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Dezembro, 2020
Prezado amigo:
Que confusão satânica vivemos em 2020! O presidente foi cassado! O coronavírus atacou! Incêndios florestais
destruíram muitas de nossas florestas! As pessoas seguiram os comunistas e enlouqueceram, queimando nossas cidades! Eu
mesmo não conseguia mais me levantar para pregar! “Alguns (abandonaram) a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e
doutrinas de demônios; Falando mentiras hipocritamente; tendo cauterizada sua própriaa onsciência.”(I Timóteo 4: 1, 2)!
Até o Papa endossou as uniões entre pessoas do mesmo sexo! Parecia que o mundo inteiro estava prestes a explodir; Jesus
disse:
“E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e, na terra, angústia das nações, em
perplexidade pelo bramido do mar e das ondas; homens desmaiando de terror, na expectação
das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E, então,
verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando
essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa
redenção está próxima.” (Lucas 21:25-28)
“E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis entregues; e matarão alguns de vós.”
(Lucas 21:16)
Como podemos ler essas passagens e não ver que estamos vivendo agora nos últimos dias da profecia bíblica?
“Mas é tempo de Natal”, você pode dizer! Em dezembro de 1941, Churchill veio da Inglaterra até aqui porque os
japoneses haviam bombardeado Pearl Harbor e Hitler estava bombardeando Londres. Churchill estava na Casa Branca com
o presidente Franklin D. Roosevelt. Quando o presidente iluminou a árvore de Natal nacional, Churchill disse: “Deixe as
crianças terem sua noite de diversão e entretenimento”.
Mas você e eu não somos mais “crianças”! Este é o momento de perceber que nossa única esperança está no bebê,
nascido em Belém - e que não temos esperança real a não ser na Segunda Vinda de Jesus como Rei dos reis e Senhor dos
senhores!
Há muito tempo, na década de 1950, Deus me deu um versículo que me tem ajudado grandemente como pastor
nestes dias de apostasia.
“Posso todas as coisas Naquele que me fortalece” (Filipenses 4:13).
No dia 2 de fevereiro, nós celebramos o Ano Novo Chinês nos cultos da manhã e da noite.
Dia 1º de março foi nosso último domingo no antigo prédio da Hope Street. O restante do ano (2020) por causa do
coronavírus, nós nos reunimos em duas casas,. A cada semana gravo uma vídeo-aula, que é assistida nas duas casas.
Depois da vídeo-aula nós jantamos.
Meu 79º aniversário caiu no domingo de Páscoa, 12 de abril. Também comemoramos o aniversário de minha
esposa, a Sra. Hymers no dia 16 de abril. Posso dizer: “Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu superas a todas”
(Provérbios 31:29).
No dia 27 de setembro, a igreja celebrou nosso 38º aniversário de casamento. Este último ano, tenho sofrido com
uma doença inflamatória intestinal (no intestino grosso), que me tem impossibilitado de levantar e pregar. Foi a intensa
radiação contra o câncer que destruiu um nervo que provocou essa doença, que é como a doença de Crohn.
Mesmo assim, no mesmo ano, Deus abençoou nosso trabalho! Adicionamos mais três idiomas de estudos bíblicos
versículo por versículo e sermões em nosso site www.sermonsfortheworld.com. Nós adicionamos Khongso Chin, uma
língua local de Mianmar (Birmânia) como nosso 43º idioma. Também adicionamos o malayalam, outro idioma da Índia,
como nosso 44º idioma. E então adicionamos o cingalês, a língua do Sri Lanka, como nossa 45ª língua.
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Eu recebo e-mails maravilhosos todas as semanas de pregadores de todo o mundo nos contando o quanto essas
lições e sermões os têm ajudado.
Em 7 de julho, foi aberto uma conta de garantia em nosso antigo prédio na Hope Street, em grande parte graças
ao trabalho feito por nosso filho Robert.
No dia 13 de outubro, toda a igreja celebrou a vida de Eugene Grace em seu culto fúnebre realizado no
cemitério nacional de Riverside. O Dr. Cagan levou o Sr. Grace a confiar em Jesus poucas horas antes de seu
falecimento aos 91 anos. O Sr. Grace era o padrasto de Tom Xia, um excelente jovem membro de nossa igreja.
Algumas semanas depois, o Dr. Cagan apresentou as boas novas do Evangelho à esposa do Sr. Grace, Sophie, e ela
agora também tem a vida eterna. Estamos eperançosos que ela seja a primeira pessoa a batizarmos em nosso novo
local em San Gabriel. A Sra. Hymers me levou a Riverside para assistir ao funeral do Sr. Grace. Em seguida, ela me
levou até Oxnard, onde passamos alguns dias descansando perto da praia.
No domingo, dia 22 de novembro, teremos um banquete de Ação de Graças agendado na casa do Dr. Cagan
em Alhambra.
Ainda estou trabalhando, escrevendo lições e sermões e ajudando o Dr. Cagan. Em algumas semanas, entrarei
no 81º ano de minha vida. Eu não poderia continuar trabalhando se não fosse por minha preciosa esposa, Ileana - e por
Jesus, de quem recebo forças para continuar.
“Posso todas as coisas Naquele que me fortalece” (Filipenses 4:13).
Essa é a promessa de Jesus! Encerrarei esta carta citando o testemunho de meu parceiro, Dr. Christopher L.
Cagan:
Anos atrás, eu não tinha paz. Eu estava vivendo para mim mesmo. Não pensava em Deus
ou no que aconteceria quando eu morresse. Eu estava confiando em mim mesmo. Eu estava
fugindo e me escondendo de Deus. Tirava “A” na faculdade e ganhava muito dinheiro, mas
estava sozinho e infeliz.
Foi então que conheci alguns cristãos que foram muito legais comigo. Comecei a ir à
igreja. Mas eu ainda queria viver do meu jeito. Uma noite fui a uma reunião na escola. Um
jovem me deu a melhor notícia que já ouvi - que Deus me amava e queria me dar a vida eterna.
Ele me disse como receber essa vida. Naquela noite, eu confiei em Jesus. Ele perdoou meus
pecados e me deu a vida eterna.
Eu agora estou em paz. Agora tenho vida eterna. Jesus me curou por dentro. Ele me deu
esperança e felicidade. Eu não estou mais sozinho. Eu sei que se morresse esta noite, iria para
estar com Deus no Céu, porque Jesus me deu a vida eterna!
Estou tão feliz por trabalhar para Jesus! Eu não poderia fazer isso sem Seu poder e graça, e sem o Dr. Cagan,
Ileana e nosso filho John Wesley, que estará estudando flebotomia e assuntos relacionados na faculdade na próxima
primavera.
Que Jesus abençoe você e sua família! Por favor, ore por Kent Philpott e por mim, enquanto editamos o livro
de Kent sobre a libertação por meio de Jesus! Por favor, ore por nós enquanto abrimos a nova igreja batista chinesa
em San Gabriel.
Que Cristo seja louvado para sempre!

Rev. R. L. Hymers, Jr.,
D.Min., D.Rel., Th.D., Litt.D.
Philippians 4:13
Dr. Hymers com sua esposa Ileana, seu filho Robert, sua
esposa Jin e suas duas filhas, Hannah e Sarah. Estou
orando para que tenham outro bebê em breve.

“O homem que anda desviado do caminho
do entendimento, na congregação dos
mortos repousará” (Provérbios 21:16).
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