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NÃO HAVIA LUGAR NA HOSPEDARIA
“Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a
população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito
quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria
cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, à cidade
de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com
Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se lhe
os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura,
porque não havia lugar para eles na hospedaria”. Lucas 2.1-7.
Estamos nos aproximando das Festas de final de ano. No dia 25/12 muitos
celebrarão uma Festa que se chama Natal. Dizem que seria a comemoração do
nascimento de Jesus, mas como as demais festas, tornou-se apenas num momento de
consumismo desenfreado, comilança e bebedice, perdendo o seu real significado.
Meditando no texto acima que narra o nascimento de Jesus, me chamou muito a
atenção o final do versículo 7, onde diz que não havia lugar para eles na hospedaria.
Olhando para o que acontece em nossos dias, podemos perceber que a história se repete.
Meditemos então no texto.
1. Lucas 2.1-4. O nascimento de Jesus é registrado no tempo e no espaço,
mostrando que não foi uma obra do acaso, mas algo previamente planejado por
Deus, isto podemos ver na narrativa que Lucas faz nos versículos de 1 a 4, do
capítulo 2 de Lucas.
2. Tudo o que Deus faz fica registrado na história, muda situações, marca a vida de
pessoas.
3. Lucas 2.4 e 5. José e Maria eram submissos às autoridades constituídas na
época. O que muitas vezes não acontece conosco, nos dias em que vivemos, algo
então, importante para refletirmos.
4. Lucas 2.6 e 7. O filho de Deus nasce então em uma humilde manjedoura. Maria
estava dando à luz o filho de Deus, poderia ter exigido condições melhores, mas
não o fez, não a vemos murmurar. Inúmeras vezes nós murmuramos por tão
poucas ou pequenas coisas, somos pessoas descontentes com o que temos.
5. Lucas 2.7. Assim como não havia lugar para Jesus na hospedaria, também não
há lugar para Ele hoje na vida das pessoas, em seus lares. Mas todos
comemoram o Natal! A maioria nem sabe o que estão comemorando, não veem
a hora de começar a comer e beber, nem sequer fazem uma oração juntos, como
família.
6. Que lugar Cristo ocupa em nossas vidas, nossas famílias? Temos o hábito de
agradecer a Deus e consagrar a Ele os alimentos antes de os consumirmos?
7. Que lugar Cristo tem ocupado em nossos muitos Natais?
8. Creio ser esse um tempo oportuno para reflexão. Mas que após refletirmos
tenhamos uma atitude de mudança, não nos acomodando e moldando a forma de
pensar e agir das pessoas deste presente século. Que possamos ser agentes de
resgate dos reais valores, dos princípios bíblicos. FELIZ NATAL!
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