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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 seu próprio nome.)

Diga o seu nome! (Cada um fala o seu 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” - crianças 0 a 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 o “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 o “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 o “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 o “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 o “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 o “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 o “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 1.1 
(cântico para o “APRENDENDO O VERSÍCULO” – MÊS 1) 

No começo Deus criou os céus (os céus) e a terra (e a terra).
Gênesis 1.1

No começo Deus criou os céus (os céus) e a terra (e a terra).
Gênesis 1.1

12. Deus fez a natureza 
(cântico TEMA para o MÊS 1)

Deus me deu os olhinhos, com eles eu posso ver
Tudo o que Deus fez com amor, então vou agradecer!

Deus fez a natureza com toda a perfeição.
Cuido bem da natureza, não estrago, não!

Cedo a natureza começa a me encantar...
Montes, campos e árvores, as fl ores a desfi lar...



Logo o sol vai surgindo, e os pássaros vêm cantar.
O céu lindo me faz lembrar os rios e o grande mar.

Eu amo a natureza de todo o coração.
Não destruo a natureza, não destruo, não!

13. Gênesis 5.2 
(cântico para o “APRENDENDO O VERSÍCULO” – MÊS 2) 

Deus os criou: 
Homem e mulher.
E os abençoou.

Gênesis 5.2 
Gênesis 5.2 

14. Precisamos do Salvador 
(cântico TEMA para o MÊS 2)

Quem fez Adão e Eva para morar num lindo lugar
Foi nosso Deus, o Criador, com Seu enorme amor.

Mas eles desobedeceram, e o pecado no mundo entrou.
Nós somos todos pecadores, precisamos do Salvador!

Obrigado, Senhor, agradeço! (Te agradeço!)
Com a boca, eu quero contar!

Obrigado, Senhor, por mandar meu Jesus
Para vir, por amor, nos salvar!

15. Salmo 127.3 
(cântico para o “APRENDENDO O VERSÍCULO” – MÊS 3) 

Os fi lhos são um presente do Senhor. (Repetir o versículo falando a letra no ritmo.)
Salmo 127.3

Os fi lhos são um presente do Senhor. (Repetir o versículo falando a letra no ritmo.)
Salmo 127.3

16. A primeira família 
(cântico TEMA para o MÊS 3)

Lá, lá, lá, lá, lá, lá...
Deus fez você e eu.
Deus é o Criador.

E todas as crianças do mundo foi Deus quem fez.



E Deus deu fi lhos para Adão e Eva.
Seus nomes eu já sei: Caim e Abel.

Assim Deus formou a primeira família.

Eu agradeço ao meu Deus por me dar
Família para amar!

E com minhas mãos eu posso ajudar
Toda a minha família.
Lá, lá, lá, lá, lá, lá...

17. Salmo 146.2 
(cântico para o “APRENDENDO O VERSÍCULO” – MÊS 4) 

Louvarei ao Senhor durante a minha vida.
Salmo 146.2

Louvarei ao Senhor (Ôôô!)
Durante a minha vida. (Uh! Uh!)

Salmo 146.2

18. Deus me fez para o Seu louvor
 (cântico TEMA para o MÊS 4)

Foi Jesus a Jerusalém.
Grande canto de louvor ouviu

Das crianças e do povo ali, porque Ele é Deus,
Porque Ele é Deus!

Deus me fez para o Seu louvor.
Com meu corpo posso dar louvor.

Louvo a Deus e louvo a Jesus, porque Ele é Deus,
Porque Ele é Deus!

Louvo com palavra,
Louvo com canção,

Louvo com meus pés,
Louvo com as mãos...

Louvo bem alegre,
Louvo em união,
Louvo obediente,
Louvo em oração!

Louvo com palavra,
Louvo com canção,

Louvo com meus pés,
Louvo com as mãos...

Canto agradecido
Por poder louvar

Com meu corpo todo 
Pra Te adorar!


