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LLOOUUVVOORREESS  



Servir a Deus é muito bomServir a Deus é muito bomServir a Deus é muito bomServir a Deus é muito bom    
( Os melhores da Turminha Volume 4 ) 

 

É bom mais gostoso que bombom 
Servir a Deus é muito bom (4X) 

 
Tenho prazer a servir ao meu Senhor 

E não há nada que me dê tanto prazer assim 
Quero fazer Sua vontade aonde eu for 
Tão doce e gostoso é falar do seu amor 

 
Refrão 

Nem bolo, pipoca, hambúrguer e guaraná 
Nem torta, sorvete pois nada é tão gostoso assim 

É bom mais gostoso que bombom 
Servir a Deus é muito bom (4X) 

 
Se o pecado vem bater na minha porta 

Rejeito não quero eu vou mandar embora 
Meu coração já tem um dono e é Jesus 
E só a ele entrego minha adoração 

 
(Refrão) 

 
Eu nunca vou deixar a minha fé 

Nada neste mundo vai me separar de Deus 
Não vou cair no erro da paixão 

Só Jesus merece a minha adoração 
 

 
 

    

Quem quiser ser felizQuem quiser ser felizQuem quiser ser felizQuem quiser ser feliz    
( Os melhores da Turminha Volume 3 ) 

 
Quem quiser se feliz diga amém 
Quem é Deus, que dê um pulo 

E os libertos gritem bem alto sim! 
E assim nós a Deus glorificamos 

 

Refrão 
HAHA, é bom ser de Jesus, ser luz e viver sem lamentar 

A nossa sorte foi selada na cruz 
Creia que essa tristeza passará 
HAHA, é bom a Deus louvar 

E viver sem nenhuma repreensão 
Sendo alegres nada nos derrotará 
Pois fazemos parte da salvação 

 
Venha com a gente só tem alegria 
Aqui você nunca vai se entristecer 
Sim saia da noite e venha para o dia 
Jesus fez tudo por mim e por você 

 

(Refrão) 
 

Ficar distante não é e nunca foi bom 
Ora, fora de Deus o mal pegará 
Por que deixar de se juntar a nós 
E dos seus problemas se livrar? 

 

(Refrão) 
 

Venha, é grátis, nada se tem que pagar 
As suas dores todas foram carregadas 

E Deus o escolheu pra participar 
Dessa festa que no céu foi preparada 

 

(Refrão) 2X 
 
 
 
 
 



Louvar é bom demaisLouvar é bom demaisLouvar é bom demaisLouvar é bom demais    
( Aline Barros e Cia ) 

 

Deus fez o meu corpo com toda a perfeição 
Cabeça, tronco e membros pra sua adoração 
Com todo o meu corpo, eu vou louvar a Deus 

Com meus olhos, coração, com minha voz eu vou 
louvar 

 
Louvar é bom demais! 
Cantar louvores a Jesus 
Louvar é bom demais! 

Eu sempre quero andar na luz 
 

Deus fez o meu corpo com toda a perfeição 
Cabeça, tronco e membros pra sua adoração 
Com todo o meu corpo, eu vou louvar a Deus 

Com meus olhos, coração, com minha voz eu vou 
louvar 

 
Louvor é bom demais! 
Cantar louvores a Jesus 
Louvar é bom demais! 

Eu sempre quero andar na luz 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dança do QuaquitoDança do QuaquitoDança do QuaquitoDança do Quaquito    
( Aline Barros e Cia Volume 2 ) 

 

Ele é artista aaa aaa 
Louva ao Criador ôôô ôôô 
Ele está bombando ôôô ôôô 

Toca até tambor 
 

Um pato falante êêê êêê 
Saindo do ovinho ôôô ôôô 
Desengonçadinho ôôô ôôô 

Pra Pular, Pra Correr 
Pronto Para Dançar 

 
Essa é a Dança do Quaquito 

Vem com esse andar de bambolê 
Eu na cintura ele no bico 
Quê Quê Rê Rê Quê Quê 

Essa e a Dança do Quaquito 
Ele inventou o Padedê 

Cisca de ladinho batendo as asas 
Quê Quê Rê Rê Quê Quê 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pula PulaPula PulaPula PulaPula Pula    
( Aline Barros e Cia ) 

 

Hoje é dia de brincar, pular, dançar e cantar 
Vai ter festa no parquinho, com pipoca e guaraná 

Pode aparecer, a festa já vai começar 
Vem brincar de pula-pula com a nossa turma 

 
Pula, pula, pula... Vem pra nossa turma 
Pula, pula, pula... Com Jesus é mais legal 
Pula, pula, pula... Vem brincar de Pula 
Pula, pula, pula... Vem pra nossa turma 

 
Na, na, na, na, na... 

 
De cabeça para baixo na montanha-russa 

Dá um frio na barriga 
Curto a cada instante 
Gira-gira sem parar 

Com Deus eu sou gigante 
Vem brincar de pula-pula 

Com a nossa turma 
 

 

 

 

    

    

    

    

Eu li na BíbliaEu li na BíbliaEu li na BíbliaEu li na Bíblia    
( Aline Barros e Cia Volume 3 ) 

 
Eu li na bíblia e vou contar pra você 
Que com Jesus, você pode vencer 
Você fica valente, fica obediente 
Se vem o mal, você vence porque: 

 
Não tem medo de cara feia não, 
Deus te dá forças pra matar leão 

Se Davi venceu até gigante 
Mesmo pequenininho você pode ser 

 
Forte, corajoso como sansão 
 Amigo de Deus como Abraão 

Muito inteligente como Salomão 
Você pode ser o que quiser 

Use a sua fé (2x) 
 

Lute, lute, lute como Davi lutou 
Dance, dance, dance como Miriã dançou 

Grite, grite, grite como Josué gritou 
E derrube as muralhas na força do senhor 2x 


