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“Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; 
batam, e a porta lhes será aberta.” Mateus 7:7. 
 
Fogos e colheitas de avivamento maiores e menores 
precederam o derramar do Espírito em Gales. Na 
Austrália, uns 40 pastores começaram a orar por 
avivamento de 1890 a 1901. Dali surgiram os 
“círculos de oração“, e até 1901 já havia mais de 2 
mil dessas reuniões, com cerca de 40 mil pessoas 
orando. Em 1902, o Dr. R. A. Torrey conduziu 
campanhas de evangelismo com muitos frutos na 
Austrália e Nova Zelândia, e estas produziram cenas 
de avivamento semelhantes. No Japão, uma reunião 
de oração em 1900 resultou em períodos de 
despertamento e evangelização. Em julho de 1902, 
notícias dos círculos de oração da Austrália 
chegaram a convenção de Keswick. Círculos de 
oração nos lares em prol do avivamento em todo o 
mundo começaram na Inglaterra e espalharam-se 
para outras nações. Milhares de pessoas oravam em 
suas casas, pedindo um derramar do Espírito Santo. 
 
Em 1901, Pandita Ramabai deu início a reuniões 
especiais de oração por viúvas e refugiados da fome 
em sua missão em Mukti, sul de Bombaim. Em 
dezembro e janeiro, 1.200 dessas mulheres 
converteram-se e foram batizadas, e em julho de 
1902 mais 600 se converteram em um avivamento 



de três semanas. Quando Ramabai ouviu falar dos 
avivamentos liderados por Torrey na Austrália, em 
1903, pediu que cristãos australianos iniciassem 
círculos de oração por seu trabalho na Índia. Ela 
mesma organizou círculos de oração com 10 moças 
em cada um no centro de Mukti. Ramabai soube do 
avivamento em Gales e começou a orar com mais 
afinco ainda com as moças. O avivamento chegou a 
Índia em 30 de junho de 1905. Em poucas semanas 
diversos pastores estavam unidos em oração. Em 
outro lugar, quatro jovens reuniam-se toda noite 
pedindo avivamento. Dentro de dois meses, 
dezenas de pessoas estavam se encontrando para 
orar numa montanha. Os fiéis intercessores  de 
Deus preparavam o caminho do Senhor para um 
poderoso avivamento internacional. 
 
- Precisamos crer que nossas orações podem mover o 
coração de Deus. Mas não devemos esperar por um 
grande derramar do Espírito sem que antes nos 
derramemos, totalmente e de forma intensa, em 
oração aos pés do Senhor. 
 
- O que Deus pode fazer e mover através de um 
posicionamento de intercessão não se limita apenas 
a um local ou região. O fogo do avivamento pode 
incendiar nossa cidade, estado, nossa nação, todo o 
continente. Certamente toda a Terra será impactada 
pelo derramar do Espírito. 
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