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“N icole, o Élder e a Síster 
Johnson vão vir de novo 
hoje à noite”, lembrou 

minha mãe. “Você orou como eles 
pediram?”

“Ainda não”, respondi.
O Élder e a Síster Johnson são 

um casal missionário que está em 
nossa ala. Eles têm vindo à noite 
familiar para me ensinar as lições 
missionárias.

Minha família passara algum 
tempo sem ir à Igreja, assim, 
havia coisas que eu não 
compreendia. Agora que 
estou prestes a fazer oito 
anos, minha mãe diz que 
preciso decidir se vou ser 
batizado.

Semana passada, o Élder e a 
Síster Johnson me ensinaram sobre 
quando Joseph Smith orou para 
conhecer a verdade. Em seguida 
pediram que eu orasse para saber 
se deveria ser batizada.

“Preste atenção ao que vai sen-
tir”, pediu a Síster Johnson. “É assim 
que o Espírito Santo nos ajuda a 
saber o que é verdadeiro.”

Eu achava que talvez pudesse 
esperar até os quatorze anos de 

idade, assim como Joseph Smith.
Para a lição de hoje o Élder John-

son empilhou vários copinhos para 
fazer uma torre. Eles disseram que, 

Joseph Smith restaurá-la”, respondi.
“Certo”, disse o Élder Johnson. 

“E temos profetas e apóstolos vivos 
para nos ajudar a mantê-la no rumo 
correto.”

Fazia sentido. Eu sempre me 
sentia bem quando ouvia falar do 
Presidente Thomas S. Monson.

Em seguida, a Síster Johnson me 
fez a pergunta que eu tanto temia.

“Orou para saber se deve ser 
batizada?”

“Ainda não”, respondi.
“Quer ser batizada?” perguntou  

a Síster Johnson.
Eu queria poder responder, mas 

só dei de ombros.
Minha irmãzinha acha que 

tenho medo de ser mergulhada 
na água, mas é ela que teria 
medo disso. Gosto de água, 
então nem sei ao certo qual era 
minha preocupação.

“Tem medo de responsa-
bilidades?” perguntou a Síster 

Johnson.
Assim que a Síster Johnson disse 

isso, eu sabia que ela tinha razão. 
Minha mãe disse que depois do 
batismo vou ter de prestar contas 
de meus atos. Isso quer dizer que 
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se não tivermos 
um bom alicerce, 
a torre inteira 
desaba.

“Por que você acha 
que a Igreja tem um 
alicerce tão firme?” perguntou ele.

Lembrei-me da lição da semana 
passada. “Talvez seja porque o Pai 
Celestial e Jesus Cristo mandaram Ilu
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foram embora, eu não tinha mais 
medo do batismo. Queria fazer 
escolhas acertadas e guardar os 
mandamentos do Pai Celestial. E 
estava feliz porque contaria com a 
ajuda do Espírito Santo.

Fui até meu quarto e ajoelhei-me 
ao lado da cama. Ao orar, tive a 
certeza de que ser batizada era 
uma boa ideia. Eu sabia que aquele 
sentimento era a resposta a minha 
oração. ◼

“O Pai Celestial sabia que você 
(…) deveria tomar certas 

decisões cujas alternativas corretas 
estariam além da sua capacidade de 
discernir. (…) Ele incluiu o recurso  
que lhe permite receber ajuda (…)  
por meio do Espírito Santo.”

Richard G. Scott, do Quórum dos Doze Apóstolos, “Receber 
Orientação Espiritual”, A  Liahona, novembro de 2009, p. 6.Grande Decisão

vou ser responsável por minhas 
escolhas. Precisarei ter cuidado para 
guardar os mandamentos de Deus. 
Não tenho certeza de estar prepa-
rada para essa responsabilidade. 
E se eu parar de ir à Igreja, como 
aconteceu com meu pai?

“Quando você fizer oito anos de 
idade, vai ser responsável por suas 
escolhas mesmo que não seja bati-
zada”, disse a Síster Johnson. “Mas 
depois de batizada e confirmada, 

você terá muito mais ajuda para 
fazer boas escolhas. Isso porque 
você vai ter o dom do Espírito 
Santo.”

Falamos sobre alguns dos  
mandamentos que eu precisaria 
cumprir. Eu já sabia que o fumo,  
as bebidas alcoólicas e as drogas 
são ruins para a saúde, então a 
obediência à Palavra de Sabedoria 
não parecia difícil.
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