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No outono de 1855, mais uma vez havia guerreiros 
de oração em Rochester intercedendo por aviva-
mento. Vários juízes do Tribunal de Apelações pedi-
ram que Finney fosse até lá e fizesse uma série es-
pecial de palestras para advogados sobre "O gover-
no moral de Deus". Finney começou a série em 2 
Coríntios 4:2 (leia). Como nos outros avivamentos 
de Rochester, o Espírito movia-se de classes mais 
altas da sociedade e se espalhava pela população 
em geral. Muitas vezes comerciantes designavam 
metade de seus funcionários para assistir aos cultos 
em um dia e a outra metade no dia seguinte. Avi-
vamento tornou-se assunto das conversas nos ban-
cos, nas lojas, nos transportes públicos e ao longo 
das ruas. Em cada uma das reuniões de avivamento 
anteriores realizadas por Finney em Rochester, Deus 
havia trazido grande número de conversões, mas 
dessa vez havia um número ainda maior. Foi desig-
nado um dia especial de jejum e oração em favor 
das faculdades. A maioria dos estudantes - 85% - 
converteu-se. O avivamento se espalhou de forma 



marcante para todas as vilas e cidades vizinhas. Re-
pórteres de jornais assistiam a todos os cultos e pu-
blicavam detalhadamente as mensagens e sermões 
nos jornais. Pessoas vinham de outras cidades para 
assistir aos cultos. Reuniões de oração durante as 
manhãs começaram e continuaram por vários anos. 
Os jornais relatavam essas notícias e foram influen-
tes na preparação do caminho para o avivamento 
de 1858 do Movimento de Oração Conjunta. Essas 
reuniões surgiram espontaneamente na cidade de 
Nova Iorque e espalharam-se como fogo por todo o 
país em forma de reuniões de oração ao meio-dia. 
Finney continuou a ministrar na região de Rochester 
pelo inverno todo e a primavera.. 
 
 
- Deus deseja realizar algo maior e ainda mais im-
pactante em nossos dias, em nosso meio. Precisamos 
crer, buscar sem cessar, derramando nossas vidas em 
jejum e oração aos pés do Senhor, clamando por avi-
vamento genuíno. Intercedendo por transformação 
em todas as esferas da sociedade. 
 
-O Senhor pode contar com você?. 
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