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Na primeira década de 1900, o vento do Espírito 
levou o fogo do avivamento de nação em nação, 
enquanto chegavam a muitas partes do mundo as 
maravilhosas notícias do avivamento em Gales. 
Cristãos começaram a acreditar que a renovação 
desejada podia estar a caminho. Deus seja louvado 
porquê, a medida que a notícia sobre a poderosa 
obra do Senhor em Gales chegava a líderes e 
cristãos de outras partes, seus esforços na busca 
pelo Senhor se renovavam e multiplicavam até 
obter resposta. 
 
Aprofundava-se a fome e a sede de santidade. O 
zelo santo foi inflamado, e encorajamento e 
expectativa encheram muitos corações. Certamente 
os noticiários do céu estavam carregados de tantos 
nomes acrescentados ao livro da vida nesse 
período. Com certeza os louvores ressoavam no 
trono de Cristo enquanto pais, pastores e multidões 
de guerreiros de oração esperavam notícias do 
avivamento. Finalmente, as orações foram 
respondidas em rápida sucessão. 
 
Na Inglaterra, bençãos do avivamento foram 
experimentadas por toda a parte. Certa igreja 
experimentou maravilhoso renascimento com a  



confirmação de 950 novos convertidos. O bispo 
Berggrav chamou o avivamento da Noruega de “o 
maior que ele tinha experimentado.” 
As chamas saltaram a lugares da Suécia, Finlândia e 
Dinamarca. Os luteranos disseram que foi o maior 
mover do Espírito Santo desde a evangelização dos 
vikings. 
 
Um movimento de oração alastrou-se por 
Alemanha, França e outras nações européias.  
A Índia teve poderosas bençãos de avivamento. A 
população cristã aumentou em 70% de 1905 a 1906. 
O crescimento foi 16 vezes maior que o crescimento 
entre os hindus. Na Indonésia, o número de 
evangélicos cresceu de 100 mil para 300 mil durante 
o avivamento. Em Tóquio, mais de 11 mil pessoas 
frequentaram as reuniões locais de oração à tarde, e 
a noite o evangelho foi pregado a 84.247 pessoas. 
Bençãos semelhantes foram derramadas sobre a 
América do Sul, Austrália, Nova Zelândia, África do 
sul, Coréia e China. 
 
 - Nosso Deus é poderoso e certamente anseia 
derramar do Seu Espírito de forma abundante 
novamente. 
 
- O mundo todo precisa ser incendiado pelo fogo do 
avivamento. Nações inteiras carecem de 
transformação. 
 
- O que você e eu vamos fazer a respeito? 
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