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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2019-12-22 
(Igreja do Salvador De Hamamatsu)

Acredite em nós quando dizemos…. 
“A primeira vez que voçê vem, é um 
visitante.  Mas na segunda vez é o 
nosso amigo!”

522 Mishima Cho, Minami 
Ku, Hamamatsu Shi 
 〠430-0853 

Telefone: (053)442-5080    
Fax:        (053)442-5186 
Celular:   080-8117-1774 
E-mail: 
   hskmychurch@gmail.com 
Site da Igreja: 
       www.hskchurch.com 

Hamamatsu Sukuinushi 
Kyokai (HSK)(Igreja do 
Salvador De Hamamatsu) 
Somos um Grupo Protestante  
Cristãos dependentes de 
Deus.  Acreditamos que Ele é 
Grandioso, Poderoso e Santo! 
Vo ç ê q u e g o s t a r i a d e 
conhece-lo é bem-vindo para 
se tornar parte dessa linda 
familia. 

Bem Vindos Visitantes...  
Estamos muito felizes por 
sua visita hoje.  Se há 
a l g u m a m a n e i r a q u e 
possamos ajuda-los, por 
favor, fale com nosso Pastor 
ou sua Esposa que estarão 
orando por você. Para você 
que tem criança pequena ou 
de colo, temos o berçário 
disponível. 

‘Que é o homem mortal para que te lembres 
dele? e o filho do homem, para que o visites?  
Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, 
e de glória e de honra o coroaste.  Fazes com 
que ele tenha domínio sobre as obras das 
tuas mãos; tudo puseste debaixo de seus 
pés: Todas as ovelhas e bois, assim como os 
animais do campo,  As aves dos céus, e os 
peixes do mar, e tudo o que passa pelas 
veredas dos mares.  Ó Senhor, Senhor nosso, 
quão admirável é o teu nome sobre toda a 
terra!’                      Salmos 8:4-9

…………………………HSK Eventos………………..….… 

Data Horários e Detalhes 

12/22
Hoje!

      Christmas Program and Lunch!
        (No Prayer Meeting tonight!

12/25
(Qua.)

   Christmas Day!  Happy Birthday, Jesus!
13:25…Grupo de Oração(Room 22)

12/27
(Sex.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

12/29
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
12:30…Filipino Ladies’ Fellowship Meeting
           (No Prayer Meeting Tonight!)
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Caros membros e amigos da HSK: 
 Eu estava ansioso por este dia. 
Enquanto escrevo esta nota para vocês eu 
ainda não sei quantas pessoas participarão 
hoje mas, isto será bom. Por que? Porque 
ouviremos músicos profissionais? Porque 
cantaremos com cantores profissionais? 
Não! Ao invés disso eu penso que veremos 
e ouviremos alegria expressa de várias 
formas que poderá encorajar-nos para nos 
tornarmos mais parecidos com Jesus. Tanto 
quanto eu gosto de ouvir orquestras e 
corais, eu sempre tenho esse pensamento, 
'eu desejo que eu possa tocar o violino tão 
bem quanto eles tocam!’ Não, eu não acho 
essas ideias são erradas mas eu acho que a 
melhor ideia é esta, 'Que ação de graças foi 
dada a Deus através dessa música!' 'Que 
honra damos a Deus através desses 
músicos!' Então, se isso acontecer hoje, 
nós teremos sido mudados! 
   Pode ser que haja uma curta mensagem 
de Natal hoje ou não haja  mensagem para 
todos. E apesar que você pense que sem a 
mensagem algo foi esquecido, eu penso 
que não é estranho crer que celebrar o 
nascimento de Jesus pode ser feito 
frequentemente. Como? Por que? Porque 
isso foi mostrado aos primeiros líderes da 
igreja: Quando Jesus nasceu, uma luz 
começou a brilhar nas trevas. Em mim ha 
vida, E a vida era a luz dos homens.’(João 
1:4). Oh quão rápido as trevas começaram 
a recuar! Aleluia!   
 Precedendo as ofertas do Domingo 
passado, eu falei brevemente sobre como é 
importante ofertar à igreja. Eu creio que 

ofertando é uma grande parte do 
comportamento do nosso Pai Celestial. Mas 
eu gostaria de adicionar outro pensamento: 
Por favor venha para a igreja preparado 
para ofertar. Essa verdade é encontrada na 
carta de Paulo aos Cristãos em Corínto, 'No  
primeiro dia da semana, cada um de vós 
ponha de parte, em casa, conforme a sua 
prosperidade...'(1Co 16:2). Eu creio que 
esse líder da igreja encontrou a verdade de 
Deus sobre ofertar. E em sua próxima carta 
Paulo escreveu isso sobre a experiência de 
outros Cristãos, '...mas também deram-se a 
si mesmos primeiro ao Senhor...'(2Co 8:5).  
Toda igreja será tão maravilhosa no 
próximo ano se os membros ofertarem 
primeiro! Vamos fazer isto! 
      Eu quero agradecer novamente a você 
por tirar um tempo lendo esta minha 
pequena nota a cada semana. As vezes 
isso toma 1 hora para eu escrever esta 
parte do boletim da igreja! 'Pastor, por que 
isso toma tanto tempo?' Aqui esta minha 
melhor resposta: Eu quero que você leia e 
então decida se tornar mais parecido com 
Jesus Cristo. Eu quero que você leia e 
então decida escolher pedir por mais 
aconteciementos celestiais para sua vida e 
de sua família. Eu quero que você leia e 
então creia que você sairá da nossa igreja 
com mais fé no Deus Todo-
Poderoso. Eu quero que você 
leia e então você irá orar 
mais por mim e por Ruth! 

      Feliz Natal! 
                              Seu pastor……Ben     

Do seu Pastor……………………………………..……………………….…….12/22

Você pode ouvir a mensagem do Pastor…em muitos idiomas com seu 
celular.  1º, baixe o app ‘ABELON Client’. Depois, conecte à HSK via Wi-Fi: hsk/
1 (password:song1234) or hsk/2(password:song5678).  Finalmente, abre o 

app e depois clique na língua que desejar ouvir. Define a ‘latência’ para 100.  Você deveria 
agora estar ouvindo a tradução de Seu Pastor em seu idioma.

Por favor continuem falando à sua família e amigos sobre os cultos ao vivo na 
internet e gravados no nosso site. Para assistir os cultos acesse em DVD  ou 
clique em Livestream'. Ou www.hskchurch.org e clique em Watch Live. Você 
encontrará uma lista de cultos gravados anteriormente que poderão ser assistidos 
a qualquer hora que desejar. Obrigado por compartilhar essas informações com outros.
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A reunião anual de véspera de ano 
novo…começará às 21:00h de 31 de 
Dezembro (Terça-feira à noite)! Todos 
são bem-vindos assim como parentes e 
amigos. Novamente, cantaremos 
algumas músicas, alguém dará seu 
testemunho, fartura de comida junto de 
b e b i d a s 
q u e n t e s e 
g e l a d a s . À 
me ia -no i te , 
faremos um 
g r a n d e 
barulho de alegria. O restante de 
Hamamatsu estará acordado e não 
haverá a necessidade de nos preocupar 
em sermos barulhentos. Vamos fazer 
isto! 

No próximo Domingo(29)…todas as 
mulheres das Filipinas 
(e outras nações!) 
Estão convidadas para 
f i c a r e m p a r a u m 
tempo de comunhão 
a p ó s o c u l t o d a 
manhã! Ruth é sempre 
grata por liderar este 

grupo de mulheres que querem ser 
Cristãs fortes. (Sim, o Inglês será o 
idioma mais usado!) 

Um site bem básico da igreja…pode 
s e r e n c o n t r a d o n a 
internet. Procure por    
<www.hskchurch.com> 
Está somente em Inglês 
mas no ano que vem dois 

outros idiomas serão adicionados. Se 
você tem idéias sobre fazer deste site 
melhor, por favor fale com nosso pastor! 

Muito obrigado a todos…que 
participarão da programção de Natal 
hoje. Seu pastor assistirá e ouvirá vocês 
e, espera ouvir a voz do 
Espírito Santo falando 
sobre como Ele quer 
usar mais você nesta 
igreja. Alguém pode ser 
usado por Deus para 
c o m e ç a r u m n o v o 
ministério de louvor em nossa igreja!!! 
……………………………………………………… 

‘E aconteceu que, ausentando-se deles 
os anjos para o céu, disseram os 
pastores uns aos outros: Vamos, pois, 
até Belém, e vejamos isso que 
aconteceu, e que o Senhor nos fez 
saber. 
E foram apressadamente, e acharam 
Maria, e José, e o menino deitado na 
manjedoura. 
E, vendo-o, divulgaram a palavra que 
acerca do menino lhes fora dita; 
E t o d o s o s q u e a o u v i r a m s e 
maravilharam do que os pastores lhes 
diziam. 
Mas Maria guardava todas estas 
coisas, conferindo-as em seu coração. 
E voltaram os pastores, glorificando e 
louvando a Deus por tudo o que 
tinham ouvido e visto, como lhes havia 
sido dito.'
Lucas 2:15-20

Anúncios da igreja/Informações……........…….……..………..……………….…12/22

                 Feliz Natal !!!
De todos os diáconos, nosso obreiro, e do nosso pastor...queremos 
dizer, ‘Que a alegria e a paz proclamadas pelos anjos no dia do 
nascimento de Cristo seja com você e sua família hoje, pelo resto 
deste ano, e através de todo ano novo. Servir a vocês é um prazer 
para nós. Vendo vocês serem abençoados é a nossa alegria. E orar 
por vocês é o que esperamos que será acrescentado!
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Oremos pelos visitantes que vem a HSK. 
Que todos eles possam encontrar a paz de 
Deus através da fé em Jesus. 

Continuem orando por sabedoria aos 
líderes da nossa igreja. Eles querem que 
nossa igreja seja espiritualmente forte e 
saudável. 

Ayako deseja que toda família conheça 
Jesus. Vamos orar pela família dela nesta 
semana. 

Vamos orar novamente por um local 
novo para a New Life Christian School no 
Camboja. Que todo fundo que eles 
precisam venha em breve. 

Vanessa está pedindo pela oportunidade 
de falar de Jesus com suas clientes a cada 
semana. Que alguém possa ser salvo em 
breve. 

Muitos de nós viajaremos durante as 
férias de inverno. Que o Senhor nos dê 
toda proteção. 

Ore pelo presidente dos EUA. Ele está 

sobre grande pressão por esses dias. 
Presidente Trump. 

Vamos orar mais uma vez conforme a 
Palavra diz, pela 'paz em Jerusalém'. 

Poderia orar pelos professores de Inglês 
d a H S K p a ra s e r e m c a p a z e s d e 
compartilhar do amor de Jesus com os 

estudantes. 
A filha da amiga de Sakura, Sarah está 
passando por uma cirurgia. Ore por ela 

nesta semana. 
Todos nós temos familiares que precisam 
de Jesus em seus corações e vidas. Vamos 

orar por eles nesta semana. 
Ore pelo imperador e família serem salvos. 

Deus ama todos eles. 
E sobre os Cristãos que vivem em Hong 
Kong? Vamos orar por eles de novo. 
…………………………………………………………… 
Nota: Se você não quer seu pedido de 
oração no boletim da igreja, marque isto 
claramente no seu papel de pedido de 

Pedidos de oração……………………………..……………………………………………12/22

Thoughts to ponder…from the book, Living & Praying In Jesus’ Name 
By…Dick Eastman… “Living This Name”

  “A Star shall come out of Jacob; a 
Scepter shall rise out of Israel, and batter 
the brow of Moab, and destroy all the sons 
of tumult” (Num. 24:17). 
   Our best understanding of the practical 
meaning of Christ, our Scepter of authority 
is perhaps best summed up in the moving 
account of Esther, a young woman who 
faced the crisis of a potential holocaust 
some four hundred years before Christ.  
Esther wanted to plead for justice and 
deliverance for her people, but she faced a 
serious dilemma.  Access to the king’s 
court was by invitation only.  To enter his 
court uninvited was to risk immediate 
death. 
  The story of the entire book bearing the 
queen’s name turns on that telling moment 
when Esther ventures into the court on her 
own initiative.  Suddenly Ahasuerus acts.  
Lovingly he extends his scepter and invites 
Esther to approach him and touch it.           

   The action of extending the scepter 
meant that Esther had been received into 
the King’s favor, and that her request need 
only be spoken. 
    And so it is when we come to the Father 
in Jesus’ name, our promised  Scepter, our 
access to God’s holiest of holies is insured 
by open invitation.  “Let us therefore come 
boldly to the throne of grace…(Heb.4:16). 
  Praying today in Jesus’ name, our 
Scepter, is praying with the full authority 
God invested in His Son. Just as Christ 
commanded situations to change by His 
authority, so we can command obstacles to 
move by that same authority simply 
because the privilege has been extended 
to us. 
   Exercising our authority in Jesus’ name, 
our Scepter, may go beyond merely asking 
our Lord to grand a request.  It may mean 
we actually command a situation to change 
in Jesus’ name simply because we have 
been given that authority.


