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Quando eu tinha nove anos de idade, 
houve uma reunião familiar em 
minha casa em Coimbra, Portugal. 

Meus pais estavam ocupados entretendo 
nossos parentes. Todos estavam conver-
sando e rindo. Enquanto os adultos estavam 
ocupados, decidi que também queria me 
divertir.

Minha casa era perto do rio Mondego, e 
pensei que seria divertido ir pescar. Eu não 
queria ir sozinho, então fui com minha irmã 
de quatro anos de idade. Senti que deve-
ria dizer a minha mãe e ao meu pai aonde 
estávamos indo. Mas eles estavam ocupados 
conversando, então decidi ir sem dizer nada 
a eles.

Andamos pela margem do rio até encon-
trarmos um bom lugar. Dei a minha irmã 
algumas pedrinhas para jogar na água 
enquanto eu me divertia pescando.

Logo meus pais perceberam que eu 
e minha irmã não estávamos em casa. 
Eles percorreram toda a cidade nos pro-
curando. Muitas horas depois, meu pai 
notou que meu equipamento de pesca 
tinha sumido. Então, ele e minha mãe 
procuraram pela margem do rio até 
nos acharem.

Meus pais ficaram aliviados 
de nos encontrar, mas estavam 

também bravos comigo. Foi muito perigoso 
brincar na beira do rio sem meus pais, espe-
cialmente para minha irmãzinha.

Com essa experiência aprendi que pre-
cisamos sempre conversar com nossos 
pais—e ouvi-los. Eles sempre querem o 
melhor para nós. Aprendi também que 
é importante ouvir o Espírito Santo. O 
Espírito Santo tentara me dizer que eu não 
deveria ir pescar sem dizer aos meus pais. 
Mas não dei ouvidos. Embora nos diver-
tíssemos, minha irmã e eu estávamos em 
perigo. Se ouvirmos diligentemente 
nossos pais e o Espírito Santo, esta-
remos seguros. ◼
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José A. teixeira 
Dos Setenta

“Ouve minhas  
palavras; anda  
na mansidão de 
meu Espírito e terás 
paz em mim”  
(D&C 19:23).
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