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Mostre a capa da frente
Estes homens parecem tão diferentes 

um do outro como noite e dia. Porém, eles 
pertencem à mesma família. (Professor: 
Aponte ao Steve e Mincaye na capa da 
frente.)

Vocês podem nomear as suas 
diferenças? (Cabelo escuro; cabelo louro; 
pele moreno; pele branco.) Mas estas 
diferenças são no lado de fora, não são? 

Então, quem são estes homens?
Steve e Mincaye são dois homens muito diferentes, porém 

eles pertencem à mesma família porque eles amam o mesmo 
Deus. Os eventos que fizeram eles parte daquela família–que 
os uniu–realmente devia ter os divididos. Porque isto não 
aconteceu? A resposta pode ser achado quando viajamos para 
trás a um tempo para um lugar no fundo da selva de Equador 
quando o Steve era um menino apenas de cinco anos.

A Família Saint/Porque Eles Vieram
O Steve era um filho de missionários que gostava de 

brincar com um caminhão feito de madeira e um chapeu de 
“cowboy”sentado na sua cabeça. Vivia na beira da selva em 
Equador, America do Sul. Seu pai, Nate Saint, era um pilôto 
sábio da selva. Sua mãe, Marj Saint, era uma enfermeira 
bondosa. Steve tinha um irmão mais novo, caçula, chamado 
Filipe e uma irmã mais velha chamada Katia. A família Saint 
tinha se mudado para Equador para ser missionários.

Como Eles Trabalhavam
Todo dia o pai de Steve ligava o motor do avião da missão 

chamado 56 Henry. As pernas de Steve corriam atrás para 
ficar acompanhando aquele Piper Cub amarelo enquanto este 

acelerava na pista e subia para o céu.
“Depois eu ligo por meio do rádio,”seu pai sempre prometeu.
Na cozinha da sua casa da selva a Shell Mera, Marj Saint 

deixou o rádio transmissor sempre ligado. Cada tarde, sons 
estalos iam ser o sinal que o Nate estava fazendo contato. Breve 
sua voz ia dizer por poucas palavras a Marj que ele estava no 
caminho para casa para jantar.

O Propósito de Alcançar os Waodani
O pai de Steve e mais quatro amigos missionarios estavam 

muito ansiosos pelo povo Waodani escondido no fundo da selva. 
Matança de vingança tribal e doenças quase tinham acabado 
com este povo. Se alguém não os alcançasse com a boa nova de 
Jesus, eles iam breve ser extintos. Como um pilôto missionário, 
o pai de Steve passou muitas horas voando por cima da selva
grossa, procurando o povo Waodani e suas cabanas.

Contato com os Waodani
Finalmente, um dia a voz excitado de Nate quebrou o 

silêncio do rádio transmissor: “Marj, temos contato! Over and 
out!” Marj sabia que o Nate tinha tido a sua primeira vista aéria 
dos Waodani.

Por 13 semanas, Nate voava por cima da área e baixava 
presentes aos Waodani usando um balde que ele tinha inventado. 
Uma vez os Waodani tiraram o presente semanal e colocaram 
um papagaio no balde. Nate deu o papagaio ao Steve, e este se 
tornou seu pássaro de estimação.

Nate e os seus quatro amigos missionários começaram 
planejar um encontro face a face com os Waodani, que era 
considerado uma das tribos mais perigosas na terra. Os cinco 
homens ajuntaram informações importantes da Dayumae, uma 
jovem Waodani que tinha fugida da sua tribo e se tornou amiga 
da Tia Raquel, a tia de Steve, outra missionária.

O FIM DA LANÇA, 
ANDANDO NA TRILHA DE DEUS
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NOTA AO PROFESSOR
Mostrar cada imagem onde o texto é mostrado, deixando o próximo volume, quando a história segue para além da imagem.


