
A história até agora: Flávio, Mila e Carlos tinham dado a resposta de Jesus 
para o chefe sobre a causa dos seus vegetais terem sido arrancados. O mapa 

que tinham encontrado na praia tinha ajudado os homens do chefe a descobrir 
o paradeiro do homem que lhes havia causado problemas, que no final era um 
botânico.

Você arrancou os 
nossos legumes!

O que você tem  
a dizer?

Eu não tinha a 
mínima intenção 

de causar 
problemas.

Só fiquei 
fascinado com 
a vida vegetal 
indígena que 

cresce na  
sua ilha.

Descobri 
vegetação que 

nunca tinha visto 
na Inglaterra. 

Por favor,  
acreditem que estou 

total e completamente 
arrependido do que 

causei aos seus 
vegetais.
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Eu não sabia  
que o meu estudo 
estava causando 

problemas.

Sua Alteza, por 
favor, não faça 

mal a este homem!

Ele não sabia que o 
que estava fazendo 

era errado. Por  
favor, perdoe-o.

O chefe decidiu 
conceder o 
pedido da 

jovenzinha.

Contudo,  
disse que você  
deve ajudar a 

plantar de novo os 
vegetais e plantas 

que arrancou.

Oh, muito  
obrigado,  

majestade. E muito 
obrigado, meninos, 
por terem salvado  

a minha vida!
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Eu sou Mila, e este 
é o meu irmão mais 

velho, Carlos, e 
meu amigo, Flávio.

Será que  
fomos 

mandados aqui 
para ajudar 

você?!

A barraca  
que vimos na 

praia era  
sua?

Sim.

Então esta  
Bíblia deve ser sua. 
Desculpe termos 

pegado emprestado 
sem pedir.

Obrigado  
meninos, estava 

tentando lembrar 
onde a tinha 

deixado.

Nós  
também 

acreditamos 
em Jesus!

Nossos 
pais são 

missionários.
E nós estamos 

treinando 
para sermos 
missionários.

Meu nome  
é Harold.

Missionários? 
Fascinante!



Eu admiro muito os 
“Sete de Cambridge” que 
recentemente se fizeram 

ao mar para pregar o 
Evangelho em todos os 

cantos da China.

Mas receio 
que os meus 

conhecimentos se 
limitam apenas à 

botânica. 

Jesus pode usar 
qualquer pessoa 

que esteja 
disposta!

E talvez  
Ele o tenha  

trazido a esta ilha 
com outro  
propósito.

Talvez soubesse  
que o seu amor pela 
botânica podia ser 

combinado com  
o trabalho  
missionário.

Você acha 
mesmo?

Eu adoraria servir o nosso 
Senhor desse jeito! Você 
acha que Ele pode me usar 

como missionário para 
este povo? 

Acho!



Nós 
podemos 
orar por 

você.

O Seabird  
ia me levar para 

casa, mas acho que 
vou prolongar a 
minha estadia. ... 

Eles iam  
chegar a 
qualquer 
momento.

O Seabird?
Nós 

estávamos 
no Seabird!

O navio está 
aqui?

Não. … É 
uma longa 
história.

Será que vamos  
conseguir voltar para a 
nossa era, se entrarmos 

a bordo do Seabird.

Continua…

O Espírito  
Santo pode lhe 

dar poder para ser 
uma testemunha 

para Ele!
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Querido Jesus, por  
favor encha o Harold com  
o Seu Espírito para que ele  

tenha o poder para mostrar  
o Seu amor a esta  

gente. Amém.


