
Viajantes do Tempo:   
A Missao do Pacifico Sul, 

Quarta Parte

A história até aqui: 
Três crian�as 

regrediram no tempo 
e se veem numa ilha 
desconhecida.  O 
chefe da ilha ordenou 
que lhe dissessem 
quem está arrancando 
seus legumes. Elas 
têm até de manhã para 
lhe revelar quem 
é o culpado… caso 
contrário, elas serão 
punidas pelo crime.

Como vamos 
saber quem está 

roubando os 
legumes dele?

Somos 
apenas 

crian�as!

Nem sequer 
pertencemos a 

esta era. ...

Olha, eu sinto 
que é uma 

oportunidade 
para nós. …

Uma 
oportunidade 

para quê?

A nossa 
oportunidade 
de fazermos 

milagres, 

Quando 
precisamos de 
algo grande 

assim, é a 
oportunidade 
perfeita para 
acontecer 
um grande 
milagre. 

tal como 
lemos na 

Bíblia.

~ ’



Temos tido muitas 
necessidades desde que 

come�amos esta aventura, 
então talvez esta situa�ão 

seja mais uma oportunidade 
para um milagre. 

Puxa, eu não 
tinha pensado 

nisso!

E José interpretou o 
sonho do faraó.

Jesus já fez isso 
antes. Para Ele não 

é difícil nos dar 
a resposta para a 
pergunta do chefe.

Lembram-se da história do rei 
Nabucodonosor, que pediu aos sábios 
para interpretarem o seu sonho? Mas 
quando Daniel ouviu isso, sabia que o 

Senhor podia lhe revelar o sonho. 

Deus mostrou a Daniel 
qual era o sonho e também 

a interpreta�ão!
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As três crian�as baixam 
a cabe�a para orar.

Jesus, nós Lhe 
agradecemos por 

nada ser difícil 
demais para Você!

Do mesmo jeito 
que Você revelou 
o sonho do rei a 

Daniel, e o sonho do 
faraó a José...

…sabemos que Você 
pode revelar para nós 
quem está estragando 

a horta do chefe.

Contamos com 
Você. Precisamos 

muito de Você!

Você disse, “Clame a mim e eu 
responderei e lhe direi coisas 
grandiosas e insondáveis que 

você não conhece”.

Nós pedimos ao 
Espírito Santo 

para nos revelar 
o que o chefe 
quer saber.

Eu pensei nos 
livros sobre 
plantas que 

descobrimos na 
praia.

E eu pensei no mapa 
que encontrei no baú; 

na verdade eu o trouxe 
comigo!

Oh!
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Jesus, por favor, 
nos mostre como 
isto está ligado 
ao problema do 

chefe.

O homem que tem 
a barraca está 
estudando as 

plantas desta ilha.

E foi o responsável por 
arrancar os legumes do rei.

Você é 
maravilhoso, 

Jesus!

Vamos 
contar ao 

chefe!

As crian�as dão as 
boas notícias ao chefe.

Eu tenho um mapa 
que acho que 

vai ajudá-los a 
encontrá-lo.

Chefe muito 
chateado com 
esse homem.

Bom! 

O chefe 
parece bem 

bravo.

Ó não! Espero 
que o chefe não 

o machuque, quem 
quer que ele 

seja.

Continua…

O chefe ficou 
satisfeito, mas 

quer saber onde 
encontrar esse 

homem. 
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