FEVEREIRO – TRANSFORMAÇÃO

AULA 3 - Metamorfose: Esperar faz parte do plano de Deus
A nossa transformação já começou!
Fomos escolhidos por Deus para viver um plano perfeito. O Senhor tem nos sustentado, nos suprido todos os dias
com o alimento espiritual para sermos melhores. E agora é tempo de perseverar, esperar no Senhor, sabendo que o
melhor sempre estará por vir.

PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Que privilégio para nós sermos instrumentos de Deus para levar transformação para tantas crianças e famílias!
Ser transformado não é simples, não é fácil. As vezes dói!
Transformação não é sentimento, é decisão!
Por isso professor, decida todos os dias ser transformado. A transformação as vezes leva tempo... não desista no
meio do processo!
Não desista daqueles que você acompanha e que ainda não mudaram. O processo deles talvez tenha um tempo
diferente do seu.
Como aprendemos com a borboleta, somos transformados por etapas, e nessa aula veremos que a espera faz parte
do processo de transformação. Esperar faz parte do plano de Deus. Então precisamos perseverar, sabendo que o
Senhor está conosco o tempo todo, nos protegendo e guardando. O melhor do Senhor está por vir!
Nessa aula vamos ensinar sobre a espera, que será ilustrada pela fase da
Pupa da borboleta.
Vamos entender um pouquinho mais sobre essa etapa?
Após algumas semanas da fase larval, a lagarta tece um casulo e permanece
imóvel dentro dele: essa é a fase de pupa (do latim pupa = menina, boneca),
estágio intermediário entre a larva e o adulto.
A pupa da borboleta é chamada crisálida (do grego crysallíss = dourado).
Nesse estágio, adquire um revestimento mais escuro e espesso, assumindo a
forma característica de pupa (ou crisálida).
Ela permanece imóvel, pendurada em galhos de árvores, enrolada em folhas,
em buracos no solo ou nos troncos das árvores. Iniciam-se, então, as
transformações mais significativas desses insetos.
Na fase de pupa, o inseto utiliza o alimento obtido na fase larval para se
transformar em imago. (www.estudokids.com.br)

LEIA E MEDITE:
Isaías 40:31; Salmo 27:13-14; Tiago 5:7-8; Eclesiastes 3:1

OBJETIVOS:
Ensinar a criança que esperar faz parte do plano de Deus e que perseveramos quando confiamos Nele, sabendo que
Ele cuida de nós.
Mostrar que o que nos sustenta nessa fase da espera é o alimento espiritual que está dentro de nós. Nunca podemos
desistir daquilo que Deus tem para nós.
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o desenvolvimento da Aula

SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Com a tecnologia cada vez mais ao alcance das pequeninas mãos, a paciência está virando artigo de luxo. Vivemos
num contexto em que tudo se resolve muito rapidamente com apenas um clique. Os avanços tecnológicos fazem
com que as crianças cresçam num mundo em que as coisas acontecem na hora em que elas querem. Não precisam
nem esperar o desenho preferido na TV, já que assistem quando têm vontade e na plataforma que preferem.
Uma criança que é ensinada a esperar se torna uma pessoa mais educada, pois ao entender que o mundo não gira
ao seu redor, ela cresce menos egocêntrica e vive melhor em sociedade.
Ela aprende, por exemplo, que é preciso deixar as pessoas saírem do metrô antes de entrar e que as coisas passam
por um processo antes de acontecer – a comida não fica pronta por mágica e não chegamos à praia de uma hora
para outra. Tudo leva tempo e é preciso saber lidar com isso.
Vamos ensinar as nossas crianças e serem menos ansiosas, a saberem que existe um tempo para tudo, e que,
acima de tudo, Deus cuida de nós, e no tempo certo aquilo que estamos buscando vai acontecer.

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
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.

SUGESTÃO AULA 3

Prepare para essa aula a um cartaz com a ilustração acima para explicar a fase da PUPA. Coloque atrás do casulo
(representado como uma casinha) um envelope. Faremos um ato profético no final da aula, onde as crianças
colocarão todas as situações que elas tem orado por transformação, mas que ainda não aconteceram. A espera não
vai frustrar a esperança das crianças. Vamos ensiná-las a esperar no Senhor, e confiar Nele, sabendo que o
processo de transformação já começou e que esperar faz parte desse processo.
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MINISTRANDO:
Turminha, hoje vamos começar o nosso momento de ministração com uma brincadeira. É a brincadeira do silêncio!
Vamos ver quem consegue ficar mais tempo em silêncio e sem se levantar da cadeira. Valendo a partir de já!
(professor, a brincadeira termina quando a última criança falar).
Agora quero que vocês me digam, quem achou essa brincadeira fácil? E quem achou difícil?
Ah... esperar não é nada fácil, não é mesmo?
Sabe quando você está com aquela fome e a comida ainda não ficou pronta? Ou quando você recebe vários
presentes na sua festa de aniversário, e precisa esperar a festa terminar para abrir tudo? E quando você está na fila
para ir em um brinquedo.... parece que demora muuuuito!!!
Esperar não é fácil... mas a palavra de Deus nos ensina que esperar faz parte do plano de Deus.
E enquanto esperamos, precisamos confiar em Deus, porque Ele nos conhece e cuida da gente.
Vocês sabiam que na metamorfose da borboleta existe um momento que a lagartinha precisa ficar esperando,
esperando, esperando... até virar uma linda borboleta?
Essa etapa se chama PUPA.
Depois que a lagartinha comeu muitas folhinhas e está bem forte, ela forma um casulo, e fica nesse casulo por
bastante tempo. Ela precisa esperar para a transformação acontecer. Será que se ela sair do casulo antes da hora,
ela vai se tornar uma linda borboleta? Com certeza vai dar errado né? Porque as coisas tem um tempo certo para
acontecer.
Lá em Eclesiastes a Bíblia nos ensina que existe um tempo certo para todas as coisas.
Inclusive para a nossa transformação, e para a transformação das situações que vivemos.
Mas, será que podemos fazer alguma coisa enquanto esperamos?
Sim! Podemos confiar em Deus, nos lembrar de suas promessas e de todo o alimento espiritual que recebemos. Isso
se chama PERSEVERANÇA.
Perseverar significa não desistir, mas confiar que tudo vai dar certo. Confiar que Deus cuida da gente!
Sabe crianças, infelizmente muita gente não consegue esperar, fica ansioso, sem paciência, e desiste da
transformação. Aí a pessoa não consegue viver o plano de Deus, que é tão perfeito para nós.
Mas nós vamos aprender a sermos esforçados como a borboleta, e não desistir da transformação. Porque o melhor
de Deus já está chegando! A transformação será completa em nós e seremos muito felizes com isso.
Agora, quero que vocês pensem em todas as coisas que vocês gostariam que acontecessem e que parece que esta
demorando... pode ser algo que você está orando, alguma dificuldade que sua família está passando, ou um sonho
que você tem. Vamos escrever ou desenhar isso e colocar nesse envelope que está atrás do casulo. Nós vamos
entregar para Deus essas situações e confiar Nele. Não vamos desistir e nem desanimar. Vamos esperar no Senhor,
porque Ele cuida de nós e o melhor de Deus está por vir.

LOUVOR:
“Esperar, esperar, esperar” – Diante do Trono Criança
“Deus Grandão” – 3 Palavrinhas
“Milagre da Espera” – Renascer Praise 14
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ORAÇÃO:
“Senhor, eu quero te apresentar todas as minhas necessidades, os meus sonhos, aquilo que estou esperando
que aconteça. Hoje eu quero entregar para o Senhor tudo isso e te dizer que eu confio no Senhor. Eu não vou
desistir e nem desanimar. Mas vou descansar no Senhor, sabendo que a espera faz parte do plano de Deus. E
o seu plano é perfeito para mim. Em nome de Jesus. Amém.”

VERSÍCULO:

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
- Qual é o nome da etapa que a lagarta espera dentro do casulo até se transformar em borboleta?
- O que a Bíblia nos ensina sobre esperar?
- Quando eu ficar sem paciência ou ansioso, o que devo fazer?
- O que significa perseverar?

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Quero falar com vocês nesse momento da oferta um pouquinho
mais sobre perseverança.
A Bíblia nos conta a história de Jó, que passou por momentos
muito difíceis, enfrentando dores, enfermidades, luto, pobreza,
desprezo, mas com tantas coisas ruins acontecendo, ele não se
esqueceu do significado da PERSEVERANÇA.
Perseverar é não desistir. Jó não desistiu! Ele continuou
confiando em Deus, e no tempo em que ele teve que esperar para
que a transformação acontecesse na vida Dele, ele OROU.
A oração e perseverança de Jó possibilitaram que a transformação acontecesse. Ele teve sua saúde, família,
riquezas completamente restaurados, e passou a viver o melhor de Deus.
Vamos perseverar, orar, confiar em Deus, e continuar ofertando ao Senhor. A oferta é a demonstração da nossa
confiança no Senhor.
Vamos ofertar agora com alegria.
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ATIVIDADE
Na atividade dessa aula vamos continuar trabalhando a transformação, só que dessa vez utilizando latas!
O que será que uma lata que iria para o lixo pode se transformar? Poderia virar um brinquedo super legal???
Com certeza sim!!! Vamos estimular as crianças a usarem a criatividade e criarem os seus brinquedos de latas.

LEMBRANCINHA:
Vamos entregar um jogo da memória para cada criança com as etapas da metamorfose da borboleta.
Uma sugestão é imprimir em papel couchê ou em sulfite e colar no papel cartão.
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ANEXO: SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA
Você pode utilizar o molde abaixo para criar o seu cartaz que deve ser utilizado na ministração do dia:

