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“Também lhes digo que se dois de vocês concorda-
rem na terra em qualquer assunto sobre o qual pe-
direm, isto lhes será feito por meu Pai que está nos 
céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu 
nome, ali eu estou no meio deles”. Mateus 18:19-
20 
 
Finney instava o povo a orar com sinceridade e ex-
pectativa pelo “imediato derramar do Espírito San-
to”. Disse-lhes que, caso se unissem em oração, ob-
teriam a resposta de Deus rapidamente. Varios ho-
mens concordaram em “provar” Deus dessa forma, 
e sua oração foi respondida assim rapidamente.  
Finney escreveu: “Na verdade, a cidade estava cheia 
de oração. Passando pelas ruas, ouvia-se a voz da 
oração, e, se dois ou três cristãos por acaso estives-
sem juntos, estariam orando. Sempre que havia um 
pecador não convertido, especialmente se tivesse 
manifestado qualquer oposição, encontraríamos 
dois ou três irmãos ou irmãs concordando em fazer 
disso um objeto especial de oração, e era notável 
quanto Deus respondia quase imediatamente”. 
 



Finney foi a Utica para assistir um funeral. Encontrou 
uma senhora piedosa que persistia em oração qua-
se sem cessar havia dois dias e duas noites. Mais 
tarde, Finney voltou ali para pregar e a palavra teve 
efeito quase imediato. O lugar ficou cheio da influ-
ência manifesta do Espírito Santo. A obra continuou 
e se espalhou poderosamente. 
 
 
- A oração do justo é poderosa em seus efeitos (Tg. 
5:16b), e há uma unção especial sobre a unidade. 
Quando a igreja se posiciona, unida em oração, as 
portas do inferno não prevalecem. 
 
- Para experimentarmos um poderoso e genuíno avi-
vamento, precisamos compreender e praticar essas 
verdades. Precisamos crer no poder de Deus e em 
Sua Palavra. Precisamos, orar, clamar, a sós, no lugar 
secreto, mas também unidos, uns com os outros, nas 
células, em nossas casas, nos cultos, e em todas e 
quaisquer oportunidades que tenhamos. 
 
-Que tal experimentar isso em sua vida? O Senhor 
nos chama a um posicionamento! 
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