
   50 dias por avivamento 

DEVOCIONAL 32 
 

De repente, Ballymena irrompeu em avivamento. 
Toda a cidade foi tomada de comoção. Choro e 
orações enchiam as ruas e casas. Muitos eram de tal 
forma convencidos pelo Espírito Santo que 
passaram várias noites sem dormir. Pelo menos 
duas vezes por semana, realizavam-se grandes 
reuniões de oração ao meio-dia, nos campos e nas 
prefeituras. Uns 5 mil homens se reuniram para o 
orar em uma pedreira. Pessoas simples, sem cargos, 
ministravam o ajuntamento com unção e poder 
especial do Espírito Santo. Crianças de 10 e 12 anos 
foram maravilhosamente salvas, e oravam com 
grande poder pelos adultos. Um pastor, ao retornar 
de uma reunião, andava pela rua e ouvia as pessoas 
dentro das casas dos dois lados chorando e 
clamando a Deus misericórdia. Comerciantes 
tiravam licença para se ausentar do trabalho a fim 
de se entregar à oração e ao avivamento. 
 
Enquanto o avivamento se espalhava por outras 
cidades, chegavam relatos de que famílias inteiras 
se convertiam a Deus. Um ministro da Igreja 
Anglicana relatou sobre o avivamento, enfatizando 



que jovens do pior caráter, depois de serem salvos, 
oravam com orações poderosas, superiores às de 
qualquer pastor. Em Ballymoney, 100 reuniões de 
oração na cidade e distrito mantinham aceso o fogo 
do avivamento. Em Portrush uma reunião de oração 
atraiu 2 mil pessoas. Então começaram a acontecer 
reuniões diárias de oração. Uma multidão de 6 mil 
pessoas participou de uma reunião em Dunmills, 
acerca de 6 km de Portrush. Muitos se prostraram 
diante do Senhor. Em Ballycarry, as reuniões 
continuaram por 42 noites seguidas. 
 
Muitos já chegavam tomados de poder por orarem 
a sós em suas casas. Reuniões de oração do meio 
da semana tinham frequência de mil pessoas ou 
mais. O avivamento se espalhou “com velocidade de 
um fogo na campina“. Famílias nas quais nada havia, 
se não vícios em sua pior forma, foram trazidas ao 
amor e adoração ao Senhor. 
 
- Essas Maravilhas e sinais foram despertados e 
sustentados por reuniões de oração. 
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