FEVEREIRO – TRANSFORMAÇÃO

AULA 4 - Metamorfose: A vontade de Deus sempre é perfeita
Chegou o dia da nossa transformação!!!
Aprendemos nessa campanha que Deus tem transformação para nossas vidas, e isso faz de nós uma versão melhor
de nós mesmos.
Nessa aula vamos celebrar a Jesus, agradecer por sermos escolhidos para viver o plano perfeito de Deus.

PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Que tempo maravilhoso o Senhor preparou para vivermos.
Tempo de sermos transformados e levarmos transformação para tantas famílias.
Chegamos ao final dessa campanha, mas não no fim desse processo de transformação, pois a cada dia o Senhor
quer nos transformar, nos fazer uma versão melhor do que éramos no dia de ontem.
Formador apostólico, não se esqueça jamais que:
1. Nós somos o barro e Deus é o oleiro. Uma obra inacabada não vale nada. Porque você tem valor diante de
Deus, Ele deseja terminar a obra em sua vida. Abra-se para isso! A transformação não acontece do dia para
a noite. A transformação não acontece se estamos vazios espiritualmente. A espera faz parte do processo de
transformação. Não desista no meio do caminho. A obra de Deus em sua vida ainda não terminou.
2. O Espírito Santo de Deus geme para que vivamos o plano de Deus em nossas vidas. O apóstolo Paulo
fiz que em Romanos que esse plano é bom, perfeito e agradável. Grave isso no seu coração. Deseje todos
os dias viver a vontade de Deus.
3. Nossa mente precisa ser renovada frequentemente (Romanos 12:2). A maior guerra que enfrentamos em
nossa vida é na mente. Blinde a sua mente! Não se permita ser confundido com as setas do inimigo. Não se
esqueça que você é amado, escolhido de Deus, recebeu poder, autoridade do céu e a graça da salvação,
que te faz ter vida abundante.
O poder de transformação que estava em Jesus Cristo te foi entregue.
Não guarde isso em uma gaveta.
Deixe a transformação acontecer na sua vida. Promova a transformação no seu ministério. Leve transformação para
as famílias, para as crianças.
É ano da transformação!

LEIA E MEDITE:
2 Coríntios 3:18 ; Filipenses 1:6; 4:8 ; Salmos 40:4-5

OBJETIVOS:
Levar as crianças a buscar o poder de transformação que há em Jesus.
Ensinar que a vontade de Deus é perfeita. Quando desejamos ser transformados por Deus, abrimos espaço para o
plano perfeito de Deus acontecer.

o desenvolvimento da Aula

SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
A infância é um período da vida marcado por muitas transformações. Tudo acontece muito rápido. Em um período de
10 anos, as transformações que uma criança vive, tanto no corpo, na mente, nas emoções, na formação, são
infinitamente maiores do que um adulto.
Apesar disso, talvez poucas crianças tenham tido a oportunidade de conhecer o poder transformador que há em
Jesus.
Nessa aula, ensinaremos isso. Mostraremos que elas foram escolhidas e tem acesso a isso, a um plano perfeito
desenhado por Deus, que faz de cada um que recebe esse plano, uma versão melhor de si mesmo.
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Que cada criança saia dessa aula se sentido amada, privilegiada por ter sido escolhida por Deus. Que cada criança
receba o poder transformador de Jesus Cristo em suas vidas.

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Vamos recapitular a transformação completa que borboleta viveu para chegar até aqui?
Para que fique muito divertido relembrar a metamorfose, passe o vídeo a seguir para as crianças assistirem:
https://www.youtube.com/watch?v=6u5y_PewAro
Você pode criar também um painel 3d da Metamorfose, e relembrar as crianças do que elas aprenderam em cada
etapa:

Dinâmica proposta: Brincadeira da transformação!
Leve fantasias, adereços, chapéus, mascaras. Vamos fazer uma divertida festa da transformação no final da
ministração, onde cada criança poderá se transformar em um personagem. Mas não se esqueça de que esse
personagem precisa ter um super poder do bem.
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MINISTRANDO:
Chegou o dia da transformação no nosso kids!!!
Nós já aprendemos com a metamorfose que somos transformados aos poucos, a transformação não acontece do dia
para a noite.
Vamos lembrar o que já aprendemos até agora com esse vídeo muito divertido....
https://www.youtube.com/watch?v=6u5y_PewAro
E então crianças, vamos pensar em algumas coisas...
Para a lagartinha virar borboleta, ela passa por 4 estágios (demonstre no painel 3d):
1. Primeiro ela ainda é um ovinho e foi escolhida para ser uma linda borboleta . Lembramos nessa aula que
Deus escolheu a cada um de nós.
2. Segundo, o ovinho virou uma lagartinha comilona. Nós aprendemos que para sermos transformados
precisamos do alimento espiritual.
3. Depois, a lagartinha fica dentro do casulo esperando a transformação ser completa. Ah, que fase difícil
essa... porque é difícil esperar. Mas aprendemos que a espera faz parte do plano de Deus.
4. E por último, a borboleta sai do casulo, linda, transformada e pronta para voar e voar. E é assim com a gente!
Quando somos transformados somos livres e vivemos o melhor de Deus
Hoje é dia de transformação crianças! Deus deu para cada um de vocês esse poder de serem transformados.
Ele tem um plano lindo para vocês viverem.
As coisas que te deixam tristes hoje não serão assim para sempre. Lembre-se que você foi escolhido para viver o
melhor de Deus.
Vocês lembram como é a vontade de Deus? Repitam comigo: a vontade de Deus é BOA, PERFEITA e
AGRADÁVEL.
Ah, mas se alguma coisa na sua vida não estiver boa ainda, lembre-se de continuar se enchendo do alimento
espiritual que é a fé, oração, louvor, confiança em Deus, e esperar no Senhor. Se você não desistir, a transformação
vai acontecer!
Vamos ser melhores a cada dia! Voar muito alto. É o ano da transformação.
Então agora quero que todos fiquem agachados comigo, como se estivessem dentro de um casulo. E repitam essa
oração, que farão vocês serem livres, e prontos para viver o melhor de Deus.
E depois de orarmos, vamos fazer a nossa festa da transformação. Vocês vão poder se transformar em um
personagem, um super herói, um levita, um dançarino, o que vocês quiserem, e vamos todos louvar ao Senhor, e
celebrar a transformação.

LOUVOR:
“A Deus dai louvor” – 3 Palavrinhas
“Eu vou louvar ao Senhor” – 3 Palavrinhas
“Rei Davi” – 3 Palavrinhas

ORAÇÃO:
“Senhor Jesus, hoje eu me levanto para ser transformado pelo Senhor. Eu profetizo que vivei a vontade de
Deus, que é boa, perfeita, e agradável. Obrigada Senhor por ter me escolhido e por me transformar a cada dia
em uma criança melhor. Em nome de Jesus. Amém.”
Ao final da oração todos se levantam e fazem um grito de guerra bem animado.
“ô, ô, ô, ô, Jesus me transformou! ô, ô, ô, ô, Jesus me transformou!”
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VERSÍCULO:

“Venha o teu Reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu.” Mateus 6:10

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
- Quantos estágios a borboleta passa para ser transformada?
- Qual estágio você acha mais difícil e porquê?
- É melhor ser borboleta ou lagarta?
- O que preciso fazer para ser transformado?
- O que acontece com quem desiste da transformação no meio do caminho?

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Crianças, a bíblia nos conta que teve uma época que a arca da aliança foi roubada.
A arca era um objeto sagrado que simbolizava a presença de Deus. Que coisa grave
essa que aconteceu! Mas ninguém tinha coragem de ir buscá-la...
Até que um dia o rei Davi disse: vamos buscar a arca! Precisamos nos esforçar para
cuidar das coisas de Deus.
O dia em que eles conseguiram buscar a arca e ela chegou na cidade de Jerusalém,
o rei Davi ficou tão feliz, mas tão feliz que começou a pular, dançar, louvar. Ele era
um rei, mas naquele momento ele transformou em um grande adorador.
Aquela oferta fez o rei Davi ficar muito feliz.
E vocês crianças, ficam felizes também quando entregam oferta? Como será esse sentimento de ter tanta alegria por
cuidar das coisas de Deus?
Hoje vamos orar para que o Senhor nos dê esse sentimento, e receba a nossa oferta também.
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ATIVIDADE
Vamos fazer um DEDOCHE de largata e de borboleta. Estimule as crianças a criarem histórias ilustrando a
transformação. Você pode criar um painel ilustrativo para que cada um apresente a sua criação.
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LEMBRANCINHA:
Vamos finalizar a campanha da semana entregando essa doce lembrança para as crianças.

Você pode fazer as asas da borboleta com bala de coco, jujuba, confeitos coloridos, bala de goma, etc. Use sua
criatividade!

