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"E todos nós, que com a face descoberta 
contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua 
imagem estamos sendo transformados com gloria 
cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o 
Espírito" 2 Coríntios 3:18 
 
Dentre as maravilhosas mudanças que resultaram 
desse avivamento na Irlanda do Norte, relatou-se 
por todo o país uma diminuição dos casos de 
embriaguez, blasfêmias, brigas e discussões, rinhas 
de galo, inimizades,, desonestidade e contendas nas 
famílias. Surgiu um novo interesse por educação, 
música sacra, Bíblia, higiene pessoal e até mesmo 
eliminação da pobreza. As pessoas pareciam mais 
conscientes e atenciosas. No ano anterior ao 
avivamento, havia em certo distrito 22 pessoas 
miseráveis em sua pobreza; depois do avivamento, 
somente 4 pessoas continuaram nesta situação.  Por 
todo o país, os ministros estavam ansiosos por 
escrever sobre a maravilhosa obra do Senhor em 
suas igrejas e comunidades. 
 
No País de Gales, os efeitos do avivamento 
estenderam-se muito além dos cultos e reuniões de 
oração. Os bares e cinemas fecharam, as livrarias 



evangélicas venderam todos os seus estoques de 
Bíblias. O avivamento tornou-se manchete nos 
principais jornais do país. A presença de Deus 
"parecia ser universal e inevitável", invadindo não 
somente as igrejas e reuniões de oração, mas se 
manifestando também nas ruas, nos trens, nos lares 
e nas tavernas. Em muitos casos, os fregueses 
entravam nas tavernas, pediam bebidas e depois 
davam meia-volta e saíam, deixando-as intocadas 
no balcão. O sentimento da presença de Deus era 
tal que praticamente paralisava o braço que ia levar 
o copo à boca. 
 
- O avivamento genuíno produz mudanças 
extraordinárias e seus efeitos ecoam por muitos e 
muitos anos, deixando um rastro de surpreendentes 
transformações. Avivamento é muito mais do que um 
momento de euforia ou manifestações emocionais. É 
o poder do Espírito Santo transformando pessoas, 
comunidades, cidades, países inteiros. Precisamos de 
avivamento verdadeiro em nosso meio, em nossos 
dias, mais do que de qualquer outra coisa. 
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