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O País de Gales experimentou avivamento em es-
cala local diversas vezes em sua história. Chegando 
a meados do século XIX, muitos cristãos piedosos 
em Gales sentiram necessidade de um novo e po-
deroso despertar. Oravam em particular, nos cultos 
domésticos e nos cultos congregacionais. Quando o 
avivamento chegou em 1859, foi um avivamento de 
oração conjunta. Deus usou dois pastores para 
acender a chama. O Rev. Humphrey Jones, meto-
dista de 27 anos de idade foi grandemente usado 
por Deus. Começava a pregar todos os dias às 5 
horas da manhã e a capela ficava lotada. As pessoas 
vinham pelas ruas em filas de cerca de 800 metros, 
de todas as direções. De maneira muito ordenada, 
vinham jovens e velhos, orando, louvando e ado-
rando. Todas as noites havia reunião de oração. As 
mesmas manifestações seguiram Jones de vilarejo 
em vilarejo até meados de outubro. O Rev. David 
Morgan foi profundamente desafiado por Jones. 
Depois de muita oração durante três noites, ele 
acordou às 4 horas da manhã e teve uma profunda 
experiência espiritual. Dali em diante, Morgan foi 
poderosamente usado por Deus. Aonde ia Morgan, 



o Espírito Santo era derramado, e muitas pessoas se 
convertiam. Numa faculdade, um culto de ceia du-
rou 4 horas enquanto seus estudantes adoravam. As 
lágrimas jorravam ao sentir a presença de Deus tão 
próxima. O avivamento espalhou-se como um raio 
de fogo circundando as montanhas. Centenas de 
pessoas renderam-se a Deus. Pecadores notórios 
enchiam as igrejas às centenas. Crianças de 10 a 14 
anos dirigiam seus cultos de oração, orando com 
fervor. Cristãos mais maduros relataram ter visto 
mais de Deus em 1859 do que em toda a sua vida. 
Os maiores beberrões da região foram salvos. Notí-
cias davam conta de que o Espírito Santo fora der-
ramado e que até mesmo os blasfemadores esta-
vam humildemente buscando a Deus. 
 
 
-O Deus do avivamento não mudou. Ele continua o 
mesmo e certamente se inclina em liberar o fogo do 
avivamento em nosso meio. Busque ao Senhor de 
forma intensa. Clame a ele sem cessar. Há muito 
mais de Deus para reconhecermos experimentarmos. 
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