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Outro notável avivalista foi Charles G. Finney. Um 
dos narradores de biografias cristãs chamou as 
memórias de Charles Finney de “talvez o mais 
surpreendente relato das manifestações de poder 
do Espírito Santo desde os dias apostólicos [...] 
relatos de derramamentos espirituais que nos 
lembram o dia de Pentecostes”. 
 
Finney nasceu em 1792 e praticamente não ouviu a 
pregação do evangelho em seus primeiros anos. 
Aos 26 anos de idade, tornou-se sócio de um 
escritório de advocacia na pequena cidade de 
Adams, no estado de Nova Iorque. Ali tinha 
oportunidade de frequentar os cultos e reuniões de 
oração. Constantemente analisava as orações dos 
cristãos e observava que estas não estavam sendo 
respondidas. Os membros da igreja, perguntando a 
Finney se gostaria de receber oração, foram 
confrontados duramente por ele pois havia notado 
que oravam pedindo avivamento da religião e a 
descida do Espírito Santo mas continuavam se 
queixando de sua escassez. Oravam para que o 
diabo deixasse a cidade, mas continuavam 
reclamando sem cessar. 



 
Um dia, enquanto orava a sós num bosque fora da 
cidade, Finney experimentou uma poderosa 
conversão. Naquela noite, teve uma visão de estar 
caído, chorando aos pés de Jesus. “Recebi poderoso 
batismo no Espírito Santo [...] sem que tivesse 
sequer em mente que existisse tal coisa [...] o 
Espírito Santo desceu sobre mim atravessando meu 
corpo e minha alma”. No dia seguinte, Finney 
começou a testemunhar para as pessoas. Naquela 
noite, sem nenhum anúncio, pessoas de todo o 
vilarejo foram ao lugar onde as reuniões de oração 
aconteciam. A notícia da conversão de Finney se 
espalhou por toda a vila. Então ele mesmo resolveu 
ir até lá. Com a casa cheia e ninguém se 
pronunciando, Finney se levantou e começou a 
falar. Deu novamente seu testemunho e as pessoas 
foram tocadas pelo Espírito Santo. Dali em diante, 
dirigiu uma reunião de oração a cada noite. 
Começaram os fogos de avivamento, que se 
espalharam por todas as classes de pessoas e se 
estenderam em todas as direções daquele vilarejo. 
 
-O Pentecostes sobre a vida de Finney deu início a 
um ministério que espalhou avivamento e marcou a 
história. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. 
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