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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2019-12-29 
(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 

12/29
Hoje!

     Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
12:30..Filipino Ladies’ Fellowship Meeting!
           (No Prayer Meeting tonight!)

12/31
(Ter.) 21:00…New Year’s Eve Celebration @HSK

1/1
(Qua.)    New Year’s Day! (No Prayer Meeting Today!)

1/3
(Sex.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

1/5
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
18:55…Reunião de Obreiros(Oração) 
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Caros membros e amigos da HSK: 
      Bem, chegamos ao último Domingo 
deste ano...não teremos mais Domingos no 
mês de Dezembro. E no próximo Domingo 
nós começamos um novo ano de cultos e 
louvores e orações uns pelos outros. Sim, e 
no ano que vem todos nós celebraremos 
outro aniversário, e cotinuaremos no 
mesmo trabalho (talvez), e morando na 
mesma casa(talvez). Tão como nós 
podemos esperar algo novo acontecer, 
muitas outras experiências não mudarão 
muito. E se houverem poucas ou nenhuma 
mudança, eu penso que é fácil de se 
desapontar ou ser desencorajado ou 
tornar-se entediado. O que você acha? Mas 
eu tenho uma sugestão para o início do 
novo ano: vamos começar com mais 
d e t e rm i na ção em o ra r. . . t e r ma i s 
determinação para obedecer a Deus...ser 
d e t e rm i nado pa ra s upo r t a r c ada 
experiência difícil. Certamente, Deus terá 
muitas experiências novas para nós se 
formos Cristãos determinados! Amém? 
    A poucas semanas atrás, pela segunda 
vez, eu assisti um filme americano que foi 
baseado em fatos reais ocorridos há muitos 
anos atrás...'Ponte dos espiões'. Nesse 
filme, um advogado, o personagem 
principal, foi capaz de apresentar sua 
defesa a favor de um espião Russo diante 
da alta côrte dos EUA, o Supremo Tribunal. 
Isso é importante de entender; um 
advogado americano estava defendendo 
um homem que era um espião, mentiroso, 
enganador e criminoso. E como você 
defende tal pessoa? Resposta: O advogado 

compartilhou a mais pura verdade sobre o 
que significa estar vivendo nos EUA...uma 
nação de leis que defendem a busca de 
cada pessoa de viver em paz. Quando eu 
a s s i s t i e s s a p a r t e d o f i l m e , e u 
repentinamente entendi algo sobre a 
verdade de Deus! O que? A verdade de 
Deus é tão poderosa. As leis do Reino de 
Deus defendem os Cristãos que buscam 
viver justamente. Vamos nos agarrar 
firmemente nesta verdade! 
 Na próxima semana, 9 de Janeiro, 
minha mãe, Wrae, celebrará os 98 anos de 
vida dela. Ela e família são tão gratos a 
Deus por dar a ela forças para viver por 
muitos anos. Mas ela é especialmente grata 
ao Senhor pelas bençãos sobre a família 
dela e amigos. Eu não acho que ela esteja 
preocupada sobre quanto tempo mais ela 
viverá mas ao invés disso, no que ela quer 
ver o Deus Todo-Poderoso fazer! E você 
pode imaginar o que ela deseja? Sim, ela 
quer que o Senhor abençoe o Japão. Ela 
quer que Deus salve multidões de 
Japoneses. Vamos iniciar este ano com este 
desejo que a minha mãe tem. O que você 
acha? 
      É um pouco cedo para dizer, 'Feliz Ano 
Novo?' Se você vier para a 
igreja nesta Terça-feira à noite 
você dirá estas palavras comigo 
no momento certo e no lugar 
certo!Vamos gritar alto nesta Terça-feira à 
noite! Vamos ser gratos e nos alegrar. Este 
tem sido um bom ano para nós. Devemos 
iniciar o ano novo com sincera gratidão ao 
nosso Pai Celestial.      Seu pastor……Ben     

Do seu Pastor……………………………………..……………………….…….12/29

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 
NovoNew…começará às 21:00h do dia 
31 de Dezembro (Terça-feira à noite)! 
Todos estão convidados bem como 
parentes e amigos. Novamente, 
cantaremos algumas músicas, algumas 
pessoas darão seus 
t e s t e m u n h o s , 
fartura de petiscos 
junto com bebidas 
quentes e geladas. 
A meia-noite, fazremos um grande 
barulho de alegria. O restante de 
Hamamatsu estará acordado então não 
haverá necessidade de nos preocupar 
como barulho. Vamos fazer isto! 

A cerca de 3 semanas atrás…a igreja 
comprou um projetor usado para exibir 
as letras das músicas na parede de trás 
do salão principal. Se você ver grandes 
sorrisos do líder de louvor ou dos outros 
cantores, é porque eles 
estão tão felizes por 
serem capazes de ver o 
que eles precisam cantar! 
(Este projetor é vendido por ¥481,000 
no Bic Camera mas este foi levemente 
usado e comprado por ¥50,000! Nosso 

pastor considera que essa compra é uma 
forma sábia de usar o dinheiro da 
igreja!) 

No dia 5 de Janeiro(primeiro 
Domingo)…por favor traga algum tipo 
de petisco de Ano Novo que você acha 
que todos comeriam. Isto não é um 

pedido que requer muito tempo para 
fazer algo, mas algo simples para comer. 
O que você acha? E sobre Beijinho de 

Coco ou rocambole? (Não Pastor!  
Isso é doce Brasileiro!!) Ou Buko Pie 
ou Ensaymada? (Não Pastor! Isso é 
doce Filipino!) (Bem, parece bom 
para mim!) 

Anúncios da igreja/Informações…........……….……..………..……………….…12/29

     HSK Monthly Financial Report (Nov.-Dec. 2019) Nossa tesoure i ro da 
igreja, Matsuo Mieko, 
preparou o re la tór io 
f inanceiro mensal da 
igreja para o exame de 
todos; 16 de Outubro - 
15 de Novembro. Cópias 
do relatório podem ser 
encontradas no stand 
SKI. O dízimo da igreja 
p a r a o u t r o s f o i d e 
¥66,000. Muito obrigado 
a t o d o s o s q u e 
ofertaram. Que Deus te 
abençoe mais! E seu 
pastor é muito grato pela 
n o s s a e n t r e g a 
consistente aos outros!

Fund Previous 
Balance

Income Expenses Current 
Balance

fundo geral ¥459,750 ¥656,487 ¥552,768 ¥563,469
fundo/construcao ¥632,153 ¥8,627 ¥0 ¥640,780
fundo/ajuda ¥60,968 ¥0 ¥0 ¥60,968
fundo/missionario ¥138,697 ¥0 ¥0 ¥138,697
fundo/bolsas ¥171,527 ¥0 ¥0 ¥171,527
fundo/natal ¥5,452 ¥0 ¥0 ¥5,452
fundo/evangelistic ¥11,169 ¥0 ¥0 ¥11,169
fundo/cemiterio ¥130,126 ¥0 ¥0 ¥130,126
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Nesta semana muitas pessoas visitarão 
suas famílias. Que todos possam ser 
capazes de mostrar o amor de Jesus. 

Ainda há protestos em Hong Kong. Por 
favor ore! 

Por favor continue orando pelas doces 
crianças da HSK. Que todos possam 
crescer amando e seguindo Jesus. 

Vamos orar novamente pelas mães 
so l te i ras da HSK? Que todas as 
necessidades delas sejam conhecidas pelo 
Senhor. 

Lembre-se de orar pelas professoras da 
escola dominical e pela divulgação do 
“Joy Club”. 

Você está orando pelos líderes de sua 
nação? Lembre-se disso nesta semana. 

Coloque nosso grupo de louvor em 
suas orações. Todos eles desejam ser 
guiados pelo Espírito Santo a cada 
Domingo. 

Algumas pessoas de nossa igreja estão 
enfrentando grandes problemas. Muitos 
precisam de força e encorajamento. Não 
se esqueça de orar uns pelos outros.  

Vamos orar por todos os pais da HSK 
nesta semana. Que todos eles possam 
desejar conhecer e seguir Jesus. 

Alguns de nossos filhos e filhas não são 
Cristãos ainda! Vamos orar? 
………………………………………………………
Nota: Se você não quer seu pedido de 
oração no boletim da igreja, marque isto 
claramente no seu papel de pedido de 
oração.

Pedidos de oração……………………………..…………………………………………12/29


