
70 A  L i a h o n a

Allison Graham England
Inspirado numa história verídica

Ele Está escutando

para aS CrianCinhaS

“O Senhor ouviu as orações de seu povo” 
(Mosias 27:14).

4. 

1. 

2. 

3. 

Lucas, está na hora de se  
preparar para a oração.

Não, Lucas. Você precisa se ajoelhar,  
cruzar os braços e fechar os olhos para orar.  
Também precisa ficar quietinho. Isso mostra  

respeito ao Pai Celestial.

Lucas largou o caminhãozinho, cruzou os braços e se 
ajoelhou perto da mãe.

Como o Pai Celestial me  
escuta? Ele tem ouvidos? 

Sim, Ele tem ouvidos. Ele  
escuta quando você ora.

Lucas orou e ficou ajoelhado com a 
cabeça baixa e os braços cruzados por 
alguns segundos depois de terminar.

Ele não está respondendo.  
Tem certeza de que Ele  

está escutando?

Em geral, o Pai Celestial responde a  
nossas orações falando à mente e ao  
coração, não aos ouvidos. Ele faz isso  

por meio do Espírito Santo.

Mas já estou 
preparado.
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Sim, Ele tem ouvidos. Ele  
escuta quando você ora.

5. 
Lucas, como você se sente 
quando divide suas coisas?

Feliz.

E como se sente quando faz  
algo errado — como derrubar  

os brinquedos?

Eu me sinto mal.

O Espírito Santo nos ajuda  
a ter esses sentimentos para nos  
mostrar o que é certo e errado.  
Também nos ajuda a ter ideias  

sobre que coisas podemos fazer  
para ser mais felizes.

Há outras formas de sabermos  
que o Pai Celestial está escutando. Lembra como Ele  

ajudou sua avó a melhorar depois de receber  
uma bênção do sacerdócio?

Lembro, que bom  
que a avó sarou.

Só porque você não ouve o Pai Celestial  
falando com você não quer dizer que Ele não 

esteja escutando. Ele manda sentimentos doces  
e agradáveis para mostrar que está atento.

Lucas ficou feliz.

Agora sei, mãe. O  
Pai Celestial me ouve  

de verdade.
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