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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. Gênesis 12.2
(cântico para o “APRENDENDO O VERSÍCULO” – MÊS 1) 

“... Sê tu uma bênção!”
“... Sê tu uma bênção!” 
“... Sê tu uma bênção!”

Gênesis 12.2

12. Deus falou com Abrão
(cântico TEMA para o MÊS 1)

... E Deus falou assim:
- “Abrão, saia desta terra, vá pra um lugar

Que eu vou lhe mostrar.
Quero abençoar você e sua família.”

Então, Abrão obedeceu.
Foi com a família para Canaã.



Construiu lá um altar.
E todos adoraram o nosso Deus.

Vou obedecer ao que Deus mandar.
Vou agradecer por me abençoar.

Vou obedecer ao que Deus mandar.
Vou agradecer por me abençoar.

E com a família eu quero adorar a Deus, 
Só a Deus!

LÁ, LÁ... LÁ, LÁ, LÁ, LÁ, LÁ... LÁ, LÁ, LÁ, LÁ, LÁ... LÁ, LÁ, LÁ, LÁ, LÁ, LÁ...
LÁ, LÁ... LÁ, LÁ, LÁ, LÁ, LÁ... LÁ, LÁ, LÁ, LÁ, LÁ... LÁ, LÁ, LÁ, LÁ, LÁ, LÁ...

13.  Deuteronômio 1.11  
(cântico para o“APRENDENDO O VERSÍCULO” – MÊS 2) 

“... O Senhor... os abençoe, como prometeu.”
“... O Senhor... os abençoe, como prometeu.” 
“... O Senhor... os abençoe, como prometeu.” 
“... O Senhor... os abençoe, como prometeu.”
Diz Deuteronômio 1.11, Deuteronômio 1.11.

Deuteronômio 1.11 diz.

14. Isaque aprendeu a confiar em Deus!  
(cântico TEMA para o MÊS 2)

Nasceu o fi lho de Sara e Abraão,
Seu nome era Isaque.

Cresceu, cresceu... Cresceu o menino
E se tornou um rapaz!

Um dia Isaque e seu pai subiram a montanha
Para adorar a Deus.

- “Onde está o carneirinho?”
 Isaque perguntou.

- “Deus vai mandar.”
Abraão falou.

E assim aconteceu.
E Deus mandou um carneirinho

Para Abraão oferecer e adorar a Deus.

REPETIR



15. Provérbios 3.5  
(cântico para o “APRENDENDO O VERSÍCULO” – MÊS 3) 

“Confi e no Senhor de todo o coração...”  (Meninos)  
“Confi e no Senhor de todo o coração...”  (Meninas)
“Confi e no Senhor de todo o coração...”  (Meninos)  
“Confi e no Senhor de todo o coração...”  (Meninas)

“Confi e no Senhor de todo o coração...”  (Todos juntos 2 vezes)
Provérbios 3.5

16. Deus ouve as orações  
(cântico TEMA para o MÊS 3)

Eliézer orou, e Deus ouviu a oração,
Guiou Rebeca até Isaque, e eles se casaram.

Isaque orou por Rebeca.
Deus ouviu!

Deu a ela dois fi lhinhos: Esaú e Jacó.

Deus ouve as orações! (2 vezes)
Deus ouve quando eu oro pela minha família.

Deus ouve as orações!

17.Salmo 133.1   
(cântico para o “APRENDENDO O VERSÍCULO” – MÊS 4) 

LÁ, LÁ... LÁ, LÁ... LÁ, LÁ, LÁ, LÁ... LÁ, LÁ, LÁ...
“Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos!”
“Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos!”

“... Viverem unidos os irmãos!” “... Viverem unidos os irmãos!” 
Salmo 133.1

18. Perdão e amor 
 (cântico TEMA para o MÊS 4)

NA, NA... NA, NA, NA, NA, NA, NA... NA, NA, NA, NA, NA, NA... NA, NA, NA, NA, NA, NA...
NA, NA... NA, NA, NA, NA, NA, NA... NA, NA, NA, NA, NA, NA... NA, NA, NA, NA, NA, NA...

Jacó brigou com o seu irmão.
Esaú fi cou bravo, bravo, bravo e queria se vingar!

Jacó fugiu e foi morar bem longe,
Mas sentiu saudade e queria voltar.
Orou arrependido, e Deus o ajudou.

Pediu perdão ao seu irmão, e ele o perdoou!
Então se abraçaram e não brigaram mais.
Então se abraçaram e não brigaram mais.

REPETIR


