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Dezembro, 2016
Prezado amigo:
O evento principal em nossa igreja este ano foi um avivamento como nos tempos antigos enviado por Deus. Eu
e minha família fomos de férias para Cancún, México. Passei um daqueles dias ao sol e também no quarto do hotel
lendo um livro sobre o reavivamento na ilha de Lewis na costa norte da Escócia, que ocorreu entre 1949 e 1953. Minha
própria alma foi reavivada ao ler aquele livro. Comecei a orar muito para que Deus enviasse um reavivamento à nossa
igreja. Quando voltamos eu preguei por três dias e vários jovens foram salvos. Mas o grande reavivamento veio,
repentinamente, mais tarde naquele verão. Foi na noite de quinta-feira de 27 de agosto. Pedi aos nossos jovens que
memorizassem Isaías 64:1-3: “Oh, se fendesses os céus e que descesses ...” (Isaías 64:1). Três jovens recitaram essas
palavras. De repente, um jovem levantou-se e gritou: “Estou perdido!” Ele caiu de joelhos ofegante e chorando.
Parecia totalmente fora de lugar porque não havia nada emocional acontecendo naquela noite, nem mesmo cânticos.
Naquelas poucas reuniões em janeiro e agosto, Deus nos visitou e 22 jovens foram salvos e mais 14 pessoas foram
reavivadas e cheias com o Espírito. Eu havia testemunhado três reavivamentos poderosos em outras cidades, realmente
poderosos, incomums, como não mais vemos hoje em qualquer lugar que eu conheça. Este reavivamento, todavia é o
primeiro que Deus enviou à nossa igreja em 42 anos. Nós oramos por um descer do Espírito de Deus por todos esses
anos e Ele, então, respondeu nossas orações. Nessas poucas noites pelo menos 36 pessoas estiveram sob convicção de
pecado e 22 delas foram salvas – outras 14 foram reavivadas e restauradas de uma condição de apostasia. Isso
aconteceu enquanto eu repetidamente pregava no texto de Isaías 64:1-3 e todas as noites povo cantava o hino tema do
avivamento: “Sê minha vida, ó Deus de poder; Que eu nunca perca a visão do teu ser. Se é noite ou dia, tu és minha
luz; Tua presença meus passos conduz. Sê tu a fonte do meu desejar Que tua glória me venha inspirar, Sê tu minha
vida, Senhor divinal, Inunda meu ser com Tua luz celestial” (Tradução livre de “Fill All My Vision” por Avis
Burgeson Christiansen, 1895-1985). Algumas vezes durante o avivamento o Diabo veio como um leão rugindo, mas a
cada vez nós oramos ele recuou e o Espírito de Deus voltou, atraindo pessoas para Cristo. Nesses poucos dias
experimentamos o cristianismo vivo e aqueles que estavam presentes nunca o esquecerão enquanto viverem. No meio
de tudo isso, dois jovens se renderam ao ministério da pregação. Um deles é o filho de nosso tradutor chinês, Noah
Song. O outro é o filho de 23 anos do Dr. Cagan, John Samuel Cagan, que acaba de se formar na universidade Cal State
L.A. com um diploma de bacharel em Justiça Criminal. Ambos são pregadores notáveis. Quando John pregou seu
primeiro sermão, soou como se estivesse pregando por mais de vinte anos, e Noah, enquanto prega, pode até escolher
uma canção-tema, cantar a canção e voltar a pregar no estilo do Dr. John Sung e Dr. John R. Rice. Incrível! Graças a
Deus por esses jovens! John vai estudar na Escola de Teologia Talbot na Universidade de Biola a partir de janeiro.
Embora esteja pregando por apenas três ou quatro meses, ele foi convidado para pregar em reuniões evangelísticas no
norte da Índia, na República Dominicana e no sul da Índia. Creio que ele pregará em todo o mundo como um dos
grandes evangelistas do século XXI. Se você quiser ler um dos sermões de John ou Noah, vá ao nosso site
www.sermonsfortheworld.com. No meio da página negra há um botão que diz, “Sermão em Português.” Clique no
botão e verá a página para o seu idioma. Se houver botões na página para o seu idioma, clique no botão do Dr. Hymers,
no botão de John Samuel Cagan, Noah Song ou no de outros oradores que pregam em nossa igreja. Se não houver
botões na página para o seu idioma, vá até embaixo e verá muitos sermões que serão uma ajuda e uma bênção para
você.
O segundo grande acontecimento deste ano foi o nascimento de nossa primeira neta, Hannah Kim Hymers,
nascida no dia 30 de março. Ela é a filhinha de nosso filho Robert Leslie Hymers III e sua linda esposa Jin. Hannah é
um bebê lindo e já está se levantando sozinha e andando dentro do berço.
Como já mencionei, eu e minha esposa Ileana, sua mãe Linda, juntamente com Jin, Leslie e Wesley fomos
para a praia em Cancún de férias em janeiro. Tivemos um tempo maravilhosos, embora eu não estivesse me sentindo
muito bem por causa dos tratamentos de cancer aos quais me submeti. Diga-se de passagem, o câncer parece estar sob

controle e talvez eu até já esteja livre dele de uma vez por todas. Só o tempo dirá, mas eu perdi 10 quilos de peso, o que
ajuda.
Dê uma olhada na “lista” das coisas que aconteceram este ano. Rose Chenault-Quinn faleceu dia 13 de
fevereiro aos 97 anos de idade. David Ralston, Roland Rasmussen e Danny Thomas pregaram e providenciaram a
música na época da Páscoa e também para o meu 75º aniversário dia 12 de abril. O aniversário de Mrs. Hymers foi logo
em seguida, dia 16 de abril e seu pai Rafael Cuellar, que tem 85 anos, voou de seu país para cá para passar alguns dias
conosco.
Um outro grande acontecimento foi Deus haver me mostrado que era hora de fazer algumas mudanças
importantes em nossa igreja. Nós, então, adicionamos três jovens candidatos ao diáconato: Noah Song, Jack Ngann e
Aaron Yancy. John Cagan pregou seu primeiro sermão dia 10 de julho e Noah Song pregou no dia 17. Ambos são
excelentes oradores – incrível! No dia 31 de julho, Timothy Chan e Lara Escobar se casaram. Em 21 de agosto nasceu
Peter Stephen Ngann.
A segunda parte do avivamento começou na quinta-feira, 27 de agosto. Nós temos descoberto que é nessas
reuniões especiais, quando cuidadosamente oramos e mantemos esse espírito de oração, Deus mostra-se presente nos
cultos, mas em dias alternados, quando não colocamos nosso foco na oração Deus mantem-se completamente ausente e
nada acontece. Esta foi uma experiência de aprendizado para nós, apesar de eu ter sido testemunha ocular de três
grandes avivamentos, um deles agregando cerca de quatro mil pessoas à uma igreja chinesa da qual eu era membro.
Dr. Neal Weaver, o presidente da Universidade Batista de Louisiana, estava conosco para nossa conferência
bíblica no fim de semana do Dia do Trabalho. Em 19 de novembro Wesley Hymers, Christine Nguyen, Adela
Menjivar, Setsuko Zabalaga e Virgel Nickell foram batizados. Nesse mesmo culto, John Samuel Cagan foi licenciado
pela nossa igreja como pregador do Evangelho. No dia seguinte, tivemos nosso banquete de Ação de Graças com Ron
Clark tocando violino e Geoff Merrill tocando piano. Que momentos preciosos tivemos! Dave Shook finalmente vai
voltar a cantar música country e gospel ocidental em banquete de Natal, dia 18 de dezembro.
DEUS ABRIU A PORTA PARA ADICIONAROS NOSSA 34ª LÍNGUA: O NEPALI, OU NEPALÊS. O
povo do Nepal agora pode ler meus sermões semanalmente. Nepal é um lugar muito carente, tendo tido dois terremotos
no ano passado, e estamos muito satisfeitos por termos podido adicionar a linguagem deste pequeno país nas
montanhas do Himalaia à nossa lista de manuscritos de sermões traduzidos. Quase todos os sermões por mim pregados
são agora traduzidos para todas as 34 línguas em forma de manuscrito. Todos os sermões são gravados com
equipamento de câmera de qualidade de televisão e transmitidos em todo o mundo via YouTube e em nosso site em três
idiomas, mandarim, espanhol e inglês.
Eu não gosto de admitir, mas estou envelhecendo. Já não posso mais jogar beisebol como antes, o que não era
essas coisas, então não foi uma grande perda! Mas é a coisa que eu mais sinto falta!!! Minha esposa convidou quase
todos na igreja que não tinham um lugar para jantar no dia de Ação de Graças. Sempre temos momentos muito bons em
eventos como esses.
Nosso desejo e esperança é que Cristo seja manifestado em sua casa e em sua vida durante esta bela temporada
de Natal. Deus abençoe todos vocês!

Sinceramente, em Cristo Jesus,

R. L. Hymers, Jr.,
D.Min., Th.D., Litt.D.
Filipenses 4:13

Dr. Hymers e Ileana com sua netinha
Hannah aos quarto horas de vida.

TODOS OS PREGADORES, VEZ OU OUTRA FICAM
SEM SABER O QUE PREGAR. CHEQUE MEUS
SERMÕES E VEJA SE PODEM SERVIR-LHE DE
AJUDA. É PARA ISTO QUE ALI ESTÃO. CERCA DE
120,000 PREGADORES EM 216 PAÍSES LERAM
MEUS SERMÕES E POR ELES FORAM AJUDADOS
ESTE ANO. VOCÊ PODE ACESSÁ-LOS EM
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.

Dr. Hymers com John Samuel Cagan (à esquerda) e
Noah Song (à direita). Ambos entregaram-se à pregação
do Evangelho e estarão indo estudar teologia.

Adela Menjivar sendo batizada aos 87 anos
de idade pelo Dr. Hymers.

Dr. Hymers e esposa em seu 34º aniversario de
de casamento.

Dr. Hymers com John Cagan por ocasião de
sua licenciatura como ministro do Evangelho.

Dr. Hymers batizando o Sr. Mr. Virgel Nickell.

Rafael Cuellar (E), Leslie Hymers, Jin Hymers, Dr. Hymers,
Sra. Hymers com o bebê Hannah, Sr. Johnny Kim e esposa.

VISITE O WEBSITE DE NOSSA IGREJA WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM
NOSSO WEBSITE DE SERMÕES OFERECE CENTENAS DE MANUSCRITOS
PALAVRA-POR-PALAVRA EM TRINTA E QUATRO IDIOMAS. PARA ACESSÁ-LOS VISITE:
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.

Sr. James Roop e esposa. Ela é a organista da igreja.

Dr. Hymers com Sra. Rose Chenault-Quinn.

Rev. Mark Buckley com Dr. Hymers e esposa
na noite de Ano Novo.

Dr. Chan realizando o casamento de seu filho Timothy
e Lara Escobar.

Dr.Hymers e esposa com sua sogra Linda, Leslie,
Wesley e Jin Hymers.

(Da esquerda para a direita) Dr. Hymers com a bebê Hannah,
Sra. Hymers, Leslie e Jin Hymers.
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