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INTRODUÇÃO 
 

Vamos para a nossa campanha pocket (bolso), onde a criança levará para sempre             

pequenas palavras que farão uma grande diferença para sempre em suas vidas. 

Estamos em uma fase onde temos que esperar a transformação de todas as coisas para               

vivermos um novo dia! 

Nesta aula, vamos ver viver uma nova primavera com nossas crianças.  

A primavera é uma estação onde, traz um florescer,um frescor, cores e perfumes naturais              

de Deus,  após uma estação fria. 

Viver a primavera, espiritualmente , é vc sair da frieza espiritual, ministerial e ir para a                

preparação da transformação do Senhor e assim viver a primavera e se preparar para estar               

fervendo na presença de Deus. 

E com nossas crianças, a primavera é o anúncio de um tempo onde Deus vai trazer                

alegria, semeadura e colher os melhores frutos.  

Que você professor, possa ser o primeiro a viver cada palavra e que isso venha a                

transbordar na vida de cada criança.  

Falaremos hoje sobre metamorfose, transformação . 

A lagarta quando entra no casulo (Crisálida), passa por uma transformação . 

A crisálida (genericamente chamada de pupa) não é um estágio de “repouso” como muitas              

pessoas pensam. Muito pelo contrário, muita coisa está acontecendo com a pupa! O corpo da               

lagarta está se transformando em uma borboleta adulta! As asas estão completamente formadas             

(o começo das asas estava se formando sob a pele da lagarta antes de sua última muda) na                  

crisálida. As antenas são formadas e os bocais mastigadores da lagarta são transformados nos              

bocais sugadores da borboleta. 

Da mesma forma Saulo, o processo de perder a visão física, não era apenas uma               

cegueira, mas sim o processo de sua transformação espiritual, onde Deus estava criando "asas"              

para que desse voos espirituais em lugares impossíveis , transformando sua boca que só servia               

para destruir, em boca profética e que levava a palavra  de Deus. 

Boa aula! 
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AULA 1 : METAMORFOSE  

 

LEIA E MEDITE: 
 
LEIA: Ec 01:01, Atos 08:03 , Atos 09:01 - 09, 17,18. 13:09 
 
OBJETIVOS: 

●  Levar a criança a entender que ela é escolhida de Deus e que Deus fará uma 

transformação sobrenatural em sua vida.  

SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

● Decore sua sala com muitas flores, folhas, borboletas, galhos e árvores. 

 

● Leve uma imagem de uma lagarta, um casulo e uma borboleta. 
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● Providencie a imagem de um homem para representar Saulo.  

● Se conseguir faça um borboletário com as crianças com a lagarta da couve, é super fácil 

de preparar, as lagartas viram lindas borboletas amarelas.  
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MINISTRANDO: 

Hoje vamos falar sobre um bichinho muito diferente! ( mostre a imagem da lagarta) 

Olhem só como ele é, comilão, estranho né? Muitos falam que ele é feio!  

Mas vou contar para vocês a história desse bichinho, o nome dele é lagarta, a lagarta é um                  

bichinho que come, come, come, come muito, saladinha, frutinhas e muitas folhas. Ela vai              

crescendo, crescendo, engordando, engordando e de repente, vira um casulo, isso mesmo, ela             

faz uma casinha para ela morar e fica ali um tempão dormindo, dormindo, dormindo bastante.  

Mas que preguiça não é mesmo? 

Depois de um tempo, sabe o que acontece com essa lagarta? Ela abre o casulo e olha o                  

que ela virou, uma linda, maravilhosa borboleta! 

Que gracinha! Eu adoro borboletas e vocês? Essa borboleta se transformou em algo muito              

lindo! 

E Deus tem essa transformação para nossas vida! 

Tinha um homem na biblia que ele não era muito bonzinho, fazia muita feiura, mas um dia                 

Deus falou com ele e fez ele enxergar a luz de Jesus, e sabem o que aconteceu com ele? Ele se                     

transformou em uma pessoas muito boa e fiel a Deus! O nome dele era Saulo e ele mudou de                   

nome, Deus deu um nome novinho para ele, agora o nome dele era Paulo. E ele amava a Deus.  

Como Deus fez com a Borboleta que deixa a primavera até mais linda, e como fez com 

Paulo, que virou um homem muito importante na Bíblia e que viveu muitas aventuras no tempo 

certo. 

Você é muito importante, é lindo, amado. E hoje Deus vai transformar a sua vida e de sua 

família. E você poderá viver muitas aventuras. 

ORAÇÃO: 
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Senhor meu querido Deus, hoje eu quero ser enxergar as suas promessas em minha vida.               

Me faz viver a Primavera mais linda da minha vida. Transforma o meu interior! Eu te amo Jesus! 

Amém!  

LOUVOR: 

FESTA DA PRIMAVERA - CRISTINA MEL  

VERSÍCULO: 

Eclesiastes 3:1 - “Tudo tem o seu tempo determinado, e todo propósito debaixo do céu               

tem o seu tempo…” 

ATIVIDADE  

Faça borboletas com as crianças utilizando papéis diversos e cole o versículo : Eclesiastes 3:1 - 
“Tudo tem o seu tempo determinado, e todo propósito debaixo do céu tem o seu tempo…” 
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OFERTA:  

Deus tem coisas novas para as nossas vidas, Ele tem a transformação, e o novo de Deus. 
Entregue sua oferta para Ele. As janelas dos céus vão se abrir e Deus trará aquilo que sua casa, 
sua família está precisando. Vamos entregar nossa oferta? 

Ore comigo: Senhor Jesus, receba o meu dízimo e a minha oferta. Abra as janelas dos céus 
sobre a minha vida, minha casa e sobre a minha família. Eu declaro que viverei o renovo do 
Senhor! Em nome de Jesus, Amém! 

LEMBRANCINHA: 
 
UM COLAR DE FLORES: 

 

 


