
LIÇÃO 5

A HISTÓRIA DAS ASSEMBLEIAS DE 
DEUS NO BRASIL



Início do Avivamento nos EUA

O início do avivamento começou com o ministério
do Charles Fox Parham. Em 1898 Parham abriu um
ministério, incluindo uma escola Bíblica, na cidade
de Topeka, Kansas. Depois de estudar o livro de
Atos, os alunos da escola começaram buscar o
batismo no Espírito Santo, e, no dia 1° de janeiro
de 1901, uma aluna, Agnes Ozman, recebeu o
batismo, com a manifestação do dom de falar em
línguas estranhas. Nos dias seguintes, outros
alunos, e o próprio Parham, também receberam a
experiência e falaram em línguas.



• Parham, com seu pequeno grupo de alunos e
obreiros, começou pregar sobre o batismo no
Espírito Santo. Em Janeiro de 1906 ele abriu
uma outra escola Bíblica na cidade de
Houstan, Texas.

• Um dos alunos esta escola foi o William
Seymour. Nascido em 1870, filho de ex-
escravos, Seymour estava pastoreando uma
pequena igreja Holiness na cidade, e já estava
orando cinco horas por dia para poder
receber a plentitude do Espírito Santo na sua
vida.





Seymour enfrentou as leis de segregação
racial da época para poder frequentar a
escola. Ele não foi autorizado ficar na sala
de aula com os alunos brancos, sendo
obrigado a assistir as aulas do corredor.
Seymour também não pude orar nem
receber oração com os outros alunos, e
consequentemente, não recebeu o batismo
no Espírito Santo na escola, mesmo
concordando com a mensagem.



• Uma reunião de oração começou na casa da
família Asbery, na Rua Bonnie Brae, número 214.

• Sabendo que a casa na Rua Bonnie Brae estava
ficando pequena demais para as multidões,
Seymour e os outros procuravam um lugar para
se reunir. Eles acharam um prédio, na Rua Azusa,
número 312, que tinha sido uma igreja
Metodista Episcopal mas, depois de ser
danificado num incêndio, foi utilizado 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.





Notícias sobre as reuniões na Rua Azusa
começaram a se espalhar, e multidões
vierem para poder experimentar aquilo que
estava acontecendo. Além daqueles que
vierem dos Estados Unidos e da Canadá,
missionários em outros países ouvirem
sobre o avivamento e visitavam a humilde
missão. A mensagem, e a experiência,
"Pentecostal" foi levada para as nações.
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• NÃO TER IMAGENS

• NÃO TER OU NÃO ASSISTIR TELEVISÃO

• NÃO TER HÁBITO DE LER JORNAIS OU REVISTAS

• NÃO COMER GORDURA OU SANGUE

• NÃO COMER CARNE DE PORCO

• NÃO BEBER COCA-COLA: Motivos: não conhecermos sua 
procedência nem seus ingredientes. E estão 
cientificamente comprovados os seus muitos malefícios a 
saúde e revelado por Deus.I Co 3:16-18. Desde de 1990 
que não ingerimos tal bebida, e há pouco tempo 
ouvimos rumores sobre um informe da Polícia Federal 
que ela contém uma droga prejudicial ao homem.

• VIVER ATAVIADA

• NÃO USAR CORES PRETA E VERMELHA

• NÃO CRIAR ANIMAIS

• NÃO TER PLANTAS



• Vestimentas:

• Dt 22:5 / IPe 3:3 / I Tm 2:9-10 / Is 3:18-24

• Em nosso caso são usados os chamados “roupões” (vestidos longos 
que não delineiam o corpo feminino) revelados pelo Espírito Santo 
de Deus e aprovado pelas santas do Senhor.

• Ficam de fora os tecidos brilhantes, os maleáveis demais, as cores 
muito extravagantes juntamente com o preto e o vermelho.Usamos
combinação, peças intimas, shorts ou bermuda. Tudo como convém 
a santas, nos diferenciando dos costumes mundanos. Excluindo 
sempre e em tudo o preto, o vermelho e as imagens.Andamos assim 
em qualquer lugar, em qualquer hora ou ocasião.

• Os cabelos devem ser presos em coque, para não serem usados 
como instrumentos de vaidade ou atrativo sensual

* Não usar cosméticos e perfumes: Is 3:24
* O Senhor retrata Jerusalém como uma prostituta que se enfeita 

para atrair seus amantes e acabam atraindo o inimigo e sua morte. 
Jr 4:30

* Não usar método anticoncepcional: I Co 3:16-18
* A fertilidade é uma das bênçãos prometidas Ex 23:26








