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            Dezembro,  2019 
 
Prezado amigo:  
 

Meu desejo era poder lhe estar enviando uma carta de Natal mais feliz. Mas,  para ser sincero, 
devo dizer-lhe que, no último ano e meio, experimentamos uma divisão horrível em nossa igreja. 

Tudo começou vários meses antes do ano passado. Nosso diácono sênior começou a ter 
reuniões secretas com outro pastor. Os dois arquitetaram um plano para destruir nossa igreja. Os dois 
fizeram planos para abrir outra igreja e tirar de nós o maior número possível de pessoas. Quando 
descobri isso, era tarde demais para evitar uma grande divisão da igreja. 

Isso começou quando um diácono descontente fez uma tentativa de me chamar para uma 
"briga". Ao me recusar a brigar com ele, ele deixou a igreja. Logo em seguida outros o seguiram. O 
presidente dos diáconos colocou fotos pornográficas de si mesmo em seu site na internete. Um dos 
“divisores” tentou me chantagear com essas fotos, e a polícia foi envolvida. O presidente dos diáconos e 
sua esposa saíram de nossa igreja. 

Nesse momento, o diácono sênior tornou-se, então, abertamente ativo. Ele deixou nossa igreja e 
começou a atrair o maior número possível de pessoas. Como o diácono sênior era líder em nossa igreja 
há décadas, muitas pessoas o seguiram e deixaram nossa igreja. Quando a divisão terminou, ele 
conseguiu retirar mais da metade do nosso povo. 

Nesse período, meus problemas físicos se intensificaram e eu não podia mais pregar nos dois 
cultos de domingo. Um estudante do seminário pregava nas manhãs de domingo. Mas ele era 
inexperiente demais para conseguir ficar do meu lado quando a maioria de seus amigos íntimos havia 
ido embora. Em 20 de fevereiro, esse jovem rompeu a comunhão comigo. Ele e sua mãe deixaram a 
igreja e começaram a frequentar novas igrejas evangélicas. Isso foi demais para mim, pois eu 
considerava esse jovem pregador um amigo pessoal próximo. Em 23 de fevereiro, renunciei o pastorado 
e o Dr. Christopher Cagan se tornou o novo pastor. Fui apontado pastor emérito. Eu estava fraco demais 
para participar das reuniões. Em 3 de março, o Dr. Cagan anunciou minha aposentadoria e sua própria 
nomeação como pastor. Dr. Cagan é o maior cristão que eu já conheci, além do pastor Wurmbrand. Sem 
a sua liderança, nossa igreja nunca teria se recuperado. 

Mas coisas boas continuaram a acontecer. Em 26 de janeiro, o 41º idioma foi adicionado ao 
nosso site. Nesse mesmo dia (26 de janeiro), nosso "aplicativo" foi lançado para  iPhone e Android. 
Desde então, milhares de pessoas em todo o mundo tem se juntado a nós por meio do "aplicativo", 
graças, em grande parte, a um amigo, um missionário do povo judeu na cidade de Nova York. Em 
seguida, nossa 42ª língua foi adicionada - a principal língua do Malawi na África. Em 23 de fevereiro, o 
Dr. Cagan se tornou o pastor oficial e eu fui empossado como pastor emérito.  

Não preciso mencionar que eu estava enfraquecido e enfermo por causa de toda essa 
turbulência. Sou muito grato por  minha esposa - que ficou comigo durante tudo isso.  De 27 de 
fevereiro a 20 de março, eu a levei para umas férias prolongadas no Arizona para descansar.  No dia 20 
de março, voltei a pregar nas noites de domingo e ensinar nas noites de sábado. 
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Desde então, o prédio de nossa igreja foi posto à venda. Em 14 de abril, meu 78º aniversário foi 

comemorado no antigo prédio. Em 7 de maio, iniciei um grupo de discipulado para os jovens fiéis em nossa 
igreja, usando “Evangelismo Explosivo” como livro didático. De 22 a 29 de maio, o Dr. Cagan levou a 
mim e minha esposa aos arredores de São Francisco para visitar uma igreja batista chinesa e seu excelente 
pastor. Também nos encontramos com Mike e Mona Riley, pastor de longa data da igreja que comecei no 
condado de Marin. Mike me incentivou muito e fui convidado para pregar na igreja deles no 50º 
aniversário. Outros não foram tão gentis, mas me culparam por nossa divisão da igreja, causando-me ainda 
mais dor. Em 28 de julho, realizamos uma grande festa em nossa igreja pelo aniversário de 66 anos do Dr. 
Cagan. Foi anunciado então que nossa nova igreja no vale de San Gabriel seria denominada "Tabernáculo 
Batista Chinês da Grande Los Angeles". Adquirimos um novo prédio lá e o contrato será finalizado em 
breve. 

No final de julho, levei a Sra. Hymers para outras breves férias em Oceanside. Minha esposa, 
Ileana, é sem dúvida a melhor esposa de pastor em todo o mundo. Meu filho Robert Leslie e eu  a 
enviamos, juntamente com seus pais para uma viagem a Israel. Em 17 de novembro, iniciei uma série de 
sermões nos domingos pela manhã e à noite. Desde muito tempo, é a primeira vez que posso fisicamente 
pregar nos dois cultos de domingo. Sob a liderança e o trabalho árduo do Dr. Cagan, dois jovens foram 
salvos e vários estudantes chineses começaram a frequentar nossa igreja. Dr. Cagan vendeu sua casa no 
centro de Los Angeles e está procurando por uma casa perto do prédio de San Gabriel. Mudaremos nossa 
igreja para o novo prédio nos próximos meses. 

A divisão da igreja parece ter terminado. Alguns dias atrás, fui informado na City of Hope que meu 
câncer parece estar curado. Dr. Cagan, minha esposa e eu comemoramos o Dia de Ação de Graças em 
minha casa com meus filhos e nossos netos, e a maioria dos que permaneceram conosco nesse grande 
momento de prova. Tivemos um tempo maravilhoso juntos! 

Que o Senhor abençoe todos vocês! Lembrem-se, por favor, de orar por nós e pela inauguração da  
igreja chinesa! 

 
 

 
 

Tenho muito orgulho da minha família. Da esquerda 
para a direita, Wesley, Leslie com a pequena 
Hannah, eu, Ileana com a pequena Sarah, Jin, a 
esposa do Leslie, Linda, a mãe de Ileana e seu irmão 
Erwin Cuellar. 

 
 
 
 

 
Que Jesus Cristo nosso Salvador seja louvado! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R. L. Hymers, Jr.,  
D.Min., Th.D., Litt.D. 
Filipenses 4:13 
 
 

“Pereceria, sem dúvida, se não cresse que 
veria a bondade do SENHOR na terra dos 
viventes. Espera no SENHOR, anima-te, e Ele 
fortalecerá o teu coração; espera, pois, 
pelo SENHOR” (Salmo 27:13-14). 
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