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Mostre a Ilustração 1
Ladi esperava ao pé duma alfarrobeira 

(um tipo de árvore) ao lado da aldeia. Ela 
podia ouvir gritos animados das crianças 
que saiam das suas casas de adobe (feitas 
de barro e palha) e corriam em sua direção, 
atravessando o terreno arenoso e leve. 
Ela esperou por um momento, olhando. 
Então, voltando-se depressa, começou 
a subir na árvore. Os seus pés descalços 
agarraram-se ao tronco da árvore e os seus 

olhos procuravam os ramos mais altos.
- Espere por nós! – gritou um dos meninos.
-Vejam lá se podem me apanhar! – respondeu Ladi, subindo 

aind mais para cima. Estendeu a mão para pegar um ramo mais 
alto, mas estava fora do seu alcance. Esticou-se mais e mais... e 
subitamente os seus pés escorregaram.

- Ajudem-me! – gritou Ladi, caindo abaixo.

Mostre a Ilustração 2 
Ladi estava estendida no chão, sem se 

mexer. O seu braço e ombro doíam tanto 
que não podia se movimentar. Quando 
respirava, parecia que o corpo doía por 
toda parte. Uns homens vieram correndo 
da aldeia e ajoelharam-se ao seu lado. 
Tocaram no seu braço.

- Aaaaai! – Ladi gemeu.
- O braço está quebrado – disse um 

dos homens. – Temos que levá-la ao missionário.
Cuidadosamente seguravam o braço com uma corda forte.
Depois a carregaram pelo longo caminho até a missão.

Ladi nunca tinha visto um 
missionário. Mas logo esqueceu-se

do seu medo enquanto a enfermeira ia 
engessando o braço fraturado, tratando-a 
com muita ternura. Ladi pensava: “Como 
ela é diferente dos nossos feiticeiros!”

Mostre a Ilustração 3
Na manhã seguinte, quando os doentes 

se reuniram para o culto costumeiro, 

Ladi também estava lá. Um dos hinos que cantaram parecia-
lhe muito estranho e lindo. Repetiu as palavras: “Jesus é a Luz 
do Mundo.” Logo em seguida, um dos missionários leu de um 
livro preto. Que palavras bonitas! Ladi prestou muita atenção. 
Depois o missionário explicou:

- Foi o Senhor Jesus que disse que todo aquele que nEle crer 
não andará em trevas.

Para Ladi pareciam palavras muito estranhas. “Quem será 
este Senhor Jesus?” pensou ela.

Cada dia ela foi aprendendo um pouco mais a respeito 
dEle. Logo compreendeu que Jesus era o Filho de Deus que 
veio do Seu lar celestial para trazer luz aos meninos e meninas, 
homens e mulheres de toda parte, gente que tem o coração 
cheio da escuridão do pecado. Ela aprendeu que Jesus morreu 
na cruz, levando o castigo pelos nossos pecados. Ladi não podia 
compreender como Alguém que era tão maravilhos quisera 
morrer por ela.

Mostre a Ilustração 4
Um dia a missionária levantou um 

lampião.
- As nossas vidas são parecidas com 

este lampião – explicou ela. – Assim 
como o pavio precisa do querosene para 
poder dar luz, assim também os nossos 
corações precisam do Espírito Santo para 
iluminá-los.

- Ladi ficou ainda mais atrapalhada. 
Ela bem sabia que o seu coração estava muito escuro e cheio de 
pecado. “Mas como posso colocar uma luz lá dentro?” pensou 
ela. A missionária continuou:

- Quando cremos no Senhor Jesus e O convidamos para 
viver em nosso coração, Ele entra. E a Sua gloriosa luz acaba 
com as trevas. Com isso, o Seu Espírito começa a brilhar através  
da nossa vida. Às vezes, o vidro do meu lampião fica sujo e a 
luz não pode ser vista. Assim também, se as nossas vidas não 
são puras, a luz do Senhor Jesus não pode ser vista por outros ao 
nosso redor. Precisamos manter os “vidros” do nosso coração 
bem limpinhos e brilhantes.

Ladi pensou nisto durante alguns dias. Finalmente, numa 
tarde, ela falou com a missionária.

- Não há luz aqui dentro – ela disse, baixinho, apontando ao 
seu coração.
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