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Prezado amigo:
Quão grandes têm sido as provações que sofremos, entretanto maior é a bondade de Deus! Em janeiro
deste ano, minha fiel e amada esposa Ileana testou positivo com coronavírus. Eu pensei que ela poderia
morrer. Nossa igreja orou por ela muitas vezes. Pastores e outros cristãos em todo o mundo também oraram
por ela e mandaram-lhe mensagens de conforto e apoio. Um pregador no Paquistão todas as manhãs ligava
para ela, do outro lado do mundo! Deus respondeu, e minha esposa se recuperou completamente! Minha
gratidão a todos os que oraram por ela.
O versículo de minha vida sempre foi Filipenses 4:13. Eu o escreverei junto com o versículo anterior.
A Bíblia diz:
“Tanto sei estar humilhado como também ser honrado; de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho
experiência, tanto de fartura como de fome; assim de abundância como de escassez; tudo posso
naquele que me fortalece.” (Filipenses 4:12, 13)

Cristo fortaleceu a mim e a Ileana quando de sua doença. E Cristo continua a fortalecer-nos ao nos alegramos
e agradecemos a Deus por curá-la. “Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.”
Em 24 de março, a venda de nosso antigo prédio no centro de Los Angeles foi finalmente finalizada.
O prédio agora é ocupado por uma igreja coreana. O dinheiro está sendo usado para a melhoria de novo
prédio da nossa igreja em San Gabriel. Jack Ngann será o pastor da nova igreja, “O Tabernáculo Batista
Chinês da Grande Los Angeles”.
Em 11 de abril, todos nos encontramos no luxuoso Beverly Hilton Hotel para comemorar o meu
aniversário de 80 anos, que foi no dia seguinte. Muitos tributos de aniversário vieram de pregadores e cristãos
de todo o mundo. Nosso filho Robert Leslie pagou pelo banquete e por tudo relacionado ao evento. Robert é
um empresário sábio e bem-sucedido. O Rev. Ruperto Medina, pastor da Igreja Cristã Bethesda na República
Dominicana, voou até aqui para o evento e fez a oração de abertura. Que tempo precioso nós tivemos ali!
Em 3 de maio, os sermões em Odia foram disponibilizados em nosso site
www.sermonsfortheworld.com. Odia é um dos muitos idiomas da Índia e a primeira língua de mais de 30
milhões de pessoas! Não peço dinheiro por esses sermões. Meu único desejo é levar o Evangelho a todo o
mundo no maior número de línguas possível. Por isso os manuscritos dos sermões não são protegidos por
direitos autorais, e as pessoas podem pregá-los ou usá-los como quiserem. Toda semana recebemos e-mails
de todo o mundo agradecendo-me por disponibilizar essas mensagens.
No dia 14 houve um grande acontecimento! Nasceu nosso neto Robert Leslie Hymers IV! Ele é
filho do meu filho Robert e de sua esposa Jin. Eles também têm duas filhas, Hannah e Sarah. O novo bebê é
nosso primeiro e único neto. Eu o chamo de “Pequeno Bob”. Ele é um bom menino, e eu oro para que Deus
o chame para ser um pregador!
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Cristo me tem fortalecido nos momentos bons e nos ruins, quando estou satisfeito e quando estou faminto,
quando tenho abundância e quando tenho necessidade. Em junho, tive um AVC (Acidente Vascular Cerebral).
Desde então, estou descansando em casa. Tenho um cuidador profissional que me ajuda, mas minha maior
auxiliadora é minha esposa Ileana. Aconteça o que acontecer, nunca desistirei do ministério do Evangelho. Toda
semana eu gravo uma mensagem de vídeo que é mostrada para nossa igreja e exibida em nosso site. Ao longo da
minha vida, Cristo tem me fortalecido!
Eu muitas vezes contei em nossa igreja a história de Marilyn Farnik. Muito tempo atrás, quando ainda
adolescente no condado de Marin, ao norte de San Francisco, Marilyn aceitou a Jesus. Para sua mãe, tudo bem se
Marilyn usasse drogas ou fizesse sexo com jovens rapazes - mas aquela mãe não queria qualquer parte com Cristo!
Ela expulsou Marilyn de casa. Marilyn, todavia, permaneceu fiel ao Salvador. Com seu marido Jerry, ela hoje é
missionária na República Tcheca. Em 26 de agosto, Jerry e Marilyn visitaram-me em nossa casa. Eles fizeram uma
apresentação de seu ministério, que gravamos em vídeo e mostramos para a igreja. Que bênção eles são! Como é
maravilhoso ver a graça de Deus em salvar pessoas e usá-las em Seu serviço. Como disse o apóstolo João: “Não
tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos andam na verdade” (III João 4).
Em 29 de agosto, Jack Ngann foi apresentado à igreja como nosso novo pastor. Jack é um chinês nascido
nos Estados Unidos. Ele é casado e pai de dois filhos. Eu sou o pastor emérito, treinando-o para o trabalho de
pastor, como meu próprio pastor, Dr. Timothy Lin, me treinou. O irmão Ngann é um excelente cristão e temos
grandes esperanças nele. Por favor, ore por nossa nova igreja e seu ministério ali.
No dia 22 de setembro começaram as obras de reforma do novo prédio da igreja em San Gabriel. O prédio
estará pronto para uso no início do próximo ano. Ele está localizado entre muitos milhares de chineses.
Em outubro, o pai de Ileana, Rafael Cuellar, veio da Guatemala e ficou em nossa casa por algumas
semanas. Ele é um cavalheiro muito alegre e ativo - ainda mais ao saber que ele tem mais de 90 anos!
Comemoramos seu 91º aniversário com a igreja em nossa casa em 29 de outubro.
No dia 21 de novembro, tivemos um grande banquete de Ação de Graças para toda a igreja em nossa casa.
Tudo estava uma delícia! Nossos agradecimentos à Ileana, Jack Ngann e nosso diácono Manuel Mencia por
cozinhar a comida e preparar o jantar.
Este foi um ano e tanto! Toda a glória seja dada a Deus que respondeu às nossas orações e a Cristo que
salvou nossas almas. Penso nas palavras do hino que George Beverly Shea cantou na Cruzada Billy Graham de
1991 em Glasgow, Escócia,
Graças dou, oh meu Pai, por Teu filho nos dar
E deixar-nos Teu Espírito 'para a obra aqui na terra completar.
(Tradução livre de “There Is a Redeemer” por Keith Green, 1953-1982).

Ao celebrarmos o nascimento do Salvador, digamos em voz alta: “Obrigada Senhor Deus. E seja Jesus Cristo
louvado!”
Sinceramente, em Nome de Jesus,

Rev. R. L. Hymers, Jr.,
D.Min., D.Rel., Th.D., Litt.D.
Filipenses 4:13
Eu estou no centro da primeira fila com minhas netas, Hannah à
esquerda e Sarah à direita. Na fila de trás, da esquerda para a
direita: o pai de Ileana Rafael Cuellar, a mãe de Ileana Linda, a
esposa de Robert Leslie, Jin, o “Pequeno Bob” nos braços de
seu pai Robert, minha esposa Ileana, nosso filho Wesley, e a
irmã de Ileana, Yvette Cuellar.
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