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INTRODUÇÃO 

 

Iniciamos fevereiro entrando na palavra profética do ANO APOSTÓLICO DE PAULO. 

As aulas deste mês têm por base a primeira Ceia de Oficiais  

“O PODER DA TRANSFORMAÇÃO” 

“A transformação é uma obra do Espírito Santo que se inicia com o novo nascimento, que é 

um processo espiritual. Não podemos queimar etapas, temos que vivê-lo integralmente. 

Estamos vivendo um momento crítico, quando as pessoas buscam apenas uma emoção, um 

sentimento confortável, mas não uma verdadeira transformação. Queremos que Deus se adapte 

aos nossos planos e não nós à Sua vontade. Mas toda obra incompleta não vale nada: uma 

pintura, se não for finalizada, não tem valor, ela precisa ser terminada. E muitas pessoas têm 

parado no meio da caminhada por não conhecer esse poder transformador. 

  

E como esse processo é desenvolvido no mundo espiritual? 

Primordialmente depende do homem. Deus já tem o plano de transformação definido para 

cada um de nós que, na realidade, é a volta à essência. 

Quem perdeu a essência e não aceitou esse plano de transformação?” (Apóstolo Estevam) 

 

Nessas aulas usaremos a estratégia da aprendizagem pelo erro. O que aconteceu com 

aqueles que não quiseram ser transformados, como exemplificou o Apóstolo na ceia. 

Antes, porém as crianças precisam saber o que significa transformação = mudança para uma 

nova forma; metamorfose. E nada mais didático do que falar da metamorfose da borboleta. E 

este tema será detalhado nas Aulas da Semana com oficinas bem criativas e objetivas, 

 

Abordaremos também, na segunda semana, o Carnaval! 

Crianças transformadas participam do Carnaval? 

Esta abordagem terá o apoio no SUPORTE PEDAGÓGICO, que devemos compartilhar com os 

pais. 

 

Ano de Paulo! Ano de expansão!  

Como queremos que nossas crianças cheguem em dezembro?   

Queremos ver nelas, transformação? 

Queremos ver nelas, crescimento? 

 

Será uma caminhada! Vamos ajudá-las!  Vamos caminhar junto com elas. “Ensine a criança 

no caminho (...)” 

De uma maneira lúdica vamos simbolizar com uma trilha: “Caminhando no ano Apostólico de 

Paulo” (Confira no anexo) 

 

NOSSAS CAMPANHAS – 1º TRIMESTRE  

FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO 

TRANSFORMAÇÃO 
ARMADURA DE 

DEUS 
SEMEADURA 

CARTAS 

PARA 

VOCÊ 

MAIS QUE 

VENCEDORES 

VIAGENS 

DE PAULO 
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Então se preparem para aulas que você nunca ministrou! E para colher frutos que você jamais 

colheu.  

Vá pro altar! Clame! Peça que esta transformação te alcance em primeiro lugar! 

 

 

NOSSAS AULAS DE FEVEREIRO:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deus abençoe e ótimas aulas! 

Equipe pedagógica! 

 

 

 
 

FEVEREIRO Tema da aula História Bíblica 
Referência 

BÍBLICA 
Lembrancinha 

Dia 07 
UM MENINO 

TRANSFORMADO 

TRANSFORMAÇÃO DE 

PAULO 
Atos 9:1-22  

Dia 14 
OS FILHOS REBELDES  

(Falar sobre o Carnaval) 
HOFNI E FINEIAS  I Samuel 1:3;12-17  

Dia 21 O TRAIDOR  
ALEXANDRE, O 

LATOEIRO 

I Timóteo 1:20 

II Timóteo 4:14,15 

 

Dia 28 PRINCESINHA MIMADA MICAL  2 Samuel 6:20-23  


