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             Dezembro, 2018 
 
Querido amigo: 
 

“Against All Fears" é a história de minha vida, que foi publicada em abril deste ano. Entre aqueles que 
elogiaram o meu livro está o Dr. Bob Jones III, que disse que eu sou como “um profeta do Velho Testamento”.  O Dr. 
Bill Monroe, presidente da BBFI, disse: “Hymers é um Daniel dos dias modernos”.  Herbert Rawlings, filho do 
patriarca da BBF Dr. John Rawlings, e chefe da Fundação Rawlings, me chamou de “Um original americano! Um 
visionário! Sua vida mostra uma paixão para fazer diferença ... pela causa de Cristo.”  O evangelista Don Boys disse: 
“‘Against All Fears’ deve ser lido por todos, não apenas por pregadores. Hymers é um exemplo para todos… Sua 
história resume a necessidade dessa hora – coragem, comprometimento e caráter ”.  

Quando ouço esses cristãos famosos falarem de mim desse jeito, às vezes me pergunto como isso aconteceu. 
Muitas vezes me pergunto: “Como eu me tornei uma pessoa assim?”  No início do meu ministério, mesmo antes de ser 
chamado para ser um pregador, Deus me deu o versículo de minha vida, 

 
“Tudo posso naquele que me fortalece” (Filipenses 4:13). 

 
Por quase 61 anos, descobri que a promessa é verdadeira. Em toda a minha vida, enfrentei muitos desafios e 

retrocessos. Mas eu venci todas as batalhas porque sempre dependi completamente de Jesus Cristo. Por causa de Cristo, 
superei obstáculos incríveis e me tornei uma inspiração para milhões de pessoas em todo o mundo. Eu venci todas as 
batalhas porque eu dependi completamente de Jesus Cristo. 

Estes são apenas exemplos das “grandes” batalhas. Houve a luta pela inerrância da Bíblia, na qual tive que me 
opor aos falsos ensinamentos no meu seminário, que degradavam as Escrituras. Eu venci aquela batalha porque dependi 
completamente de Cristo. Depois, houve a batalha contra o horrivelmente blasfemo filme “A Última Tentação de 
Cristo”, um filme que mostrava Jesus fazendo sexo com Maria Madalena. Eu venci essa batalha porque dependi 
completamente de Cristo. As notícias “falsas” na televisão e nos jornais me condenaram como um anti-semita. Eu venci 
essa batalha e fui completamente exonerado dessa acusação, porque eu dependi de Jesus Cristo e somente Dele. Depois 
houve a batalha contra o aborto. O Rev. John Samuel Cagan, meu assistente, disse: “Dr. Hymers liderou sua igreja em 
uma luta total para fechar duas clínicas de aborto. Ele não parou até que ambas as clínicas fechassem para sempre ”. 
Fiquei com Jesus e vencemos a batalha porque dependemos de Cristo. Então houve a batalha para salvar nosso edifício 
da igreja. Um homem mau e pecador levou 320 dos nossos membros e quase perdemos o prédio da nossa igreja. Nós 
fomos capazes de vencer esta batalha também, porque “eu posso fazer todas as coisas através de Cristo, o que me 
fortalece”. Quando estou em batalhas como essa, descubro qual é o lado certo e qual é o lado errado. Então eu tomo o 
lado certo e sempre ganho porque “tudo posso naquele que me fortalece”. 

Neste tempo, quando muitos pregadores tentam construir suas igrejas roubando membros de outras igrejas, eu 
nunca tive que fazer isso porque eu era capaz de ganhar pessoas perdidas do mundo. Por quê? Porque “tudo posso 
naquele que me fortalece”. É por isso! É por isso que vencemos a batalha para levar o Evangelho ao mundo inteiro. 
Hoje, 1,5 milhão de pessoas leem meus sermões em nosso site em mais de 221 países do mundo, em 40 idiomas - 
porque “tudo posso naquele que me fortalece”.   

O Rev. John Cagan disse: “Dr. Hymers sabe por longa experiência que o único alicerce seguro sobre o qual 
construir a vida é a Rocha Sólida – o homem Jesus Cristo. ” 

Meu filho Robert disse: “Apenas algumas pessoas entenderam meu pai, porque ele não pensa como um homem 
comum. Ele anda com Deus. ”Eu triunfarei em todas as batalhas pelas quais lutei por uma única razão – “Tudo posso 
naquele que me fortalece”.  É por isso que temos essa igreja. É por isso que, quando pedi aos que foram salvos sob 
minha pregação, quase todos se levantaram. Apenas duas pessoas foram salvas em outro lugar. 
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Meu fiel parceiro e amigo, Dr. Christopher L. Cagan, disse: “Dr. Hymers é um homem que tropeçou, feriu-se e 
quebrou-se, para se levantar e superar enormes obstáculos e mostrar às pessoas que Jesus Cristo pode ajudá-las 
também”. 

O Dr. Edi Purwanto disse: “Quando Deus está com um homem, ele não pode ser derrotado”. 
O Dr. Robert L. Sumner disse: “Eu aprecio e admiro um homem disposto a defender a verdade, mesmo quando 

todas as probabilidades estão contra ele. Robert Leslie Hymers, Jr. é esse tipo de cristão.”  
O Dr. Kent Philpott disse: “Dr. Hymers foi o melhor pregador que qualquer um de nós já ouviu pregar, um 

genuíno ‘homem à moda antiga’. Seu foco sempre foi [sobre] a mensagem de Cristo.”  
O Dr. Neal Weaver disse: “Dr. Hymers é um homem corajoso, que tem fortes convicções e está disposto a lutar 

por essas convicções contra todas as probabilidades ”.  
Dr. Phil Goble disse: “... siga este grande pregador campeão para o mundo moderno de gladiadores para 

batalhar, como ele, o bom combate da fé”. 
Dr. Christopher L. Cagan disse: “Dr. R. L. Hymers, Jr. é um homem que alcançou o impossível – contra 

todos os temores! Eu sei, porque tenho trabalhado em estreita colaboração com ele há mais de quarenta anos.”  
Você pode obter uma cópia da minha autobiografia, “Against All Fears”, por apenas US $10,00. Escreva 

para o Dr. C. L. Cagan no P.O. Box 15308, Los Angeles, Califórnia 90015. CERTIFIQUE-SE DE ESCREVER AS 
PALAVRAS “CHRISTMAS LETTER” NO SEU CHEQUE E VOCÊ RECEBERÁ UM DESCONTO DE US $ 
10,00. Envie $ 10.00 e pegue minha história de vida!  

Eu vou orar para que Deus te abençoe na época do Natal. E que Ele te abençoe no Ano Novo também! Seja 
Jesus Cristo louvado!  

 
 

 
 

   Dr. Hymers com sua esposa Ileana, seu filho   
   Robert, a esposa de Robert: Jin e as duas filhinhas  
   de Robert: Hannah e Sarah.  

 
 
 

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

                               
 

      A família Hymers com o tio da Sra. Hymers:                         Dr. e a Sra. Hymers com o Dr. Elmer L. Towns,  
      Francisco Castro, Carolina, Briana, visitando-nos                que lecionou em nossa conferência do Fim de            
      da Guatemala, Erwin Cuellar e Antione.                     Semana do Dia do Trabalho.  
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