para Jesus. O Natal está chegando mais uma vez. As ruas já 

estão enfeitadas e multicoloridas. As lojas adornadas para atrair os consumidores. Os sinos repicam sua voz 

nas praças. Mas não há lugar para Jesus. Há lugar para o comércio. Há lugar para o lucro. Há lugar para os 

homens. Uns correm para presentear; outros buscam ser presenteados. Mas não há lugar para Jesus. Papai 

Noel, uma caricatura de piedoso Nicolau, bispo de Mira, na Turquia, tomou o lugar de Jesus. O Natal deveria 

nos remeter a Jesus, o Verbo de Deus que se fez carne, mas não é o nome de Jesus que aparece nas ruas, nas 

lojas, nas músicas, entre os homens. Qual o lugar que Jesus ocupa na celebração de Natal da sua família?  

A FESTA PERDEU SEU REAL SIGNIFICADO: As prefeituras municipais gastam milhões de reais para 

iluminar a cidade. O clima é de festa. As músicas enchem as praças. Há uma agitação nas famílias. É a 

corrida para se montar a árvore de Natal. É a busca intensa para gastar o décimo terceiro salário em presentes. 

É a corrida para se colocar à mesa os alimentos mais saborosos. Amigos e parentes se reúnem, comem, 

bebem, festejam, mas Jesus é bem pouco lembrado, seu nome não é exaltado. Aquele que é o dono da festa 

nem sequer foi convidado. Esse é um arremedo do verdadeiro Natal. É o Natal SEM Jesus! É triste constatar 

que ainda não há lugar para Jesus. Somos criativos para fazer uma festa ao nosso gosto, uma festa que nos 

remete a nós mesmos. Mas, nessa festa não há lugar para Jesus. Ele é o grande ausente dessas celebrações que 

aquecem o comércio e reúnem as famílias e amigos. Tem sido assim para você?  

 

PARA FINALIZAR:  Precisamos devolver o Natal ao seu verdadeiro dono. Precisamos recristianizar o 

Natal. Precisamos nos alegrar em conhecer o Filho de Deus, com grande e intenso júbilo. Precisamos adorar a 

Jesus como os magos do Oriente o fizeram, reconhecendo que ele é o Rei dos reis, que se fez servo; o grande 

Sumo Sacerdote, que ofereceu a si mesmo como o supremo sacrifício; o maior de todos os profetas, o 

conteúdo da própria mensagem da salvação. O verdadeiro Natal traz glória a Deus no céu e paz na terra entre 

os homens. Traz comunhão com Deus na história e bem-aventurança plena na eternidade. 

 
DESAFIE O SEU PG A ORAR E BUSCAR POR UM REAVIVAMENTO  

 

2. ALINHAMENTO (Nossos desafios –  20m) :   Que lições esse estudo traz para vocês hoje?  

3. MOVIMENTO  (Evangelismo e Serviço –  10m):   Não esqueçam da cadeira vazia!  Precisamos alcançar 

pessoas para Cristo, como um todo. Precisamos ser uma igreja multiplicadora!  

4. FOCO: Não percam o foco da MULTIPLICAÇÃO!  Seu PG existe para se multiplicar!   


