
Portas Abertas 

   Aula 2 - Portas da Transformação  
 

Para você professor (a) 

Ser transformado é ter alteração na forma, modificar 
permanentemente, dar nova forma a algo. 
Deus tem poder para realizar grandes transformações. 
A terra era sem forma, vazia, um caos, Ele a transformou em um 
lugar lindo, cheio da perfeição do seu amor. 
Precisamos ser transformados constantemente pelo Senhor, e com 
nossas criança acaba se tornando algo mais fácil, pois uma criança 
transformada significa um adulto transformado e maduro. 
Muitos adultos sofrem de manias e temores, pois nunca tiveram a 
oportunidade ou desejaram ser transformados quando crianças. 
Os pais são uma parte fundamental nesta transformação, 
principalmente a figura materna (lembre-se de que para a criança 
muitas vezes a figura materna pode ser uma vó, tia, madrasta, 
madrinha e etc), e neste dia das mães vamos ensinar as crianças a 
entenderem que a transformação começa na família, de dentro para 
fora. 
Você como formador tem a autoridade de Jesus para fazer que as 
portas da transformação se abram diante de nossas crianças. 
Alcançamos a transformação renovando a nossa mente em Cristo, 
pelo poder da palavra. 
Lance hoje esta palavra sobre a vida  de nossos pequenos. 
  

Base Bíblica 

 

João 02.01- 12  
Filipenses 3.21 

 

Objetivo  
Fazer com que a criança entre por esta porta juntamente com sua 
família, tornando os dias de vergonha e choro em grande festa e 
alegria. 
 

Situação da Criança 

 

Crianças que estão passando por momentos difíceis em família, 
que precisam de uma transformação em sua forma de olhar para si 
mesma. 

 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula  



 

Use uma caixa de papelão para fazer uma casinha: 
 Tesoura ou faca afiada 
 Cola quente 
 Caixas de papelão 
 Cordão (ou você pode decorar do seu jeito) 
 Lápis de cores, lápis de cera e/ou pilotos coloridos 
 Botões 
 Outros itens decorativos de sua escolha 
 6 copinhos de café com pó de suco de uva 
 6 copinhos de café com água 

  

Passo a passo 

 
Defina como você irá fazer a caixa e vamos começar pelo telhado. Pegue a parte superior 
da caixa que você vai fazer o telhado e corte as abas de papelão frontais e traseiras para 
montar o telhadinho. 

 
Agora passe cola quente na borda do telhado e monte para fixar as telhas de mentirinha 
de sua casinha de papelão. 



 
Corte um pedaço de papelão com a medida certa para encaixar no telhado que você está 
montando para a sua casinha. Vinque a peça como está demonstrado na imagem acima e 
encaixe fixando também com cola quente. 

 
Agora é hora de começar a decorar sua casinha. Cole o cordão fazendo um padrão legal 
na base e assim, criar os primeiros detalhes da sua casinha. Este será o matinho. 

 
Ilustre o telhadinho de sua casa com os marcadores ou pilotos coloridos que você 
providenciou. 

  



 
Faça a portinha de sua casinha com muito capricho também. O detalhe da cor da porta 
você faz com um papel colorido ou papel branco decorado. Corte um retângulo para ser 
porta e use fita adesiva para fazer uma dobradiça com este mesmo pedaço de papelão 
que você cortou. 
  
  

Contando a História 

Posicione dentro da casinha os sucos de uva, e do lado de fora 
os copinhos com água. 
Quem gosta de festa? E de passear com a mamãe? 

Jesus também gostava de passear com a mamãe dele e de 
festa. 
Certo dia ele e sua mãe foram passear em uma festa de 
casamento, se arrumaram e ficaram lindos. 
Durante a festa de casamento algo aconteceu, o vinho acabou, 
e agora? 

Naquela época eles usavam muito o vinho em festas, porque 
representava alegria, é como se fosse os brigadeiros nas 
festinhas, todo mundo fica feliz quando come brigadeiro. 
Já pensou, você faz uma festa, convida seus amigos e família 
eeee acaba o brigadeiro? 

Quando a mãe de Jesus viu que acabou o vinho correu até e 
contou. 
Aquela mãe fez a melhor escolha, contar para Jesus. 
Jesus olhou e viu 6 grandes potes (bemmm grandes) mandou 
encher de água e depois mandou tirar um pouco daquela água 
e colocar em um copo e levar até ao chefe de cozinha ( mestre 
sala). 
Ele estava acostumado a experimentar todos os tipos de 
vinhos, quando ele provou aquele vinho, achou que era melhor 
do mundo. 
Jesus é a porta das águas, a biblia fala que ele é como um rio 
de águas vivas. 



Hoje você vai entrar pela portas das águas que transforma 
todas as coisas, quem passa por ela, vive grandes alegrias. 
(mostre os potinhos de água e logo depois vá derramando um 
a um nos copinhos com o pó de suco de uva). 
E quando você entra por esta porta, mesmo sendo criança, 
você vive a transformação: 

1. do medo em coragem 
2. da tristeza em festa 
3. das brigas em amor 
4. da doença em cura 
5. da vergonha em honra 
6. e a sua familia se torna a melhor familia do mundo 

 

Oração  
Senhor Jesus, hoje quero entrar pela porta da transformação, para 
que toda a minha familia se alegre com teu melhor.  
 

Versículo  
Jesus Cristo transforma o nosso corpo de vergonha para ser igual ao 
corpo dele, cheio de glória. Filipenses 2.21 

  

Oferta         
Jesus se entregou como oferta, ele se transformou naquela cruz, 
mesmo sendo fontes de águas vivas, derramando seu sangue, por 
amor à nós. Hoje vamos derramar nossa água para Jesus 
transformar em alegria, entregue sua ofertinha. 
 

Atividade 

 

17 palitos de sorvete por criança 

cola branca ou de silicone 

papel cartão para a base da casinha 

decorações para a casinha (lantejoulas, fitas etc) 

 



 
Lembrancinha 

A mesma que a atividade, acrescente um cartão para as mamães. 
 
 

Boa aula! 

 


