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Batleman escreveu, sobre o avivamento na rua 
Azusa: “Seymour normalmente se sentava atrás de 
duas caixas de sapato vazias, uma em cima da outra. 
Ele costumava manter sua cabeça dentro da caixa 
de cima durante a reunião, em oração. Não havia 
nenhum orgulho lá. [...] Os cultos continuavam 
quase sem parar. Almas sedentas poderiam ser 
encontradas debaixo do poder quase qualquer hora, 
da noite todo dia. O lugar nunca estava fechado 
nem vazio. As pessoas vieram para conhecer Deus. 
Ele sempre estava lá. A reunião não dependeu do 
líder humano. Naquele velho prédio, com suas vigas 
baixas e chão de barro, Deus despedaçou homens e 
mulheres fortes, e os juntou novamente, para Sua 
glória. [...] O orgulho, o ego e a auto-estima não 
podiam sobreviver lá. O ego religioso pregou seu 
próprio sermão funerário rapidamente. [...] Essas 
foram reuniões do Espírito Santo, conduzidas por 
Deus. Teve que começar num ambiente pobre, para 
manter o elemento egoísta e humano ao lado de 
fora. Todos entraram juntos em humildade, aos pés 
Dele.” 
 
Notícias sobre as reuniões na rua Azusa começaram 
a se espalhar, e multidões vieram para poder 
experimentar aquilo que estava acontecendo. Além 



daqueles que vieram dos Estados Unidos e Canadá, 
missionários em outros países ouviram sobre o 
avivamento e visitavam a humilde missão. A 
mensagem, e a experiência, “Pentecostal” foi levada 
para as Nações. Novas missões e igrejas 
pentecostais foram estabelecidas. Em apenas dois 
anos, o movimento foi estabelecido em 50 nações e 
em todas as cidades nos Estados Unidos com mais 
de 3 mil habitantes. O avivamento da rua Azusa 
durou apenas três anos, mas foi instrumento na 
criação do movimento pentecostal, que é o maior 
seguimento da igreja evangélica hoje. William H. 
Durham recebeu seu batismo no Espírito Santo em 
Azusa, formando missionários na sua igreja em 
Chicago, como E. N. Bell (fundador da Assembleia 
de Deus dos EUA), Daniel Berg (fundador da 
Assembleia de Deus no Brasil) e Luigi Francescon 
(fundador da Congregação Cristã no Brasil). 
 
- Durante o avivamento da rua Azusa, o Espírito 
Santo foi derramado de forma intensa sobre pessoas 
simples, com muito pouco oferecer, sob perspectiva 
humana. Porém, sob ótica espiritual, entregaram 
tudo o que tinham para ganhar um tesouro 
imperecível. 
 
www.batistvida.com.br 


