
Há espaço em seu coração para Jesus?

Sermão de 19 de dezembro de 2021
Lucas 2: 1-7

Introdução ao Sermão
Continuamos a olhar para a história do nascimento de Jesus enquanto preparamos nossos corações para
celebrar o Natal este ano.
Nas últimas duas semanas, examinamos a história de Mary.
Ficamos maravilhados com sua resposta à mensagem que Deus enviou por meio do anjo Gabriel.
E fomos encorajados pela maneira como Maria e Isabel responderam com fé e confiança à obra de 
Deus em suas vidas.

Hoje veremos Lucas capítulo 2.
Lucas 2: 1-7
1 Naqueles dias, saiu um decreto de César Augusto que todo o mundo deveria ser registrado.
2 Este foi o primeiro registro quando Quirino era governador da Síria.
3 E todos foram registrados, cada um em sua cidade.
4 E José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, para a cidade de Davi, que é 
chamada Belém, porque ele era da casa e linhagem de Davi,
5 para ser registrado com Maria, sua noiva, que estava grávida.
6 E enquanto eles estavam lá, chegou a hora de ela dar à luz.
7 E ela deu à luz seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque 
não havia lugar para eles na hospedaria.

Juntos, lemos Isaías 40: 8:
A grama seca, a flor murcha, mas a palavra de nosso Deus permanecerá para sempre.

Por favor, ore comigo.
Pai, por favor, envie o Espírito Santo para abrir nossos corações e mentes à sua palavra hoje.
Não somos dignos de recebê-lo, mas você sabe disso.
Não somos capazes de entender você por conta própria, e você sabe disso.
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Portanto, envie o Espírito Santo para nos ajudar a ver Jesus hoje.
Pedimos em Seu nome.
Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade.

Aqui está o ponto principal, ou grande ideia, do sermão de hoje.
Grande ideia: há espaço em seu coração para Jesus?

A One Voice Fellowship é uma igreja de pessoas de muitas nações.
Muitos de vocês não queriam deixar sua terra natal.
Você foi forçado a mudar de um lugar para outro.
Alguns de vocês escaparam de situações perigosas em seus países de origem.
Alguns de vocês estão esperando que o governo dos EUA processe sua papelada de imigração.
Você sabe como é ter sua vida mudada drasticamente por causa do que é feito por funcionários do 
governo.

Com esses pensamentos em mente, vamos olhar mais de perto o que Lucas escreveu no capítulo 2, 
versículos 1 a 3.

1 Naqueles dias, saiu um decreto de César Augusto que todo o mundo deveria ser registrado.
2 Este foi o primeiro registro quando Quirino era governador da Síria.
3 E todos foram registrados, cada um em sua cidade.

César Augusto foi o primeiro imperador romano.
Foi ele quem expandiu o Império Romano construindo uma rede de estradas.
Ele começou uma força policial e serviços de combate a incêndio em Roma.
Ele foi um ditador que executou muitos de seus oponentes.
Ele não era um bom homem.
Mas o tempo de Deus é sempre bom.
O governo de César Augusto começou nos 200 anos da “Pax Romana”, ou Paz Romana.
Como Roma controlava muito território, os apóstolos podiam viajar livremente pelo Império Romano 
para compartilhar o evangelho.
A igreja cristã primitiva cresceu ampla e rapidamente, em parte por causa da Pax Romana.

Uma das maneiras pelas quais César Augusto controlava seu império era por meio de impostos.
Para cobrar impostos das pessoas, você tem que contá-las.
É por isso que todos estavam sendo registrados na época em que Jesus nasceu.
César Augusto poderia forçar as pessoas a viajarem longas distâncias para serem contadas.
Ele era muito poderoso.
Ele pensava que estava no controle.
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Mas Deus está no controle de todas as coisas, todas as pessoas e todos os eventos.
Deus o Pai escolheu exatamente onde e quando enviar seu Filho para nascer.
Jesus nasceu na interseção de três continentes.
Ele nasceu em uma época em que a mensagem do evangelho podia viajar com mais facilidade do que 
antes.

Em Gálatas 4: 4-5, Paulo diz assim:
“4 Mas, quando o tempo determinado chegou, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido 
sob a lei,
5 para redimir os que estão debaixo da lei, a fim de recebermos adoção à filiação. ”

Jesus, o Filho de Deus, nasceu na época estabelecida por Deus Pai.
Jesus nasceu sob a lei de Moisés e sob a lei de Roma.
O Filho de Deus veio para nos redimir e salvar da lei, para que Deus Pai pudesse nos adotar como 
filhos e filhas.

Deus está sempre no controle, meus amigos.
Eu quero que você se lembre disso.
Às vezes, nossos planos não funcionam.
Às vezes, nossas orações não são respondidas da maneira que esperamos.
Às vezes, a estrada à nossa frente dá um desvio inesperado.

Provérbios 16: 9 diz:
“O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor estabelece os seus passos.”

Tenho certeza de que Maria queria dar à luz seu filho em Nazaré.
Essa era a sua casa, onde tinha família e amigos.
Em Nazaré, Maria teria apoio e ajuda quando o bebê chegasse.
Mas Joseph obedeceu ao comando de Quirinius, o governador romano da região.
Vamos ler o que aconteceu a seguir, nos versículos 4 e 5.

4 “E também José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, para a cidade de Davi, que se 
chama Belém, porque ele era da casa e linhagem de Davi,
5 para ser registrado com Maria, sua noiva, que estava grávida. ”

Você pode ver aqui no mapa onde fica Nazaré e onde fica Belém.
José e Maria viajaram cerca de 90 milhas, enquanto ela estava grávida.
José e Maria foram forçados a viajar para Belém por causa de ordens do governo.
Mas, mais uma vez, é Deus quem realmente está no controle.
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700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Miquéias escreveu isso.
Micah 2: 2,4-5.
2 “Mas tu, ó Belém Efrata, que és muito pequena para estar entre os clãs de Judá,
de ti sairá para mim aquele que será o governante de Israel, cujo surgimento é desde a antiguidade, 
desde os dias antigos ...
4 E ele permanecerá e apascentará seu rebanho na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor 
seu Deus. E eles habitarão seguros, pois agora ele será grande até os confins da terra.
5 E ele será a sua paz. ”

Micah estava falando sobre Jesus.
Miquéias usou a mesma linguagem que ouvimos o anjo Gabriel dizer a Maria sobre Jesus em Lucas 1: 
32–33.

32 “Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai 
Davi,
33 e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim ”.

Jesus é o Príncipe da Paz, meus amigos.
A Pax Romana foi uma paz temporária feita pelo homem que foi aplicada com brutalidade e opressão.
Mas a paz que Deus oferece ao mundo é muito diferente.
Ela chega de um lugar inesperado, de uma forma surpreendente.
Vamos continuar a história agora nos versículos 6 e 7.

6 “E enquanto eles estavam lá, chegou a hora de ela dar à luz.
7 E ela deu à luz seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque 
não havia lugar para eles na pousada. ”

Algum tempo depois de José e Maria chegarem a Belém, Jesus nasceu.
Lucas nos diz que não havia “lugar para eles na estalagem”.
Hotéis não eram comuns há 2.000 anos.
E uma pequena cidade como Belém definitivamente não tinha um hotel ou pousada como pensamos 
hoje.
A palavra grega para “pousada” significa “quarto de hóspedes”.

Não sabemos se ele nasceu em um estábulo, ou em uma caverna, ou em uma casa particular.
Lucas simplesmente nos relata que o local ideal para o parto não estava disponível.
Jesus nasceu perto dos animais, em um humilde local de segunda escolha.
Sabemos que havia animais por perto porque ele foi colocado em uma “manjedoura”.
É assim que deveria ser.
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Eles eram usados para alimentar vacas, burros e ovelhas.

Meus amigos, seu Salvador não nasceu em um castelo ou em uma casa de família rica.
Ele escolheu José para ser seu pai terreno, para que nascesse em uma cidadezinha sem importância.
Jesus escolheu um carpinteiro comum para ser seu pai terreno, para que ele nascesse em um quarto 
emprestado e fosse colocado em uma tigela de comida de jumento.

Nenhuma outra religião na terra adora um Deus como este.
Eles nunca imaginariam tal coisa.
Esta é uma das razões pelas quais sabemos que é verdade.
Porque nenhum humano teria inventado uma história como essa para impressionar as pessoas com o 
nascimento de seu Senhor e Salvador.

Jesus, o rei, não nasceu em um palácio ou em uma capital.
Ele nasceu em um espaço emprestado em uma pequena cidade.
Maria foi forçada a deixar sua cidade natal, onde poderia ter dado à luz cercada por familiares e amigos
em Nazaré.
Maria teve negada a oportunidade de dar à luz em um quarto de hóspedes adequado em Belém.

Muitos de vocês vêm de culturas que valorizam a hospitalidade.
Você é generoso com suas casas e fica feliz em receber convidados.
Como você prepara sua casa para receber visitas?
Você limpa a casa?
Claro que você faz.

Nós sabemos como limpar nossas casas.
Posso fazer uma pergunta mais difícil?
Você já tentou limpar seu coração?
Seu coração está limpo o suficiente para receber Jesus como hóspede?

Paulo orou assim Efésios 3: 16-17:
“16 Oro para que, com seus recursos gloriosos e ilimitados, Deus lhe dê força interior por meio de seu 
Espírito.
17 Então Cristo fará morada em seus corações, conforme vocês confiarem nele. Suas raízes crescerão 
no amor de Deus e o manterão forte. ”

Cristo quer fazer morada em nossos corações, meus amigos.
Mas todo coração humano tem a sujeira do pecado por dentro.
Todos nós temos um problema de pecado que não podemos resolver.
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Não podemos lavá-lo.
Mas aqui estão as boas notícias.
Jesus é nosso hóspede, que também prepara o quarto de hóspedes para a sua chegada.

Vou dirigir 19 horas para a Flórida no Natal com minha família.
Passaremos uma noite em um hotel para encerrar a viagem.
Imagine se você chegasse a um hotel e o gerente desse a você um aspirador e um balde.
Ele disse que você precisava limpar seu quarto de hotel antes de poder ficar no quarto.
Isso seria uma loucura, certo?

Mas é isso que Jesus faz para preparar nossos corações para que ele permaneça ali.
Ele não exige que limpemos nosso
 coração antes de vir até nós.
Jesus conhece a verdade sobre nossos corações.
Eles estão cheios de pecado e trevas, mas ele está cheio de graça e luz.
Antes que Jesus possa ser o Senhor de nossa vida e viver em nossos corações, devemos ser lavados e 
limpos.
E isso é algo que só ele pode fazer por nós.

A boa notícia do Natal é que Jesus veio à Terra para viver uma vida perfeita que nunca poderíamos.
Ele morreu como um sacrifício por nosso fracasso e pecado.
Esta é uma notícia muito boa.
Mas muitas pessoas rejeitam esta boa notícia.
Porque eles não acreditam nas más notícias sobre o problema do pecado em seus corações.
Por 10 anos fui ateu e não queria ouvir ninguém me contar sobre o meu problema com o pecado.
Mas eu sabia que era verdade.
Eu sabia que tinha maus hábitos que não conseguia parar.
Eu sabia que estava cheio de orgulho e luxúria, que tentei muito esconder de todos ao meu redor.

Mas Deus sabia.
Deus em sua bondade preparou meu coração mostrando-me meu pecado.
Ele também me mostrou a força de limpeza mais poderosa do universo.
É o sangue de Jesus, o único homem perfeito que já viveu.
Seu sangue é a única coisa que pode limpar seu coração e prepará-lo para que Deus venha morar dentro
de você.

Vocês entendem isso, meus amigos?
Você aceitou as más notícias e recebeu as boas novas do evangelho ao dar as boas-vindas a Jesus em 
seu coração?
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Há espaço em seu coração para ele?

Vou ler uma longa seção de um sermão de Charles Spurgeon.
Ele foi pastor em Londres, Inglaterra, 150 anos atrás.
Ouça estas perguntas desafiadoras do pastor Charles Spurgeon:
“Os palácios dos imperadores e os salões dos reis ofereceram refúgio a Jesus, o estrangeiro real?
Não.
Raramente há lugar para Cristo entre a realeza!
Salas do trono e palácios reais raramente são abertos para Cristo.
Ele visita mais chalés do que palácios.
Mas talvez no governo, nos lugares onde os políticos fazem as leis.
Havia lugar para Cristo ali?
Não, meus amigos.
Há muito pouco espaço para Cristo entre os representantes no congresso ou no parlamento.
Partidos políticos, caçadores de prazer e aqueles que buscam sua própria glória excluem o 
Representante do céu de um lugar entre os representantes da Terra.

Ou talvez haja algum espaço para Cristo entre as pessoas de sucesso?
Havia algumas pessoas em Belém que eram respeitáveis, que tinham honra e boa reputação?
Eles poderiam fornecer espaço para Cristo?
Não, queridos amigos, não há lugar para ele lá.
Roupas finas, posição e honra, joias e riquezas, essas coisas ocupam muito espaço em seus corações.
Eles dizem que não têm lugar para Jesus, nem precisam Dele.

Talvez haja lugar para ele na bolsa de valores?
Ou nas lojas, lojas e negócios.
Talvez haja lugar para Cristo aqui?
Não, queridos amigos, existe um pouco do espírito, da vida e da doutrina de Cristo aqui.
Falência, ganância e fraude são tão abundantes no mundo dos negócios que não há lugar para Jesus lá.

E então existem as escolas dos filósofos.
Certamente, eles darão as boas-vindas a Jesus e sua infinita sabedoria?
Mas não, queridos amigos, não é verdade.
Há muito pouco espaço para Cristo nas faculdades e universidades.
Ele raramente é bem-vindo em locais de aprendizado profundo.
Alguns sábios se curvaram como crianças aos pés do Bebê de Belém.
Mas, infelizmente, muitos dos educados são muito conscientes de seu próprio conhecimento e 
orgulhosos de sua própria sabedoria.
Eles dizem: “Quem é este Cristo, para que o reconheçamos?”
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Mas certamente havia um lugar onde Jesus poderia ir.
Para os anciãos em Jerusalém.
Ou para os sacerdotes e levitas no templo do Senhor.
Havia lugar para Jesus no templo ou na sinagoga?
Não, ele não encontrou abrigo lá.
Foi lá que ele enfrentou seus maiores inimigos ao longo de sua vida.
Não havia lugar para ele no lugar onde seu nome era cantado em Salmos e orações eram pronunciadas 
entre a fumaça do incenso.

Não, meus amigos.
Olhe em qualquer lugar e em todos os lugares, e você descobrirá que só existe um lugar para o Príncipe
da Paz.
A casa de Cristo é com os humildes.
Ele chega a corações arrependidos, corações preparados por sua graça para ser seu abrigo.
O palácio, o governo e todo o mundo não têm lugar para Cristo.
Mas você tem lugar para Ele?
Aqui está nosso mestre real, você tem espaço para ele?
Aqui está o Filho de Deus feito carne, você tem lugar para ele?
Aqui está Jesus que pode perdoar todos os pecados, você tem lugar para ele?
Aqui está aquele que pode puxar você da cova horrível, você tem espaço para ele?
Ele é aquele que vem até você e promete nunca deixá-lo ou abandoná-lo.
Você tem espaço para ele?
Seu vazio e quebrantamento são o espaço de que ele precisa.
Ele está pronto para entrar no coração humilde, o coração que se sente indigno e despreparado.
Você tem lugar para ele, meu amigo?
Há espaço para Jesus vir e morar em seu coração e dar a você um novo nascimento?
Espero que sim.”

Sou grato por Charles Spurgeon e pela forma bela como ele expressou isso.
Spurgeon foi um mensageiro poderoso de Cristo porque ele deu as boas-vindas a Cristo em seu próprio 
coração arrependido.
Espero que hoje você ouça o Espírito Santo sussurrando para você: “Você tem lugar para Cristo?
O que você precisa expulsar do seu coração, para abrir espaço para Ele? ”

Ouça o que Jesus diz em Apocalipse 3:20.
20 “Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e 
cearei com ele, e ele comigo.”

Você deve saber que quando Jesus diz isso em Apocalipse, capítulo 3, ele está falando à igreja em 
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Laodicéia, na atual Turquia.
Jesus diz às pessoas que já vão à igreja: “Estou batendo na porta, vocês me deixam entrar?”
Pessoas que já disseram que crêem em Jesus estão atrás de uma porta trancada.
Jesus está batendo naquela porta dizendo: “Você me ouve chamando você?
Você vai abrir a porta, para que eu possa entrar e comer com você, e você comigo? ”
Todos nós temos corações famintos, meus amigos.
Corações que procuram uma solução para o vazio que sentimos.
Mas nada na terra pode preencher o espaço destinado somente a Jesus.
Não é dinheiro, poder, prazer, comida, bebida, aventura ou sucesso.

Não podemos purificar esses ídolos de nossos corações por nós mesmos.
Não temos o equipamento de limpeza adequado.
Só Jesus pode fazer isso.
Ele está disposto e pronto para limpar nosso coração porque sabe que não podemos fazer isso por nós 
mesmos.
Você está pronto para recebê-lo?
Talvez seja a primeira vez para você.
Talvez seja a centésima vez.
Diga a Jesus que ele é um hóspede bem-vindo em seu coração.
Diga a ele que você deseja que ele seja mais do que um visitante temporário.
Jesus vem a você para ser seu pastor, seu Senhor e seu Rei, para sempre.
Há lugar para ele em seu coração, meu amigo?

Vamos orar para ele juntos agora.
Jesus, obrigado por não insistir em que nos limpemos antes de você vir até nós.
Obrigado por nos oferecer uma solução para a mancha do pecado em nossos corações.
Seu sangue é a única coisa que pode nos lavar e nos tornar santos.
Espírito Santo, por favor, mostre a cada um de nós as coisas que estamos segurando em nossos 
corações.
Revele as coisas que atualmente ocupam o espaço que pertence a Jesus, para que possamos nos 
arrepender e ser curados.
Pai, seu filho é bem-vindo aqui.
Obrigado por enviá-lo para ser nosso Salvador.
Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade.
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