Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK!

浜松救い主教会 2020-1-19

(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:
hskchurchjapan@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!
Voçê que gostaria de conhecelo é bem-vindo para se tornar
parte dessa linda familia.
Bem Vindos Visitantes...
Estamos muito felizes por sua
visita hoje.
Se há alguma
maneira que possamos ajudalos, 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.

Cantai ao SENHOR um cântico novo,
cantai ao SENHOR toda a terra. Cantai
ao Senhor, bendizei o seu nome;
anunciai a sua salvação de dia em dia.
Anunciai entre as nações a sua glória;
entre todos
os povos as suas
maravilhas. Porque grande é o Senhor,
e digno de louvor, mais temível do que
todos os deuses.
Porque todos os
deuses dos povos são ídolos, mas o
Senhor fez os céus. Glória e majestade
estão ante a sua face, força e formosura
no seu santuário.
Salmos 96:1-6
…………………………HSK Eventos………………..….…
Data
1/19
Hoje!

Horários e Detalhes
18:55…Reunião de Obreiros(Oração)

1/22
13:25…Grupo de Oração(Room 22)
(Qua.)
1/23
19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)
(Qui.)
1/26 8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)
(Dom.) 9:55…Momento de Louvor e Confraternização
& Escola Biblica Dominical..Lunch Today!
….No Prayer Meeting Tonight!
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Do seu Pastor……......……………………………………………………………1/19
Caros membros e amigos da HSK:
Eu não sei o que você está achando
deste começo de ano novo, mas eu gosto
muito de começos. Sim, alguns de nós tem
estado realmente doentes por mais de uma
semana, mas Ruth e eu temos concordado
que nós não reclamaremos mas ao invés
disso, crer que nós podemos estar em um
pequeno teste do qual nós devemos
passar!
Na semana passada eu estive
pensando sobre várias sugestões que os
diáconos falaram na reunião da semana
passada. Uma das sugestões foi, jejuar
mais neste ano seria bom. Eu concordei.
Outra sugestão foi pedir para as crianças
orarem conosco. Eu gostei desta sugestão
também. Então vamos fazer isto. E outra
sugestão foi, sermos melhores
testemunhas de Deus! Vamos fazer isto
tembém.
Eu gostaria de agradecer a todos
novamente por ofertarem qualquer quantia
de dinheiro para a HSK. Eu creio que todo
dinheiro da igreja é gasto sabiamente. Eu
sei que algumas coisas que a igreja compra
são caros mas nós economizamos muito
dinheiro comprando coisas usadas.
Mudando para outro prédio irá requerer
muito dinheiro, mas eu tenho falado com
nosso Pai Celestial sobre isso a muito
tempo e talvez Ele nos surpreenderá com
tudo aquilo que necessitamos.
Cerca de 2 semanas atrás, o vento
esteve soprando como um tufão. Quando
eu olhei pela janela do meu quarto tarde
da noite, eu notei que minha scooter havia
tombado sobre a scooter do meu vizinho.
Eu corri para fora e levantei minha scooter

apenas para descobrir que minha scooter
quebrou parte da scooter do meu vizinho.
Uma pequena voz falou comigo; 'Ninguém
viu o que aconteceu então você pode fingir
que não foi sua culpa.' 'Repor esta peça
ficará caro, talvez ¥10,000, ou ¥30,000 ou
¥50,000'. Aquelas palavras e aquela voz me
imcomodaram a noite toda. De manhã, eu
imprimi uma mensagem para o proprietário
avisando ele do meu número de telefone e
número do meu apartamento e colei a
mensagem na scooter dele. Dois dias
depois ele bateu na minha porta. Eu
expliquei para ele o que havia acontecido e
disse a ele que eu pagaria por uma peça
nova. Para minha surpresa ele disse que
não havia peças para aquela scooter e não
havia reparo! Eu implorei para ele pegar
¥10,000 mas ele recusou o dinheiro. Eu
tentei colocar o dinheiro no bolso da blusa
dele e ele pulou para trás enquanto cobria
o bolso com as mãos. Ele disse, 'Ben-san,
não se preocupe com isto!' Então ele foi
embora rindo. Conclusão: Eu acho que eu
ganhei um novo amigo! Sim, isso foi uma
forma estranha de fazer um novo amigo,
mas Deus fez isto acontecer!
Vocês todos são tão especiais para
Ruth e para mim. É o
nosso deleite cantar junto
com vocês, falar com
vocês, e mesmo apertando
sua mão ou abraçando
você. Que o Senhor possa
abençoa-los mais e mais
neste ano. Eu irei me alegrar com vocês
com as bençãos do Deus Todo-Poderoso
para vocês.
Seu pastor……………Ben

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.
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. Defi ne a ‘latência’ para
100. Você deveria agora estar ouvindo a tradução de Seu Pastor em seu idioma.
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Anúncios da igreja/Informações.........………….……..………..……………….…1/19
No próximo Domingo(26)…Ramos
Mauricio será o pregador. Ele sempre se
alegra em compartilhar o que
Deus está falando com ele,
bem como ele realmente quer
que Deus fale com todos.
Vamos esperar para ouvir
Deus falando conosco!

Também no próximo Domingo(26)
…todos estão convidados a ficar para
um delicioso almoço após o culto. Essa
será a primeira vez que comemos juntos
neste ano e novamente,
este será um grande tempo
de comunhão. Todos os
visitantes que estão vindo
pela primeira vez à HSK
neste ano receberão uma
refeição gratuita, sem custo!

HSK tem um novo endereço de
email!...Desde a semana passada, a
igreja tem um novo endereço de email.
Provavelmente você não precisará usar
esse endereço se você
desejar falar com o pastor
ou a esposa dele, mas se
alguém que você conhece
g o s t a r i a d e e n t ra r e m
contato com eles, o endereço é
hskchurchjapan@gmail.com. (Ou talvez
você queira escrever para eles!)

No último Domingo deste mês,
(Janeiro, 31)…todos os membros da
HSK estão convidados a se juntarem em
jejum e oração o dia inteiro. Esta será a
primeira '5ª Sexta-feira de jejum e
oração' deste ano. No
próximo Domingo o nosso
pastor falará sobre outra
experiência de jejum que
ele crê que nós devemos
participar neste ano.
Vamos fazer isto!

Mais uma vez…todos os cartões de
pedido de oração estão
disponíveis em 3 idiomas;
Japonês, Inglês e Português.
Você pode escrever seu pedido
em qualquer destes idiomas e
seu pedido será colocado
diante de Deus por pelo menos
1 mês. Vamos orar.

Aqueles que receberam uma oferta
do dízimo da igreja estarão
impressos no próximo boletim da
igreja!

Nossa tesoureiro da
igreja, Matsuo Mieko,
preparou o relatório
Income Expenses Current Balance financeiro mensal da
igreja para o exame de
todos;
16
de
Dezembro,2019
15
¥658,872
¥593,682 ¥498,279
de Janeiro,2020.
Cópias do relatório
¥4,402
¥0
¥645,182
podem
ser
encontradas
no
stand
¥0
¥0
¥60,968
SKI. O dízimo da igreja
para outros foi de
¥0
¥0
¥138,697
¥59,000(+¥6,000)
Muito obrigado a todos
¥0
¥0
¥171,527
os que ofertaram. Que
Deus te abençoe mais!
¥0
¥0
¥5,452
E seu pastor é muito
grato pela nossa
¥0
¥0
¥11,169
entrega consistente
aos outros! Hallelujah!

HSK Monthly Financial Report (Dez. 2019-Jan. 2020)
Fund

Previous
Balance

fundo geral

¥563,469

fundo/construcao

¥640,780

fundo/ajuda

¥60,968

fundo/missionario

¥138,697

fundo/bolsas

¥171,527

fundo/natal

¥5,452

fundo/evangelistic

¥11,169

fundo/cemiterio

¥130,126

¥0

¥0
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¥130,126

Pedidos de oração……………………………..………………………………………………1/19
Por favor ore por aqueles que moram
perto do vulcão que entrou em erupção nas
Filipinas. Que Deus possa proteger todos.
Vamos continuar crendo pelos que
amamos conhecerem Jesus neste ano! Há
várias doces Cristãs que querem maridos
Cristãos!
Vamos orar pelo novo imperador e sua
família? Todos eles precisam de Jesus em
suas vidas.
A Austrália ainda está enfrentando
terriveis queimadas. Vamos orar para que
caia muita chuva.
Vamos continuar orando pelos líderes da
nossa igreja. Eles estão servindo a igreja
com alegria.
Por favor lembre-se de orar pelas
crianças da HSK. Que o Senhor possa
abençoa-las e mante-las seguras.
Masami-san está pedindo orações pela
mãe dela, Sumiko-san, que está tendo
problemas no pâncreas. Por favor ore!
Ainda há tensão entre os EUA e o Irã.
Ore por esta situação.

Vamos orar pela filha de Masae-san,
Hikari-san, que está vivendo e trabalhando
na Suécia. Que o Senhor possa dar a Hikari
muitos aimgos Cristãos!
Você conhece líderes de governos que
não são Cristãos e talvez façam coisas
malígnas. Tem orado recentemente por
essas pessoas? Porque não orar por eles
nesta semana?
Talvez neste ano milhares de Cristãos
morrerão em países onde eles são odiados.
Vamos pedir ao Senhor novamente por
proteção aos Cristãos dessas nações. E
sobre os Cristãos na China, Russia, Irã,
Iraque?
Alguém irá orar novamente pelo Luan,
filho de Ronaldo e Andrea? Ele realmente
necessita do toque do Senhor, e Ele pode
fazer isto facilmente.
……………………………………………………………………….

Nota: Se você não quer seu pedido de
oração no boletim da igreja, marque isto
claramente no papel de pedido de oração.

Thoughts to ponder…from the book, Living & Praying In Jesus Name
By…Dick Eastman… “Living This Name
Of all that Jesus is, we could say He is as
much the Alpha and Omega (Rev 1:8) as
anything else. Christ has always been, and
He ever be, all in all.
This familiar phrase, “the Alpha and
Omega,” is so frequently quoted that some
of its significance tends to be lost. It occurs
four times in John’s Revelation and each
time refers to Christ’s totality as a direct
revelation of God Himself. It is the one
expression of Christ’s nature that Christ
Himself gave. He said, “I am the Alpha and
the Omega, the Beginning and the End…”
Note the apostle’s detailed unveiling of
the features of Christ in Revelation 1:13-16.
Each of the various traits described here is
referred to in the following two chapters of
Revelation as indicated of Christ’s capacity
to deal effectively with the needs or failures
in the churches He addressed.

Christ is the totality of power in our world,
as carried out through His people. From
start to finish, almightiness and allloveliness are His. He rules and loves
through His people—and He wants to
unveil all of Himself to them.
The reality of Christ’s totality is further
underscored in an analysis of the words
alpha and omega as they appear in the
Greek language. Of course these are the
first and the last letters of the Greek
alphabet and as such represent Christ as
the beginning and the ending. In Jesus’
name then, our Alpha and Omega, exists all
power in the universe. He existed before
any other power (including demonic) and
will continue after all such powers have
been subdued.
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