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"se o meu povo que se chama pelo meu nome se 
humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos 
seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o 
seu pecado e curarei a sua terra."  2 Crônicas 7:14. 
 
Em setembro de 1857, Jeremiah C. Lamphier come-
çou a reunião de oração na rua Fulton, antiga North 
Church. Dentro de poucas semanas, havia reuniões 
de oração ao meio-dia em igrejas por toda a nação, 
numa rapidez quase explosiva. Eram dirigidas por 
leigos (líderes não ordenados). Pelo menos CEM 
MIL PESSOAS foram salvas nessas reuniões entre 
janeiro e abril de 1858. 
 
Em 8 de março, começou uma reunião de oração de 
homens de negócios, realizada ao meio-dia, na an-
tiga North Church em Boston, além da reunião de 
oração pela manhã. Como a igreja era pequena de-
mais para acomodar as multidões, começou uma 
série de reuniões de oração para empresários por 
toda Boston. A esposa de Finney dirigia uma reuni-
ão de oração diária para senhoras na igreja da rua 



Park, que também logo ficou literalmente cheia. Por 
todo o país, pelo menos DEZ MIL vilas e cidades 
realizavam reuniões de oração ao meio-dia, e pelo 
menos UM MILHÃO DE PESSOAS SE CONVERTE-
RAM nesse despertar de 1857-1858. Era um reavi-
vamento nascido principalmente de ORAÇÃO, mais 
que da pregação. Pessoas em todo lugar oravam 
por seus parentes e amigos, e a confiança que ti-
nham em Deus recebeu tremendo impulso ao ve-
rem tantas orações respondidas. 
 
 
- Veja como esses indicadores são extraordinários. 
Cem mil pessoas salvas em apenas 4 meses. Um mi-
lhão em aproximadamente um ano. Um mover so-
brenatural desencadeado por homens e mulheres se-
dentos por Deus que se propuseram a reunir-se e o-
rar diariamente. 
 
- Que tal experimentarmos algo semelhante? Não 
perca as oportunidades de se reunir em oração, em 
sua casa, nas células, nos cultos. Há um grande mo-
ver de Deus prestes a ser liberado, e nossa atitude 
precisa concordar com a vontade do Pai. 
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