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Um dos melhores amigos de Finney disse sobre ele: 
“A intensidade e constância de seu ardor 
surpreendiam. O fogo sagrado parecia jamais 
diminuir”. 
 
Até 1832, o movimento avivalista de Finney tinha 
acrescentado centenas de milhares de pessoas às 
igrejas. Preparou o caminho para outros intensos e 
poderosos avivamentos. Direta ou indiretamente, 
Finney levou a Cristo mais de 1 milhão de pessoas.. 
 
Desde sua conversão e sua plenitude do Espírito, 
Finney foi um homem inflamado por santa ousadia. 
Onde quer que Finney pregava, as pessoas eram 
rapidamente convencidas dos seus pecados, 
humilhavam-se arrependidas diante de Deus e 
recebiam a segurança da salvação. 
 
Seus avivamentos se espalharam de cidade em 
cidade e, aonde quer que fosse, nova vida espiritual 
acontecia sobre pessoas, igrejas ou comunidades. 
No início de sua caminhada com Deus, Finney 
aprendeu muitas lições sobre a oração que 
prevalece e o que são fardos de oração. 
 
Reuniu alguns jovem da cidade de Adams para uma 
reunião diária de oração. Começou a passar horas 



orando, muitas vezes indo para o bosque para estar 
a sós com Deus. Acrescentou o jejum ao seu 
regime. Propôs aos jovens que separassem três 
horas especias a cada dia - ao amanhecer, ao meio 
dia e ao fim da tarde. Deus derramou sobre eles um 
espírito de oração enquanto oravam com fidelidade. 
 
No segundo culto da noite dirigido por Finney em 
Evans Mills, o prédio ficou cheio. Sem apresentação 
ou cânticos, ele foi até o púlpito e citou Isaías 3:10-
11 (leia em sua Bíblia). As pessoas foram 
imediatamente convencidas pelo Espírito Santo. As 
reuniões continuaram nas escolas, nos prédios das 
igrejas e no bar de um convertido de renome. Os 
pecadores foram de tal modo convencidos que não 
conseguiam dormir.  
Finney dava grande ênfase a oração como 
condição indispensável para promover 
avivamento. 
 
- Para que tenhamos o fogo do Espírito incendiando 
nossa vida é imprescindível que tenhamos uma vida 
de oração prevalecente. As orações diárias de Finney 
regavam suas palavras e cooperavam para que o 
Espírito Santo operasse no coração de seus ouvintes. 
 
- Como está o seu TEMPO A SÓS COM DEUS? Para 
você, uma vida de oração é PRIORIDADE? 
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