
Pare,

Olhe, Escute,

e
Ouça o que Jesus 

Quer Lhe Dizer  Peçam, e re-

ceberão.1

1 João 16:24

Bom dia, crianças!  
Estão prontos para as  

nossas devoções?

O devocional de  
hoje vai ser sobre ouvir Jesus. 
Ouvir Jesus nos ajuda a nos 

aproximar mais dEle. 

Bom dia,  
mamãe!

 O que vamos  
aprender hoje? 

Podemos  
cantar?



Jesus gosta de falar  
com a gente e responder  

às nossas perguntas.

Conseguem adivinhar  
o que estou representando 

com a minha mimica?

Pare, Olhe…

e escute. 

Parar de 
falar.

Não!

Parar de 
brincar.

Parar de correr  
de um lado para 

o outro.
Parar com a 

agitação.

Ficar olhando ao 
nosso redor?

Mas ajuda muito  
ficarmos quietos e calados 

para conseguirmos  
ouvi-lO falar.

O que deveríamos  
parar de fazer se  
quisermos ouvir?

Certo! Se estiverem muito 
agitados ou correndo de um lado 
para o outro, vão conseguir ouvir 

o que Jesus tem para dizer?

O que deveríamos  
olhar quando queremos  

ouvir Jesus?

Será que ficar olhando ao  
nosso redor nos ajudaria a ouvir 

Jesus, ou iria nos distrair?

pare

olhar



 Iria me distrair.

Certo!

…escutá-lO!

Então, para o que  
deveríamos olhar? Encontrei um  

cartão com outra palavra!  
Diz “escutar”!

Se queremos que  
Jesus fale conosco,  

precisamos …

É bom ficar  
bem quieto e calado e  

pensar em Jesus.

Podem imaginar Jesus  
sorrindo para vocês, e depois 
ouvir o que Ele quer lhes dizer.

Quando ficamos quietos  
e paramos de olhar ao nosso 

redor, podemos imaginar  
Jesus na nossa mente.

Para Jesus!

escutar
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Antes de irmos brincar  
lá fora, tenho mais um cartão 

para lhes mostrar.

O que vocês acham  
que vamos ouvir depois 
de pararmos, olharmos e 

escutarmos? Vamos ouvir  
o que Jesus quer  

nos dizer.

Jesus pode falar  
conosco ao longo do dia,  
mas precisamos facilitar  

as coisas para Ele. 

Certo! E então  
podemos ouvir o que  
Jesus quer nos dizer, e  
podemos louvá-lO por  

falar conosco.

Como podemos  
fazer isso? Podemos parar  

o que estamos  
fazendo.

Podemos olhar  
para Jesus. 

 E escutar.

ouvir

“Vindo as Tuas palavras, eu 
as escutei atentamente. As 

Tuas palavras me fizeram feliz” 
(Jeremias 15:16, tradução 

literal do inglês).
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