
68 A  L i a h o n a

Inspirado numa história verídica

Lori sentou-se na cama de sua irmã mais 
velha, enquanto Karyn terminava de pre-
parar sua maleta do templo. Karyn iria 

casar-se hoje. 
Lori estava entusiasmada com a recepção do 

casamento naquela noite, mas também sentia-se 
triste. Seu irmão mais velho, que havia servido 
em uma missão, podia entrar no templo com 
a Karyn. Os pais podiam entrar também. Mas 
Lori e seus dois irmãos mais novos não podiam 
entrar no templo. 

“Gostaria de poder estar no templo com 
você”, disse Lori.

Karyn ergueu os olhos da maleta. “Eu tam-
bém, mas você estará logo ali fora. E um dia 
eu irei ao templo com você, quando se casar.”

Lori não mais sentiu-se triste, mas ficou com 
outra dúvida. “Como foi que você soube que 
queria casar-se com o Matt?” perguntou ela.

Karyn sentou-se ao lado de Lori. “Há 
muito tempo, aprendi que o Pai 
Celestial tinha um plano para 
mim. Quando conheci o 
Matt, percebi que pode-
ríamos cumprir esse plano 
juntos.”

Um Vestido de NoiVa  
e Um PLaNojane McBride Choate

“O casamento foi instituído  
por Deus” (D&C 49:15).
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“A cada dia que você decide viver os mandamentos, manter 

seus convênios batismais e tentar ser mais semelhante a 
Jesus Cristo, você está se preparando para entrar no templo.”

Vicki F. Matsumori, segunda conselheira na presidência geral da 
Primária, “A Place of Love and Beauty” [um Lugar de Amor e Beleza], 
Friend, janeiro de 2002, p. 30. “Já terminou esse plano?”  

perguntou Lori. 
Karyn fez que não com a cabeça. 

“Matt e eu queremos ter filhos, 
terminar nossos estudos e muitas 
outras coisas.”

Lori olhou para o belo vestido de 
noiva pendurado na porta do guar-
da-roupa de Karyn. “Seu vestido é tão 
bonito”, disse ela.

Karyn sorriu. “Essa é outra parte do 
plano”, explicou ela. “Sempre quis casar 
no templo, por isso meu vestido precisa 
ser recatado.”

Poucas horas depois, Lori viu Karyn 
e Matt saírem do templo. O rosto deles 
reluzia. 

Lori correu para Karyn e a abraçou. 
Várias semanas depois, Lori recebeu uma 

fotografia pelo correio. Era uma fotografia 
de Karyn e Matt em frente do templo. Karyn 
escreveu no alto: “O Pai Celestial tem um 
plano para você”.

Lori colocou a fotografia em sua penteadeira. 
Prometeu a si mesma que um dia iria ao templo 
e teria esse mesmo brilho que havia no rosto de 
sua irmã. ◼ 

 
O Pai Celestial  

tem um plano  

para você.
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