
A história até aqui: Depois de correrem selva adentro 
a procura de água, e se perderem, Carlos e Flávio 

reencontraram Mila na praia. As três crianças sentam-se 
para pensar no que fazer. 

!

plantas

Meninos, 
tenho uma 
surpresa. 

Bom 
dia, 
Mila.

Uáu! Onde 
arrumou tudo 

isso?

Estava tudo 
no baú, e sei que não 

devemos pegar nada sem 
pedir, mas pretendo pagar 

ao dono com a minha 
mesada.

Um baú? 
Que baú?

Puxa, vejam 
só! É uma 

Bíblia!

E livros sobre 
plantas.

Que 
mapa legal! 
O que serão 

essas 
indicações?

Pessoal, 
e o café da 

manhã?
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Gosto dessas 
aventuras 

de viagem no 
tempo. Até que 

é divertido. 

De repente! Vejam, 
são as 

crianças.

Não vamos 
machucá-los.

Mila, não se 
aproxime muito 

deles até sabermos 
o que querem. 

Jesus, peço 
sua sabedoria e 

proteção.

Eu o instruirei e o ensinarei no 
caminho que você deve seguir; eu o 

aconselharei e cuidarei de você1.

Obrigado, 
Jesus.

(Precisamos 
da sua 
ajuda.)

(Vocês precisam vir 
conosco. Nosso 

chefe quer falar com 
vocês.)

Acho que 
querem que os 
acompanhemos.

1 Salmo 32:8



Precisamos 
mesmo ir?

Vamos 
perguntar 
a Jesus o 
que fazer.

(Jesus:) Estou sempre 
com vocês. Eles precisam 

da sua ajuda, e quero 
que vocês os ajudem.

Está bem. 
Vamos com 

vocês.

As crianças acompanham os 
nativos pela floresta e logo 
chegam ao vilarejo, onde são 
apresentadas ao chefe. 

Eu sou 
Bebu. Vou 
traduzir 

palavras para 
vocês

Você fala 
nossa 
língua?

Por favor, 
nos mostre o 

que fazer.
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Há alguns meses, 
homens claros 

vieram em grande 
barco sobre as 
águas. Conversei 

com eles e aprendi 
sua língua.

O chefe disse 
que vocês 

sabem resposta 
do mistério. 

Nas últimas 
semanas, 

Ele falar que 
vocês devem 

saber por quê.

Mas acabamos 
de chegar à 

esta ilha. 

Na verdade, 
nem somos da 
sua época. …

Flávio, acho 
que eles não vão 

entender essa parte 
da explicação.

O Grande Chefe teve 
sonho. No sonho, 

crianças claras lhe 
falaram quem fazer 

isso.

Mas Chefe dizer que se não 
falarem quem é, então vocês 

devem ser os culpados!

Continua…

os legumes 
dos nossos 

campos 
têm sido 

arrancados 
e mexidos. 


