
O QUE A BÍBLIA NOS 

ENSINA SOBRE O NATAL? 

Parte 02 – Lucas 2.6-7 



Hoje – “O melhor lugar no Natal”  

 Porque não havia lugar para eles na hospedaria 

(7)  

Repare na frase: “não havia lugar para eles”!  

 Fiquei chocado quando entendi biblicamente onde 

Jesus nasceu, numa manjedoura! Pra mim foi como uma 

bomba! 

 Transportei-me no tempo para a época e o local do 

nascimento de Jesus e percebi a dureza daquela hora. 

 Um homem, uma mulher e um bebê! Retrata bem o 

plano de Deus – Uma família completa! Mas, sem 

lugar.   



Hoje – “O melhor lugar no Natal”  

 Porque não havia lugar para eles na hospedaria 

(7)  

Repare na frase: “não havia lugar para eles”!  

 Ele o Criador do Universo, que poderia e merecia ser 

colocado em berço confortável, ali estava, indefeso e 

pobre, em um cocho, local dos animais se alimentarem! 

 Não! A cena não é bonita, é chocante! Pois aponta 

tanto para a humildade de Jesus quanto para a 

dureza de nossos Corações!   

 Será possível que não havia ninguém em Belém 

disposto a dar lugar a Maria naquela cidade?  



Hoje – “O melhor lugar no Natal”  

 Chegou o momento de nascer o bebê (6)  

Repare nessa outra frase: “chegou o momento”  

Queridos quantos natais chegam pra nós? Quantos 
natais chegam todos os anos para as pessoas? Mas, 
Jesus não está como o “principal” da Festa!  

  Como deve ter sido duro para o casal, sem opções, 
passar a noite em um estábulo, e ser obrigado a 
depositar o recém-nascido em um cocho!   

 Eu teria enorme tristeza se tivesse que fazer isso com 
meus filhos. Só faria, com muita dor, se não houvesse 
mesmo outro lugar mais adequado, como foi o caso 
deles.  



Hoje – “O melhor lugar no Natal”  

 Conclusão:   

 Para muitos, continua a não haver lugar para Jesus. Festeja-se 

o Natal sem se fazer menção a ele que é a razão da festa.   

  No máximo em alguns casos, Jesus continua lá na sala, 

representado por um boneco dentro de uma manjedoura!   

 Não, o melhor lugar do Natal não são os presentes, as 

comidas, ou qualquer coisa desse mundo, apesar de fazer 

parte de nossas comemorações!  

 O melhor lugar de Jesus é em nossos corações! O melhor lugar 

do Natal, é dedicarmos para o ano que virá, um tempo para 

servi-lo em nossa agenda! O melhor lugar do Natal é sem 

dúvida, falar que Jesus nasceu!  Por mérito e direito! 


