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Olha! 
É o Hikari 
e a Mana!

Mana, 
tudo bem 

com 
você? 

Eu
 vou te ajudar. 
Vamos procurar 

ela! 
Você

 acha que
 eles vieram 
juntos para 

o rio? 

Oh, Hikari.
 Eu perdi a 

Momo, a minha 
gatinha.

Mas é 
que… 
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Ela 
morreu. 

Puxa
… Que raiva 

desse 
mundo 
cruel! 

É o 
Yoshi, estão 
fazendo

 bullying com 
ele de 
novo… 

Hikari, 
tudo bem 

com 
você? 

Devolve os 
meus óculos! 

Eles estavam 
de marcação 

com ele.

Devolve 
logo! 
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Eu não consigo 
ver sem os 
meus óculos! 

Desculpa Hikari! 
Você está bem?! 

Yoshi
 não pode 
fazer nada 

sem os óculos, 
mal consegue 

andar.

Que 
pena,

 eu não 
pude te 
ajudar. 

E 
aqueles idiotas 
simplesmente 

pegaram 
dele. 

Aqueles 
idiotas

 jogaram os 
óculos dele no
 meio do mato

 e a gente 
demoro u 
muito para 
encontrar. 

Eu tive que 
ajudar… 

Finalmente 
a gente

 achou mas
 a armação 

estava 
quebrada! 

Deixem
 ele em 

paz! 

Eu odeio 
aqueles 
caras. 

Quem você 
pensa que é? 

Por que 
sempre 

sobra para
 os inocentes

?! 

Devolva 
agora! 
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Eu quero 
acabar com 

eles!

É isso 
que eu quero.... 
uma resposta. 
Para onde eu
 vou quando
 morrer?Eu quero 

ficar forte, tão 
forte, que eu vou 
poder acabar com 

todos eles. 

Humm.Existe alguma 
coisa que você 
queira Mana? 
Queira mais do 

que tudo? 

Você quer 
uma resposta, 
e eu quero

uma resposta. 

Quando 
a Momo 

foi morta, 

Eu tenho 
uma idéia! Vamos 
fazer um desafio 
para encontrar as 

respostas! 

Eu acho
 que estou com 

um pouco de medo, 
porque eu 
não sei…

nós a enterramos
 ali perto do rio. 

Você 
quer dizer, 

você descobre 
como ficar
 muito forte.

E naquela noite eu 
comecei a pensar…

E você 
descobre o 

que acontece 
depois da 
morte.

o que realmente
 acontece quando 
você morre, eu até 
tive um pesadelo.
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Eu não vou 
precisar ter 

medo.
Oi menininha, 
qual é o seu 

nome? 

E eu não vou
 precisar ter 
tanta raiva! 

Meu nome 
é Mana. 

Ha ha. 
Eu vou 

acabar com 
eles. 

Nós temos
 uma semana. 

Daí a gente volta
 aqui para contar o 
que descobrimos.

Ok.

Naquela
 semana…

Será que vou 
encontrar minha 

resposta… 

Aqui gatinha, 
gatinha!
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Você vem 
sempre aqui 

Mana?

Sim, 
eu tenho 
medo de
 morrer. 

Não, nunca! 
Eu não gosto de 

cemitérios. 

Ah, 
entendi. 

ela
 estava
 muito 
doente…Dele é claro, 

Jesus.

Sim,
 pode parecer
 assustador,
 se você não 

souber…

Eu posso te 
contar a história do 

que Jesus fez
 com a morte? 

tão doente 
que seu pai

 correu para
 pedir ajuda de
 um viajante
 que ele ouviu
 dizer que
 curava
 qualquer
 doença. 

Deixa eu ver. 
Você não gosta de 
cemitérios porque 

eles te lembram que 
um dia todos nós
 vamos morrer, 

certo?

Você 
está falando
 do Jesus que 

nasceu no 
Natal? 

Souber
 o 

quê? 
Havia uma

 garota mais 
menos da sua 

idade

O 
viajante era

 Jesus. 

Exatamente. 
Que garotinha
 esperta que 

você é! 
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Mas antes 
que o pai levasse 

Jesus para
 sua casa 

as pessoas
 disseram que já era 

tarde demais, a menina 
tinha morrido. Não se

 preocupe,

apenas 
acredite. 

Foi o
 que Jesus falou
 para o pai dela.

Quando eles 
chegaram na casa,

 Jesus entrou 
com a mãe,

 o pai 
e alguns 
dos seus 

discípulos no
 quarto dela.

Garotinha,
 levante-se! 

Imediatamente 
ela se levantou e 
começou a andar

 pelo quarto! 
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Agora fala
 pra mim Mana,
 depois que a 

menina encontrou 
Jesus, você ach
a que ela ainda
 ficou com 
medo da
 morte?

Ela 
nunca mais 

seria a
 mesma. 

Puxa,
 a semana

 passou, e eu
 não consegui 

nada.

Eu
 encontrei
 esse cara
 legal na 

escola, ele
 lutava boxe 
muito bem. 

Eu queria 
ser igual a ele...

mas quando
 ele nocauteou um
 idiota que estava
 assediando as

 meninas…

a polícia 
colocou a

 culpa nele e
 o prendeu! 

Eu 
fiquei de 

cara! 

Eu 
encontrei 
alguém

 realmente 
forte!

 Forte o
 suficiente

 para vencer
 a morte.

Hã?!
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Seu nome é Jesus. 
Você sabe, o Jesus
 do Natal. 

Então
 você não 
está mais 

com 
medo? 

 Contou o 
quê? 

Isto é
 realmente

 estranho, em
 vez de assustada

 eu estou
 entusiasmada! 

Eu encontrei esta
 vovó que sabia tudo
 sobre ele, ela me

 contou…

Humm. 
Jesus, né?

ressuscitou 
pessoas da 

morte…

Eu quero
 descobrir 

mais.

Jesus 
curou 

pessoas…

Talvez eu 
vou dar uma 

olhada… 

Ele tinha
 poder sobre
 tempestades,

 demônios e todos
 os tipos de coisas 

assustadoras. 

Por que você 
não tenta descobrir 

sobre Jesus 
também? 
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Se você quiser 
ser o primeiro, 
você precisa 
ser servo de 

todos. 

Se
 humilhar
 e ser

 como uma 
criança. 

Jesus 
curou minha
 cegueira! 

Olha!
 É Jesus!

Hi

 hi 

Você
 encontrou 
Ele não é 
mesmo? 

Tudo o que Ele fez
 foi para ajudar as pessoas, 

e eles o pregaram 
numa cruz. 

Sim, assim como
 essa pequena 

criança. No Reino, 
os menores

 são os
 maiores. 

Tudo o 
que Ele 
fez foi 
bom. 

 Mas aí
 Ele fez algo 
inacreditável. 

Meu pai no 
céu continua 
a trabalhar…

E eu somente faço
 o que ele deseja.

GGGGRGGGGR

Você está 
dizendo que 
Deus é o seu 
próprio pai?!! 

É o mesmo 
que dizer 
que você 
é Deus! 

Não vamos 
tolerar isto!

O 
quê…
?!

Ei, 
você não
 é aquele 

cara 
cego?! 

Perdoa-os, 
eles não sabem
 o que estão
 fazendo.

Haha olha
 para você 

agora! 

Você é o 
Salvador? 

Salve a você 
mesmo então! 

A
A
a
h
h

A
A
a
h
h

Eaaaa!Eaaaa!

Pai!

Ha ha 

ha  ha
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Depois de estar
 morto por três dias,
 Ele voltou a viver. 

Quando eu terminei 
de ler a história da 
Bíblia no manga, eu 
senti que
 deveria orar. 

Eles não puderam 
com Ele, mesmo 

matando Ele! 

Eu disse, Jesus, 
Eu tenho errado. 

Sinto muito. Você é
 tudo que eu quero ser. 

Por favor ajuda-me
 a ser igual a você. 

Isso que 
é PODER!

 Ele poderia
 ter esmagado 
todos aqueles 
caras maus, 

Depois que eu 
orei, eu senti 

que tudo estava 
certo… 

mas em
 vez disso, 
quando Ele 

estava pregado
 na cruz, você
 sabe o que 
Ele fez? 

eu me senti 
incrível! 

Ele
 perdoou 
todos 
eles.

Isso é demais! 
Você sabe que eu
 fiz exatamente a

 mesma coisa! 

Impressionante!
 Eu tenho a minha
 resposta, Mana. 
Verdadeiro poder
 tem um nome;

 é Jesus! 
E não apenas os 

meus medos sumiram,
 mas eu me senti 
tão feliz que eu 
queria dançar. 

Alguma coisa 
em você mudou 

Hikari… 

Ei, vamos 
descer para

 o rio!

Ok.
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Ei !

Mas você 
também tem 
uma história. 

Acabei de
 pensar uma

 coisa.
E a mesma 

coisa acontece
 com o seu amigo

 que lhe deu 
esse livreto. 

Falar
 juntos com

 Jesus?

Nós aceitamos
 o desafio

Como 
você 
sabia?!

e agora é 
a sua vez!

Espera aí,
 tem mais 
alguém… 

Lembra
 da cruz na
 história? 

e feito tudo o que
 a gente quis fazer. Esse 

alguém
 é você! 

Nós aprendemos
 que tem muito 
a ver com cada

 um de nós. 

Você que tem 
ouvido a nossa 

história… 

Cada um de
 nós tem deixado 

Deus de lado

Em outras 
palavras, 

nós temos 
pecado.
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Por causa
 do pecado, nós
 todos estamos

 em perigo.

mas ele 
tomou o nosso 
lugar e o nosso 

castigo

Quando nós 
morremos, todos 
nós merecemos 

ser punidos.

e morreu
 numa Cruz.

Então Deus se
 tornou uma pessoa;

E agora 
diz para nós...

"Eu sou 
o bom pastor.

 O bom pastor dá a
 sua vida pelas

 ovelhas!” 

Jesus 
era perfeito

 e nunca fez nada
 de errado,

"Eu sou a luz do
 mundo. Quem me 
seguir nunca mais 

vai andar na escuridão,
 e vai ter a luz 

da vida!” 

"Eu sou a ressurreição
 e a vida. Aquele que crer

 em Mim ainda que 
morra, viverá.” 
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E agora
 Ele nos

 oferece um 
presente.

Jesus, até agora eu não sabia 
quem era você, mas eu aprendi que 
você sempre tem cuidado de mim. 
Eu também ouvi que você morreu 
na Cruz para levar o castigo que eu 
merecia. Agora você me oferece 
perdão e amizade. Muito obrigado! 
Por favor me perdoe pelas 
coisas erradas que eu fiz. Me ajude 
a te conhecer mais, e me mostre 
o caminho certo que devo seguir. 
Amém." 

perdão

perdão

Você gostaria 
de fazer essa 
oração agora?

amigos para 
sempre 

amigos para 
sempre 

Lembre-se, 
essas palavras não são 
mágicas, o importante

 é ser sincero no 
seu coração. Certo! Então, aqui 

está o nosso desafio. 
Nós queremos que 

você responda essas 
três questões, você 
e o amigo que lhe 

deu o livreto.

Qual foi o 
melhor presente 

que você já 
recebeu? 

Ele oferece a 
nós perdão e 
amizade para 

sempre.

Uau, esse é 
o verdadeiro 

tesouro! 

Vamos 
orar!

Você já 
quis ter uma 
pergunta 
respondida 
assim como
 Hikari ou 
Mana?

O presente de Deus para 
cada um de nós é o 
perdão e a amizade para 
sempre — você aceita? 
(Amizade para sempre) 
(Perdão) 

Então conta 
para Ele!

Você disse 
"sim"?

Aqui está 
uma simples 
oração que 
pode ajudar 

você a 
fazer
 isto. 

Eu 
tenho 

medo da 
morte
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Você 
orou?

Muito 
bem! 

E Ele vai te 
guiar e te ajudar 

todos os dias
 da sua vida.

Isso é 
muito 
bom! 

Você 
acabou de 

começar a maior 
aventura da
 sua vida! 

Então como 
você acha que 
pode conhecê-lo 

melhor? 

Igual
 com outros

 amigos, a nossa
 amizade com 
Jesus precisa 

crescer.

Nós vamos dizer 
"tchau" agora,

Ele 
quer ser
 o seu 
melhor 
amigo. 

Nós temos 
outros amigos 

com quem 
devemos 

compartilhar.
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