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Quando veio o Grande Avivamento, em 1º de 
janeiro de 1739, mais de sessenta pessoas estavam 
presentes quando John Wesley e outros receberam 
o poder do Espírito Santo. Uma alegria indescritível 
os encheu. Ficaram prostrados no chão numa 
atitude de profundo deslumbramento e adoração. 
Deus deu a esses homens forte convicção de que 
estava prestes a fazer algo grande e maravilhoso na 
Inglaterra. Estavam certos de terem iniciado um ano 
glorioso da graça e do poder de Deus. Deus não os 
decepcionou. O raiar do novo ano marcou o início 
do Grande Avivamento. Wesley e os outros foram 
imediatamente cheios do Espírito, sendo visíveis 
novo poder e frutificação. Depois de três meses, 
Wesley estava pregando a milhares. Impôs-se e a 
unção do Espírito repousavam sobre ele de modo 
novo. Para a surpresa de Wesley, ele começou a ver 
o Espírito Santo convencendo poderosamente as 
pessoas do pecado enquanto ele pregava. Pessoas 
bem vestidas e maduras de repente clamavam 
como se estivessem às portas da agonia da morte. 
Homens e mulheres, de dentro e fora dos prédios 
da igreja, tremiam e iam ao chão. Quando John 



Wesley parava e orava por eles, logo encontravam 
paz e alegria em Cristo. 
 
Um quacre (membro de uma seita inglesa que 
rejeitava os sacramentos e os representantes da 
igreja), grandemente descontente com os gemidos 
e choro do povo convencido de seus pecados, de 
repente foi jogado ao chão em profunda agonia por 
causa de seu próprio pecado. Depois que Wesley 
orou por ele, o quacre exclamou: “Agora eu sei que 
és profeta do Senhor!”. 
Wesley não estimulava reações emotivas e 
reconhecia que podia haver fingimentos. Ele mesmo 
sempre falava com voz calma e não emotiva. Mas 
reconhecia também o poder de Deus que operava, 
convencendo e transformando, uma após outra, as 
pessoas. 
 
- Nem todo choro, nem todo riso, é em si, evidência 
do mover do Espírito. Mas é fato que, quando ele 
se move, gera uma profunda convicção de nosso 
estado pecaminoso e da necessidade de Sua 
misericórdia e graça e, com isso, as mais diversas 
reações. No entanto, num avivamento sempre há 
genuínas conversões e transformação em larga 
escala. 
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