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Muito antes de 1904, começava a preparar o 
avivamento mundial que irromperia com a virada do 
século. O Dr. J. Edwin Orr, historiador dos 
avivamento, considera os poderosos avivamentos 
do Espírito de Deus no avivamento durante a 
primeira década do século XX como o mais extenso 
movimento de renovação de todos os tempos. O 
fogo do avivamento ardia mais em algumas nações 
que em outras, mas esse mover espiritual brilhava 
para a glória de Deus. Mais de 5 milhões de pessoas 
se renderam a Cristo na Europa, América do Norte, 
Austrália, África do Sul, Coréia, China e América 
Latina. Somente quando os registros de Deus forem 
abertos no céu, quando o povo de Deus estiver 
diante do seu trono de juízo para receber sua 
recompensa eterna, é que saberemos quantas horas 
de oração foram investidas pelos intercessores que 
oravam por avivamento. 
 
Evan Roberts foi instrumento de Deus no 
lançamento desse avivamento de 1904. Ele 
começou, em 1821, como menino de 13 anos, a ter 
fome e sede de Deus, orando por dois motivos 
principais: para que Deus o enchesse de seu Espírito 



e para que Deus enviasse avivamento a Gales. 
Talvez Roberts tenha feito o maior investimento no 
“banco de orações” de Deus para o avivamento que 
o Senhor desejava enviar. Talvez seja por isso que a 
onda internacional de avivamento começou em 
Gales - por meio de Evan Roberts. Mesmo antes da 
virada do século, as reuniões de oração dos sábados 
à noite pedindo avivamento no mundo estavam 
sendo realizadas em Chicago e na Grã-Bretanha. 
Reuniões de oração missionária, reuniões nas igrejas 
locais e ênfase pessoal em oração por avivamento 
eram realizadas na Índia, no Extremo Oriente, na 
África, da América e na América Latina. Poucos 
intercessores tinham visto pessoalmente um 
avivamento. Contudo, o Espírito se movia e 
chamava milhares de filhos de Deus a orar por 
avivamento, ainda que não compreendessem 
quantas outras pessoas compartilhavam a mesma 
visão e impulso para orar. 
 
-Tudo começa com oração! O Senhor está nos 
chamando, nos convocando a clamar, lutar de 
joelhos, interceder em lágrimas para que haja um 
poderoso, transformador e contínuo  avivamento em 
nossos dias! Será que ele pode contar com você? 
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