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1.Olá, amiguinho! 
(cântico para a rotina “CHEGUEI” - crianças 19 meses a 3 anos)

Olá, amiguinho! Você chegou!
Que bom que você chegou!

Olá, amiguinha! Você chegou!
Que bom que você chegou!

Queremos sempre ver vocês aqui.
Qual é o seu nome? (Todos falam juntos o próprio nome.)

Diga o seu nome! (Cada um fala o próprio nome.)
Escutem o meu nome. (O professor fala o seu nome.)

Repitam o meu nome. (Os alunos repetem o nome do professor.)
Estamos felizes com você aqui!

Sejam bem-vindos!
Olá, amiguinha, um abraço!
Olá, amiguinho, toca aqui!

Conectados! Sempre ligados!
Todos plugados aqui!

2. Plugadinho no Criador 
(cântico para a rotina “CHEGUEI” - bebês até 18 meses)

Pedrinho chegou! (Nome do bebê) 
E logo sorriu feliz por estar aqui,

Num lugar de amor, carinho e paz,
Plugadinho(a) no Criador.

3. É tão bom brincar
 (cântico para a rotina “VOU INTERAGIR”)

É tão bom poder brincar! Ter amigos pra brincar!
Respeitar os coleguinhas, sem brigar...

Dividir os brinquedinhos, aprender a emprestar,
Esperar a minha vez e brincar... E brincar... E brincar...

É tão bom brincar e me movimentar,
Erguer os braços e virar, sem nada derrubar.

Abaixar e levantar, e me exercitar,
E tudo em ordem vou deixar depois que eu brincar.

Depois que eu brincar. Depois que eu brincar.
Ufa! Cansei! (Falado)

4. Feche os olhinhos 
(cântico para a rotina “FALANDO COM DEUS”) 

Feche os olhinhos, fi que quietinho...
Vamos falar com Deus.

Agradecer, também pedir,
Sempre em nome de Jesus. Amém!



5. Vamos louvar ao Senhor 
(cântico para a rotina “CANTANDO PARA DEUS”) 

Vamos cantar e adorar, com alegria, ao Senhor!
Com as mãozinhas e o coração, vamos louvar ao Senhor!

Vamos cantar e adorar, com alegria, ao Senhor!
Com a cabeça e o meu pensar, vamos louvar ao Senhor!

Vamos cantar e adorar, com alegria, ao Senhor!
Com pés e pernas, e o caminhar, vamos louvar ao Senhor!

Vamos cantar e adorar, com alegria, ao Senhor!
Com instrumentos que vou imitar, vamos louvar ao Senhor!

Vamos louvar ao Senhor! Vamos louvar ao Senhor! 

6. Eu amo a minha Bíblia 
(cântico para a rotina “APRENDENDO O VERSÍCULO”) 

Eu amo a minha Bíblia.
Ela é a voz de Deus!

Com carinho, vou passar meu dedinho
E escutar o que Deus quer me falar.

Vou ouvir, vou aprender, vou guardar no meu coração.
Vou ouvir, vou aprender, para sempre obedecer.

7. A história vai começar 
(cântico para a rotina “OUVINDO A HISTÓRIA BÍBLICA”)

A história vai começar!
E quietinhos todos vamos fi car

Bem atentos para aprender.
Vamos escutar (shhhhhhhh...)

8. Lembrar o que aprendi 
(cântico para a rotina “FAZENDO A ATIVIDADE”) 

Vou pintar. Vou cortar.
Com cuidado, vou caprichar.

Vou colar. Vou dobrar.
Vou meu nome assinar!

E lembrar o que aprendi... (3 vezes)

Vou trocar. Emprestar...
Tudo o que você precisar.

É tão bom ter amigo,
Um ao outro ajudar!

Sem brigar, me sinto feliz! (3 vezes)



9. Tchau! 
(cântico para a rotina“TCHAU”) 

Bom demais estar com vocês!
Vou voltar outra vez.

Tudo aqui é muito legal,
Mas agora: beijo e tchau!

(Falado): Tchau, amigo! Beijo! Amigaaa! Tchau! 

10. Vovô e Vovó
(cântico para os mascotes: “Vovô Tonico e Vovó Nice”) 

Que surpresa!
Vejam quem chegou...

Adivinhem. Uma pista eu dou:
Eles são muito especiais.

Tem, por nós, um amor demais!
São os pais dos nossos pais.

Oh! Oh! Ah! Ah! Eu já sei! (2 vezes)
Vovô e a vovó!

(Falado)
- Chegamos! Chegamos! Beijo, crianças! Como falam com a vovó?

- Bênção, vovó!
- Deus te abençoe!

- Hei! Vovô também veio!
- Bênção, vovô!

- Deus te abençoe!

11. Salmo 126.3
(cântico para o “APRENDENDO O VERSÍCULO” – MÊS 1) 

PÁ  PÁRÁRÁ  RÁRÁRÁ  RÁ  RÁRÁRÁRÁ  
“... Grandes coisas fez o Senhor por nós;

Por isso, estamos alegres.”
“... Grandes coisas fez o Senhor por nós;

Por isso, estamos alegres.”
“... Estamos alegres, estamos alegres!”

Salmo 126.3

12. Que alegria!
(cântico TEMA para o MÊS 1)

Que visita maravilhosa Maria recebeu
Do anjo Gabriel com a boa-nova de Deus:

Maria, você vai ser a mãe do Salvador,
O seu bebê vai se chamar Jesus!



Maria, então, muito se alegrou
Porque Deus a escolheu.

Maria fi cou grávida e cantou feliz!
Deus prometeu e Deus cumpre o que diz!

José e Maria esperavam Jesus nascer,
Esperavam com alegria esse dia acontecer.

13.  Lucas 2.11  
(cântico para o“APRENDENDO O VERSÍCULO” – MÊS 2) 

LÁ... LÁ... LÁ LÁ LÁ... LÁ... LÁ LÁ... LÁ LÁ... LÁ LÁ LÁ
“Hoje vos nasceu... o Salvador, que é Cristo, o Senhor!”

Lucas 2.11

14. Jesus nasceu  
(cântico TEMA para o MÊS 2)

Numa viagem difícil, José e Maria chegaram a Belém.
Lugar só havia no estábulo, onde nasceu o neném.

Um anjo contou aos pastores que nasceu Jesus, o Salvador.
Eles fi caram alegres demais!

De repente, surgiram anjos cantando no céu:
Glória! Glória! Glória!
Glória! Glória! Glória!
Glória! Glória! Glória!

Glória a Jesus!

15. Salmo 122.1  
(cântico para o “APRENDENDO O VERSÍCULO” – MÊS 3) 

“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do Senhor!”
Salmo 122.1

16. Jesus apresentado no templo  
(cântico TEMA para o MÊS 3)

José e Maria levaram Jesus bem pequenino ao templo,
Para apresentar o bebê na Casa do Senhor.

Com minha família, eu amo estar alegremente no templo.
Não há outro lugar igual à Casa do Senhor!

Na Casa do Senhor, eu canto louvando o Salvador.
Na Casa do Senhor, aprendo histórias de Jesus.



Eu fi co tão feliz quando alguém me chama assim:
(Nome da criança), vamos juntos para a Casa do Senhor!

Eu fi co tão feliz quando alguém me chama assim:
(Nome da criança), vamos juntos para a Casa do Senhor!

17. Lucas 2.52  
(cântico para o “APRENDENDO O VERSÍCULO” – MÊS 4) 

“E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça...” 
Lucas 2.52

18. Jesus obedeceu
 (cântico TEMA para o MÊS 4)

Jesus foi com Seus pais, parentes e amigos,
Todos juntos, viajando até Jerusalém.

No templo, Ele entrou e ouviu com atenção
Os professores ensinando a Bíblia com amor.

Todos voltaram pra casa,
Jesus, porém, não voltou.

Seus pais, então, O procuraram,
Porém, ninguém O encontrou!

De novo, ao templo foram e acharam a Jesus,
Bem contente, conversando tudo sobre Deus.
Jesus não reclamou, obedeceu a Seus pais.
Foi com eles explicando o que aconteceu.

Todos voltaram pra casa,
José, Maria e Jesus.

Vou ser bem obediente,
Igual ao menino Jesus.

Todos voltaram pra casa,
José, Maria e Jesus.

Vou ser bem obediente,
Pois sou do mundo a luz! 
Pois sou do mundo a luz!
Pois sou do mundo a luz!


