
      rene riding
  Inspirado numa história verídica

      O cheiro gostoso de molho de macarrão enchia 
o ar enquanto Joseph e sua família senta-
vam-se para o jantar de domingo. O pai 

fez a oração e a comida começou a ser servida.
  “Vamos brincar de Citações de Filmes!”, 

Joseph falou.
  Citações de Filmes era seu jogo favorito 

para jogar à mesa de jantar. A mãe, o pai e 
suas duas irmãs, Jill e Júlia, gostavam do jogo 
também. Uma pessoa diria uma frase de um 
fi lme que a família já assistira. Depois cada 
um tentava ser o primeiro a adivinhar de 
que fi lme era a frase.

  “Talvez fosse melhor jogarmos um 
jogo diferente”, disse a mãe. “Já que hoje é 
domingo, talvez devêssemos jogar Citações das 
Escrituras.”

  “O que é isso?” Joseph perguntou.
  “Eu falo uma citação das escrituras, e todos vocês 

tentam adivinhar quem a disse”, explicou a mãe.
  “Parece chato”, disse Joseph. “Além disso, eu não sei 

nenhuma citação das escrituras.”
  “Primeira!”, pediu Jill. “ ‘Eu irei 

e cumprirei as ordens do 
Senhor.’”

  Júlia rapidamente 
levantou a mão. 
“Foi Néfi !”

Um 
 Jogo no Jantar 

“E partindo o pão em casa, comiam 
juntos com alegria e singeleza de 
coração” ( Atos 2:46 ).
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 Familiarizem-se com as lições que as 
escrituras ensinam. (…) Estudem-nas como 

se fossem dirigidas a vocês, porque, na verdade, 
são.”
   Presidente Thomas   S. Monson, “Dê o Melhor de Si”,  
A Liahona,  maio de 2009, p. 67.

  

 CoMo JoGAr CiTAÇÕES 
DAS ESCriTurAS
   Eis aqui três diferente maneiras de jogar 
Citações das Escrituras:

   •    Tentem jogar como a família de Joseph fez, 
dizendo o nome da pessoa que fez a citação.

    •    Tentem descobrir o livro de escritura onde a 
citação é encontrada. Por exemplo, “Eu irei e 
cumprirei as ordens do Senhor” encontra-se 
em 1   Néfi .

    •    Fale o nome de um dos livros das escrituras 
e depois peça aos outros que digam uma 
citação ou história daquele livro. Por exem-
plo, o livro de Éter contém a história dos 
jareditas cruzando o oceano.

   

  “Você adivinhou, Júlia. Agora é sua vez de 
dizer uma”, Jill disse.

  “Deixe eu ver… (…) Certo, adivinhem 
esta, se puderem: ‘Este é Meu Filho Amado. 
Ouve-O!’”

  Desta vez o pai levantou a mão. “Foi o que 
o Pai Celestial disse a Joseph Smith no Bosque 
Sagrado.”

  “Isso mesmo”, Júlia disse. “Sua vez, Papai!”
  Joseph começou lentamente a sentar-se mais 

ereto na cadeira.
  “Agora vou dizer uma bem difícil”, disse o 

pai. “Que tal esta: ‘Deixa ir o meu povo.’”
  Joseph levantou a mão. “Eu sei! Foi Moisés 

quem disse isso. Essa foi fácil.”
  “É isso mesmo. Agora você diz uma”, disse o pai.
  Joseph repousou o queixo na mão. Depois, um 

sorriso encheu seu rosto quando se lembrou da 
aula da Primária daquela manhã. A irmã Morris falou 
sobre a vez em que os discípulos de Jesus tentaram 

manter algumas crianças longe Dele. “ ‘Deixai vir os 
meninos a mim’”, disse Joseph.
  Novamente Júlia levantou a mão. “Jesus disse isso.”

  “Você acertou!”
  Eles jogaram até terminar o jantar.

  Mais tarde, naquela noite, quando a mãe colocava Joseph 
para dormir, ele disse: “Não achei aquele jogo tão ruim assim”.
  “Você disse uma citação muito boa hoje”, a mãe falou.
  “Obrigado.” Podemos jogar novamente no próximo domingo?”
  “É uma ótima ideia”, disse a mãe. Ela deu-lhe um abraço e um 

beijo e saiu do quarto.
  Joseph aconchegou-se debaixo do cobertor, sorrindo. Teve iní-

cio assim, uma nova tradição familiar de domingo.  ◼ 
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