
1 – ANDAI NA MINHA PRESENÇA. 
Coro: 

Andai na minha presença, 
Andai na minha presença       2x 
E vos guiarei. 
 
E vos levarei a um lugar  
Cheio de gozo e de paz. 
Fome e sede jamais tereis,  
Pois comereis do Pão da Vida. 
 
E o meu Espírito vos conduzirá  
À pátria celestial. 
Lutas e dores nunca mai tereis, 
Pois vivereis com o vosso Rei. 
 

2 – SOBRE AS ONDAS. 
Sobre as ondas poderei andar. 
Jesus está comigo,  
Nenhum mal me atingirá. 
Sopra o vento, deixa-o soprar 
Jesus acalma as ondas e 
E a paz volta a reinar. 
 
As ondas vão subindo,  
Formando um montão, 
Este mundo mau quer naufragar  
Meu coração. 
Mas não temo, olho para Jesus. 
Ao som da sua voz  
Até as trevas viram luz.        2x 
 
3 – AGUARDANDO A ORIENTAÇÃO  
      DO SALVADOR. 
Aguardando a orientação do Salvador, 
Com Jesus marchamos,  
Seguindo sem parar.  
A bandeira da vitória conosco está. 
Oh! Glória, Hosana ao Rei!  
Jesus vencendo vem!                               
 
Pela fé avistamos nosso lar, 
Ansiosos para o encontro com Jesus. 
Toda lágrima Ele enxugará. 
Oh! Glória, Hosana ao Rei! Jesus vencendo vem! 
 

Instrumento 

 
Com os anjos cantaremos lá no céu 
Louvores ao Cordeiro que venceu. 
A coroa Ele nos dará. 
Oh! Glória, glória, glória!  
Jesus vencendo vem! 
Oh! Glória, glória, glória!  
Jesus vencendo vem! 

4 – DIANTE DO TEU ALTAR.  
Diante do Teu altar, Senhor, 
Os meus joelhos vou dobrar 
E por Teu sangue vou clamar, 
Pedindo: Vem purificar 
O meu coração,                                  2x            
Que espera em Ti com gratidão! 
 
Eu clamo pela vida, 
A vida que há em Ti, Jesus!    2x 
Pelo poder do sangue 
Vertido na cruz! 
 

5 – QUERES SER FELIZ? 
Queres ser feliz, conhecer Jesus? 
Ele vai te dar alegria, vida e paz.        2x 
Eu já sou feliz, dei meu coração 
E Jesus em mim veio habitar. 
 
6 – NESTE DIA ESPECIAL. 
Neste dia especial,  
Vou lhe apresentar Jesus, 
Que dissipa todo o mal e faz 
Raiar em nós sua luz. 
 
Coro: 

Jesus é bom amigo,  
Abrigo no temporal, 
Que nos livra do perigo  
E por nós venceu o mal. 
 
Abra seu coração e  
Venha conhecer Jesus, 
Com amor e segurança à  
Vida eterna o conduz. 
 
Final: Sim, por nós venceu o mal. 
 
 

7 – UM DIA MORREU O MEU JESUS. 
Um dia morreu o meu Jesus  
Naquela cruz por mim, 
O sangue derramado limpou  
Os meus pecados. 
Eu vou cantar, porque Jesus está aqui. 
 
Coro: 

Agora meu Jesus vou adorar,  
Eu vou cantar. 
Eu vou louvar como Davi, 
Ao derrotar os que queriam o atingir. 
 
Jesus, eu quero minha vida te entregar 
E quero mais a tua obra realizar, 
Servi-lo sempre de todo o coração 
E sempre eu cantarei esta canção. 

8 – DÁ-ME UM CORAÇÃO CHEIO  
      DO TEU AMOR. 
Dá-me um coração  
Cheio do teu amor, 
Que sempre reconheça  
Tua bondade, ó meu Senhor. 
 
Um coração que estremeça ao  
Ouvir Tua voz assim 
E que nunca se esqueça o que  
Tu fazer por mim. 
 
Um coração obediente à tua revelação,      2x 
Puro e renovado pela tua salvação. 
 
Ó Senhor, Amém! 
 
9 – SOU FELIZ! 
Sou feliz!  
Tenho Jesus em meu coração.                           
Sou feliz!                                            2x 
Ando em Sua Luz,  
Não estarei na escuridão. 
 

10 – DEITADA NA RELVA UMA  
       FELIZ OVELHA. 
 
Deitada na relva uma feliz ovelha  
Junto ao pastor está a descansar, 
Nas águas tranqüilas sacia sua sede, 
Da relva bem verde pode se alimentar. 
 
Coro: 

Ovelha, jamais deixe este aprisco. 
Tens o bom pastor para de ti cuidar. 
No mundo lá fora há tristeza e guerra, 
Jesus é a alegria, verdade e paz. 
 
E quando as trevas caem sobre o mundo, 
O tentador vem disposto a tragar. 
Jesus em seus braços, ovelha, te acolhe, 
Para que tu possas a vida herdar. 
 
 
11 – ÂNCORA SEGURA. 
Uma âncora segura tenho no Senhor, 
Quem nele confiou jamais perdido se achou. 
Eu confio no Senhor, seguro Nele estou, 
Sei de fatos grandiosos, respostas do Senhor: 
Elias pediu a Deus, fogo do céu desceu, 
Consumindo o holocausto, o povo se alegrou:  
Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! 
 
Pedro subiu ao templo, viu um coxo a esmolar. 
Melhor que prata e ouro é o nome de Jesus. 

Graça se derramou, o coxo se levantou. 
O povo se alegrou: Só o Senhor é Deus! 
 
Paulo viu a tormenta   
Destruir a nau sem rumo. 
Todos desanimados, Paulo anunciou: 
O anjo de Deus falou: ninguém se perderá. 
Todos chegaram vivos. Só o Senhor é Deus! 
 
 
12 – SOU SERVO DO SENHOR. 
Sou servo do Senhor,  
Servi-lo é meu prazer, 
Pois salvo em Sua graça 
Por Seu Filho Jesus, tornou-me livre. 
Em Jesus posso ir direto ao Pai, 
Com ousadia entrar no  
Santo dos Santos                                     2x 
Como rei e sacerdote o 
Senhor me colocou. 
Posso governar, posso ministrar, 
Ao Senhor sempre adorar,  
Em espírito e verdade 
Hoje e eternamente. → 2x no final 
 
 

13 – JESUS, O MELHOR AMIGO. 
Jesus, o melhor amigo, 
Que sempre está presente. 
Nele há poder para mudar o crente. 
 
Coro: (2x) 
Mesmo em lutas e aflições 
Ele responde às nossas orações. 
 
Jesus tem poder.  
Mesmo em guerras e batalhas 
Você vai vencer, 
Porque Jesus não falha. 
Se você quiser uma bênção, 
Basta somente crer. 
É só pedir a ele, 
Que você vai receber.  
 

 


