
   50 dias por avivamento 

DEVOCIONAL 47 
 

Então vocês chamarão a mim, virão orar a mim, e eu 
os ouvirei. Jr. 29:12 
 
Uma testemunha das reuniões na Rua Bonnie Brae 
disse: "Era Páscoa. As pessoas vieram de todos os 
lugares. No dia seguinte foi impossível chegar perto 
da casa. Quanto as pessoas entraram, elas caíram 
debaixo do poder de Deus; e a cidade inteira foi 
tocada. Eles gritaram lá até que as fundações da 
casa cederam, mas ninguém foi ferido. Durante 
esses três dias havia muitas pessoas que receberam 
o batismo. Os doentes foram curados e os 
pescadores foram salvos assim que entraram." 
 
Sabendo que a casa na Rua Bonnie Brae estava 
ficando pequena demais para as multidões, 
Seymour e os outros procuraram um lugar para se 
reunir. Eles acharam um prédio, na Rua Azusa, 
número 312, que tinha sido uma igreja mas, depois 
de ser danificada num incêndio, foi utilizada como 
estábulo e depósito. Depois de tirar os escombros, e 
construir um púlpito de duas caixas de madeira e 
bancos de tábuas, o primeiro culto foi realizado na 
Rua Azusa no dia 14 de abril de 1906. O avivamento 
começou com um pequeno grupo de oração 
dirigido por Seymour. As reuniões não foram 



dirigidas de acordo com uma programação, mas 
foram compostas de orações, testemunhos e 
cânticos espontâneos. No jornal da missão, também 
chamado "The Apostolic Faith", temos a seguinte 
descrição dos cultos: "As reuniões foram 
transferidas para a Rua Azusa, e desde então as 
multidões estão vindo. As reuniões começam por 
volta das 10 horas da manhã, e mal conseguem 
terminar antes das 20 ou 22 horas, e às vezes vão 
até às 2 ou 3 horas da madrugada, porque muitos 
estão buscando e outros estão caídos no poder de 
Deus. As pessoas estão buscando no altar três vezes 
por dia, fileiras e mais fileiras de cadeiras precisam 
ser esvaziadas e ocupadas com os que estão 
buscando. Não podemos dizer quantas pessoas têm 
sido salvas, e santificadas, e batizadas com o 
Espírito Santo, e curadas de todos os tipos de 
enfermidades. Muitos estão falando em novas 
línguas e alguns estão indo para campos 
missionários. Estamos buscando mais do poder de 
Deus." 
 
- A verdade é que, quando buscamos a Deus de 
forma sedenta Ele se revela a nós. 
 
-Há um grande poder disponível para ser liberado 
sobre nossas vidas. O que carecemos é de homens e 
mulheres que desejem mais a Deus que qualquer 
outra coisa, e se movam nessa direção! 
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