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Em Louisville, Kentucky, 58 dos principais 
estabelecimentos empresariais da cidade fechavam 
ao meio-dia para reuniões de oração. Em Danville, 
Kentucky, todas as empresas fechavam, e os 
gerentes e empregados participavam dos cultos 
como um só corpo. Na Flórida, os cultos de 
avivamento se multiplicaram, e eram chamados de 
“parte do poderoso mover que se alastra pelo 
mundo inteiro”. O Rev. Mordecai Ham, que mais 
tarde conduziu Billy Graham a Cristo, foi 
grandemente usado por toda a Flórida. Por todo o 
sul dos Estados Unidos, brancos e negros tiveram 
experiência igual de novo nascimento. Houston 
reportou uma “onda gigante” de avivamento. Em 
Ohio e Michigan, houve relatos tais como: “Um 
espírito extraordinário de oração caiu sobre uma 
congregação durante duas horas”, “cinquenta 
igrejas foram movidas“, “um despertar inusitado por 
muitos anos“, e “a unção do Espírito foi derramada”. 
Em Chicago, realizavam-se reuniões de oração ao 
meio-dia e centenas de pessoas foram acrescidas às 
igrejas na cidade e nos arredores. 
 
Ministros e leigos reuniam-se para orar. Uma 
grande onda de avivamento alcançou muitas igrejas 



em Minneapolis. Em uma cidade de Minnesota, 1/6 
da população da cidade declarou ter se convertido. 
No oeste, em Denver, o prefeito declarou um dia de 
oração e pediu que se fechassem todas as lojas. A 
casa legislativa do Colorado adiou suas decisões 
para que os deputados pudessem participar das 
reuniões de oração. Todas as escolas estavam 
fechadas. Em Los Angeles, certa noite, 4 mil pessoas 
marcharam cantando pelas ruas, sob forte chuva. 
Ajuntaram bêbados, arruaceiros, barulhentos 
zombadores e prostitutas para um poderoso culto. 
Em Portland, Oregon, empresas chegavam quase a 
parar durante 3 horas, das 11 da manhã às 14 horas. 
Mais de 200 das principais lojas assinaram um 
documento concordando em fechar para que 
clientes e funcionários pudessem participar das 
reuniões de oração. Houve um grande 
despertamento geral. 
 
 -O avivamento atinge todas as esferas da sociedade. 
Ricos e pobres, magistrados e cidadãos comuns, 
empresários e funcionários, adultos e crianças, idosos 
e jovens, pessoas de todas as classes são impactadas 
e transformadas pela glória de Deus. Precisamos de 
avivamento! 
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