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             Dezembro, 2017 
 
Querido amigo: 
 

"Against All Fears" [Apesar de Todos os Medos] é a história de minha vida, que terminei de escrever alguns 
dias atrás. Entre os que elogiaram meu livro está o Dr. Bob Jones III, o qual me chama de "profeta". O Dr. Bill Monroe, 
que foi duas vezes presidente do BBFI, disse: "Hymers é um Daniel dos dias modernos". E o Dr. Herbert Rawlings, 
filho do patriarca do BBF, Dr. John Rawlings, e chefe da Fundação Rawlings, chamou-me de: "Um original americano! 
Um visionário! Sua vida mostra uma paixão que faz diferença ". O Dr. Neal Weaver, presidente da Universidade Batista 
da Louisiana, disse:"Um livro fascinante e inspirador sobre um homem corajoso ". O comentarista de notícias, Dr. Don 
Boys, disse:" Against All Fears " deve ser lido por todos, não apenas por pregadores. Hymers é um exemplo para todos 
... Sua história encapsula a necessidade desta hora - coragem, compromisso e caráter ". O Dr. Edi Purwanto, nosso 
missionário na Indonésia, disse:" Recomendo este livro. Quando Deus está com um homem, ele não pode ser derrotado. 
Dr. Hymers é um herói que sobreviveu à muitas guerras mortais ". 

John Samuel Cagan é filho de nosso pastor associado Dr. Christopher L. Cagan e sua esposa, a Dra. Judith 
Cagan. John é um ministro em estágio, que trabalha comigo como meu assistente. Uma das coisas mais significativas 
que aconteceram em nossa igreja foi a rendição de John para pregar o Evangelho. Ele é agora aluno nota "A" na Escola 
Talbot de Teologia da Universidade Biola. John escreveu a introdução à minha autobiografia. Ele disse: "Dr. Hymers 
tem uma forte determinação pela a causa de Cristo e da igreja, determinação semelhante à de super-atletas,poderosos 
políticos e conquistadores ... Aos 77 anos de idade, com câncer (em remissão) e fraqueza causada pelo tratamento 
médico, a maioria dos homens teria se aposentado . Mas o Dr. Hymers continua batalhando por nossa igreja e por Deus! 
Eu o vi arrastar-se para o púlpito e pregar. Apesar das poucas horas de sono na noite anterior, pernas que mal podem 
sustentá-lo e cólicas estomacais, ele permanece firme no púlpito, fortalecido por Cristo. E como ele prega? Como um 
leão! O seu sermão mais fraco é mais dinâmico do que os que você ouvirá em quase todos os outros lugares! É por isso 
que os pastores de todo o mundo pregam seus sermões em seus púlpitos ... Hoje, os manuscritos palavra-por-palavra dos 
sermões do Dr. Hymers são traduzidos para 36 idiomas ... seus sermões tem sido atualmente usados por Deus para 
causar um poderoso impacto em todo o mundo . No ano passado, 1,5 milhão de pessoas em 218 países leram seus 
sermões, assistiram seus vídeos e se inspiraram em sua pregação no site www.sermonsfortheworld.com ... A história da 
vida do Dr. Hymers irá inspirá-lo a viver para Cristo - a quem ele tanto ama e serve tão fielmente. Estou feliz em dizer 
que o Dr. Hymers recuperou grande parte das suas forças nas últimas semanas. Minha oração é que o câncer não volte e 
que ele viva muitos anos mais ". 

O Dr. Robert L. Sumner, um evangelista nacionalmente conhecido e editor de longa data de "The Biblical 
Evangelist", disse: "Agradeço e admiro um homem que está disposto a tomar uma posição pela Verdade ... mesmo 
quando todas as chances são contra ele. Robert Leslie Hymers, Jr. é esse tipo de servo cristão de Cristo!"(Tradução de 
The Honor Was All Mine: Giants of the Faith Whose Paths Crossed Mine, 2015, pp. 104, 105).  Você poderá 
encomendar minha autobiografia, Against All Fears, com o Dr. Christopher L. Cagan através do telefone: (323)735-
3320 depois que o livro chegar na primavera de 2018. 

Noah Song é outro jovem de nossa igreja que foi chamado para pregar. Ele está terminando seu curso 
universitário e então vai ao seminário. Noah ajudará John Cagan quando John me suceder como pastor de nossa igreja e 
eu me tornarei o pastor emérito. Noah e John são ambos excelentes pregadores. No começo deste ano, Noah pregou na 
Indonésia e na China. John pregou na República Dominicana e em duas cruzadas evangelísticas na Índia. John e Noah 
viajarão com o Dr. Cagan para a África, onde pregarão nos países da Uganda, Quênia e Ruanda no início de janeiro do 
ano que vem. 

Nós adicionamos Marathi (outro idioma da Índia) e crioulo (a língua do Haiti) no início deste ano. Assim, 
nossos manuscritos palavra por palavra dos sermões estão agora disponíveis em 36 idiomas em nosso site! 

Minha esposa Ileana e eu celebramos nosso 35º aniversário de casamento em setembro. Ileana é responsável 
pelas jovens mulheres da nossa igreja. Ela faz um trabalho maravilhoso mentoreando-as. Ileana é a maior trabalhadora 
cristã transcultural que já conheci, já que a maioria de suas meninas são orientais e Ileana é nativa da Guatemala!   
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Meus filhos, Robert e John Wesley, são uma tremenda ajuda para mim em nossa igreja. Em fevereiro, nossa neta 

Sarah nascerá para meu filho Robert e sua esposa Jin. Sua primeira filha, Hannah, tem quase dois anos de idade. Ela já 
anda e fala - e é uma criança maravilhosa que gosta de me beijar sempre que a vejo! Ela faz meu coração cantar com 
alegria! 

Em novembro, batizei 13 jovens, todos com excessão de três foram salvos do mundo - Danny Carlos, Timothy 
Chan, Joseph Gong, Judy Li, Thomas Luong, Yohana Tsukamoto, Minh Vu, Tom Xia, Jessica Yin, Ayako Zabalaga, 
Alicia Zacamitzin, Jesse Zacamitzin e Baiyang Zhang. Pelos seus nomes você pode concluir que este é um grupo 
diversificado de jovens cristãos. Estamos muito orgulhosos de ter pessoas de 20 grupos étnicos como membros da nossa 
grande igreja no centro cívico de Los Angeles! Em novembro também ordenamos 5 jovens ao diaconato - Aaron Yancy, 
Kyu Dong Lee, Jack Ngann, Noah Song e John Samuel Cagan. Seguindo o exemplo da igreja primitiva, John foi 
ordenado como diácono antes de ser ordenado como pastor quando se formar no seminário em alguns anos e for 
empossado como pastor da nossa igreja. John já prega na maioria dos domingos de manhã aos muitos jovens que nos 
visitam a cada semana. Ele é meu "filho" no ministério. Assista um dos seus sermões em vídeo no nosso site 
(www.sermonsfortheworld.com). Eu continuarei a pregar todos os domingos à noite e todos os sábados à noite pelo 
tempo que puder.  

No próximo ano, vamos comemorar meu 60º aniversário de ministério! Eu mal posso acreditar que tenho 
pregado o Evangelho por 60 anos! Meu câncer está em remissão agora. Ore para que não volte até eu celebrar meu 70º 
ano, pregando e pastoreando com John e Noah em nossa maravilhosa igreja!  Ileana é minha parceira no ministério. Ela 
trabalha ao meu lado todos os dias, enquanto ganhamos jovens do mundo no centro desta grande e perversa cidade de Los 
Angeles. E sem meu pastor associado, Dr. Christopher L. Cagan, tudo isso jamais seria possível. Também devo prestar 
homenagem ao Dr. Kreighton L. Chan, à Sra Emma Salazar e aos nossos diáconos e tradutores, sem os quais este 
ministério seria impossível!  

Nós Celebramos o Ano Novo Chinês em 29 de janeiro. Noah Song pregou no culto da manhã e o Dr. Kreighton 
L. Chan pregou à noite. Em abril eu levei minha família de férias para Puerto Vallarta, no México, com meu filho Robert, 
Jin e a bebê Hannah, meu filho Wesley, a mãe de Ileana Linda, Ileana e eu. Foi lindo, caloroso e repousante. O Dr. Robert 
L. Sumner, que faleceu aos 94 anos em dezembro de 2016, surpreendeu-me deixando todos os seus livros para serem 
vendidos no nosso site. Este é o único lugar onde muitos livros do Dr. Sumner podem ser comprados - em 
www.sermonsfortheworld.com. Veja o anúncio na primeira página com o fundo preto. Tivemos uma ênfase em 
avivamento de agosto a outono. Preguei mais de quarenta vezes, noite após noite, à medida que o Senhor desceu e muitos 
se converteram, e outros foram reavivados. Este foi o segundo ano em que Deus desceu e abençoou nossa igreja com um 
tempo de restauração! Estamos orando por mais um avivamento no próximo ano! O filho do Dr. Chan Timothy tornou-se 
candidato ao diaconato e pregou um poderoso sermão na manhã de domingo no Festival Chinês do meio do Outono em 8 
de outubro. Estou planejando começar a escrever um livro sobre o tema avivamento no próximo ano, após a minha 
autobiografia ser publicada. Por favor, ore por este projeto.  

Amanhã é Dia de Ação de Graças. Minha esposa convidou mais de 40 pessoas para celebrar conosco em nossa 
casa. É nossa oração que Cristo esteja presente em sua casa durante esta bela e significativa temporada de Natal. Deus a 
todos vocês abençoe!  

                 

        

                
 

                 Vovô Hymers e sua doce netinha, Hannah! 
 
 

Cordialmente, em nome de Jesus, 
  
      
 
 
 
 
 
 
R. L. Hymers, Jr.,   
D.Min., Th.D., Litt.D. 
Filipenses 4:13 
 
 
 

DESCUBRA POR QUE 120,000 PASTORES 
VISITARAM NOSSO SITE NO ÚLTIMO ANO . ELE 
OFERECE CENTENAS DE MANUSCRITOS PALAVRA-
POR-PALAVRA DE SERMÕES EM 36 IDIOMAS E 
VÍDEOS EM 3 IDIOMAS. ACESSE OS MANUSCRITOS 
DE SERMÕES SE VOCE É UM PREGADOR QUE, 
COMO EU, VEZ OU OUTRA, FICA "TRAVADO” EM 
UM SERMÃO. CERCA DE 1.500.000 PESSOAS 
(INCLUINDO 120.000 PREGADORES) OBTIVERAM 
AJUDA EM SERMÕES ESTE ANO NO SITE 
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM. 



 

                  
 

 Sra. Arredondo, Wesley, Sra. Hymers, Robert Leslie                                                  O Dr. Hymers parece surpreso ao ver o     
 segurando a bebê Hannah, Jin Hymers (esposa de Robert) com                                 número 76  em seu bolo de aniversário. 
 Dr. Hymers no lobby do hotel em Puerto Vallarta, Mexico.     
 

                        
 

                  Dr. Hymers batizando Baiyang Zhang.                                                  Dr. Hymers entregando uma Bíblia de Estudo  
                                                                                                                                  Scofield a cada pessoa que foi batizada.   
 

                                                               
               Hannah Hymers com seu bisavô, Rafael                                                   Diáconos recém ordenados (Fila da frente) e 
                Cuellar, da Guatemala!                                                                              Membros recém batizados (Fila de trás).            

 
O NOSSO WEBSITE DE SERMÕES OFERECE CENTENAS DE MANUSCRITOS PALAVRA- 

POR-PALAVRA EM PORTUGUÊS E EM 35 OUTROS IDIOMAS - 
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.  

 
VISITE TAMBÉM O SITE DE NOSSA IGREJA: WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM.                     



 

                  
 

Aniversário da Sra. Hymers.  O Dr. Hymers dando à bebê Hannah                                                Dr. e Sra. Hymers.     
Um pedaço de bolo!   
 

                 
                                          

                         Dr. Hymers com John Samuel Cagan                                       Sr. Winston Song, nosso excelente tradutor chinês (centro).  
                       E sua noiva Julie Sivilay.                                                          Ombro-a-ombro com John Samuel Cagan (esquerda)  
                                                                                                                         e Noah Song (direita).  
 

                                      
 
 

     John Samuel Cagan pregando na República Dominicana,           John Samuel Ca an pregando em uma cruzada na India.   g
     com seu pai, Dr. Cagan, traduzindo para o Espanhol.           
     
 

O NOSSO WEBSITE DE SERMÕES OFERECE CENTENAS DE MANUSCRITOS PALAVRA- 
POR-PALAVRA EM PORTUGUÊS E EM 35 OUTROS IDIOMAS - 

WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.  
 

VISITE TAMBÉM O SITE DE NOSSA IGREJA: WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM.                     
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