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DEVOCIONAL 8 
    

Quando veio avivamento a Florença, na Itália, em 
1496-1498, Deus usou um homem, o monge 
Savonarola, como seu instrumento. Isso antecedeu a 
Reforma Protestante. 
 
Savonarola estava em crise com a imoralidade do 
mundo a seu redor e pela corrupção da Igreja 
Católica  Romana (única igreja existente).  
Ele andava cantando a Deus e chorando pelos 
pecados, injustiça e pobreza do povo a seu redor. 
Ficava prostrado, chorando e orando por horas a fio 
pelos pecados de sua época e pela falta de pudor e 
crueldade dos líderes da igreja.  
Sua vida foi mais um exemplo de que um guerreiro 
de oração, pela graça de Deus, pode ser usado para 
preparar o caminho para um grande avivamento 
(neste caso, inclusive, preparou para a Reforma 
Protestante). Aos 22 anos, deu início a uma vida de 
jejum e oração e estava desesperado por ver Deus 
enviar o avivamento. Por anos, estudou a Bíblia e 
orou. Um dia, após receber de Deus uma visão, 
transbordando de unção, começou a pregar para a 
população. Cheio do Espírito Santo, denunciava os 
pecados e via seus ouvintes chorar aos soluços. As 



pessoas andavam pelas ruas tão impactadas pelo 
Espírito Santo que durante dias ficava sem palavras. 
Pelo Espírito, profetizou a queda dos líderes 
políticos e religiosos que, morreram dentro de 1 
ano. O governo ímpio caiu. Comerciantes 
restituíram às pessoas os ganhos desonestos. 
Criminosos cantavam hinos pela ruas. Os carnavais 
foram proibidos e, em grandes fogueiras, 
queimavam seus livros mundanos, máscaras e 
ilustrações obscenas. Eram pilhas e pilhas de mais 
de 18 m de altura sendo queimadas enquanto o 
povo cantava. Todos conclamavam o 
arrependimento. 
 
- Se Deus usou Savonarola a trazer poderoso 
avivamento em tempos tão improváveis, o que Ele 
poderá fazer em resposta a um movimento de 
oração de milhares de crentes e líderes cristãos que 
amam a Jesus hoje? 
 
- Será que temos preparado caminho como fez 
Savonarola? 
 
- Passaremos horas em oração e jejum com ele? 
Temos nos alimentado da palavra? 
 
- Precisamos ser os agentes de avivamento de 
nossos dias! 
 
www.batistvida.com.br 


