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George Whitefield pregou a multidões em quase 
todo lugar que ia. Tinha apenas 22 anos, mas seu 
nome se tornou conhecido por toda a Inglaterra. Era 
homem de oração, compaixão e verdadeira 
humildade. Fora chamado de “o Despertador” e “o 
que trouxe o fogo”. O Deus que respondera com 
fogo nos dias de Elias estava operando através de 
Whitefield.  
Devido a grande quantidade de ouvintes, chegava 
pregar quatro vezes no mesmo dia, começando às 6 
horas da manhã.  
Multidões e comoviam. As igrejas ficavam 
abarrotadas. 
 
Whitefield embarcou para América e durante a 
viagem, no navio, pregava e ensinava a Bíblia. Dois 
navios menores que o acompanhavam 
posicionavam-se um de cada lado para que todos 
pudessem ouví-lo.  
Chegando a Georgia, Whitefield logo começou o 
trabalho do Senhor mas, poucos meses depois, 
voltou para a Inglaterra a fim de levantar fundos 
para construir um orfanato na América. Quando 



retornou foi para Kingswood, um pequeno distrito 
onde moravam os mineradores de carvão. Lá, 
pregava ao ar livre. Os mineiros não se misturavam 
com nenhuma outra classe de trabalhadores, tinham 
pouca higiene, moravam em lugares sujos e eram 
conhecidos por serem completos pagãos e viverem 
como selvagens. Alguns sugeriram a Whitefield: 
“Por que ir à América pregar os índios? Vá a 
Kingswood pregar aos carvoeiros”.  
Lá, Whitefield pregou pela primeira vez para 200 
pessoas. Quando voltou novamente, seus ouvintes 
eram 5 mil e, logo, aumentaram para 20 mil 
pessoas. Por vezes, todos choravam e milhares 
foram tocados pelo Espírito Santo. Ele pregou em 
vários outros lugares, a desesperados e pecadores, 
dos mais pobres aos mais nobres, milhares se 
reuniam para ouví-lo. 
 
-Esse breve relato trata apenas do começo de algo 
que um homem em chamas por Deus pôde, pelo 
poder do Espírito, realizar. Que tal, 
semelhantemente a Whitefield, ser usado por Deus? 
 
-É tempo de nos colocarmos em chamas por Ele! 
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