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Tekst polski

Senhor, aviva a tua obra
Senhor, aviva a tua igreja
Senhor, eu quero ver
Eu quero ver o teu avivamento!
Senhor, aviva a tua obra
Senhor, aviva a tua igreja
Senhor, eu quero ver
Eu quero ver!

Quero ver o teu avivamento aqui, senhor
Salvação de almas, curas sobrenaturais
Derramar da tua glória aqui neste lugar

Eu quero ver o surdo ouvir
Eu quero ver o cego ver
Eu quero ver o coxo andar
Eu quero ver almas sedentas de joelhos ao rei se 
entregar
Eu quero ver o verdadeiro avivamento
Eu quero ver o excelente avivamento
Eu quero ver o verdadeiro avivamento
É aquele que faz o pecador se arrepender

Eu quero ver batismo com o teu santo espírito
Eu quero ver crentes envolvidos pelo teu poder
Como era na igreja primitiva
Sei que hoje o teu milagre vai acontecer

Por isso peço, meu senhor: vem e aviva!
Por isso peço, meu senhor: vem e aviva!
Por isso peço, meu senhor: vem e aviva!
Tua obra!

Panie, ożyw Twoje dzieło
Panie, ożyw Twój kościół
Panie, chce oglądać
Chce widzieć twoje przebudzenie
Panie, ożyw Twoje dzieło
Panie, ożyw Twój kościół
Panie, chce oglądać
Chce [to] oglądać!

Chce oglądać Twoje przebudzenie, Panie
Zbawienie dusz, ponad-naturalne uzdrowienia
Wylewanie chwały [Twojej] na tym miejscu

Chce oglądać, jak głosi słyszą
Chce oglądać, jak ślepi widza
Chce oglądać, jak kulawi chodzą
Chce oglądać, jak spragnione kolana dusz 
poddają się Królowi
Chce oglądać, prawdziwe przebudzenie
Chce oglądać, wielkie przebudzenie
Chce oglądać, prawdziwe przebudzenie
Bóg daje pokutę grzesznikowi

Chce oglądać, Twój  chrzest Duchem Świętym
Chce oglądać, jak wierzący są dotykani mocą
Dokładnie jak miało to miejsce w pierwszym 
kościele. Wiem, ze dziś uczynisz cuda.

Wiec proszę, a mój Pan przychodzi o ożywia!
Wiec proszę, a mój Pan przychodzi o ożywia!
Wiec proszę, a mój Pan przychodzi o ożywia!
Jego dzieło!


