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"Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em 
mim, e eu em Ti; que também eles sejam um em nós, 
para que o mundo creia que Tu me enviaste." João 
17:21. 
 
De 1857 a 1859, Deus iniciou um movimento de co-
lheita de avivamento nos Estados Unidos que aca-
bou atingindo as ilhas Britânicas, levando renasci-
mento espiritual para a Irlanda do Norte, Gales, Es-
cócia e Inglaterra. Esse foi chamado de Quarto Avi-
vamento Geral. 
 
Todos esses derramamentos do Espírito tiveram iní-
cio em um movimento de oração motivado, dirigido 
e coordenado pelo Espírito Santo. 
 
O Quarto Grande Avivamento foi, acima de tudo, 
um avivamento de união. Esqueceram-se das ori-
gens denominacionais. A união do corpo de Cristo 
ficava evidente. Todos oravam por todas as outras 
pessoas. Regozijavam-se sobre as respostas de ora-
ção compartilhada. Pessoas pelas quais parentes e 
amigos haviam orado por anos agora entregavam a 
vida a Cristo. 
 
A primeira reunião de oração conjunta Kalamazoo, 
Michigan contou com a presença de pessoas de 5 



diferentes denominações. 5 ou 6 pessoas foram sal-
vas na primeira hora e antes de acabar o culto de 
avivamento, havia quase 300 conversões. Um pai 
pediu a um grupo que orasse pela salvação de seus 
3 filhos que se encontravam em diferentes partes 
do país. Sem saber de nada a respeito disso, dentro 
de algumas semanas os filhos enviaram cartas con-
tando de sua nova vida em Cristo. Outro pai pediu 
oração pelo seu filho que estava em um navio no 
meio do Oceano Pacífico. Este filho se converteu 
ainda em alto mar mais ou menos na hora daquela 
reunião de oração. 
 
Em Ohio, um grupo de oração orou pelas escolas 
públicas, e todos os alunos do ensino médio, exceto 
2 pessoas,  foram salvos. 
 
 
- Esses são breves exemplos do que estava ocorrendo 
em toda a nação mediante a unidade do corpo de 
Cristo. 
 
- A unidade deve, primeiramente se manifestar na 
igreja local. 
 
- Quando todos falarmos a mesma língua, estivermos 
no mesmo espírito, praticando os "uns aos outros" 
que a Palavra nos ensina, veremos a unção sobrena-
tural que há na UNIDADE. 
 
www.batistvida.com.br 


