
Hinário de Cânticos Infantis 
 
1 
Coro: - DÊ UM SORRISO só, 
sorriso aberto;  
 Sorriso certo, cheio de amor! 
(-Bis) 
Quem tem Jesus gosta de cantar,  
Está sempre sorrindo, mesmo 
quando não dá 
Tropeça aqui, “oi”, cai acolá, 
Mas depressa levanta, e começa a 
cantar. (Bis) 
 
2 
CRISTO TEM AMOR POR MIM, 
com certeza creio assim; 
Por amor de mim morreu, vivo está 
por mim no Céu. 
 Coro: Ama os meninos, ama 
as meninas, ama os meninos, Jesus 
O Salvador. 
Por gozar seu rico amor, hei de 
amar meu Salvador; 
E desejo anunciar seu amor tão 
singular. 

Meu Senhor Jesus está ao 
meu lado e levará, 
Afinal, ao Céu de luz, os que 
resgatou na cruz. 

 
3 
COM CRISTO NO BARCO, tudo vai 
muito bem, 
Vai muito bem, vai muito bem. 
Com Cristo no barco, tudo vai muito 
bem e passa o temporal. 
Coro: Passa o temporal, passa o 
temporal; 
 Com Cristo no barco, tudo vai 
muito bem e passa o temporal. 
Com Cristo na vida, etc. 
Com Cristo na aula, etc. 
Com Cristo em casa, etc. 
 
4 
CUIDADO, OLHINHO, O QUE VÊ! 
(Bis) 
O Salvador no céu está olhando pra 
você; cuidado, olhinho, o que vê! 

- Cuidado, ouvido, o que escuta! 
(Bis) 
O Salvador no céu está olhando pra 
você, cuidado, ouvido, o que escuta! 
- Cuidado, boquinha, o que fala! 
(Bis) 
O Salvador no céu está olhando pra 
você, cuidado, boquinha, o que fala! 
- Cuidado, mãozinha, o que pega! 
(Bis) 
O Salvador no céu está olhando pra 
você, cuidado, mãozinha, o que 
pega! 
- Cuidado, olho, boca, mão e pé! 
(Bis) 
O Salvador no céu está olhando pra 
você,  
Cuidado, olho, boca, mão e pé! 
 
5 
MINHA PEQUENA LUZ vou deixar 
brilhar (Bis); 
Brilhar, brilhar, brilhar. 
 Brilhará em toda a cidade, 
vou deixar brilhar (Bis); 
 Brilhar, brilhar, brilhar. 
Satanás não a apagará, vou deixar 
brilhar (Bis); 
Brilhar, brilhar, brilhar. 
 
6 
NA ROCHA FIRME o sábio 
construiu a sua casa, ele construiu. 
Na rocha firme o sábio construiu e a 
chuva caiu, caiu. 
  A chuva caiu e a água subiu 
(3x), e a casa na rocha ficou. 
Na frouxa areia o tolo construiu 
a sua casa, ele construiu. 
Na frouxa areia o tolo construiu  
e a chuva caiu, caiu. 
 A chuva caiu e a água subiu 
(3x), e a casa na areia tombou. 
 Em Jesus minha casa está 
(3x), e jamais tombará. 
 
 
 
 
 



7 
EU QUERO LER A BÍBLIA, a 
Bíblia, a Bíblia; 
Eu quero ler a Bíblia, Palavra de 
Deus. 
 Sobre Adão e Eva, e José, e 
Noé, e Samuel, e Daniel. 
Eu quero ler a Bíblia, Palavra de 
Deus. 
 Sobre Raquel, e Zaqueu, e 
Saulo de Tarso, e Abrão, e Arão. 
Eu quero ler a Bíblia, Palavra de 
Deus. 
 
8 
SOLDADO DE JESUS (Bis) 
Mesmo que eu não marche na 
infantaria, 
Nem na cavalaria, nem na artilharia 
vá! 
Nem aviador seja eu aqui, 
Solado de Cristo eu sou! 
Sim, Senhor! 
Soldado de Jesus, soldado de 
Jesus! 
Mesmo que eu não marche na 
infantaria, 
Nem na cavalaria, nem na artilharia 
vá! 
Nem aviador seja eu aqui,  
Soldado de Cristo eu sou! 
Sim, Senhor! 
 
9 
JESUS É BOM PRA MIM (pra ti), 
Jesus é bom pra mim (ti). 
Feliz estou (estás), contente vou 
(vás), Jesus é bom pra mim (ti). 
 
10 
- MEU DEUS É TÃO GRANDE, 
forte, poderoso! Tudo Ele pode 
fazer! (2x) 
As montanhas criou, os vales 
também, 
As árvores foi Ele quem fez! 
Meu Deus é tão grande, forte, 
poderoso! 
Tudo Ele pode fazer! 
 

 
11 
TÃO GRANDE É MEU DEUS, meu 
Deus é tão grande, 
Que todas as coisas criou. (-Bis) 
Os montes são Dele, os rios são 
Dele, as estrelas são Dele também. 
Tão grande é meu Deus, meu Deus 
é tão grande, 
Que todas as coisas criou. 
 
12 
ZAQUEU era um homem pequeno, 
um homem pequeno era ele. 
Ele subiu numa árvore grande, para 
ver nosso Salvador. 
E quando Jesus caminhou em 
frente à árvore, 
Jesus a ele disse: 
“Zaqueu, desce daí, 
Porque eu vou à sua casa hoje”. 
“Porque eu vou À sua casa hoje”. 
 
13 
SE VOCÊ TEM ALEGRIA BATA 
PALMAS, (2x) 
Se você tem alegria cante esta 
melodia,  
Se você tem alegria bata palmas. 
- Se você tem alegria bata os pés, 
etc. 
- Se você tem alegria diga amém, 
etc. 
- Se você tem alegria faça os três, 
etc. 
OU 
Se você está alegre, bata palmas 
(2x) 
Se você está alegre e quer mostrar 
pra toda gente 
Se você está alegre bata palmas 
(bata o pé...diga amém...) 
 
14 
O TELEFONE DE DEUS É A 
ORAÇÃO, 
O telefone do céu é joelho no chão. 
Tente uma vez, tente duas ou três; 
E se não atender, e se não atender; 
Tente outra vez! 



 
15 
PECADO, PECADINHO, 
PECADÃO, ISSO NÃO! (Bis) 
- Pecado, pecadinho, pecadinho, 
pecadão, 
Isso não entra no meu coração! 
- Amor, amorzinho, amorzinho, 
amorzão,  
Isso sim entra no meu coração! 
 
16 
HAVIA UM HOMENZINHO TORTO, 
Que morava na casinha torta, 
Que andava no caminho torto. 
Mas, um dia, o homenzinho torto, 
A Bíblia encontrou, 
E tudo que era torto 
Jesus endireitou. (4x em direções 
diferentes + 1x nas quatro direções) 
 
17 
ERA UM PASTORZINHO QUE SE 
CHAMAVA DAVI. 
Era mui pequeno, não confiava em 
si. 
Ele com ousadia, orando sempre a 
Deus, 
Foi enfrentar um dia o herói dos 
filisteus. 
Na funda uma pedra colocou e 
girou, girou, girou. (Bis) 
Mais uma vez, mais outra vez, mais 
uma vez girou.  
E a pedra atirou e o alvo acertou e o 
gigante ao chão tombou. 
Bum! 
 
18 
PRA DENTRO, pra fora, pra cima, 
pra baixo sempre sou feliz! (Bis) 
 Jesus aqui entrou, meu 
coração lavou. 
Pra dentro, pra fora, pra cima, pra 
baixo sempre sou feliz! (Repete 
mais rápido) 
 
 
 
 

 
19 
CAMINHANDO VOU para Canaã 
(3x) 
Glória a Deus, caminhando vou 
para Canaã! 
- Deus me convidou para Canaã 
(2x) 
Glória a Deus, caminhando vou 
para Canaã! 
- Se você não vai, não impeça a 
mim (3x) 
Glória a Deus, caminhando vou 
para Canaã 
 
20 
ERA UMA VEZ três judeus (2x) 
Ju, ju...deus, deus, deus (2x) 
Era uma vez três judeus 
 
O primeiro era Abraão (2x) 
Abra, Abra...ão, ão, ão (2x) 
O primeiro era Abraão. 
 
O segundo era Isaque (2x) 
Isa, Isa...que, que, que (2x) 
O segundo era Isaque. 
 
O terceiro era Jacó (2x) 
Já, Já...co, co, co (2x) 
O terceiro era Jacó. 
 
Eles foram pra Canaã (2x) 
Cana, Cana...ã, ã, ã (2x) 
Eles foram pra Canaã. 
 
Era uma vez três judeus (2x) 
Abraão, Isaque e Jacó (2x) 
Que foram pra Canaã. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
21 
NO EGITO ESCRAVO EU FUI; sim, 
sim, oh! Sim, 
No Egito escravo eu fui do rei 
Faraó. 
- Triste bem triste estava, meu 
coração chorava; liberta-me, 
Senhor. (Bis) 

Moisés foi ao Faraó sim, sim, 
oh! Sim, 
Moisés foi ao Faraó e lhe 
disse assim: 
- “Deixa sair meu povo para 
prestar-Me culto, assim diz o 
Senhor (Bis)”. 

Faraó se endureceu, sim, sim, oh! 
Sim, 
Faraó se endureceu, e não os 
deixou ir. 
- Deus enviou dez pragas, 
desembainhou sua espada, 
E assim nos libertou. (-Bis) 
- Livre, me deixaste livre, me 
deixaste livre, livre, Senhor. (Bis) 

Agora que livre estou, sim, 
sim, oh! Sim, 
Agora que livre estou; livre 
para Ti, 

- Quero prestar-Te culto, quero 
cantar-Te glória, 
Glória a Ti, Senhor. (-Bis) 
- Glória, glória, aleluia, glória, 
aleluia, a Ti Senhor. (Bis) 
 
22 
QUEM É O REI DA SELVA? (hu, 
hu, hu) 
Quem é o Rei do mar? (chuá) 
Quem é o Rei do universo? 
Eu vou te contar... 
Seu nome é Jesus! 
E em mim Ele pode reinar! 
 
23 
- EU TENHO PAZ COM UM RIO 
(2X) 
Eu tenho paz como um rio em meu 
ser (2x) 

- Eu tenho gozo com fonte (2x) 
Eu tenho gozo como fonte em meu 
ser (2x) 
- Eu tenho amor abundante (2x) 
Eu tenho amor abundante em meu 
ser 
- Eu tenho paz com um rio, eu tenho 
gozo como fonte, eu tenho amor 
abundante em meu ser (2x) 
 
24 
EU TENHO UM TESOURO 
Eu tenho sim, eu tenho um tesouro, 
está dentro de mim. 
Este meu tesouro tem muito valor, 
Este meu tesouro é Jesus Cristo, 
meu Salvador. 

Vale mais que o céu, vale 
mais que o mar,  
Vale mais que tu, vale mais 
que eu (Mulheres ecoam) 
Este meu tesouro tem muito 
valor, 
Este meu tesouro é Jesus 
Cristo, meu Salvador. 

 
25 
- EU TENHO UM AMIGO QUE ME 
AMA, me ama, me ama! (2x) 
Seu nome é Jesus! 
Coro: - Jesus, Jesus! Seu nome é 
Jesus! (2x) 
- Eu tenho um amigo que me 
guarda, me guarda, me guarda (2x) 
Seu nome Jesus! 
Coro 
- Eu tenho um amigo que me guia... 
- Eu tenho um amigo que me 
salva... 
- Eu tenho um amigo que me ama, 
me guarda, me guia! Eu tenho um 
amigo que me salva! Seu nome é 
Jesus! 
 
 
 
 
 
 
 



 
26 
- PEDRO, TIAGO E JOÃO no 
barquinho (3x) No mar da Galileia 
- Jogaram a rede, mas não pegaram 
peixe (3x) No Mar da Galileia 
- O mestre mandou jogar do outro 
lado (3x) No Mar da Galileia 
- Puxaram a rede cheia de 
peixinhos (3x) No Mar da Galileia 
 
27 
- EU SOU UM SAPO E AMO DEUS 
(3x) Croc, croc, croc 
- Eu sou um sapinho e amo a 
Deus...etc 
- Eu sou um sapão e amo a 
Deus...etc 
 
28 
JESUS CRISTO, JESUS CRISTO 
Jesus Cristo é O Caminho 
 Jesus Cristo, Jesus Cristo 
 Jesus Cristo é O Caminho 
Seguiremos, seguiremos 
Seguiremos Jesus Cristo 
 Seguiremos, seguiremos 

Seguiremos Jesus Cristo 
Acreditamos, acreditamos 
Acreditamos em Jesus 
 Acreditamos, acreditamos 

Acreditamos em Jesus 
Falaremos, falaremos 
Falaremos de Jesus 
 Falaremos, falaremos 

Falaremos de Jesus 
 
29 
A ALEGRIA ESTÁ NO CORAÇÃO 
De quem já conhece a Jesus 
(Eu já conheço!) 
A verdadeira paz só tem aquele que 
já conhece a Jesus. 
 [O sentimento mais precioso, 
 Que vem do nosso Senhor; 
 É o amor, que só tem 
 Quem já conhece a Jesus. 
 Aleluia, amém! {Aleluia (4x)} 
 (Bis)] 

Posso pisar numa tropa e saltar as 
muralhas; aleluia, oh! Aleluia! (Bis) 

Cristo é a rocha da minha 
salvação, 
Com Ele não há mais 
condenação, 

Posso pisar numa tropa e saltar as 
muralhas; aleluia, oh! Aleluia! 
 {Aleluia (4x)} (Bis) 
O sentimento mais precioso, 
Que vem do nosso Senhor; 
É o amor, que só tem 
Quem já conhece a Jesus. 
Aleluia, amém! 
 
 
30  
DEUS É TÃO BOM, aleluia (Bis), 
Deus é tão bom, é tão bom pra mim. 
Cristo é real, aleluia (Bis), 
Cristo é real, é tão bom pra mim. 
Ele voltará, aleluia (Bis), 
Ele voltará, voltará pra mim. 
Deus é tão bom, aleluia, Cristo é 
real, Ele voltará, voltará pra mim.  
 
31 
SE AMAS A CRISTO (eco) 
Bata palmas (eco)  
 La, lalalala, lalalala, 
 Lalala, lalala, lalalala 
Sigo a Jesus, sim! 
Se amas a Cristo (eco) 
Bate o pé (eco )  
 La, lalalala, lalalala, 
 Lalala, lalala, lalalala 
Sigo a Jesus, sim! 
Se amas a Cristo (eco) 
Dê pulinhos (eco)  
 La, lalalala, lalalala, 
 Lalala, lalala, lalalala 
Sigo a Jesus, sim! 
Se amas a Cristo (eco) 
Faça todos (eco)  
 La, lalalala, lalalala, 
 Lalala, lalala, lalalala 
Sigo a Jesus, sim! 
 
 
 



32 
1, 2, 3 - 4, 5, 6 
Foi nesses 6 dias/que Deus o 
mundo fez! (2x) 
 
No 1º dia / Deus criou a luz  
Criou noite e dia/ pra nossa alegria! 
 
No 2º dia/Fez o céu e o mar, 
Rios e lagoas/águas pra nadar! 
 
No 3º dia/criou os vegetais,  
Plantas, árvores, flores/grama e 
tudo mais! 
 
Veio o 4º dia/ o céu Ele enfeitou, 
De noite lua e estrelas/ de dia o sol 
raiou! 
 
5º dia, então/ fez as aves no céu,  
Peixes no oceano/ tudo ele proveu! 
 
No 6º dia encheu/ a terra de animais 
E criou o homem/ tudo era demais! 
 
Finalmente, Deus/ olhando o que 
criou / Viu que tudo era bom/ e 
assim descansou! 
 
33 
SE EU FOSSE UM ELEFANTE  
Com a minha tromba 
Louvaria ao Senhor! 
Se eu fosse um grande urso polar 
Com a minha barriga 
Eu iria louvar! 
Se eu fosse um peixinho 
Lá no fundo do mar 
Louvaria o Senhor, sem parar de 
nadar!  
Mas nem elefante, nem urso, nem 
peixinho eu sou… 
Eu sou o que sou,  
Tenho um coração, um grande 
sorriso 
E essa linda canção 
Se Deus me fez assim 
Assim vou louvar! 
 
 

34 
DEUS TEM O MUNDO INTEIRO 
em Suas mãos (3x) 
Deus tem o mundo em Suas mãos. 
Deus tem o vento e a chuva em 
Suas mãos (3x) 
Deus tem o mundo em Suas mãos. 
Deus tem o pecador em Suas mãos 
(as criancinhas, os amiguinhos) 
 
35 
JESUS AMA AS CRIANCINHAS 
Deste mundo ao derredor  
Quer chinesas, quer hindus, 
esquimós ou índios nus 
Jesus ama as criancinhas com amor  
 
(brasileiras, americanas, japonesas 
ou africanas / gregas e australianas, 
russas ou mexicanas / peruanas 
italianas, norueguesas ou coreanas)  
 
36 
MEU BARCO É PEQUENO 
E grande é o mar  
Jesus segura minha mão 
Ele é meu Piloto e tudo vai bem 
Na viagem pra Jerusalém, AMÉM! 
 
37 
OH, EU AMO A CRISTO,  
Oh, eu amo a Cristo, oh, eu amo a 
Cristo, porque Ele morreu por mim! 
Aleluia! 
As meninas amam a Cristo? 
(meninas respondem) Sim, amam a 
Cristo! Por que amam a Cristo? 
(meninas respondem) Porque Ele 
morreu por mim, aleluia! 
As meninos amam a Cristo? 
(meninos respondem) Sim, amam a 
Cristo! Por que amam a Cristo? 
(meninos respondem) Porque Ele 
morreu por mim, aleluia! 
 
 
 
 
 
 



38 
CANTE, AMÉM, AMÉM 
Alegre-se, Amém, Amém 
Glória a Deus, Amém, Amém! (Bis) 
Quando o Senhor voltar outra vez, 
que o povo cante Amém, Amém! 
(2x) 
Cante, Amém, Amém,cante Amém, 
Amém; 
Que o povo cante Amém, Amém 
(2x) 
 
39 
A, LA-LA-LA, LA-LA-LA, LE-LÚ-
IA, 
A, la-la-la, la-le-lú-ia, 
A, la-la-la, la-la-la, le-lú-ia, 
A, la-la-la, la-le, a-le-lú-ia. 
 
Aperte a mão de seu amigo,  
Aperte a mão e cante assim, 
Aperte a mão de seu amigo, 
Aperte a mão e cante, cante assim 
 
A-la-la-la-la-la-la-le-lu-ia… 
 
Dê um abraço no seu amigo… 
 
40 
QUANDO ESTOU COM O POVO 
DE DEUS, eu sinto a maior alegria. 
Quando estou com o povo de Deus, 
eu sinto a real harmonia. 
Que prazer ver o povo de Deus 
louvando, ver também a todos 
amando. Quando estou com o povo 
de Deus, eu sinto a - maior (Bis) das 
alegrias. 
 
41 
ESTOU EMBRULHADO, ligado, 
amarrado em Cristo 
Estou embrulhado, ligado, amarrado 
em Deus. (2x) 
 
 
 
 
 
 

42 
CRISTO É REI (eco) 
Eu O louvo (eco) - 2x 
 Como um trovão (eco) 
 Todos proclamarão (eco) 

Que Cristo é Rei, ô ô ô ô 
Cristo é Rei  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


