
Viajantes do Tempo:  
A Missao do Pacifico Sul  

Primeira Parte

Carlos, Flávio, e Mila 
estão saindo para uma 

tão esperada visita a um 
museu náutico e marítimo, 
e a empolgação “rola 
solta”.

Como podem  
ver, o museu foi 
construído para 
conter o navio…

…para que  
pudesse ser  
exibido por  

inteiro.



"O interior do  
Seabird foi preservado  

em seu estado original. As 
mobílias expostas no navio 

são datadas de 1885, quando o 
Seabird fez sua última viagem 

atravessando o Pacífico."

Vocês gostariam de 
dar uma olhada na 
cabine do capitão?

Oh, sim!

Eu me pergunto  
se existiam 

instrumentos 
náuticos naquela 

época.

Vejam este  
sextante!

E estes  
mapas. É tudo tão  

autêntico.

O navio até  
parece estar 

balançando. …



Será um  
terremoto?

Duvido.

Vamos  
descobrir.

É melhor ficar  
lá dentro, senhorita. 

Há uma tempestade 
feroz se formando. 

Qu-quem  
é você?

Ora, você é muito 
engraçado! Já deveria me 
conhecer a esta altura… 

estamos velejando  
há quinze dias.

Mas vou entrar  
na sua brincadeira. 

Sou o capitão deste 
veleiro, o Seabird.

Agora, voltem  
para dentro.

O que está 
acontecendo?

Eu não  
sei. … Ainda  

estamos no  
museu?



Talvez esse  
seja um daqueles 
programas de TV, e 
não seja real. Vou 

olhar de novo.

Mas o  
capitão nos  
disse para  
ficarmos  

aqui.

Vamos só 
dar uma 
olhada. Você pode 

ficar aqui.

Hã…

Uma súbita onda 
quebra no convés!

Oh não!

Socorro!

As crianças se agarram a 
um barril que também foi 
levado pela onda. 

Em meio à violenta tempestade, o 
capitão exausto e sua tripulação 
não percebem que seus jovens 
passageiros foram levados pelo mar. 

Jesus,  
por favor,  
nos ajude!

Estou 
indo!



Depois de passada a tempestade, as 
crianças descobrem que foram levadas 
para a praia de uma ilha remota.

Oh céus!

Será que  
existe alguma 

civilização  
aqui?

Não sei.  
Mas podemos ficar 
aqui por um tempo… 

até alguém nos 
encontrar.  

Temos que  
tirar o melhor 
proveito desta 

situação.

Estou  
com sede. 

Eu também.  
Vamos começar 

procurando  
água potável.

Eu li que se  
pode usar a 

condensação em 
videiras, raízes e 
outra vegetação 

como água  
potável. 

Ou, que se deve 
seguir os animais 

para encontrar água. 
Os pássaros voam em 
linha reta e bem baixo 
quando procuram um 

buraco com água.
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Os dois meninos saem em 
direção à densa floresta, 
deixando Mila sozinha na praia.

      Continua …

Olha lá! Aquele 
pássaro está 

voando em direção 
à floresta, vamos 

segui-lo!

Ai … Não estou  
bem certa sobre 

entrar na  
floresta.

Não deveríamos  
orar e perguntar  

a Jesus o  
que fazer?

Ainda nem  
paramos para 
agradecer ao  

Senhor por ter  
nos trazido em 

segurança a  
esta praia.

Mas se não  
formos agora,  
o pássaro vai 

embora. 

Acho que Jesus 
enviou o pássaro 
para nos mostrar 
aonde encontrar 

água. 

Você espera  
aqui, no caso de 
alguém voltar  

para nos  
resgatar.

Ma-mas…


