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Igrejas de 4 municípios do País de Gales 
proclamaram um dia de oração, e dali em diante as 
reuniões de oração experimentaram vida nova, 
enquanto oravam pelo derramar do Espírito Santo. 
Reuniões de oração diárias começaram. Dos 
"distritos de ferro" de Gales, o Rev. Edwards 
escreveu: "Veio avivamento depois de um ano de 
anseios, orações e trabalho por isso [...]. Este 
avivamento distingui-se por grande sinceridade na 
oração. Há nele algo que leva as pessoas a fazerem 
todo esforço para ganhar o próximo". 
 
Em Aberdare, em torno de 1.200 pessoas se 
converteram num prazo de apenas 6 meses. As 
crianças começaram a orar e cantar durante horas. 
Jovens e crianças dirigiam reuniões de oração de 
casa em casa. E, lugar após lugar, por todo o país, as 
igrejas tinham dias especiais de oração. Durante 4 
meses prevaleceu um espírito de oração numa 
igreja batista. Os membros resolveram começar 
uma reunião de oração todas as noites. As três 
denominações existentes naquela cidade 
começaram cultos de oração conjunta. Logo, em um 
culto conjunto de oração, o Espírito desceu sobre 



eles até encher todo lugar. Foi algo tão poderoso 
que ninguém ousou falar por alguns minutos. Todos 
deram vazão às emoções, com lágrimas e alegria. 
“ESTE É UM AVIVAMENTO DO ESPÍRITO DE 
ORAÇÃO” dizia a reportagem de um jornal de 1860 
sobre o avivamento. 
 
Três jovens foram trabalhar na pedreira de ardósia. 
Estavam tão convictos pelo Espírito que as vezes, 
choravam enquanto trabalhavam. No dia seguinte, 
todos os 500 homens naquela pedreira tiveram uma 
reunião de oração. No dia seguinte, novamente 
deixaram o trabalho e voltaram à colina para orar. 
Reuniram-se também em ajuntamentos de oração a 
cada noite. Quando voltaram para suas igrejas na 
vizinhança, espalharam o fogo do avivamento. 
 
- Nada deve ter maior importância em nossa vida do 
que buscar perseverantemente a Deus em oração. A 
oração produza avivamento porém, é necessário que 
tenhamos uma cultura de oração, Que priorizemos 
isso em nossa vida. 
 
- Envolvidos demais com as coisas terrenas e 
priorizando nossos próprios interesses, dificilmente 
experimentaremos um intenso derramar do Espírito 
de Deus. 
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