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AULA 02 

PORTA DA TRANSFORMAÇÃO 
 

INTRODUÇÃO 
Nessa campanha falaremos com os babys sobre Portas Apostólicas. E nesta aula, falaremos 
sobre a porta da transformação, que significa mudança. Veremos como Jesus pode transformar o 
que parece impossível aos nossos olhos. 
 
 
PARA VOCÊ PROFESSOR (A) 
No casamento onde Jesus transformou água em vinho, (o seu primeiro milagre), podemos 
observar que Deus transforma aquilo que é impossível aos nossos olhos, aquilo que achamos 
que não tem mais solução, mas Ele faz isso no tempo Dele e não no nosso. Professor, quando 
surgirem problemas em seu lar, busque sempre a orientação e ajuda de Jesus. Só Ele pode 
restaurar e dar algo melhor. Quando você se deparar com algum problema na vida das crianças, 
brigas, insônia, separação dos pais, abuso, não busque conselhos com quem não pode te ajudar, 
mas busque a ajuda de Deus. Ele pode reverter uma história, pode escreva-la novamente. 
 
BASE BIBLÍCA 
João 2:1-12; Mateus 28:20; Filipenses 4:19 
 
OBJETIVO 

 Que os bebes entendam que Jesus pode transformar tudo, que Ele está ao nosso lado 
sempre e nos ajuda, Ele é a luz no meio da escuridão. 

 
 
VERSICULO 
 
“Eu estarei com vocês todos os dias”. Mateus 28:20 (Adaptado) 
 
SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 
Material: 
 
 Jarra com água; 
 Suco de pó, sabor Uva; 

 



                     PORTAS APOSTÓLICAS                             
Maio de 2018 

  
 
 
 
CONTANDO A HISTÓRIA 
 
Comece a contar a história, que Jesus estava em uma festa de casamento e todos se divertiam 
(você pode preparar uma mesa com lanchinhos, frutas) e colocar uma música bem alegre.... E de 
repente acabou o vinho (suco de uva), quando isto acontecia em uma festa de casamento os 
noivos ficavam tristes, e Jesus fez um milagre, Ele transformou a água (pegue a jarra mostre a 
ele, pode até dar pra eles tomarem um pouquinho e ver que é água), em vinho (suco de uva, 
coloque o sache na água e depois de para eles tomarem). Jesus fez isto para mostrar que Ele 
poderia fazer algo impossível, e transformou no melhor vinho que todos podiam ter 
experimentado. 
Ele sempre fará o melhor nas nossas vidas. 
 
ATIVIDADE  COLETIVA 
 

Deixe com que eles pintem o suco na jarra (talha) deles. 

Abaixo a atividade 
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LEMBRANCINHA 
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Tubetes  
 

     
 
BOA AULA!! 


