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Ainda sobre o avivamento no País de Gales, as 
crianças que anteriormente xingavam e diziam 
palavrões enquanto brincavam, seguindo o mau 
exemplo de seus pais em casa, agora faziam 
reuniões de oração. Cantavam, liam a Bíblia e 
oravam durante horas. 
 
Jovens entre 15 e 20 anos de idade dirigiam-se aos 
lares depois do culto público, ali realizando suas 
reuniões de oração. Um ministro escreveu que, 
embora estivesse acostumado a reuniões de oração 
desde o início de seu ministério, jamais tinha ouvido 
orações tão surpreendentes. 
 
Outro pastor escreveu: "nada me causa tanta sur-
presa quanto ouvir esses homens envolvidos em 
oração. Oram conforme as Escrituras e com tanta 
sinceridade que sou constrangido a crer que são 
ensinados pelo Espírito de Deus". 
 
As pessoas maravilhavam-se com as orações das 
crianças. Na cidade de Bala, as faculdades foram 
tomadas pelo avivamento. As reuniões de oração 
continuavam a ser realizadas em todas as casas da 
cidade, com exceção de umas três ou quatro.  
Mesmo as pensões ou bares foram usados para 
poderosas reuniões de oração. 
 



Em Bangor, relatou-se um poderoso mover do 
Espírito entre as crianças. Elas reuniam-se em todo 
lugar para orar, nas casas, escolas e ao longo das 
estradas. Oravam por pessoas de todas as classes e 
idades. 
 
Em Anglesea, na escola pública de uma 
comunidade, quando o diretor abriu a ordem do dia 
com orações, sobreveio o Espírito Santo com tanta 
intensidade que ele e as crianças continuaram 
orando e louvando até o meio-dia. Os vizinhos 
ouviram e se ajuntaram do lado de fora, 
profundamente tocados pelas orações. 
 
- É tempo de clamarmos incessantemente por 
avivamento. Nossas crianças, nossos jovens precisam 
ser tomados pelo poder de Deus. A ideologia de 
gênero sendo disseminada nas escolas, a pornografia, 
lascívia, apelos ao suicídio, as drogas, entre tantas 
coisas que assolam nossa juventude serão 
subjugados quando fogo do Espírito arder em 
poderoso avivamento, incendiando nossas crianças, 
adolescentes e jovens. Veremos um grande despertar 
e mesmo os de menos idade serão veementemente 
usados pelo Senhor! 
 
-Se desejamos que isso realmente aconteça, 
precisamos assumir um posicionamento compatível, 
orando sem cessar. 
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