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Abel Clary foi um dos parceiros de oração de Fin-
ney. Clary era licenciado para pregar, mas sentia tão 
forte impulso para orar pelas almas que raramente 
conseguia pregar. 
 
Quando Finney chegou a Rochester, Abel Clary veio 
sem avisá-lo. Não participou de um culto sequer, 
mas permaneceu na casa de um cristão, orando pe-
la cidade e pelo avivamento. Clary era um homem 
quieto, mas frequentemente sentia um impulso tão 
forte para orar que não conseguia ficar em pé. Luta-
va de joelhos em oração. Prostrava-se no chão, im-
plorando pela salvação das almas. 
 
Deus colocou um “peso de oração” semelhante so-
bre outros muitos homens e mulheres. Por dez anos 
durante o avivamento no centro do estado de Nova 
Iorque, um diácono de nome Billious Pond carregou 
um tremendo fardo de oração, sendo recebido por 
evangelistas, pastores e igrejas para orar por eles. 
Com a idade de 55 anos, Pond foi ordenado e por 
mais 40 anos continuou a pregar o evangelho. Da-
niel Nash, ministro piedoso, procurou Finney em di-
versos de seus campos de trabalho e orava por ele 
com poder. Às vezes Clary e Nash ficavam juntos, 
passando horas e horas em oração. 



 
Na região de Rochester havia muitos casos de pes-
soas agonizando em oração intercessora pelo poder 
de Deus na salvação do povo. O promotor público 
de Rochester converteu-se nesse avivamento. Diz-se 
que, nessa cidade de rápido crescimento, a popula-
ção triplicou após o avivamento, mas o índice de 
criminalidade diminuiu para 1/3 do que era anteri-
ormente. 
 
Os teatros eram considerados antros do mal, e o 
teatro de Rochester fechou. Passaram-se 7 anos até 
que outro surgisse e mais de 25 anos até que um 
teatro se estabelecesse permanentemente. Nash foi 
fundamental para o avivamento que se seguiu no 
ministério de Finney. 
 
 
- Podemos olhar para a vida desses guerreiros de o-
ração e ter o exemplo do quanto a oração é impor-
tante para que o Reino de Deus seja revelado. 
 
- A sua devoção e intercessão podem ser fatores pre-
cursores, catalisadores e sustentantes para um pode-
roso avivamento. Seus joelhos dobrados serão agen-
tes de despertamento espiritual sobre muitos ao seu 
redor.. 
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