O Sabão
O sabão, lava o meu rostinho
Lava os meus pezinhos, lava as minhas mãos
Mas Jesus, prá me deixar limpinho
Quer lavar meu coração
Quando o mal, faz uma manchinha
Eu sei muito bem, quem pode me limpar
É Jesus, eu não escondo nada
Tudo Ele pode apagar

Leia a Bíblia
Leia a Bíblia e faça oração
Faça oração, faça oração
Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer
Se quiser crescer, se quiser crescer
Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer
Quem não ora, e a Bíblia não lê
Bíblia não lê, Bíblia não lê
Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá
Diminuirá, diminuirá
Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá

Dê Um Sorriso
Dê um sorriso só, sorriso aberto
Um sorriso certo, cheio de amor
Quem tem Jesus gosta de cantar
Vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá
Tropeça aqui, oiii cai acolá
Mas de novo levanta e começa a cantar
Mas de novo levanta e começa a cantar
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Meu Bom Pastor
Meu bom pastor é Cristo
Com ele andarei
Conduz-me as calmas águas
Com ele andarei
Sempre, sempre, com ele andarei
Sempre, sempre, com ele andarei

Posso Ser Um Missionariozinho
Posso ser um missionariozinho
Sei falar de Cristo ao companheirinho
Posso trabalhar em minha terra
Manda-me pois Senhor
Não preciso atravessar os mares
Pra levar as boas novas salutares
Posso trabalhar em minha terra
Manda-me pois Senhor

Quem É Salvo
Quem é salvo e tem certeza, diz Amém
Quem é salvo e tem certeza, diz Amém
Quem é salvo e tem certeza, diz Amém
Quem é salvo e tem certeza
Sua vida é uma beleza
Quem é salvo e tem certeza, diz Amém
Quem é salvo e tem certeza, bate palma
Quem é salvo e tem certeza, bate palma
Quem é salvo e tem certeza, bate palma
Quem é salvo e tem certeza
Sua vida é uma beleza
Quem é salvo e tem certeza, bate palma
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Quem é salvo e tem certeza, bate os pés
Quem é salvo e tem certeza, bate os pés
Quem é salvo e tem certeza, bate os pés
Quem é salvo e tem certeza
Sua vida é uma beleza
Quem é salvo e tem certeza, bate os pés
Quem é salvo e tem certeza, faz os três
Quem é salvo e tem certeza, faz os três
Quem é salvo e tem certeza, faz os três
Quem é salvo e tem certeza
Sua vida é uma beleza
Quem é salvo e tem certeza, faz os três

Contente Estou
Contente estou em meu coração
Para o céu eu vou
Esta é minha canção
(Repetir)
O alelu-u-ia
Ao céu eu vou
Esta é minha canção
(Repetir)
Ao céu eu vou
Esta é minha canção

Alô, Alô
Alô, alô, aqui estamos nós
Alô, alô, pra ouvir de Cristo a vóz
Quietinhos vamos pois ficar
E a Bíblia estudar
E aprender a Jesus amar
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Toque Toque
Toque, toque, toque
Alguém me bate a porta
Toque, toque, toque
Alguém deseja entrar
É o mal querendo um lugarzinho
Não, não, não, você não pode entrar
Toque, toque, toque
Alguém me bate a porta
Toque, toque, toque
Alguém deseja entrar
É Jesus querendo a casa toda
Sim Senhor, ó vem em mim morar

Minha Pequena Luz
Minha pequena luz
Eu vou deixar brilhar
Minha pequena luz
Eu vou deixar brilhar
Minha pequena luz
Eu vou deixar brilhar
Deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar
Andando com Jesus
Eu vou deixar brilhar
Andando com Jesus
Eu vou deixar brilhar
Andando com Jesus
Eu vou deixar brilhar
Deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar
Aonde quer que eu vá
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Eu vou deixar brilhar
Aonde quer que eu vá
Eu vou deixar brilhar
Aonde quer que eu vá
Eu vou deixar brilhar
Deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar

Por Dentro, Por Fora, Alto, Baixo
Por dentro, fora, alto e baixo
Sempre sou feliz
Por dentro, fora, alto e baixo
Sempre sou feliz
Aqui Jesus entrou
Meu coração limpou
Por dentro, fora, alto e baixo
Sempre sou feliz

Salmos 23
Vive o Senhor
Bendito seja minha rocha
Vive o Senhor
Bendito seja minha rocha
Exaltado seja Deus
Exaltado seja Deus
Exaltado seja Deus
A minha salvação
Exaltado seja Deus
Exaltado seja Deus
Exaltado seja Deus
A minha salvação
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Eu Sou a Videira
Eu sou a videira verdadeira
E o meu pai é o agricultor
Como o pai me amou
Eu também vos amei
Permanecei no meu amor
O meu mandamento é este
Que vos ameis uns aos outros
O meu mandamento é este
Que vos ameis uns aos outros
Assim como eu vos amei

Deus Fez o Arco-Íris
Deus fez o arco-íris, fez o arrebol
Deus criou o dia junto com o sol
Deus criou a lua pra brilhar
E as estrelinhas pra piscar
Deus criou as flores, árvores também
Deus criou a brisa que me faz tão bem
Deus criou o dia para eu brincar
E o ar que eu posso respirar

Se o Espírito de Deus
Se o espírito de Deus se move em mim
Eu canto como o rei Davi
Se o espírito de Deus se move em mim
Eu louvo como o rei Davi
Eu canto, eu louvo
Eu canto como o rei Davi
Eu canto, eu louvo
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Eu canto como o rei Davi
Se o espírito de Deus se move em mim
Eu oro como o rei Davi
Se o espírito de Deus se move em mim
Eu danço como o rei Davi
Eu oro, eu danço
Eu oro como o rei Davi
Eu oro, eu danço
Eu oro como o rei Davi

Deus É Bom Pra Mim
Deus é bom pra mim
Deus é bom pra mim
Feliz estou, com Ele eu vou
Deus é bom pra mim
Deus é bom pra mim
Contente estou, seguindo eu vou
Deus é bom pra mim
Deus é bom pra mim
Deus é bom pra mim
Contente estou, seguindo eu vou
Deus é bom pra mim

Carneirinho Carneirão
Carneirinho, carneirão, neirão, neirão
Olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão, pro chão
Ó meu Deus, nosso Senhor, Senhor, Senhor
Venha nos abençoar
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Bom Companheiro
Jesus é um bom companheiro
Jesus é um bom companheiro
Jesus é um bom companheiro
Ninguém pode negar
Ninguém pode negar
Ninguém pode negar
Jesus é um bom companheiro
Jesus é um bom companheiro
Jesus é um bom companheiro
Ninguém pode negar
Jesus é o melhor amigo
Jesus é o melhor amigo
Jesus é o melhor amigo
E nunca me deixará
E nunca me deixará
E nunca me deixará
Jesus é o melhor amigo
Jesus é o melhor amigo
Jesus é o melhor amigo
E nunca me deixará
Jesus sempre me acompanha
Jesus sempre me acompanha
Jesus sempre me acompanha
E está em todo lugar
Está em todo lugar
Está em todo lugar
Jesus sempre me acompanha
Jesus sempre me acompanha
Jesus sempre me acompanha
E está em todo lugar
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Ah! Eu Amo a Cristo
Ah! Eu amo a Cristo
Ah! Eu amo a Cristo
Ah! Eu amo a Cristo
Porque ele morreu por mim, aleluia
Ah! Eu amo a Cristo
Ah! Eu amo a Cristo
Ah! Eu amo a Cristo
Porque ele morreu por mim, aleluia

Soldado de Jesus
Mesmo que eu não marche na infantaria
Nem na cavalaria
Nem na artilharia eu vá
Nem aviador seja eu aqui
Soldado de Cristo eu sou
Soldado de Jesus
Soldado de Jesus
Mesmo que eu não marche na infantaria
Nem na cavalaria
Nem na artilharia eu vá
Nem aviador seja eu aqui
Soldado de Cristo eu sou

Ele É Tudo Para Mim
Ele é tudo pra mim
Ele é tudo pra mim
Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito
Ele é tudo pra mim
Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito
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Ele é tudo pra mim
Cristo é tudo pra mim
Cristo é tudo pra mim
Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito
Ele é tudo pra mim
Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito
Ele é tudo pra mim
Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito
Ele é tudo pra mim

Como Vai Amiguinho
Como vai amiguinho, como vai
A nossa amizade nunca sai
Faremos o possível para sermos bons amigos
Como vai amiguinho, como vai
Como vai visitante, como vai
A nossa amizade nunca sai
Faremos o possível para sermos bons amigos
Como vai visitante, como vai

Marcha Soldado
Marcha soldado
Cabeça de papel
Quem não marchar direito
Vai preso no quartel
O quartel pegou fogo
A polícia deu sinal
Acode, acode, acode
A bandeira nacional
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Pirulito Que Bate Bate
Pirulito que bate bate
Pirulito que já bateu
Quem gosta de mim é ela
Quem gosta dela sou eu
Pirulito que bate bate
Pirulito que já bateu
A menina que eu gostava
Não gostava como eu

Cai Cai Balão
Cai cai balão, cai cai balão
Na rua do sabão
Não cai não, não cai não, não cai não
Cai aqui na minha mão!
Cai cai balão, cai cai balão
Aqui na minha mão
Não vou lá, não vou lá, não vou lá
Tenho medo de apanhar!

A Carrocinha Levou
A carrocinha levou três cachorros de uma vez
A carrocinha levou três cachorros de uma vez
A carrocinha levou três cachorros de uma vez
Tra-lá-lá que gente é esta
Tra-lá-lá que gente má

A Aranha
A dona aranha subiu pela parede
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Veio a chuva forte e a derrubou
Já passou a chuva, o sol já vem surgindo
E a dona aranha continua a subir
Ela é teimosa e desobediente
Sobe, sobe, sobe, nunca está contente
Sobe, sobe, sobe, nunca está contente
Sobe, sobe, sobe, nunca está contente

Se Eu Fosse Um Peixinho
Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar
Eu brincava com a baleia no fundo do mar
Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar
Eu brincava com o golfinho no fundo do mar
Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar
Eu brincava com o polvo no fundo do mar
Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar
Eu brincava com a tartaruga no fundo do mar
Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar
Eu brincava com o siri no fundo do mar
Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar
Eu brincava com o tubarão no fundo do mar

Meu Pintinho Amarelinho
Meu pintinho amarelinho
Come aqui na minha mão, na minha mão
Quando quer comer bichinho
Com seus pezinhos ele cisca o chão
Ele bate as asas
Ele faz piu, piu
Mas tem muito medo é de gavião
Ele bate as asas
Ele faz piu, piu
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Mas tem muito medo é de gavião

O Sítio do Seu Lobato
O Seu Lobato tinha um sítio
Ia-ia-ou
E no seu sítio tinha um cachorrinho
Ia-ia-ou
Era au-au-au pra cá
Era au-au-au pra lá
Era au-au-au pra todo lado
Ia-ia-ou
O Seu Lobato tinha um sítio
Ia-ia-ou
E no seu sítio tinha uma vaquinha
Ia-ia-ou
Era mu-mu-mu pra cá
Era mu-mu-mu pra lá
Era mu-mu-mu pra todo lado
Ia-ia-ou
O Seu Lobato tinha um sítio
Ia-ia-ou
E no seu sítio tinha um gatinho
Ia-ia-ou
Era miau-miau-miau pra cá
Era miau-miau-miau pra lá
Era miau-miau-miau pra todo lado
Ia-ia-ou
O Seu Lobato tinha um sítio
Ia-ia-ou
E no seu sítio tinha um pintinho
Ia-ia-ou
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Era piu-piu-piu pra cá
Era piu-piu-piu pra lá
Era piu-piu-piu pra todo lado
Ia-ia-ou

Sabiá
Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho
Voou, voou, voou, voou
E a menina que gostava tanto do bichinho
Chorou, chorou, chorou, chorou
(Repetir)
Sabiá fugiu pro terreiro
Foi cantar lá no abacateiro
E a menina pôs-se a chamar
Vem cá, Sabiá, vem cá
E a menina diz soluçando
Sabiá estou te esperando
Sabiá responde de lá
Não chore que eu vou voltar

O Trem Maluco
O trem maluco quando sai de Pernambuco
Vai fazendo chucu-chucu até chegar no Ceará
Rebola pai, mãe, filha
Eu também sou da família
Também quero rebolar
Um pouquinho de coca-cola
Um pouquinho de guaraná
Eu também vou pra escola
Pra aprender o be-a-ba
Sete e sete são quatorze
Com mais sete vinte e um
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Tenho sete namorados
Mas não gosto de nenhum
A mamãe na janelinha
O papai no corredor
O vovô de cuequinha
Dançando o rock-n-roll

Fui Morar Numa Casinha
Fui morar numa casinha-nha
Infestada-da de cupim-pim-pim
Saiu de lá-lá-lá uma lagartixa-xa
Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim
Fui morar numa casinha-nha
Enfeitada-da de florzinha-nha
Saiu de lá-lá-lá uma princesinha-nha
Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim

De Olhos Vermelhos
De olhos vermelhos
De pelo branquinho
Orelhas bem grandes
Eu sou coelhinho
Eu pulo pra frente
Eu pulo pra trás
Dou mil cambalhotas
Sou forte demais
Comi uma cenoura com casca e tudo
Tão grande ela era, fiquei barrigudo
Comi uma cenoura com casca e tudo
Tão grande ela era, fiquei barrigudo
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Fui Ao Mercado
Fui no mercado comprar café
E a formiguinha subiu no meu pé
Eu sacudi, sacudi, sacudi
Mas a formiguinha não parava de subir
Fui no mercado comprar batata roxa
E a formiguinha subiu na minha coxa
Eu sacudi, sacudi, sacudi
Mas a formiguinha não parava de subir
Fui no mercado comprar limão
E a formiguinha subiu na minha mão
Eu sacudi, sacudi, sacudi
Mas a formiguinha não parava de subir
Fui no mercado comprar um giz
E a formiguinha subiu no meu nariz
Eu sacudi, sacudi, sacudi
Mas a formiguinha não parava de subir

10 Indiozinhos
Um, dois, três indiozinhos
Quatro, cinco, seis indiozinhos
Sete, oito, nove indiozinhos
Dez no pequeno bote
Iam navegando pelo rio abaixo
Quando o jacaré se aproximou
E o pequeno bote dos indiozinhos
Quase, quase virou
Dez, nove, oito indiozinhos
Sete, seis, cinco indiozinhos
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Quatro, três, dois indiozinhos
Um no pequeno bote
Ia navegando pelo rio abaixo
Quando o jacaré se aproximou
E o pequeno bote do indiozinho
Quase, quase virou

O Sapo Não Lava o Pé
O sapo não lava o pé
Não lava porque não quer
Ele mora lá na lagoa
Não lava o pé porque não quer
Mas que chulé!

Meu Lanchinho
Meu lanchinho, meu lanchinho
Vou comer, vou comer
Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho
E crescer, e crescer
Meu suquinho, meu suquinho
Vou beber, vou beber
Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho
E crescer, e crescer

A Janelinha
A janelinha fecha quando está chovendo
A janelinha abre quando o sol está aparecendo
Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá
Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá
O guarda-chuva abre quando está chovendo
17

O guarda-chuva fecha quando o sol está aparecendo
Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá
Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá

O Cravo
O cravo brigou com a rosa
Debaixo de uma sacada
O cravo ficou ferido
E a rosa, despedaçada
O cravo ficou doente
A rosa foi visitá-lo
O cravo teve um desmaio
E a rosa, pôs-se a chorar

Caranguejo Não é Peixe
Caranguejo não é peixe,
Caranguejo peixe é
Caranguejo só é peixe
Na enchente da maré
Ora palma, palma, palma
Ora pé, pé, pé
Ora roda, roda, roda
Caranguejo peixe é

A Canoa Virou
A canoa virou
Quem deixou ela virar
Foi por causa de
Que não soube remar

(nome da criança)
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Siriri prá cá, siriri prá lá
Ele gosta dela e quer casar

Atirei o Pau no Gato
Atirei o pau no gato-to
Mas o gato-to não correu-reu-reu (ou morreu)
Dona Chica-ca admirou-se-se
Do berro, do berro que o gato deu
Miau!

Boi da Cara Preta
Boi, boi, boi, boi da cara preta
Pega esta menina que tem medo de careta
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