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ela percebeu que algumas pes-
soas tinham lágrimas nos olhos 
enquanto saíam da capela.

“Por que todas essas pessoas 
estão chorando, mamãe?” per-
guntou Maria.

“Elas sentiram o Espírito 
hoje”, disse-lhe a mãe, 
enquanto ela mesma enxugava 
uma lágrima. “E às vezes isso 
faz com que nos venham lágri-
mas aos olhos. Os testemu-
nhos foram maravilhosos, não 
foram?”

Maria não respondeu. Ela 
não conseguia se lembrar de 
nada do que haviam dito.

O Vestido Novo  
de Maria

Naquela noite, enquanto a 
mãe colocava Maria na cama, 
ela perguntou: “Por que eu não 
senti o Espírito hoje, mamãe?”

“O Espírito fala numa voz 
mansa e suave”, disse-lhe 
a  mãe. “Precisamos prestar 
atenção para ouvi-la. Quando 
vamos à Igreja, precisamos 
concentrar-nos no Pai Celestial 
e em Jesus Cristo — e assim 
conseguimos sentir o Espírito.”

Maria pensou no que estivera 
refletindo na Igreja naquele 
dia. Ela ficara pensando em 
seu vestido novo, e não no Pai 
Celestial e em Jesus Cristo.

Na semana seguinte, Maria 
vestiu de novo seu lindo ves-
tido rosa para ir à Igreja. Mas 
ela ouviu a irmã Sánchez na 
Primária. Na reunião sacra-
mental, tentou pensar no Pai 
Celestial e em Jesus Cristo. 
Maria saiu da Igreja sentindo o 
Espírito no coração. Ela estava 
feliz por não ter ido para a 
Igreja só para mostrar seu  
vestido novo. ◼

 “Durante a 
reunião 

sacramental 
(…) devemos 
concentrar-nos 
em adorar a 
Deus e abster-
nos de todas  

as outras atividades.”
Élder dallin H. oaks do Quórum 
dos doze Apóstolos, “A Reunião 
Sacramental e o Sacramento”, A 
 Liahona, novembro de 2008, p. 18.

“Adoreis a Deus em qualquer lugar que estejais, em espírito e em verdade” (Alma 34:38).
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Maria rodopiou no 
belo vestido novo de 
domingo que a avó 

tinha feito para ela. Era rosa 
com laços brancos. Era o ves-
tido mais bonito que Maria já 
tivera, e ela se sentia bonita 
com ele. Sorriu para si mesma 
no espelho e girou novamente 
para fazer a saia rodopiar. 
Maria estava animada para ir à 
Igreja no domingo para mos-
trar a seus amigos seu novo 
vestido.

Na Igreja Maria gostou de 
ouvir todos os seus amigos 
elogiando seu vestido. Na 
Primária, ela brincou com os 
laços do vestido em vez de 
ouvir a lição da irmã Sánchez.

Maria também não pres-
tou atenção aos testemunhos 
que as pessoas prestaram na 
reunião sacramental. Estava 
atarefada amarrando e desa-
marrando muitas e muitas 
vezes cada um dos laços  
do vestido.

Quando a reunião acabou, 

Inspirado numa história verídica
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