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Desde o momento em que o rev. John Hide ficara 
cheio do Espírito Santo, pouco depois de chegar à 
Índia, em 1892, ele começou a dar ênfase especial à 
oração em sua vida. A região da Punjab, onde Hide 
trabalhava, era praticamente estéril quanto a 
conversões. Imediatamente Hide começou a orar 
por Avivamento. Mas demorou 12 anos antes que 
ele visse a resposta de suas orações. Hide continuou 
depositando orações no "banco"do céu. 
 
A missão presbiteriana reunia-se para orar todo 
sábado, pedindo o derramar do Espírito Santo sobre 
eles. Antes de 1899, Hide já começara a passar 
noites inteiras em oração. Sabia que a oração era a 
única esperança para resultados na Índia e 
comunicava a necessidade de todos envolvidos no 
trabalho missionário estarem cheios do Espírito 
Santo. 
 
Hide e outros missionários fundaram a União de 
Oração de Punjab, cujo o propósito era orar por 
Avivamento e colheita na região e toda a Índia. A 
cada membro dessa união solicitou-se que 
respondesse à perguntas que continham os 
seguintes princípios: 
1)Você ora por despertamento em sua vida, na vida 
dos seus colegas de trabalho e na igreja? 



2) Você anseia por maior poder do Espírito Santo 
em sua vida e em seu trabalho e está convicto de 
que não pode continuar sem esse poder? 
3) Você orará pedindo para não se envergonhar de 
Jesus? 
4) Você crê que a oração é o maior meio de 
obtenção desse despertamento espiritual? 
5) Você separará tempo para orar por esse 
despertamento? Está disposto a orar até que o 
avivamento venha? 
 
Os questionamentos feitos por Hide, há mais de um 
século, continuam atuais e pertinentes. Precisamos 
nos fazer essas perguntas e avaliar o quanto nossas 
atitudes e procedimentos cooperam para que venha 
o grande avivamento que tanto precisamos. 
 
Savonarola provou que uma só pessoa pode mudar 
a maré. Deus pode operar por meio de qualquer um 
que esteja totalmente entregue à Ele, sedento do 
avivamento, disposto a pagar o preço com 
obediência. 
 
O Senhor está levantando homens e mulheres que 
atendam a esses requisitos, que respondam 
positivamente ao apelo, para se tornar agentes de 
avivamento, intercessores fiéis, ministros ousados 
que serão instrumentos da poderosa transformação 
que este chegando. 
Certamente, você é um dos escolhidos, e o tempo é 
agora! 
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