
Terms and Conditions – Digital Sheet Music 
 
 
Thank you for purchasing digital sheet music from Hillsong Music. 
Your purchase grants you the following rights: 
 
 

1. Make one copy of the sheet music solely for back-up purposes. 
2. Print ONE copy of the sheet music for your personal purposes 

(performances, worship services, personal study, musical teaching, etc). 
 
 
However the following rights have NOT been granted to you: 
 

1. Reproduce copies of the sheet music in whole or in part. 
2. To translate, enhance, modify, alter or adapt the sheet music or any part of it 

for any purpose. 
3. Cause or permit any third party to translate, enhance, modify, alter or adapt 

the sheet music or any part of it for any purpose. 
4. Sub-license, lease, lend, sell, rent, distribute or grant others any rights, or 

provide copies of the sheet music to others. 
 
 
Reproductions of the sheet music can be made for the purpose of church worship 
only with an existing Music Reproduction Licence from CCLI. For further information 
contact CCLI at http://www.ccli.com 
 
For further information about copyright or other use of this music, please contact 
Hillsong Music Publishing at publishing@hillsong.com 
 
By printing the following document I hereby acknowledge that I have read and I 
accept the Terms and Conditions outlined above. 



 

 

 

 

 

EU TAMBÉM (100 BILHÕES X) 
Versão Oficial Autorizada para o Português – Brasil 
[SO WILL I (100 BILLION X)] 

 

Letra e música por: 
Benjamin Hastings, Joel Houston & Michael Fatkin 

Versão por: 
Equipe de Traduções da Hillsong 

 
 
VERSO 1: 
Desde o princípio 
O Deus criador 
Bem antes do tempo existir 
Em meio as trevas 
Sua voz se escutou 
No caos a luz fez surgir 
 
CORO 1: 
E ao Teu falar 
A cem bilhões de estrelas brilho dás 
Planetas nascem com o Teu soprar  
Se as galáxias Te adoram, eu também 
Posso ver Teu coração na criação 
Cada estrela um sinal do Teu perdão 
Se a natureza louva, eu  também 
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VERSO 2: 
Deus de promessas 
És sempre fiel 
Nao abres a boca em vão 
E quando Tu falas 
A vida e a ciência 
O som de Tua voz  seguirão 
 
CORO 2: 
E ao Teu falar 
A cem bilhões de seres vida dás 
Se formam ao fluir do Teu soprar 
Se revelam Tua glória, eu também 
Vejo Teu amor em todo o Teu  falar 
Cada céu pintado um quadro a se criar 
Se a criação Te segue, eu  também 
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PONTE: 
Se as estrelas Te adoram, eu  também 
Se as montanhas se ajoelham, eu também 
Se os mares louvam alto, eu  também 
E se tudo existe pra Te exaltar, eu também 
Se o vento Te obedece, eu  também 
Se as rochas a Ti clamam, eu também 
E se todo esse louvor não Te  bastar 
Cem bilhões de vezes mais eu vou  cantar 
 
VERSO 3: 
O  Deus  que  salva 
Em meio a minha dor 
Vieste pra me resgatar 
Ali no calvário 
Em escuridão 
Morreste pra vida nos dar 
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CORO 3: 
E ao Teu falar 
Bilhões de falhas deixam de existir 
Onde deste Tua vida eu  revivi 
Se da morte levantaste, eu também 
Vejo Teu amor em toda a criação   
Cada parte desenhada por Tuas mãos 
Se escolheste render tudo, eu também 
Vejo oito bilhões de formas de amar 
Cada filho que morreste pra  salvar 
Se por eles deste a vida, eu  também 
 
TAG: 
Tu farias cem bilhões de vezes mais 
Tua graça não se pode  comparar 
És aquele que não deixa um só pra  trás 


