
A história até agora: Flávio, Mila e Carlos ajudaram o chefe a resolver seu 
mistério, e encorajaram Harold a fazer mais para Jesus no decorrer de sua 

vida. Harold menciona que o Seabird está previsto para chegar à ilha a qualquer 
dia. 

Gostaria de  
ajudá-lo, mas o que 

posso fazer? Gostaria 
de aprender a caçar ou 
pegar algo selvagem e 

feroz! 

Ah, quer 
se tornar 
um grande 
caçador?

Sim!

Está bem, 
caçamos 

peixe!

Peixe?  
Não tem nenhum 
porco selvagem 
ou pelo menos 
um veado nesta 

ilha? 
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Tudo bem.  
Eu também 
gosto de 
pescar. 

Bebu e as três crianças 
caminham até à praia.

Vejam!  
O que é 
isso?

Oba, 
vamos ser 

resgatados!

Crianças! 
Estão a 
salvo! E, Bebu, que bom 

vê-lo novamente, 
velho amigo.

Acho 
que é o 
Seabird!

Saudações!



Além de resgatar  
vocês, preciso apanhar  
um botânico nesta ilha.

Vocês o viram 
em algum 
lugar? 

O sr. Harold?  
Sim, nós o  

conhecemos. Ele  
está... ãh… fazendo  

uma limpeza.

Sim, mas 
primeiro 

precisamos 
nos despedir 

do chefe.

Esplêndido! 
Olha, crianças, 
estão prontas 
para irem para 

casa?

No vilarejo.

Não vamos  
nos esquecer 

do senhor.

Chefe diz que não 
esquecerá vocês 

e sua grande 
sabedoria.

Ele diz que  
espera ter essa 

mesma sabedoria em 
sua interação com 

seu povo.



Você deve ser  
o botânico. Estou 
aqui para levá-lo 

para sua casa.

E decidi ficar.  
Quero lhes ensinar mais sobre 

Jesus e Seu amor.

O chefe disse 
que sou  

bem-vindo em 
ficar. 

Iupi!

Que 
maravilha!

Obrigado, 
crianças, por 

tudo que fizeram 
por mim. 

Estaremos 
orando por 
você, em sua 

missão com esse 
querido povo. 



 Espero  
levá-los até 
seus pais num 
abrir e fechar  

de olhos.

Mas, senhor, 
viemos de 

outra época.

Acho que 
nossos pais 

ainda nem 
nasceram.

Hein? Como 
é que seus pais 
podem não ter 

nascido, sendo que 
vocês estão vivos e 

no meu navio?

Toda essa  
brisa marítima deve 

está afetando 
vocês.

Venham, meninos.  
Tem uns comes e bebes na 
minha cabine para vocês, 

fiquem à vontade.



Parece que  
o barco parou de 
balançar, ou é só 
impressão minha? 

Então, gostaram 
dos aposentos do 

capitão? 

É o curador!

Devemos ter 
voltado à 

nossa época.

Mal posso esperar  
para contar à mamãe e 
ao papai como fomos 

jogados ao mar!

Hein? O que é isto? 
Estão brincando de faz 

de conta?



?

contato

Foi no mínimo  
uma aventura.

Sim, vou te 
contar de 

novo.

Que crianças 
diferentes! Mas me 
deram esta linda 

revista sobre Jesus.

Então, do 
que mais 

gostaram no 
museu?

Ah… da aventura, 
dos nativos e 
de solucionar 

mistérios.

E encorajar 
alguém a fazer 

mais para 
Jesus!

Então... quem gostaria 
de ir num cruzeiro para 

as ilhas Cook?

Fim
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