
Viajantes do Tempo
A Missao do Pacifico Sul

Segunda Parte
A  história até agora: 

Quando visitavam um 
museu, Carlos, Mila e Flávio 
foram transportados de 
volta a 1885, e se viram em 
um navio no meio do Oceano 
Pacífico Sul. Durante uma 
tempestade, as crianças 
foram lançadas ao mar 
e, depois de um tempo, 
chegaram a uma ilha deserta. 
Carlos e Flávio correram 
selva adentro atrás de um 
pássaro, pensando que 
este os levaria a uma fonte 
d’água. 

Mila ficou 
sozinha na 
praia.

Será que 
devo segui-los? 

O que devo 
fazer?

Estou no meio do 
nada, e pelo que 

entendo, também estou 
na época errada. Mas sei 
que o poder do louvor 
pode reverter qualquer 

situação!

Puxa! É 
uma ótima 

oportunidade 
para eu louvar! 

Obrigada, Jesus, por 
nos trazer aqui em 

segurança, e que apesar 
de estar sozinha, Você 

continua comigo.

Eu te amo 
muito, e estou 
bem aqui com 

você. Ordenei aos 
Meus anjos que a 
guardassem.1 Você 

está em boas 
mãos.

1 salmo 91:11



Dê uma caminhada 
pela praia. Tem 

algo que quero 
lhe mostrar.

!

Parece que 
tem alguém 

morando aqui!

Obrigada, Jesus, 
por ter me guiado a 
uma fonte de água 

potável.

Onde você 
disse que estava o 

pássaro?

Não sei. 
Estou vendo 

muitos 
pássaros…

Mas não estão 
voando. 

Enquanto isso, na selva....



30 minutos depois.

Iii, Carlos, 
você se lembra de 

que direção 
viemos?

Para mim, 
parece tudo 

igual.

Estamos 
perdidos?

Não, tenho 
certeza que podemos 
encontrar o caminho 

de volta fácil. 

Acho 
que talvez 
estejamos 
perdidos. 

Logo vai 
escurecer. … A Mila 

vai ficar preocupada 
com a gente. 

A culpa é minha. 
Devíamos ter parado 

e orado como ela 
sugeriu.

Vamos 
orar 

agora.

Jesus, estamos 
perdidos na floresta 

e já está anoitecendo. 
Por favor, nos 

mostre o que fazer.

Olhe aquela 
árvore. Jesus 

preparou um lugar 
para vocês 
dormirem. 



Veja! A água da 
chuva se acumulou no 

tronco da árvore.

Está boa!

Obrigado, 
Jesus, por 
suprir para 

nós. Por favor, nos proteja 
esta noite, e a Mila também. E 
ajude-a a não se preocupar 

com a gente!



Enquanto isso, na praia.

Cedo na manhã seguinte.

Estou cuidando 
de Carlos e Flávio, 

tal como estou 
cuidando de você.

Supri para você uma 
barraca e um lugar 

onde dormir. Você vai 
ficar segura aqui até 

eles voltarem.

Carlos! 
Flávio! Que bom 

ver vocês!

Pedimos a 
Jesus para nos 
mostrar em que 

direção seguir, Ele 
nos ajudou a achar o 
caminho para sair da 

floresta.

Mila, sinto muito 
não ter lhe dado 

ouvidos. Você tinha 
razão. Devíamos ter 
parado para louvar 

e orar logo que 
chegamos à praia.

Tudo 
bem.
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Assim que vocês 
saíram, senti um pouco de 

medo. Mas depois percebi que 
era uma situação em que é 

importante louvar Jesus por 
ter nos ajudado até aqui. ... 

Então comecei 
a louvar o 
Senhor… 

e vejam! Uma 
barraca! E tem um 
riacho logo ali às 

margens da floresta.

Legal!

Onde estará 
o dono dela? …

Flávio, Mila e 
Carlos não 
sabiam que 
alguém os 
seguira de volta 
à praia, e agora 
mesmo os estava 
observando. …

    Continua…


