Perdido
Na Montanha

Uma história verídica!
Sejam
bem-vindos ao
Parque Nacional
de Yosemite. Vão
passar algunsdias
conosco?

Mas claro. Os
campings ficam
mais adiante,
seguindo o
caminho.

Gostaríamos
de acampar aqui
durante a noite.

Estamos no
outono e os
ursos ficam com
bastante fome
nesta época
do ano.

Por isso, tenham
cuidado com a sua
comida e com vocês,
ouviram?

O que
acham de
acamparmos
aqui?

Depois do
almoço.

Venham, vamos
montar tudo.
Sim, parece
ótimo.

Se pedir
permissão à
mamãe, ela
provavelmente
não vai me
deixar.

Eu gostaria de
escalar aquela
montanha, mas sem
ir pelas trilhas dos
turistas.

Mas eu
gostaria muito.
… Tenho este
mapa, portanto
não vai ter
problema.

Vou por
aqui,
subindo
direto.

Levou horas para David chegar ao topo da
montanha sem seguir por uma trilha. Mas
finalmente …
Nossa,
consegui.
Que vista
deslumbrante!

É melhor eu
voltar antes que
fique escuro. É
demasiado íngreme
para voltar pelo
caminho que subi.

É
emocionante
estar no
topo desta
montanha!

Ei! Oi!

Ei vocês aí
embaixo! Estou
aqui na montanha!

Ei!

O mapa mostra que
tem uma trilha de
cinco quilômetros
que passa por cima
das quedas de água
e volta para o vale.
Aqui em cima
vai ficar um
gelo assim
que o sol se
puser.

Depois de caminhar um pouco pela mata …

Estava ficando cada vez
mais escuro, e estava
difícil seguir a trilha.

Estranho.
Parece que
esta trilha
não é usada
há anos.

A água rugia no topo
da queda d’água, que
tinha mais de 400
metros de altura.

David andou uns dois
quilômetros rio acima,
procurando uma
forma de atravessar.

Agora entendo
porque a trilha
parece que não
está sendo usada.
A ponte está
quebrada!

A trilha
continua do
lado de lá, mas
como é que eu
vou atravessar?

Não tem onde
atravessar, e o rio
é revolto demais
para atravessá-lo a
nado. Mas eu tenho
que atravessar.

Um
pescador.

O que vou
fazer? Não
vou conseguir
encontrar o
caminho pela
mata.

Se eu ao
menos tivesse
dito aos meus
pais onde estava
indo, eles talvez
conseguissem
me encontrar
e pudessem me
ajudar.

Ei moço!

Ei! Ei!
Socorro!

Está frio,
e eu nem
sequer tenho
um fósforo.

Apesar de estar apenas a uns quatro
metros de distância, o pescador
não conseguia ouvi-lo por causa do
barulho ensurdecedor da água.

E se
algum urso
aparecer ….

Oh, Jesus, por
favor, me ajude.
Preciso muito de
Você. Por favor,
me mostre o que
fazer!

Vou me
perder. E tem
os ursos! E…

David, você
tem que voltar
pela mata.

Senhor, mas
eu não consigo
voltar pela mata
com tão pouca
luz.

Eu
guiarei
você.

David começou a correr pela trilha
indistinta através da mata escura.

Se eu
antar, talvez
afugenteos
ursos.

“Tem um
furo no meu
balde …”

Ei, foi por aqui
que eu subi. Puxa,
muito obrigado
por me trazer até
aqui, Jesus!

E agora,
como é que vou
descer? Jesus,
me mostre, por
favor.

Já sei, posso
seguir por este
estreito sulco
cavado pela água da
chuva que escorre
montanha abaixo.

Ai, ai!
Uu, uu!

David pôs os pés no pequeno
sulco e começou a descer,
escorregando a maior parte
do tempo com o traseiro. Ele
escalou e escorregou um
quilômetro montanha abaixo
no breu.

Coitado da
mamãe. Deve estar
bem chateada
e preocupada
comigo.

Finalmente, às 2 da manhã, David entrou na barraca
na ponta dos pés e encontrou a mãe orando.

Jesus, traga
o David de volta em
segurança, por favor. Cuide
dele. Você prometeu que a Sua
presença estará ao redor
daqueles que Te amam…1

David, David!
Onde você
estava?
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Mãe, estou
de volta.

Fui escalar
a montanha.

Por que não
nos disse aonde
ia? Ficamos tão
preocupados.

David contou para a mãe
tudo o que aconteceu.

Sinto muito.
Sei que devia
ter lhes
dito.

Você deve estar
com frio e fome.
Conte-me o que
aconteceu.

… eu não
parava de pensar:
“Quem me dera se
alguém soubesse
onde estou.”

Se tivesse
lhe dito o que
planejava fazer,
não teria feito
algo tão tolo.

E lembrem-se de orar e pedir a Jesus para guiá-los e protegê-los.
“Ele vai adiante delas, e estas O seguem, porque conhecem a Sua
voz.” (João 10:4 NVI).
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