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Tytu :ł  500º/ Pi set stopni Celsjusza ęć

Tekst portugalski/ brazylijskiTekst portugalski/ brazylijski Tekst polski

Uma chuva diferente agora está se formando no 
céu
Temporal de benção e poder
Um calor tão glorioso invade toda igreja
500º de puro fogo santo e poder

Pra fazer enfermidade desaparecer
Pra fazer o inimigo fugir de você
Uma nuvem de vitória está sobre a igreja
A previsão de Deus diz que vai chover

Vai chover línguas estranhas por todos os lados
E desse temporal quero sair molhado
Molhado e revestido por esse poder
Agora o impossível vai acontecer

É a promessa de Deus, o fogo vai descer, por esse
poder !

Já começa acontecer, debaixo dessa chuva posso 
contemplar
Aleluia daqui, Gloria e aleluia de lá
Inundando os irmãos com a benção nas mãos
Vejo milhares de anjos vindo num imenso trovão
Desse lado tem poder, desse lado tem vitória
Aqui na frente tem irmãos
Sendo batizados, dando glória
Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não 
resiste e sai
Pelo Santo nome de Jesus

Na niebie zbiera się na zupełnie inny deszcz
Czas błogosławieństwa i mocy
Chwalebne ciepło nasyca teraz cały kościół
500 stopni czystego świętego ognia i mocy

On sprawia, ze choroby znikają
On odpędza wroga z dala od ciebie
Obłok zwycięstwa unosi się nad kościołem
Boza prognoza pogody wskazuje na deszcz

To wszechobecny deszcz języków
Tym razem chce wyjść mokry
Mokry i przyobleczony w Jego moc
Teraz jest czas na niemożliwe rzeczy

Oto Boza obietnica, Boży ognień zstępuje dzięki 
tej mocy!

Właśnie się dzieje, pod spadającym deszczem mogę 
oglądać
Oto Hallelu Jah, a stamtąd Chwała i Hallelu Jah
Zatapiając braci błogosławieństwem pod ręka
Widze tysiące aniołów schodzących wraz z wielkim 
grzmotem
Po tej stronie jest moc, po tej stronie jest zwycięstwo
Tu z przodu są bliźniacy
Zostają ochrzczeni, oddając chwale
Tam gdzie ognień spada, żadna choroba nie może się 
ostać
Przez święte imię Jezus
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Uma chuva diferente agora está inundando esta 
igreja
Temporal de benção e poder
Um calor tão glorioso está queimando o pecado 
destruindo
Tudo que aflige você
500º de puro fogo santo e poder

E já fez enfermidade desaparecer
E já fez o inimigo fugir de você
Uma nuvem de vitória continua na igreja
A previsão nos diz que ainda vai chover

Na niebie zbiera się na zupełnie inny deszcz
Czas błogosławieństwa i mocy
Chwalebne ciepło nasyca teraz cały kościół
500 stopni czystego świętego ognia i mocy

Już choroba zniknęła
Już wróg jest przepędzony
Obłok zwycięstwa pozostaje w kościele
Prognoza pogody wskazuje nam, ze będzie wciąż 
padać


