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Tytuł: Hino da Vitória /Hymn Zwyci stwa ę
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Tekst polski

Quem é o homem que teve o poder
De andar sobre o mar
Quem é ele que pode fazer o mar se calar
No momento em que a tempestade vier te afogar
Ele vem com toda autoridade e manda acalmar

Quem é homem que teve o poder de fazer Israel
Caminhar por entre as águas do Mar Vermelho
Fez caminho no meio do mar
Para o povo de Israel passar
Do outro lado com os pés enxutos
Puderam cantar o hino da vitória

Quando estiver frente ao mar
E não puder atravessar
Chame este homem com fé
Só ele abre o mar
Não tenha medo, irmão
Se atrás vem Faraó
Deus vai te atravessar
E você vai entoar o hino da vitória

Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar
Chame logo este Homem para te ajudar
É nas horas mais difíceis que ele mais te vê
Pode chamar este Homem que ele tem poder
Se passares pelo fogo, não vai te queimar
Se nas águas tu passares, não vão te afogar
Faça como Israel que o mar atravessou
E no nome do Senhor um hino de vitória
Do outro lado cantou

Kim jest Ten,który ma moc
 chodzenia po wodzie?
Kim jest Ten, który ma moc zamknąć morze,
Kiedy sztorm nadciąga by cie pochłonąć?
Przychodzi z autorytetem i mówi: zamilknij!

Kim jest Ten, który ma moc sprawić by Izrael
Przeszedł przez Morze Czerwone?
Otworzył im drogę przez morze
Aby lud Izraela mógł przejść.
Na druga stronę, z suchymi stopami
Aby mogli śpiewać hymn zwycięstwa

Kiedy stoisz w obliczu brzegu morza
i nie możesz przejść
Zawołaj na Niego z wiara
Tylko On może rozstąpić morze
Bracie, nie boj się
Jeśli Faraon zdecyduje się powrócić
Bóg cie przeprowadzi
A ty zaśpiewasz hymn zwycięstwa

Ilekroć przechodzisz [własne] Morze Czerwone
Natychmiast wzywaj Go by ci pomógł
To właśnie w najczarniejszej godzinie On więcej na 
ciebie patrzy,Wołaj na Niego, On ma moc
Jeśli idziesz przez ogień, on cie nie spali
Jeśli brodzisz przez wodę, nie utoniesz
Naśladuj Izraela przechodzącego przez morze
Imię Pana, hymn zwycięstwa
Śpiewany dookoła.


