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Nos Estados Unidos, o fogo do avivamento come-
çou em dezembro de 1904, nas igrejas de língua 
galesa na Pensilvânia, sob forte influência do aviva-
mento de Gales. Bençãos e conversões foram rela-
tadas em vilas e cidades por todo o estado. Dentro 
de 4 meses, só os metodistas relataram 1.000 con-
versões em Filadélfia. O avivamento alastrou-se ra-
pidamente da Pensilvânia para Nova Jersey. Em 
Atlantic City, restavam não mais que 50 pessoas não 
convertidas em uma população de 60 mil. Igrejas 
espaçosas ficaram cheias a não caber mais. Em 
Schenectady, Nova Iorque, todas as denominações 
evangélicas uniram-se para orar e realizar esforços 
de evangelismo. A imprensa secular publicou duas 
colunas diárias sobre tópicos como “O poder da 
oração”, “O fogo de Pentecostes”, e “Conversões de 
ontem”. Na cidade de Nova Iorque, as igrejas esta-
vam cheias como nunca, e 364 novos membros fo-
ram recebidos numa determinada igreja. Bêbados 
foram transformados. Em Atlanta, em 2 de novem-
bro, lojas, fábricas e escritórios fecharam para ora-
ção ao meio-dia. O Supremo Tribunal e até mesmo 
os bares fechavam para que as pessoas pudessem 



participar das reuniões de oração. Em Paducah, 
Kentucky, uma só igreja reportou o acréscimo de 
1.000 novos membros. Em Louisville, houve 4.000 
conversões reportadas. Muitos estados do Sul con-
tavam sobre reuniões de oração, evangelismo e 
grandes bençãos. As igrejas não estavam apenas 
lotadas, como também as casas de jogatina tinham 
fechado. Leasing documentou 1.000 conversões. Big 
Rapids ganhou 500 para Cristo. Em um estado após 
o outro, cristãos relataram conversões, batismo e 
vitórias. 
 
 - O combustível do avivamento é a oração, e o pro-
duto, são vidas e mais vidas se rendendo aos pés do 
Salvador, entregando-se a Ele. O avivamento traz sa-
úde aos vivos (os que já foram alcançados pela ma-
ravilhosa luz de Cristo) e vida aos mortos (os que 
ainda estão sob o domínio do império das trevas).. 
 
- O principal propósito do abundante derramar do 
Espírito é capacitar a igreja para o resgate dos perdi-
dos, e preparar o coração dos que deverão ser alcan-
çados. 
 
- Quantas pessoas próximas a você necessitam de 
poderosa conversão? Você é o instrumento que Deus 
quer usar para realizar isso! 
 
www.batistvida.com.br 


