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Tytu :ł  A Gloria do Senhor/Chwa a Pa ska ł ń
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Vai acontecer algo diferente neste lugar
Sinto o mover do Espírito Santo sobre o ar
Vejo o milagre acontecendo
Muitos vão sair dizendo
Que o céu desceu na terra hoje aqui
A glória do Senhor se revelou
O inimigo não suportou
Ele teve que fugir

Se você nunca contemplou a glória de Deus 
descer Se prepare porque hoje você vai ver
O sobrenatural acontecer
Se você nunca contemplou a glória de Deus 
descer
Se prepare porque hoje você vai ver
O movimento com os teus olhos veja
Deus sacudindo a igreja

A glória do Senhor já inundou este lugar
Há um banquete pronto então comece adorar
A presença do Deus vivo já está entre nós
Sinta a sua glória, ouça a sua voz

A glória do Senhor já inundou este lugar
Há um banquete pronto então comece adorar
A presença do Deus vivo já está entre nós
Sinta a sua glória, ouça a sua voz
Como o som de muitas águas

Bradando forte, enchendo a casa
Estremecendo os alicerces
É sua glória se espalhando

Na tym miejscu zdarzy się coś zupełnie innego
Czuje poruszenie Ducha Bożego w powietrzu
Widzę, jak dzieje się cud
Wielu ludzi opuści to miejsce mówiąc:
Dzisiejszego dnia niebo zeszło na ziemie
Objawi się chwała Pana
Wróg nie  mógł jej znieść
Musiał uciekać

Jeśli nigdy nie widziałeś jak chwała Pana 
zstępuje. Przygotuj się, bo dziś ja zobaczysz.
Ponad-naturalne spotkanie
Jeśli nigdy nie widziałeś jak chwała Pana
Przygotuj się, bo dziś zobaczysz
Twoje oko ujrzy
Bóg wstrząsający kościół

Chwała Pana zalała to miejsce
Bankiet jest gotowy, zacznij więc chwalić
Obecność żywego Boga jest już pośród nas
Czuje Twoja chwale, posłuszny Jego głosowi

Chwała Pana zalała to miejsce
Bankiet jest gotowy, zacznij więc chwalić
Obecność żywego Boga jest już pośród nas
Czuje Twoja chwale, pos uszny Jego g osowił ł
Jak głos wielu wód.

Wołając głośno, napełniając ten dom
Trzęsąc posadami
To Jego chwała się rozprzestrzenia
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A shekinah, é fogo santo
É Deus tremendo que nunca muda
Receba agora, é glória pura
A voz de Deus está bradando:
Filho, hoje eu vou te envolver

Se envolva na minha glória
Se envolva na minha glória

Na minha glória
Na minha glória
Na minha glória
Se envolva na minha glória

Na minha glória
Na minha glória
Na minha glória
Se envolva na minha glória

A glória do Senhor já inundou este lugar
Há um banquete pronto então comece adorar
A presença do Deus vivo já está entre nós
Sinta a sua glória, ouça a sua voz

A glória do Senhor já inundou este lugar
Há um banquete pronto então comece adorar
A presença do Deus vivo já está entre nós
Sinta a sua glória, ouça a sua voz
Como o som de muitas águas

Szekina, święty ogień
To wspaniały Bóg, który nigdy się nie zmienia
Przyjmij dziś, to czysta chwała
Głos Boży się odzywa:
Synu, dziś cie napełnię [Duchem]

Wejdź/ otwórz się na Moja chwale
Wejdź/ otwórz się na Moja chwale

W Moja chwale
W Moja chwale
W Moja chwale
Wejdź/ otwórz się na Moja chwale

W Moja chwale
W Moja chwale
W Moja chwale
Wejdź/ otwórz się na Moja chwale

Chwała Pana zalała to miejsce
Bankiet jest gotowy, zacznij więc chwalić
Obecność żywego Boga jest już pośród nas
Czuje Twoja chwale, posłuszny Jego głosowi

Chwała Pana zalała to miejsce
Bankiet jest gotowy, zacznij więc chwalić
Obecność żywego Boga jest już pośród nas
Czuje Twoja chwale, pos uszny Jego g osowił ł
Jak g os wielu wód.ł


