
 
 

 

FEVEREIRO – TRANSFORMAÇÃO 

INTRODUÇÃO 
 
O ano apostólico de Paulo mal começou e já aprendemos tanto, não é mesmo? 
Esse ano profético será transformador nas nossas vidas, e nos levará para um novo nível de relacionamento com 
Deus. 
Seremos mais fortes, mais ungidos, mais cheios da palavra, mais corajosos, mais que vencedores em tudo! 
 
É ano de avançarmos, de alargarmos as estacas, de vivermos a grande colheita, de superarmos os desafios e 
alcançarmos os sonhos. Aleluia!!!! 
 
A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para nós, e a Palavra nos ensina que para experimentarmos essa 
vontade de Deus, precisamos ser transformados. Tudo começa com a nossa transformação! É processo de dentro 
para fora, que se inicia na nossa mente, no entendimento de quem somos diante de Deus e do propósito que Ele tem 
para nós. Como diz a carta enviada pelo próprio apóstolo Paulo aos Romanos: 
 

“E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso 
entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus .” 
Romanos 12:2 

 
Então o conselho para você, formador apostólico é: 

1. Busque essa transformação para a sua vida. Não aceite ser mais igual. Seja melhor para Deus, e você 
será melhor para você mesmo. 

2. Leve a transformação de Deus para as crianças e para as famílias. O mundo está muito ferido. Eles 
precisam viver essa transformação. 

 

 
AULAS DE FEVEREIRO 
 
Trabalharemos durante o mês de fevereiro no kids com o tema transformação, tanto nas aulas da semana quanto no 
domingo.  
 
As aulas da semana virão com um novo formato, mas objetivo e com foco maior na dinâmica e atividades. 
Ensinaremos durante a semana o que é transformação de forma bastante lúdica, se inspirando na metamorfose da 
borboleta. Aos domingos, aprenderemos a transformação que aconteceu (ou não ) com personagens da Bíblia. 
 
 

Data Etapa da metamorfose O que aprender? 

Semana 1 Ovo Fui gerado por Deus 

Semana 2 Larva É Deus quem me supre 
 

Semana 3 Pulpa 
 

Esperar faz parte do plano de Deus 

Semana 4 Adulto A vontade de Deus sempre é perfeita 
 

 
 
Deus abençoe cada aula! Que seja um tempo de grande transformação 
 
Equipe Pedagógica Kids Church Renascer 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/12/2+
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AULA 1-  Metamorfose: Fui gerado por Deus 

 
Nessa aula ensinaremos as crianças o que é transformação e falaremos sobre o primeiro estágio: o ovo! 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
     

 As borboletas são seres que sofrem metamorfose, ou seja, sofrem mudanças 
em seu corpo até se tornarem adultos. Como os indivíduos jovens e adultos 
são completamente diferentes, dizemos que a metamorfose das borboletas é 
completa. 
 
A vida de uma borboleta pode ser dividida em quatro estágios: ovo, larva, pupa 
(ou crisálida) e adulto. 
 
A borboleta fêmea adulta coloca seus ovos normalmente nas folhas de uma 
planta, que geralmente serão utilizadas como alimento quando esses insetos 
nascerem. As borboletas ficam atentas para a textura da folha para garantir 
que ela não irá se quebrar após a postura dos ovos. Os ovos demoram cerca 
de 5 a 15 dias para eclodir, dependendo da espécie, e liberar as larvas, 

conhecidas popularmente como lagartas. 
 
Nessa aula abordaremos o primeiro estágio da metamorfose: O OVO. 
Nessa fase a borboleta é escolhida para ser borboleta, é gerada, mas ainda é um ovo. Existe uma transformação 
linda que ainda irá acontecer. 
 
Nós fomos gerados pelo Senhor, escolhidos para sermos filhos. Cada criança foi escolhida e Deus tem uma 
transformação para cada uma viver, para que sejam aperfeiçoadas no Senhor. 
 
E assim como a borboleta adulta cuida dos ovos, escolhendo a folha certa para cuidar deles, Deus escolheu uma 
família para cada criança, e ele fica cuidando de cada uma para que nada de mal aconteça a ela.  
 
 

LEIA E MEDITE: 
 
Romanos 12:2 
 

OBJETIVOS: 
 
Ensinar a criança o que é transformação. 
Explicar a etapa 1 da metamorfose, ressaltando que cada uma foi escolhida por Deus. 

o desenvolvimento da Aula  

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Muitas crianças tem baixa auto estima, se sentem rejeitadas ou já tiveram experiências de serem desprezadas. 
Nessa aula ensinaremos que Deus escolheu cada uma para viver um plano perfeito. E para vivermos esse plano 
precisamos ser transformados. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
DINÂMICA CAMPANHA 
 
Para aprendermos na prática o que é a transformação, faremos juntos um boneco de alpiste. 
Na primeira aula as crianças prepararão os seus bonecos, darão nome para cada um deles e começarão a regar. 
A cada aula veremos a evolução, até os cabelos crescerem. 
Quando os bonecos estiverem prontos, as crianças poderão levar para cada. 
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Atenção professor, faça alguns bonecos extras para as crianças que perderam a primeira aula. 
 

 
 
Para fazer o seu boneco de alpiste você vai precisar de: 
– 1 Pé de meia calça fina (de nylon) 
– Terra ou serragem 
– Tesoura e cola 
– Materiais para decorar (eva, olhos, lantejoulas, tecidos) 
– Suporte de garrafa pet, prato para vaso ou copo plástico 
– Água 
 
Modo de fazer: 
– Pegue em um pé de meia calça fininha, coloque um punhado de sementes nela e encha com terra, substrato ou 
serragem. Dê um nó firme para fechar e corte o excesso de tecido; 
– Coloque a meia com o nó virado para baixo sob um suporte que retenha a água da rega (garrafa pet, um pratinho 
ou um copo de plástico), e decore com diversos materiais. Botões, tinta e lantejoulas são ótimas opções; 
– Agora é só regar a terra, moderadamente, todos os dias e aguardar o crescimento do cabelo do seu boneco! 
 
Como cuidar de boneco de alpiste: 
Assim que o boneco de alpiste estiver pronto, alguns cuidados básicos serão necessários para garantir que o alpiste 
irá crescer direito. Veja abaixo o que você precisará fazer: 
Suporte: coloque a meia com o nó virado para baixo sobre algo que retenha a água da rega (garrafa pet, um 
pratinho ou um copo de plástico). O suporte será necessário para que a água não se espalhe quando o boneco de 
alpista for regado. 
Água: regue a terra moderadamente todos os dias e aguarde pelo crescimento do cabelo do seu boneco. 
Tempo: em relação ao boneco de alpiste e quanto tempo demora, saiba que a média é de 3 dias para que o alpiste 
comece a crescer e que já seja visível no boneco, sendo assim, é essencial ter paciência. 
Local: apesar de não ser uma planta com cuidado difícil, o alpiste precisa de elementos básicos para sobreviver tal 
qual ar e luz, por isso, deixe seu alpiste em local iluminado e com troca de ar, evitando áreas fechadas como 
armários. 
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DINÂMICA AULAS 
 
Imprima um painel da metamorfose e deixe fixado em sua sala durante todo o mês. Você precisará dele para ensinar 
cada etapa da transformação que a borboleta vivencia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTRANDO: 
     
Estamos começando um novo mês cheio de novidades aqui no kids. 
Esse será o mês da TRANSFORMAÇÃO. 
 
Mas... calma! Quem aqui sabe me explicar o que é transformação? 
A transformação é a mudança de uma forma para outra forma. 
Quero dar alguns exemplos para vocês: 

• uma pessoa triste, pode se transformar em uma pessoa feliz 

• uma pessoa com medo, pode se transformar em uma pessoa muito corajosa 

• uma pessoa doente, pode se transformar em uma pessoa curada 
 
Ah, então será que é essa transformação que Deus tem para nós? 
Eu quero dizer hoje para vocês crianças que Deus pode transformar todas as situações ruins em boas, mas Ele 
deseja que sejamos transformados por completo, uma transformação de dentro para fora, como uma borboleta. 
 
A borboleta passa por um processo que se chama METAMORFOSE. Nem sempre a borboleta foi linda do jeito que 
conhecemos... ela passou por um processo transformador. 
Vamos aprender cada estágio dessa tal metamorfose nesse mês. 
 
Primeiro eu quero falar sobre o estágio do OVO. 
 
Nessa etapa, a mamãe borboleta escolhe uma folha muito boa para colocar seus ovinhos. Precisa ser uma folha 
firme que não rasque, porque os ovinhos ficarão alí por algum tempo, até se desenvolver e ir para o próximo estágio 
da metamorfose. Nessa etapa a borboleta adulta cuida dos seus ovos, para que nada de mal aconteça a eles. 
 
Crianças. esse primeiro estágio nos faz lembrar que Deus nos escolheu para sermos seus filhos. Deus te colocou em 
um lugar seguro que é a sua família e mesmo assim Ele fica de olho, cuidando de você para que nenhum mal 
aconteça. 
 
Para viver a transformação precisamos saber que somos escolhidos por Deus para viver um plano perfeito. 
A borboleta só consegue voar depois de passar pela transformação. 
E nós precisamos ser transformados também para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 
 
Quem quer começar então essa transformação de Deus diga amém!!! 
Vamos orar então e declarar que somos escolhidos. 
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LOUVOR: 
 

“Homenzinho torto” – Aline Barros 

“Quem fez” – 3 palavrinhas 

 

ORAÇÃO: 
 

“Senhor, eu te agradeço por ter me escolhido para ser seu filho. Eu quero ser transformado pelo Senhor para 
viver a sua vontade que é perfeita para mim.” Em nome de Jesus. Amém 

 
VERSÍCULO: 
 
“Sejam transformados pela renovação das suas mentes, para que possam experimentar a boa, agradável, e perfeita 
vontade de Deus.” Romanos 12:2 (adaptado) 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
- Porque é importante ser transformado? 
- Que é o primeiro estágio da transformação que a borboleta passa? 
- O que posso aprender o estágio do OVO? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
O momento da oferta é muito precioso, é o momento de entrarmos na presença de Deus entregando o nosso melhor. 
Nessa aula vamos pedir para Deus transformar dentro de nós qualquer sentimento errado em relação a oferta, 
porque o desenho de Deus é que seja um momento de alegria. Deus ama quem oferta com alegria. 
 

ATIVIDADE  
 

Nessa aula faremos 2 atividades: 
1. O boneco de alpiste (instruções no bloco de sugestão para desenvolvimento da aula) 
2. Origami de Borboleta 

 
Para facilitar a confecção de suas borboletas segue vídeo ilustrativo e passo a passo: 
https://www.youtube.com/watch?v=rlXH3_R_QO8 
 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/12/2+
https://www.youtube.com/watch?v=rlXH3_R_QO8
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Opção 2: 
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LEMBRANCINHA: 
 

 


