
“E seus filhos serão batizados  
para a remissão de seus pecados 
quando tiverem oito anos de idade”  
(D&C 68:27).

“Nuno e Miriam, vocês vão 
seguir o exemplo de 
Jesus Cristo e ser batiza-

dos no próximo sábado?” perguntou 
a Síster Silva. 

Paulo não acreditou no que 
ouvia. As missionárias tinham aca-
bado de convidar seu irmão e sua 
irmã de dez anos a ser batizados!

“Sim! Sim!” responderam os 
gêmeos, contentes.

Miriam não conseguia parar  
de sorrir. Nuno espalmou a mão  
da Síster Lopes. A avó estava 

radiante em sua grande poltrona 
vermelha, no canto da sala. 

Havia algumas semanas que as 
missionárias vinham ensinando 
Paulo e seus irmãos na casa da avó, 
que morava na verdejante Ilha de 
São Miguel, a mais de 1.500 quilô-
metros da costa de Portugal. Paulo 
adorava abrir a parte de cima da 
porta da casa da avó para sentir a 
brisa do mar ao observar a Síster 
Lopes e a Síster Silva caminha-
rem pela rua para ensinar-lhe o 
evangelho. 

As missionárias disseram que a 
lição daquele dia seria muito espe-
cial. Paulo descobriu o motivo. Nuno 
e Miriam seriam batizados, como 
Jesus ensinou! Paulo também queria 

Posso Ser  
BATIZADO 

Também?
seguir o exemplo do Salvador. 

“Sísteres, posso ser batizado 
também no sábado que vem?” 
perguntou ele, ansioso, segurando 
seu Livro de Mórmon ilustrado mais 
perto de si. 

A Síster Silva deu um sorriso, mas 
fez que não com a cabeça. “Sinto 
muito, Paulo. O Senhor disse que 
todos precisamos ser batizados, 
mas somente depois que fizermos 
oito anos de idade. Como você tem 
só seis, não é responsável por suas 
escolhas ainda.”

“Mas, sísteres”, disse Paulo con-
trariado, “tenho orado e lido o Livro 
de Mórmon com minha família, 
como vocês me ensinaram. Vou 
à Primária todas as semanas com 
a vovó e o tio Mário. Eu sei que a 
Igreja é verdadeira! Não posso ser 
batizado com o Nuno e a Miriam?”

“Você tem se saído muito bem 
no cumprimento dos mandamentos 
e no aprendizado do evangelho”, 
elogiou a Síster Lopes. “Mas ainda 
precisa esperar dois anos para 
poder ser batizado.”

Paulo sentiu a garganta arder e 
seus olhos encheram-se de lágri-
mas. Levantou-se de um pulo e ILU
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correu para seu quarto no sótão, 
onde dormia com os irmãos. 

Depois de chorar no travesseiro 
por alguns minutos, Paulo ouviu 
alguém subir a escada do sótão. 
O tio Mário sentou-se na cama do 
Paulo. 

“O que aconteceu, Paulo?” per-
guntou o tio Mário. 

“A Síster Silva e a Síster Lopes dis-
seram que não posso ser batizado, 
mas o Nuno e a Miriam podem”, 
respondeu Paulo. “Quero ser mem-
bro da Igreja! Adoro cantar os hinos 
na reunião sacramental e aprender 
sobre as escrituras na Primária. Não 
quero ficar para trás.”

“Paulo, você pode fazer parte 
da Igreja, mesmo sem ter idade 
para ser batizado”, disse o tio Mário 
bondosamente.

“Como?” perguntou Paulo fun-
gando no travesseiro.

“A paciência significa espe-
rar ativamente e perseverar. 
Significa permanecer em algo e 
fazer todo o possível: trabalhar, 
esperar e exercer fé.”
Presidente Dieter F. Uchtdorf, 
Segundo Conselheiro na Primeira 
Presidência, “Prosseguir com 
Paciência”, A Liahona, maio de 
2010, p. 56.

“Ora, você sabe que a Primária 
está preparando um programa para 
a reunião sacramental”, disse o tio 
Mário. “Sua professora da Primária 
disse que está procurando voluntá-
rios para prestar o testemunho no 
programa. Essa é uma maneira pela 
qual você pode participar na Igreja”, 
explicou o tio Mário. 

“Sério?” Paulo sentou-se na cama 
e olhou para o tio. Pensou por um 
instante. “Talvez eu possa prestar 
meu testemunho no batismo do 
Nuno e da Miriam também!”

“Ótima ideia!” exclamou o tio 
Mário. “Embora ainda seja muito 
jovem para ser batizado, você pode 
ter um testemunho.”

Paulo levantou-se rapidamente da 
cama e desceu as escadas, apressado. 

“Aonde vai, Paulo?” chamou  
o tio Mário.

“Vou praticar prestando meu 

testemunho para as missioná-
rias!” respondeu Paulo, de longe. 
“Vou compartilhá-lo enquanto 
espero para ser batizado!” ◼
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