Compreendendo o Tema Geral
Juntos Avancemos – Chamados para servir

A tarefa de ensinar a Palavra de Deus aos pequenos é, primordialmente,
responsabilidade dos pais (Prov. 22:6). A Igreja tem a missão de ministrar, conduzir e
oferecer o ensino qualificado às crianças.
Neste ano, o tema para a campanha de Missões Estaduais será Juntos Avancemos
e a temática escolhida para a campanha infantil será Chamados para Servir.
As crianças salvas, tem também a responsabilidade de levar Cristo aos amiguinhos,
parentes, enfim, outras crianças. Elas devem fazer missões e são chamadas por Deus para
servirem. Com esse propósito, vamos conhecer alguns personagens bíblicos que foram
chamados e serviram quando crianças: Samuel, José, a escrava de Naamã e outras.
Você, querida criança, pode servir a Deus com seus talentos: cantando, orando,
contribuindo e falando de Jesus aos seus amiguinhos.
Missões também é coisa de criança! É uma honra ser servo de Jesus e fazer a obra
missionária para que outras pessoas também conheçam a Jesus, o nosso Salvador.
Através deste caderno, as crianças conhecerão os programas sociais que são
apoiados pelos Batistas Goianos: Projeto Pão e Vida; Pepe; Trabalho com ciganos, Grupo
LMC – Loucos e Malucos por Cristo, entre outros e terão oportunidade de servir a Deus
através de seus dons, talentos, orações e contribuições (Informações Caderno do
Promotor, é importante a criança conhecer esses projetos, se possível, convide um
missionário para fazer a promoção na sua igreja).
Servir a Jesus é anunciar as Boas Novas. Então, Juntos Avancemos na obra
missionária em Goiás!

Samya Wanessa S. Araújo
Waldelisia Duarte Junqueira
ABEC/CBG

Crianças chamadas para servir
Amamos tanto as crianças, que nem sabemos o que seria de nossas vidas se não
trabalhássemos, planejássemos, pensássemos mil maneiras de surpreendê-las, fazê-las feliz
e, claro, falar-lhes do amor de Cristo por cada uma delas e, levá-las à amá-Lo de todo o seu
coração, de toda a sua alma!
“Uma alma é mais valiosa que o mundo inteiro!”, Já dizia um pastor que ama muito
suas ovelhas. Levamos isso conosco, e nunca esqueçamos desse ensinamento jamais.
Preocupamos-nos muitíssimo com os pequeninos, eles precisam tanto, tanto de
salvação! Lendo Gênesis 8:21, que diz: “(...) a imaginação do coração do homem é má
desde a sua meninice(...)” e, a partir desse momento, o que eu sentimos por essas
cabecinhas deve crescer a cada dia mais. Hoje, temos a certeza de que esse ministério já
nasceu no coração de Deus, mas, alguns de nós não nos damos conta disso ainda. Pedimos
a Deus criatividade, inventividade, para cada dia levarmos a Palavra de Deus de forma mais
clara, viva e cheia de felicidade a esses pequenos, que tanto querem se achegar a Cristo, e
nós não devemos impedi-los de mostrar-lhes o caminho.
Pedimos a Deus para que Ele use pessoas assim como vocês, que amam os
pequeninos para fazer a obra do Pai na sua igreja, levando a Salvação de Cristo, nosso
Senhor a todos os meninos e meninas de Goiás, da sua cidade, no seu bairro, da sua
vizinhança!
Deus conta conosco. Ele nos escolheu para participar do evangelho. Assim como
Paulo, somos participantes do evangelho.
Não abra mão desse privilégio! Estamos orando por vocês, professores!
A Equipe

CULTO 1
CRIANÇAS CHAMADAS PARA SERVIR SABEM PERDOAR
Gênesis 37.1-36
Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
I Pedro 5 .7

Roupa Nova
Jacó foi muito abençoado por Deus ele teve 12 filhos, quando José nasceu Jacó já estava
na velhice. Certa vez, Jacó fez para José uma bela túnica de mangas compridas e de listras, e
isto criou muitos problemas, seus irmãos ficaram com muitos ciúmes e invejas, não gostavam
dele por causa de um sonho que ele havia tido.
Certa vez, José sonhou que eles estavam amarrando feixes no campo e o dele era maior
e se levantava, o dos seus irmãos era menores e rodeavam-se e inclinavam-se ao redor dele.
Então seus irmãos disseram: Reinará, com efeito sobre nós? José teve outro sonho, agora foi
com o sol a lua e onze estrelas e inclinavam perante ele. Os irmãos de José ficaram mais
irritados do que antes.
Passou-se algum tempo e seus irmãos foram para o campo apascentar as ovelhas. Seu
pai pediu para José levar alimentos para seus irmãos. José obedeceu e foi, quando ele chegou lá
seus irmãos se reuniram para matá-lo. Seu irmão mais velho Rúben não deixou, então
colocaram José dentro de uma cisterna. Tiraram sua túnica, mataram um animal, passaram o
sangue na túnica para depois mentir e enganar o seu pai.
Mais tarde quando estavam comendo o pão que José havia trazido, eles viram uma
caravana de mercadores que estavam indo para o Egito e venderam José. Chegando no Egito ele
sofreu muito, foi caluniado e preso, colocaram culpa de uma coisa que ele não havia feito, mas
Deus abençoou José e o livrou da prisão.
Passaram-se muitos anos, e houve uma grande fome em toda a terra, os irmãos de José
foram comprar alimentos no Egito, porque só lá existia alimento. Quando os irmãos chegaram
ao lá tiveram uma grande surpresa porque o governador era José, aquele que eles nem se
lembravam mais. José tinha o dom de interpretar sonhos, ele interpretou o sonho do Faraó e se
tornou governador. A princípio seus irmãos ficaram com muito medo e vergonha, mas logo José
perdoou seus irmãos, levou toda a sua família para morar no Egito. Ele tinha o coração muito
bom, ele amava a Deus e a sua família.

ATIVIDADE (Culto1)
CRIANÇAS CHAMADAS PARA SERVIR SABEM PERDOAR

Crianças de 06 a 11 anos
1- Numere as gravuras na ordem correta e pinte-as bem bonitas:

Oração: obrigada meu
Deus pelo seu cuidado

ATIVIDADE (Culto 1)
CRIANÇAS CHAMADAS PARA SERVIR SABEM PERDOAR
Para crianças de 03 a 05
Desenhe as listras da túnica de José e pinte bem bonito

Oração: obrigada meu
Deus pelo seu cuidado

ORIENTAÇÕES PARA O PROFESSOR

TEMA: CRIANÇAS CHAMADAS PARA SERVIR
OBJETIVO: Compreender que não devemos ter inveja e ciúme e que devemos amar os
nossos irmãos. Entender que Deus cuida de nós.
CÂNTICO:
LISTA DE MATERIAL:
•

Gravuras da história

•

Papel Carmem vermelho

METODOLOGIA:
Recortar dois corações com as palavras: RAIVA E UNIÃO. Escrever em duas
folhas de papel chamex as referências dos versículos: Provérbios 4. 23, Provérbios 10.
20, Provérbios 21. 2, Provérbios 26. 23 e Eclesiastes 10. 12 e colocar no quadro.
Recortar os desenhos de vários semblantes (anexo).

DESENVOLVIMENTO
Iniciar a aula falando a respeito de ciúmes, inveja, raiva, amizade e união.
Perguntar para os alunos o que significa cada palavra. Colocar os corações com as
palavras raiva e união no quadro, distribuir figuras com os semblantes para os alunos,
colarem nos corações correspondentes. Contar a história. Distribuir Bíblias para os
alunos procurarem e lerem os versículos que estão no quadro. Falar o versículo, orar
pelos missionários da nossa Convenção. Cantar e distribuir as atividades para os alunos.

Gravuras de semblantes

CULTO 2
CRIANÇAS CHAMADAS PARA SERVIR GOSTAM DE AJUDAR
II Reis 5. 1-14
Não cansemos de fazer o bem. Gálatas 6.9

UMA MENINA QUE GOSTAVA DE AJUDAR

A Bíblia conta a história de um homem que era um chefe do exército do rei da
Síria, era um homem muito importante. Ele se chamava Naamã e estava com uma
doença muito grave na pele, que se chamava lepra. Naamã já havia feito de tudo para
ser curado, porém de nada adiantou.
Certa vez foi trabalhar em sua casa uma menina que foi levada como escrava. A
menina logo percebeu que a esposa de Naamã estava muito triste ouviu a história da
mesma e disse que conhecia um homem chamado Eliseu que morava em Samária, sua
cidade e que ele poderia curar o seu Senhor.
Naamã acreditou e imediatamente providenciou a viagem para ir ao encontro do
profeta Eliseu. Chegando lá, Eliseu mandou que Naamã se lavasse no rio Jordão por
sete vezes. Inicialmente ele recusou, porém ouviu os conselhos dos seus servos e
resolveu entrar na água, um, dois, três e nada, mergulhou quatro, cinco, seis e sétima
vez ele saiu a pele limpinha com de uma criança.
A menina de Samária gostava de ajudar as pessoas, ela conseguiu ajudar os seus
senhores. Devemos seguir o exemplo da menina.

ORIENTAÇÕES PARA O PROFESSOR
TEMA: CRIANÇAS CHAMADAS PARA SERVIR
OBJETIVO: Entender que Deus cuida de nós e que devemos ajudar ao próximo.
CÂNTICO:
LISTA DE MATERIAL:
•

Gravuras da história

•

Gravuras de crianças ajudando

METODOLOGIA:
Contar a história mostrando as gravuras que estão em anexo.

DESENVOLVIMENTO
Iniciar a aula falando a respeito de ajudar ao próximo, mostrar as gravuras de
crianças ajudando, contar a história com as gravuras. Falar o versículo, orar pelos
nossos missionários do LMC ( Loucos Malucos por Cristo ) cantar e distribuir as
atividades.

CULTO 3

CRIANÇAS CHAMADAS PARA SERVIR GOSTA DE IR À IGREJA
I Samuel 3
O Senhor chamou o menino: Eis me aqui. I Samuel 3.4.

DEUS FALOU COM UMA CRIANÇA
Ana quando estava orando a Deus pedindo um filho, fez uma promessa, muito
importante, que se Deus lhe desse um filho, ele se chamaria Samuel e levaria o menino
para servir a Deus no templo. Ele seria cuidado pelo sacerdote Eli para ser um homem
de Deus. Quando a criança nasceu e já estava grandinha foi levado para a casa de Deus.
Samuel cuidava das coisas do Templo, todos os dias ele abria e fechava as
cortinas, acendia as lamparinas e tirava toda a poeira dos móveis. Era um menino muito
obediente e não era preguiçoso.
Certa noite ele estava dormindo e de repente ele ouviu uma voz, era a voz do
Senhor que dizia: Samuel! Samuel! Ele levantou-se rapidamente e foi falar com Eli e
perguntou : Senhor me chamou? Eli respondeu: Não te chamei; torna a deitar-te. Ele se
foi e deitou e de novo ele ouviu: Samuel! Samuel! Ele levantou-se novamente e foi falar
com Eli, desta vez Eli recomendou: volta deita e se ouvir a voz novamente responde:
Fala Senhor que o teu servo ouve.
Samuel voltou a deitar e quando ouviu a voz, assentou-se na cama e disse: Fala
Senhor que o teu servo ouve. Deus falou com Samuel a respeito do seu povo. Naquela
época Deus falava diretamente com o povo. Hoje Deus fala através da Bíblia a sua
palavra. Portanto para ouvir a voz de Deus você precisa ler a Bíblia e orar a Deus.

ORIENTAÇÕES PARA O PROFESSOR
TEMA: CRIANÇAS CHAMADAS PARA SERVIR
OBJETIVO: Entender que Deus cuida de nós e compreender como Ele fala conosco e
que devemos ouvir a sua voz e obedecê-lo.
CÂNTICO:
LISTA DE MATERIAL:
•

Gravuras da história

•

Gravuras de crianças indo à igreja

•

Gravuras de crianças atuando na igreja ( orando, cantando, lendo a Bíblia etc. )

METODOLOGIA:
Cantar a história com gravuras.

DESENVOLVIMENTO
Iniciar a aula falando a respeito da importância de orar e confiar em Deus,
Cantar a música...........Mostrar as gravuras das crianças, indo à igreja e atuando na
mesma. Contar a história. Orar pelos missionários do PEPE. Cantar e entregar as
atividades para as crianças.

CULTO 4

CRIANÇAS CHAMADAS PARA SERVIR AMAM AO PÓXIMO
Mateus14. 13-21
Não precisam retirar-se; dai-lhes, vós mesmos de comer Mateus 14.16

UM MENINO QUE AJUDOU JESUS A ALIMENTAR UMA GRANDE
MULTIDÃO
Certa vez Jesus estava reunido com uma grande multidão e já estava
ficando tarde, os discípulos falaram com Jesus: Senhor dispense a multidão porque eles
estão ficando com fome, e não há onde comprar comida para todos. Jesus, porém, lhes
disse: Não precisam retirar-se; dai-lhes, vós de comer. André irmão de Simão Pedro
informou a Jesus está no nosso meio um menino que tem cinco pães e dois peixinhos,
mas o que é isto para tanta gente?
Jesus pediu aos discípulos que fizesse a multidão se assentar, pegou os pães e o
peixe. Orou a Deus e começou a distribuir para a multidão. Os discípulos tiveram que
trabalhar muito naquela noite.
O menino que ajudou a Jesus a alimentar a multidão ficou muito feliz porque conseguiu
com o seu lanche a ajudar muita gente.

TEMA: CRIANÇAS CHAMADAS PARA SERVIR

OBJETIVO: Entender que Jesus pode fazer qualquer coisa. Compreender que nós
devemos ter amor pelas pessoas.

LISTA DE MATERIAL:
•

Gravuras da história

•

Gravuras de crianças ajudando ( Gravuras do Culto2)

•

Gravuras de crianças de rua, andarilhos, pessoas pedindo esmolas tanto idosas
quanto novas.

METODOLOGIA:
Cantar a história com gravuras.

DESENVOLVIMENTO

Iniciar a aula falando a respeito da importância de ajudar as pessoas, (mostrar as
gravuras das crianças ajudando. Mostrar e falar a respeito das demais gravuras. Tecer
um comentário a respeito do Pão e Vida e do LMC (Loucos malucos por Cristo) Cantar
a música............ Contar a história. Orar pelos missionários do Projeto Pão e Vida.
Cantar e entregar as atividades para as crianças.

LMC (Loucos Malucos por Cristo)
Ação missionária que busca atingir as classes de pessoas desfavorecidas pela sociedade,
bem como, favelas, dependentes químicos, marginais e presidiários.
Assistência à famílias tanto dos usuários de drogas, presidiários.

ORAÇÃO: Pastor Douglas e o Seminarista Fernando.
Abertura de um Centro de Recuperação.

CULTO INFANTIL
TEMA: CRIANÇAS PARA SERVIR
Prelúdio (Instrumental por crianças)
Boas-vindas
DEUS ALEGRA QUANDO EU TRABALHO
Pois tudo o que faço é para o seu louvor.
Cânticos (ênfase: louvor)
Leitura bíblica: Salmo 33.1
Todos: “Todos vocês que obedecem a Deus, o Senhor, alegrem-se por causa daquilo que
ele tem feito! Louvem a Deus, todas as pessoas honestas.”
Oração de louvor
Pois criou todas as coisas para que eu cuide
Leitura bíblica: Gênesis 2.15
“Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e nele fazer
plantações.”
Musical especial:
Oração de gratidão:
Assim fazendo eu sigo o exemplo de Jesus
Leitura bíblica: João 5.1-17
Crianças: “O meu pai trabalhava até agora, e eu também trabalho – disse Jesus.”
Apoteose:
Ele nos dá alegria quando obedeço as suas leis
Leitura bíblica: “Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando.” (João 15.14)
Dedicação de oferta e vidas:
- Música (cantor (a) infantil):
Oração de consagração
Poslúdio (Pode ser realizado por uma criança)
Observação: As crianças do departamento infantil poderão integrar a execução deste culto
missionário.

PROGRAMAÇÃO RECREATIVA TARDE ALEGRE
TEMA: CRIANÇAS CHAMADAS PARA SERVIR AMAM MISSÕES
Objetivos: Conhecer aspectos dos trabalhos missionários realizados no Estado de Goiás
por meio de atividades recreativas.
PREPARATIVOS
Convites: recortar em formato do mapa do Estado de Goiás, nas cores verde, amarelo e
azul. Na frente coloque o tema da festa e dentro o dia, a hora e local.
Ornamentação: Usar arte com balões e fazer árvores. Colocar mapas de Goiás. Fazer
flores com material de garrafas pet.
RECEPÇÃO
Peça as adolescentes da igreja para ajudar a recepcionar as crianças. Recebê-las com grande
alegria.
DEVOCIONAL
Boas vindas: Dê uma palavra saudando a todos.
Cânticos
Leitura bíblica: 1Coríntios 10, 31 “Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra
coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus.”
História: “Pedro e a princesa” (Obs.; anexo encarte)
Oração
BRINCADEIRAS
Sugestões de algumas brincadeiras de nosso Estado:
1) Pular Amarelinha
Material: giz

Risque no chão, com giz, uma amarelinha e incentive as crianças brincarem.
Comente com elas que os missionários enfrentam muitas dificuldades, mas com Deus
ultrapassam todas elas. Devemos orar sempre por nossos missionários.
2) Fantoches
Material: bonecos

Animar as brincadeiras usando fantoches, isso alegrará muito as crianças, e faz com que
elas se desinibem, e participem mais das atividades recreativas. A interação e a amizade
reinam entre elas.
3) Boliche de garrafas pet
Material: garrafas pet
Enumere as garrafas com valores: 10, 20, 30, 40, 50, ou como achar melhor. Dividir a
turma em duas partes iguais. No final quem tiver mais pontos é o vencedor. Aplicar a elas o
aprendizado de não se entristecer em meio às dificuldades, ou em meio as perdas.

4) Pular corda
Material: corda

Usar uma corda. Duas crianças, uma segura numa ponta e a outra na outra
ponta. Começam a bater a corda enquanto uma ou mais crianças pulam, até que todos
brincam. Aplicação, saber enfrentar obstáculos.
5) Jogo do abraço
Material: nenhum

Comece o jogo do abraço, da seguinte forma: ao dizer o número dois, duas pessoas devem
se ajuntar para abraçar-se. Depois fale o número três para juntar um grupo de três crianças
se abraçando. Continue com vários números. Depois de um tempinho, dirija uma conversa
sobre a amizade que os verdadeiros amigos de Jesus devem ter uns pelos outros.
LANCHE:
Peça as mulheres da igreja, que estão disponíveis, que doem do seu tempo para missões,
ajudando a distribuírem o lanche.
Sugestão para o lanche: use sucos e alimentos que poderão ser preparados de acordo
com a culinária de nossas regiões.
BIBLIOGRAFIA:
REVISTA SORRISO ORIENTADOR PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL – UFMBB – CONVENÇÃO BATISTA
BRASILEIRA
PESQUISA NA INTERNET
ABEC – ASSOSSOCIAÇÃO BATISTA EDUCADORES CRISTÃOS (Diretoria)

(Texto adaptado por: Waldelice Duarte Lima – Educadora Cristã)

Pedro e a Princesa
Pedro Oliveira quase não pode acreditar no anuncio que lera, mas ali estava:

GRANDE PRÊMIO
Para qualquer pessoa que traga alegria à princesa, no Palácio Real
- Se eu ganhasse esse prêmio poderia consertar o nosso teto. Compraria também
lenha para a pobre Dona Maria, que sofre de reumatismo. Vou agora cortar uma caixa
para ela.
Enquanto Pedro cortava a caixa para fazer lenha, Dona Maria lhe falou da linda
princesa que não sentia alegria.
- Ela está cansada de tudo, não gosta mais de seus muitos brinquedos. Mandaram
procurar em toda parte brinquedos novos e interessantes, mas nada parece agradá-la, a
não ser por um só momento.
- Ah! Se ela não gosta dos brinquedos, que pena não os dar a mim! Ficaria tão
satisfeito com qualquer coisa – disse Pedro sorrindo.
- Mas, Pedro, você está sempre ocupado demais para poder brincar.
Constantemente está ajudando a sua mãe, seus vizinhos, aprendendo as lições.
- Mas, apesar disso, poderia me divertir com os brinquedos, se acaso possuísse.
Agora vou ver se o jardim do Seu João precisa se limpo – continuou o bom menino.
No caminho para a casa do Seu João, Pedro passou pelo portão do Palácio. Não
pode deixar de tocar a campainha e, quando o mordomo se aproximou, disse:
- Sou Pedro Oliveira. Quero tentar dar um pouco de alegria para a princesa.
- VOCÊ?! – perguntou o mordomo, surpreso. – Ah sim! Pode tentar, mas acho
isso impossível.
Pedro, então, foi apresentado à princesa.
- Agora, alegre-me – disse a princesa, sorrindo para o menino humilde.
- Muito bem, apanhe os seus brinquedos e venha comigo – pediu Pedro.
- Mas eu não gosto desses brinquedos. Estou cansada deles.
- Perfeito! – disse Pedro – vamos dá-los a alguém.
- Eu chamarei um carro para levá-los, então – disse a Princesa.
- Não, é a senhorita mesma quem vai levá-los.
- Mas eu sou a PRINCESA e não tenho necessidade de carregar coisa alguma.
- Mas se quiser se tornar feliz será preciso obedecer – continuou Pedro com
firmeza.

A princesa achou muita graça em ser mandada pela primeira vez. Apanhou
alguns brinquedos e saiu acompanhada por diversos empregados.
Pedro os levou até a casa da Dona Virgínia e disse:
- Agora, a senhorita vai levar um presente ao menino que mora aqui. Ele é
deficiente físico. Dê para ele um livro com gravuras.
A princesa cumprimentou o pequeno menino. Deus os presentes a ele e saiu com
o rosto radiante.
- Vamos ao hospital, agora. Há ali quatro crianças doentes. Dê um livro a cada
uma. Leve ainda bolas para os meninos e bonecas para as meninas.
Pouco depois a princesa saiu do hospital quase saltando de alegria.
- Me sinto muito melhor – confessou ela a Pedro – mas ainda não estou alegre
como desejava estar.
- Mas ainda não acabamos – continuou Pedro – vá ao jardim e traga flores.
Vamos levá-las à Dona Maria, que está sempre doente. Se quiser, traga um lanche para
a Dona Marta, que mora perto do Palácio. Ela nunca tem o suficiente para comer.
- Acaso mora alguém perto do meu palácio sem ter bastante para comer? –
perguntou a princesa, surpresa.
Entrou com Pedro na casa de Dona Maria. Entregou-lhe bonitas flores do jardim
do rei. Deu uma cesta de alimentos para a Dona Marta.
- Está alegre? – perguntou Pedro à princesa, quando de regresso se aproximou
do portão do palácio.
- Penso que estou contente por ter servido aos outros.
- Para continuar alegre terá sempre que ajudar os outros – aconselhou Pedro,
sorrindo e tirando o chapéu para a linda menina.
- Você ganhou o prêmio – disse a princesa.
- Não, a senhorita que ganhou, porque levou felicidade aos outros. Dando alegria
a eles, se tornou alegre também. Agora tenho certeza que fará isso sempre.
Dito e feito! A princesa começou a servir os pobres, comprou uma casa bonita
para Pedro e sua mãe. O rei ficou tão contente em ver sua filha assim, tão diferente, que
se tornou um grande amigo de Pedro.

Fim

LISTAS DE CÂNTICOS
MEU CORAÇÃO
Meu coração era sujo mais Cristo
Aqui já entrou, com seu precioso
Sangue, tão alvo assim o tornou
E diz em sua Palavra, que em
Ruas de ouro andarei, oh dia
Feliz quando eu cri e a vida
Eterna ganhei.

Quando certa vez foi passear,
Ele no caminho se perdeu
Sua mãe o procurou por todo lugar
Por que foi criança como eu.
CINCO LETRAS
Cinco letras maravilhosas que são
Cinco letras maravilhosas que são
J E S U S, J E S U S,
J E S U S de Jesus.

CRISTO TEM AMOR POR MIM

NO MONTE DO CALVÁRIO

Cristo tem amor por mim,
Com certeza creio assim,
Por amor de mim morreu,
Vivo está por mim no céu.
Ama os meninos, ama as meninas
Ama os meninos a Bíblia assim o diz.

Por mim morreu Jesus
Cravado numa cruz
No monte dôo Calvário
Por mim morreu Jesus

NATUREZA
Olha o céu ( olha o céu)
O lindo azul do céu (o lindo azul do céu)
Em tudo vejo Deus ( em tudo vejo Deus)
A mão do criador.
A natureza toda diz em Jesus posso
confiar,
Lalaralará
A natureza toda diz que em Jesus posso
confiar.
PARE EU VOU CONTAR-LHE
Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo
Fez por mim (2X)
Ele me salvou e me deu perdão
Agora vive em meu coração. (2X)
Pare eu vou contar-lhe o que
Cristo fez por mim.
JESUS FOI CRIANÇA COMO EU
Jesus foi criança como eu
Jesus foi criança como eu
Ele as criancinha muito compreendeu
Por que foi criança como eu.

SAMUEL
Era uma vez um menino, que, ainda
pequenino
Foi escolhido pra morar na casa de Deus;
Mas ele não sabia que um
profeta seria
Todo Israel a ele lhe
obedeceria
Quando foi dormir, uma
voz então ouviu:
Samuel, Samuel, Deus te
chama lá do céu
Samuel, Samuel, sê
profeta de Israel
HOMENZINHO TORTO
Havia um homenzinho torto
Morava numa casa torta
Andava num caminho torto
Sua vida era torta
Um dia o homenzinho torto
A Bíblia encontrou
E tudo que era torto
Jesus endireitou

SIM SIM, SIM JESUS
Olhe pra direita, olhe pra esquerda, olhe
para trás, olhe pra mim
Gire no lugar e comece a cantar. Chegou
a hora de você dizer sim
Jesus é bom? Sim! Maravilhoso? Sim! E
Poderoso? Sim! E minha Luz? Sim! E
Meu amigo?
Sim! Está comigo? Sim! Em todo tempo
diga sim pra Jesus.
Sim, sim, sim, sim, Jesus. Sim, sim, sim,
sim Jesus.
Sim, sim, sim, sim, Jesus. Em todo tempo
diga sim pra Jesus.
Eu quero ver você bater as mão. Eu
quero ver bater os pés, assim...
Eu quero ver você sair do chão.
Pula!
Quero ver você dizer que sim.
Sim!
Se verdadeiramente quer andar na
luz,
Você precisa dizer sim pra Jesus.
Se verdadeiramente quer andar na
luz,
Você precisa dizer sim pra Jesus.
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