
   50 dias por avivamento 

DEVOCIONAL 23 
 

O xerife de Utica, recém-convertido, era solteiro e 
morava num hotel. Começou a orar em favor do ge-
rente do hotel, que logo se converteu, junto com a 
maioria dos usuários do estabelecimento. Esse hotel 
passou a der um centro de influência santa na cida-
de. Muitos viajantes paravam ali e muitos que iam 
até o hotel para pernoite ou refeição se convertiam 
antes de deixar a cidade. Uma influência divina 
permeava a cidade durante o avivamento. 
 
Um comerciante de Lowville chegou de carruagem 
para realizar seus negócios ali, mas viu que a cidade 
estava “tomada de religião”. Sempre que tentava 
fazer alguma negociação, as pessoas testemunha-
vam a ele de Cristo. O comerciante ficou tão aborre-
cido que decidiu ir embora naquela mesma noite. 
Quando souberam, alguns recém-convertidos que 
estavam hospedados no hotel juntamente com o 
gerente o chamaram em particular e oraram com 
ele. Antes de sua diligência chegar, ele estava con-
vertido. Desistiu de prosseguir sua viagem, voltou 
para a casa e começou a  testemunhar. Ganhou sua 
família para o Senhor e passou a testemunhar com 
ousadia à cidade. O Espírito de Deus veio sobre 



Lowville e Deus causou um grande avivamento na-
quele lugar. 
 
Em Utica, por todos os cantos da cidade, só se fala-
va em oração e avivamento. Centenas de pessoas se 
converteram ao Senhor. Pessoas viajavam distâncias 
consideráveis para ver com os próprios olhos o que 
estava acontecendo, e muitas delas também se con-
verteram. 
 
 
- Veja que tremendo. O poder de Deus transformou 
uma cidade inteira a partir de um homem simples 
que assumiu um papel intercessor, orando a Deus 
com compaixão para que os perdidos fossem salvos. 
 
- Assim como Utica, nossa cidade pode (e cremos, 
vai) experimentar um poderoso avivamento. Nossos 
bairros ficarão cheios da manifestação do poder de 
Deus. Nossos familiares e amigos testemunharão Je-
sus Cristo pelas ruas. Em nossas células haverão con-
versões em massa. Pessoas virão de todos os lados 
para ver os atos poderosos que o Senhor fará em 
nosso meio. 
 
- Nós somos as pessoas simples que Deus escolheu 
para orar perseverantemente, até que o Fogo do Avi-
vamento incendeie este lugar! 
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