
A história até aqui: Roni é um garoto que tem sido negligente em memorizar 
algumas das promessas chaves da Bíblia, de um livro que o pai de seu amigo 
compilou para seus estudantes da Bíblia. Em uma viagem num sonho, Roni se 
encontra na Roma Antiga. Depois de escapar por pouco de ser capturado, 
descobre que esqueceu as chaves que abrem uma saída de escape, e tem que 
voltar para encontrá-las. Enquanto procura as chaves para o túnel numa vila 
romana deserta, vê uma estátua apontando em direção a uma porta, pela qual 
entra... rumo a sua próxima aventura!

"Lembre-se, Roni!" 2a Parte

Oh não! Onde 
é que eu estou 

agora?

Ei, você! 
Venha para 

aqui!

Estava 
tentando 
fugir, né?

Continue 
andando.



Psst! 
Por aqui, 
rápido!

Entre.
Vou soltar 
suas mãos.

Siga-me.

Suba. Vamos 
levá-lo para 

um lugar 
seguro.

Que alívio! 
Não me 
viram.



Várias horas depois.

Vai 
precisar 
destas 
chaves.

Vá com 
Deus, meu 

amigo.

Espantoso! 
Era o mesmo 

homem.



Vamos descansar 
aqui por um 

pouco. Os cavalos 
precisam de água.

Oh não! Fomos 
seguidos.

Corra! 
Tente se 

esconder!

Estou com muita 
sede. … Gostaria 

de tomar um 
gole de água 
antes de ir.

Vamos! 
Rápido! 

Por aqui. …



Mais tarde.

Surpresa!
Estávamos 
esperando 

você!

Entre na 
carroça!

Os soldados não 
estão olhando. 

Rápido, passe-me 
as chaves.



Roma, uma grande cidade 
de glória e prazer... mas 

não para todos.

Lá embaixo, numa cela …

Com essas 
chaves 

podemos abrir 
a fechadura e 

fugir.

Oh não, 
de novo!

Devo ter 
deixado as 

chaves no poço.

Estamos 
em apuros!

Agora estou 
em sérios 

problemas.



Não tenha medo, 
meu jovem.

Você de 
novo! Quem 

é você?

Alguém que 
deseja 
poder 

ajudar.

Eu sou um fracasso. 
Nunca faço nada 

direito!

Não 
desespere.

Deus gosta de 
usar pessoas 
quebradas …

…porque sabe que 
serão humildes 

o suficiente 
para depender 

verdadeiramente da 
Sua força.

Lembre-se,  
toda porta 

sempre tem uma 
chave.



Aqui, uma  
chave que lhe 

será útil.

Está 
abrindo!

Você também 
vem?

Pode ir. A 
gente se 
encontra 

depois.

Não consigo 
ver com tanta 

claridade! Minha nossa!

O que está 
acontecendo 

agora?

Onde 
estou?

Isto não é o 
Coliseu.

Continua...
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