






















“Oba, Jesus me ama
O amor de Deus é maravilhoso

Jesus ama a cada um
Quando você pom, pom, pom













Vem, que está chegando o NatalVem, que está chegando o Natal

Ding DongDing Dong

O amor de Deus é maravilhosoO amor de Deus é maravilhoso

















Jesus escuta a voz terninhaJesus escuta a voz terninha

Jesus ama a cada umJesus ama a cada um

Posso ser um missionariozinhoPosso ser um missionariozinho

Eu vou crescer, crescer para JesusEu vou crescer, crescer para Jesus























Leia a Bíblia e faça oraçãoLeia a Bíblia e faça oração

B.I.B.L.I.A. é o livro do meu DeusB.I.B.L.I.A. é o livro do meu Deus

Perto, Perto de Deus eu quero estarPerto, Perto de Deus eu quero estar











Fazer um cartaz de uma igrejaFazer um cartaz de uma igreja

























5ª5ª





Buscai primeiro o Reino de DeusBuscai primeiro o Reino de Deus

Traga suas cargasTraga suas cargas

Meu barco é pequenoMeu barco é pequeno











6ª6ª





Pecado, pecadinho, pecadão, isso não!

Havia um homenzinho torto

A alegria está no coração

Como Zaqueu, eu quero subir



























7ª7ª





JJesus ama aa cada umJJe ama aaaa

Eu preciso de vocêEu preciso de você

Jesus ama a cada umJesus ama a cada um

Eu preciso de vocêEu preciso de você































8ª8ª8ª8ª





O telefone do céuO telefone do céuOOOO oo cécécécéuuuu

Eu, eu, eu, eu quero é DeusEu, eu, e ue o us

O telefone do céuO telefone do céu

Eu, eu, eu, eu quero é DeusEu, eu, eu, eu quero é Deus



































9ª9ª





Mu, mu, um que foi? Menino foi Deus que fez o boi.Mu, mu, um que foi? Menino foi Deus que fez o boi.

Alegra-te como um raiar do solAlegra-te como um raiar do sol

As árvores balançamAs árvores balançam

Se eu fosse um elefante Este é o dia que o Senhor nos fez Se eu fosse um elefante Este é o dia que o Senhor nos fez 























100ª10010ª10ª





Pare!Pare!

Jesus escuta a voz terninhaJesus escuta a voz terninha

Coragem! Sê forte!Coragem! Sê forte!





















11ª11ª1111ª





Quão bom e quão maravilhoso éQuão bom e quão maravilhoso é

Hey my brotherHey my brother

Faça o melhorFaça o melhor

Meu Deus é um Deus grandãoMeu Deus é um Deus grandão





















12ª12ª12ª12ª





É um prazer servir ao SenhorÉ um prazer servir ao Senhor

Por dentro, fora, alto e baixo sempre sou felizPor dentro, fora, alto e baixo sempre sou feliz































































13ª13ª13ª13ª





Tenho duas mãosTenho duas mãos

O que você fazO que você faz

Tic, tic, tac, Jesus está olhando a mimTic, tic, tac, Jesus está olhando a mim




























