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Jane McBride Choate
Inspirado numa história verídica

“Convidar todos a virem a Cristo” 
(D&C 20:59).

A lex convidou seu amigo 
João para brincar em sua 
casa no sábado. Eles esta-

vam entretidos com os carrinhos de 
corrida quando João percebeu um 
quadro pendurado na parede.

“Quem é?” perguntou ele, apon-
tando para o retrato de Thomas S. 
Monson.

“É o Presidente Monson”, respon-
deu Alex.

João não disse nada.
“O profeta de nossa Igreja, sabe?”, 

disse Alex.
João pareceu constrangido.  

“Não estamos mais indo à igreja”, 
comentou ele.

“Por que pararam de ir?”  
perguntou Alex.

João encolheu os ombros.  
“Não sei.”

“Quer ir comigo domingo?” con-
vidou Alex. “Podemos ir à Primária 
juntos. Minha professora é ótima.”

AMIGO 
Missionário
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Os olhos de João brilharam. “Vou 
ter que pedir para a minha mãe, mas 
acho que ela vai deixar”, disse João.

Na hora do almoço, Alex pergun-
tou a sua mãe: “O João pode ir à 
Primária comigo amanhã?”

“Temos que perguntar à mãe 
dele”, respondeu a mãe de Alex. “Se 

ela permitir, é claro que ele pode ir.”
Algumas horas depois, a mãe de 

João veio buscá-lo.
“O João pode ir à Primária 

comigo amanhã?” perguntou Alex.
“Posso, mãe?” disse João. “O Alex 

disse que a Primária é ótima. Eles 
ouvem histórias, cantam músicas 
e aprendem sobre pessoas das 
escrituras.”

“Não sei”, disse a mãe de 
João, aparentando incer-

teza. “Faz tempo que 
não vamos à Igreja.”

“Por favor, mãe”, 
insistiu João. 
“Quero ir.”

“Vai ser um 
prazer levá-lo 

conosco”, disse a 
mãe de Alex.

“Tem certeza de 
que quer ir?” pergun-

tou a mãe de João.
“Tenho, sim!” excla-

mou ele.
“Então, tudo 

bem”, disse a mãe 
de João.

João deu um 
breve abraço na mãe. 

“Obrigado”, disse ele.
Domingo de manhã, a família 

de Alex foi pegar o João. Ele estava 
vestindo suas roupas de domingo. 
Depois da reunião sacramental os 
meninos foram para a Primária. 
Quando chegaram à classe, a pro-
fessora disse: “Estamos muito felizes 
com sua visita, João”.

Depois das reuniões, a família  
de Alex levou João até a casa dele.

“Obrigado por me levarem à 
Igreja”, agradeceu João.

A mãe de Alex sorriu para ele. “De 
nada, João. Esperamos que venha 
conosco outras vezes”, disse ela.

Naquela noite no jantar, Alex 
perguntou: “Posso convidar o João 
para ir à Igreja conosco domingo 
que vem?”

A mãe fez que sim com a cabeça. 
“Vou seguir seu exemplo e convidar 
a mãe dele para ir conosco tam-
bém”, disse ela.

“Você é um bom missionário, 
Alex”, elogiou o pai.

Alex ficou surpreso. “Eu estava  
só sendo amigo”, disse ele.

“E é justamente isso o que um 
missionário é”, disse a mãe, “um 
amigo”. ◼

“O trabalho de compartilhar o 
evangelho de modo natural e 
normal com aqueles por quem 
temos carinho e amor será a  
obra e a alegria de nossa vida.”
Élder David F. Evans, dos Setenta, 
“Valeu a Pena?” A Liahona, maio  
de 2012, p. 106.
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