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A Irlanda do Norte foi abençoada com um 
avivamento avassalador em 1857. Quatro jovens 
iniciaram reuniões de oração semanais no condado 
de Antrim, em uma pequena escola rural. As 
reuniões tinham como foco o derramar do Espírito 
Santo no avivamento. Em março de 1859, havia uma 
multidão tão grande enchendo a maior igreja para 
uma reunião de oração que houve temor que as 
galerias desmoronassem. Saíram então para as ruas, 
e, umas 3 mil pessoas de todas as denominações 
oraram juntas. O fogo do avivamento irrompeu e 
espalhou-se. 
 
Toda noite realizavam-se cultos de oração, louvor, 
leitura bíblica e exortação. Faziam-se reuniões em 
cozinhas, estábulos, igrejas, escolas, campos e à 
beira da estrada. Sessões de oração e choro 
duravam a noite inteira. Pessoas abandonavam o 
trabalho nas fazendas para se reunir, tomadas pelo 
Espírito de Deus. O avivamento espalhou-se por 
toda a Irlanda do Norte. Relatos de intensa 
convicção do pecado e gloriosas conversões vinham 
a cada hora. Uma pessoa após a outra era 
gloriosamente salva nos lares e nas escolas. As 



pessoas abriam as janelas para que os de fora 
pudessem ouvir a oração e o louvor de dentro das 
casas. Pecadores negligentes desmoronavam em 
choro como crianças. Freqüentemente, pessoas 
ficavam acordadas de duas a três noites seguidas. 
Os que passavam ouviam o choro por misericórdia 
e o clamor a Deus em oração nas casas. O comércio 
ficou quase totalmente parado. Trabalhadores 
braçais e comerciantes passavam quase todo o 
tempo em oração. Milhares de pessoas se reunião 
em oração por todos os lados. Os operários de uma 
fábrica foram tomados pela convicção do pecado 
dada pelo Espírito Santo e a fábrica teve que fechar 
por 2 dias enquanto as pessoas oravam. Muitos se 
prostravam com o rosto brilhando. Em certo distrito, 
todas as donas de casa se converteram e formaram 
um grupo feminino de oração. Muitíssimos 
receberam maravilhosa fluência de poder na oração, 
ódio ao pecado, amor pelo Salvador, zelo por sua 
causa e afeto uns pelos outros. 
 
-A verdade é que o precursor de um grande e 
poderoso avivamento é a oração perseverante. 
Somente assim veremos um derramar semelhante 
em nossos dias, em nosso meio! O fogo precisa arder 
em nós! 
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