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Way back in the beginning
Há muito, muito tempo, no princípio

Long before God gave the law
Muito antes de Deus ter dado a lei

He looked down on us from heaven - Sin was all He saw 

Ele olhou do céu para nós - Tudo o que Ele viu era 

pecado

Cause everyone was evil
Porque todos estavam corrompidos

The whole race had gone insane
A raça inteira havia-se enlouquecido

The Bible says it grieved Him
A Bíblia diz que isso o entristeceu
And His heart was filled with pain

E que seu coração se encheu de dor

Before Jesus raised up Lazarus
Antes de Jesus ressuscitar Lázaro

When all his friends were standin' 'round
Enquanto seus amigos estavam ao seu redor

Jesus hurt inside so badly, that the tears came rolling down
Jesus sentiu tanta dor interior, Que lágrimas corriam como um rio

Lookin' out over Jerusalem, Was just days before He died
Olhando de longe para Jerusalém, Poucos dias antes de sua 

morte The pain kept gettin' deeper, Until He broke right down 

and cried

A dor aumentava sem parar, Ao ponto de ele não aguentar mais e chorar

And sometimes I wonder
E às vezes eu paro e me pergunto

When I think of all the sin we choose
Quando penso de toda a maldade que escolhemos

He looks down on all this twisted world
Ele olha do céu e vê este mundo todo corrompido e torto

Does God still get the blues?
Será que Deus ainda fica agoniado?

Even when we break His heart Mesmo quando partimos o seu coração I
believe He keeps it to Himself Eu acredito que ele não revela o que
sente para nós He knows most of us are so full o' guilt Ele sabe que
quase todos estão tão sobrecarregados de culpa He won't add on

somethin' else Que não deseja colocar mais peso sobre nós

He just keeps on, keeps on givin' Ele simplesmente continua, continua
doando a nós All His blessings from above Todas as sua bênçãos

celestiais Waiting for the moment
Esperando pelo momento

We'll return some of His love
Em que devolveremos um pouco do Seu amor

And sometimes I wonder
E às vezes eu paro e me pergunto

(Ooh, sometimes I wonder)
Think of all the gifts we refuse

Pensando de todas as dádivas dele que recusamos
(Ooh, sometimes I wonder)

When He looks down on us from heaven
Quando ele olha para nós do céu

Does God still get the blues?



Será que Deus ainda fica agoniado?
(Does God still get the blues?)

Jesus gave His life, His word and His name
Jesus deu sua vida, sua palavra e seu nome

To me and you
Para você e para mim

Restin' in the Holy Spirit
Descansar no Espírito Santo

Is really all that we need to do
É realmente tudo o que precisamos fazer

But instead we prefer our traditions
Mas, em vez disso, preferimos nossas tradições

And we all tell Him that He lied
E todos nós dizemos a Ele que Ele mentiu

And we claim Him for our misery
E o acusamos por nossa miséria

Our blindness and our pride
Nossa cegueira e nosso orgulho

And sometimes I wonder
E às vezes eu paro e me pergunto

(Ooh, sometimes I wonder)
When I see, I see the God-less lives we choose

Quando vejo e percebo o tipo de vida sem Deus que escolhemos

Just how much we grieve the Spirit
O quanto entristecemos o Espírito

Does God still get the blues?
Será que Deus ainda fica agoniado?

(Does God still get the blues?)

And sometimes I wonder
E às vezes eu paro e me pergunto

(Ooh, don't ya wonder?) (Você também não se pergunta?)
When I see the lives of the abused
Quando vejo as vidas dos abusados

(Ooh, don't ya wonder?) (Você também não se pergunta?)
Just how much we grieved His Holy Spirit

O quanto temos entristecido o seu Espírito Santo
Does God still get the blues?

Será que Deus ainda fica agoniado?
(Does God still get the blues?)


