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Alvo do Capítulo: Ajudar seus alunos entender que Deus os 
ama e vai os ajudar amar outros.

Versículo para Decorar: 
Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também 
amar uns aos outros. (1 João 4:11)

Mostre Ilustração #1
Francis, respirando fundo, pedalou 

loucamente para fora do portão.  Tinha 
conseguido! Olhou para trás à sua 
casa e gostaria de saber o que estava 
acontecendo. Talvez Mum tinha ido para 
sua cama com sua dor de cabeça, e (Pai) 
Dad estava com Wendy e Debby  porque 
era a tarde no sábado. Por certo ele ia 
levar as para andar de bicicleta no parque 
e comprar as sorvete.

E, sem dúvida, agora mesmo ele estava indo para o quarto 
de Francis para dizer para ele se ele se comportasse como 
um menino de dez anos de idade e pedisse desculpas da sua 
pequena irmã que ele podia vir também. Mas Francis não ia 
pedir desculpas da Wendy ou andar com sua bicicleta com 
meninas pequenas.

Enquanto pedalava mais longe, ele se lembrou o que 
aconteceu à mesa aquele meio dia. Não era completamente 
sua culpa que tinha tido uma discussão. Wendy  tinha dado 
um pontapé a ele primeiro. E quando ele tentou explicar, Dad 
acreditou a Wendy. Ele sempre fazia isto. Depois Francis foi 
mandado ir para seu quarto. Mas em vez disto Francis fugiu 
pela porta de trás, arrastou-se pela grama alta atrás da macieira 
à cerejeira ao fim do quintal.

A cerejeira era o esconderijo do Francis. Ninguém tinha o 
descoberto. No meio da subida havia um tipo de assento e um 
buraco tamanho que cabia uma caixa de aço. Para lá Francis 
tinha subido. Ele tinha examinado a caixa de aço primeiro. 
Tudo estava aí –três pequenos carros, 50 cartas de beisebol 
e um saquinho de hortelã. Então, ele espiava para dentro dos 
quintais dos vizinhos. Quando cansava disto, ele olhava além 
dos quintais para onde carros e caminhões roncavam pela rua 
principal e para onde a floresta começava e pequenas ladeiras se 
levantavam. O rio estava em algum lugar entre as duas ladeiras. 

Era o mês de março. O rio ia estar se inundando às beiras 
em alguns lugares e quase alcançando as pontes. Francis tinha 

visto o rio assim uma vez antes. Uma idéia maluca tinha corrida 
dentre dele. Ele ia para o rio e ter uma aventura. Descendo da 
árvore, ele tinha tirado sua bicicleta do depósito de ferramentas 
e pedalado furiosamente descendo sua rua.

Agora, sem fôlego, Francis freou sua bicicleta e parou. Ele 
tinha uma idéia vaga de alcançar o rio, mas nunca tinha ido 
tão longe sozinho. Não tinha certeza que ele realmente queria 
ir sozinho. Olhando para lá e para cá, ele se lembrou que Ram 
morava nesta rua. Talvez ele podia ir. Ram era de Índia e não 
falava bem o inglês, mas ele tinha uma bicicleta. Ele era alguém 
com quem ele podia compartilhar uma aventura. Francis 
deslisou para uma parada na frente da pequena casa. Breve 
ambos os meninos estavam pedalando pela beira graminosa da 
estrada principal para a área rural.

Sairam da estrada principal e andaram por uma travessa 
rural.  O rio grande tinha subido quase até o nível de inundação, 
mas havia um rio menor mais longe da vila. Eles esconderam 
suas bicicletas atrás duma cerca viva e sairam em trote por uma 
vereda passando uma fazenda.

“Eu acho que o rio fica no outro lado,” disse Francis. 
“Depressa, Ram.”

Francis jogou seus braços como as asas dum avião e desceu 
da ladeira correndo o mais rápido possível. “Aí está o rio,” ele 
gritou.

Mostre Ilustração #2
Ele correu para uma árvore que estava 

inclinada bem em cima do rio. Quando 
alcançou as raizes ele parou de repente e 
gritou com excitação, “Ram! Olhe!”

Eles olharam fixos a uma pequena 
passagem onde uma pequena canoa 
tinha sido puxado e amarrada a um 
poste. A inundação tinha levantada a e 
assim balançava com a corrente. Francis 

escorregou descendo a barranca e entrou na canoa. Os remos 
tinham sido removidos e não tinha leme. Ele pelejava com os 
nós e gritou para Ram subir.

Ram ficou em pé na lama, tenso com medo e indeciso. Ele 
sabia que era perigoso lançar o barco. Ele também sabia que não 
podia controlar Francis e que ele não podia deixar o sozinho.

 “Não, Francis,” ele clamou. “Volte –não bom –eu não nado 
–Francis!”
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NOTA AO PROFESSOR
Mostre cada ilustração onde o texto é mostrado, deixando o próximo volume, quando a história segue para além da imagem.




