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Uma reunião de oração começou na casa da família 
Asbery, na rua Bonnie Brae, n°214. O grupo 
levantou uma oferta para poder trazer Lucy Farrow, 
amiga de Seymour que já tinha recebido o batismo 
no Espírito Santo, da cidade de Houston. Quando 
Lucy chegou, orou por Edward Lee, que caiu no 
chão e começou falar em línguas estranhas. 
Naquela mesma noite, 9 de abril de 1906, o poder 
do Espírito Santo caiu na reunião de oração, na rua 
Bonnie Brae, e a maioria das pessoas presentes 
começou a falar em línguas. Jennie Moore, que mais 
tarde se casou com William Seymour, começou a 
cantar e tocar o piano, apesar de nunca ter 
aprendido a tocar. 
 
A partir dessa noite, a casa na rua Bonnie ficou 
lotada de pessoas buscando o batismo no Espírito 
Santo. Dentro de poucos dias, o próprio Seymour 
também recebeu o batismo e o dom de línguas. 
 
Muitos cristãos da cidade de Los Angeles e cidades 
vizinhas estavam esperando por um avivamento. 
Frank Bartieman e outros estiveram pregando e 
intercedendo por um avivamento como o que Deus 
estava derramando sobre o país de Gales. 
 



Num folheto escrito em novembro de 1905, apenas 
cinco meses antes do avivamento da Rua Azusa 
começar em Los Angeles, Bartieman escreveu:  
"A correnteza do avivamento está passando pela 
nossa porta... O espírito de avivamento está 
chegando, dirigido pelo sopro de Deus, o Espírito 
Santo. As nuvens estão se juntando rapidamente, 
carregadas com uma poderosa chuva, cuja 
precipitação demorará apenas um pouco mais. 
Heróis se levantarão da poeira da obscuridade e das 
circunstâncias desprezadas, cujos nomes serão 
escritos nas páginas eternas da fama Celestial. O 
Espírito está pairando novamente sobre a nossa terra, 
como no amanhecer da criação, e o decreto de Deus 
sairá: "Haja luz"... Irmão, irmã, se todos nós crermos 
em Deus, você entende o que acontecerá? Muitos de 
nós já não vivemos para outro motivo. Um volume 
da oração de fé estará subindo ao trono dia e noite. 
Los Angeles, o Sul da Califórnia e o continente 
inteiro, certamente logo se acharão no meio de um 
poderoso avivamento pelo Espírito e pelo poder de 
Deus. Mais uma vez o vento do avivamento está 
soprando ao redor do mundo. Quem está disposto a 
pagar o preço e responder ao chamado para que, em 
nosso tempo, nós possamos viver dias de visitação 
Divina”? 
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