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“Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, 
esses são filhos de Deus… a criação aguarda com 
ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus.” 
Hebreus 8:14;19 
 
Quase que simultaneamente ao avivamento de 
Roberts no sul de Gales, o Espírito começou a agir 
também no norte. Uma vila foi tão transformada 
que os bares ficaram praticamente vazios. As 
crianças reuniam-se para orar, usando até mesmo 
as propriedades da escola para as reuniões de 
oração por avivamento. Em 9 de dezembro, um 
jornal reportou: “O avivamento parece se espalhar 
rapidamente por todo o norte de Gales. Os cultos são 
realizados em todas as cidades, prevalecendo grande 
entusiasmo. Até nas pedreiras de granito os operários 
realizam reuniões de oração das mais 
impressionantes no horário de almoço”. 
 
Numa cidade do norte de Gales, a esposa de um 
fazendeiro de meia-idade, a senhora Mary Jones, de 
repente foi levantada pelo Espírito Santo enquanto 
intercedia. Fiel batalhadora em oração, a senhora 
Jones logo desenvolveu um maravilhoso ministério 
de visitação nos lares. Deus dirigia-a no tocante a 



que lares deveria visitar, muitas vezes dizendo-lhe 
quantas pessoas ela conduziria à Jesus. Ela levou 
pelo menos 70 pessoas de sua cidade ao Senhor. 
 
A Rhos, Deus mandou um avivamento de quatro 
meses que conduziu 2.267 almas a Cristo. Antigas 
brigas de família foram resolvidas. Notórios 
pecadores foram salvos. Nas minas de carvão, 
realizavam-se reuniões de oração. Procissões de 
crentes, até de crianças, nas ruas, davam 
testemunho a todos que encontravam. Muitos 
oravam ao mesmo tempo e o poder de Deus 
estendeu-se como um cobertor sobre o norte, 
como também sobre o sul de Gales. A imprensa de 
muitas nações, até mesmo de países de maioria 
católica romana, como França, Itália e Portugal, fez 
reportagem extensa sobre o avivamento de Gales. 
Vieram visitantes de diversos países para ver o 
poder de Deus em operação. 
  
-Precisamos nos colocar sensíveis à direção do 
Espírito para que ele manifeste em nós a sua glória e 
assim, possamos atrair Multidões através da luz de 
Cristo brilhando em nós. É tempo de sermos 
incendiados pelo poder de Deus. É TEMPO DE 
AVIVAMENTO! 
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