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Inspirado numa história verídica

“V amos ter um convidado espe-
cial na reunião familiar de hoje”, 
anunciou o pai no desjejum.

Daniel ergueu o olhar, surpreso. “Quem 
virá?” perguntou ele.

“Uma pessoa da qual vocês já sabem 
muito”, disse a mãe. “Uma pessoa que vocês 
vão adorar conhecer!”

Daniel passou o dia inteiro tentando adivi-
nhar quem viria à reunião familiar. Faltavam 
apenas alguns dias para o Natal. Talvez 
esse convidado especial tivesse algo a ver 
com essa data.

Por fim, a família reuniu-se à noite. O pai 
disse: “Hoje à noite, Joseph Smith vai ser nosso 
convidado especial. Seu aniversário é no dia 23 de 
dezembro. Nossa família vai fazer uma encenação da 
história da Primeira Visão de Joseph Smith”.

Todos procuraram objetos e rou-
pas para o papel que receberam. 
Daniel ensaiou sua parte com o 
pai, e os outros contaram com a 
ajuda da mãe. Em pouco tempo 
eles estavam prontos.

O pequeno Mateus mal 
cabia em si de entusiasmo por 
fazer o papel de Joseph Smith. 
Daniel e Isabel representaram 

um Convidado 
Especial

a família de Joseph. A mãe e o pai 
representaram pregadores de 
outras igrejas.

“Entrem para nossa igreja a fim 
de serem salvos!”

“Não, juntem-se a nós! Nós é que 
estamos certos!”

“A Bíblia diz isto!”
“Mas não é isso que quer 

dizer! ”
“E então, como acham 

que Joseph Smith se sentiu?” 
perguntou o pai. “Vocês acham 

que ele pensava: Por que todos os 
pregadores diziam coisas diferentes? 

Quem tinha razão?”
Daniel, Mateus e Isabel concordaram 

que Joseph deve ter ficado em dúvida com 
relação a tudo isso.
Em seguida, o pai acendeu uma vela. 

Daniel teve a sensação de estar bem do ladinho 
de Joseph Smith, quando o pai leu Tiago 1:5 à luz de 
velas: “E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a 
Deus”. Logo depois, nosso pai começou a ler a história da 
Primeira Visão.

No papel de Joseph Smith, Mateus ajoelhou-se, como se 
estivesse orando. Subitamente, a luz de uma lanterna atin-
giu-o em cheio, e Daniel recitou com reverência as pala-
vras que o pai o ajudara a memorizar: “Este é Meu Filho 
Amado. Ouve-O!” ( Joseph Smith—História 1:17.)

O pai explicou como o Pai Celestial e Jesus Cristo apa-
receram a Joseph Smith e disseram-lhe que não se filiasse 
a nenhuma das igrejas então existentes na Terra.

“Joseph Smith (…), com exceção apenas de 
Jesus, fez mais pela salvação dos homens 
neste mundo do que qualquer outro homem 
que jamais viveu nele” (D&C 135:3).
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Crian

ça
s um Convidado 

Especial

“Passamos a acreditar em Jesus 
Cristo por meio do testemunho 

do Profeta Joseph Smith.”
Presidente Dieter F. Uchtdorf, Segundo 
Conselheiro na Primeira Presidência,  
“Frutos Preciosos da Primeira visão”,  
A  Liahona, fevereiro de 2009, p. 5.

“O Senhor escolheu Joseph Smith para ser Seu pro-
feta e restaurar a verdadeira Igreja de Jesus Cristo na 
Terra”, disse o pai. “Joseph cumpriu fielmente essa 
missão.”

Alguns dias depois, André, vizinho de Daniel, foi 
brincar na casa dele. Daniel ainda estava pensando na 

reunião familiar com Joseph Smith.
Virou-se para André e disse: “Conheço um profeta 

que viveu muito tempo atrás — Joseph Smith. Sabe 
quem ele é?” ◼Ilu
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