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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2020-1-12 
(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.  
A c r e d i t a m o s q u e E l e é 
Grandioso, Poderoso e Santo! 
Voçê que gostaria de conhece-
lo 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 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. 

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 Horários e Detalhes 

1/12
Hoje!

13:30…Overseer/Deacons’ Meeting 
….No Prayer Meeting Tonight….

1/15
(Qua.) 13:25…Grupo de Oração(Room 22)

1/16
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

1/19
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
     (Communion will be served this day!)
18:55…Reunião de Obreiros(Oração) 
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Caros membros e amigos da HSK: 
        Enquanto eu escrevo esta pequena 
nota à vocês, eu estou pensando no que 
pode acontecer no Oriente Médio desde 
que um terrorista Irariano foi morto 
recentemente. Poderia ser que tenha 
acontecido o que foi dito pelos profetas 
Judeus que escreveram muitas mensagens 
proféticas no Velho Testamento? Enquanto 
eu lia minha Bíblia na Segunda-feira, este 
versículo parecia ter mais significado: 
'Contra os filhos de Edom lembra-te, Ó 
Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: 
Arrasai, arrasai-a, até os fundamentos. 
Filha da Babilônia, que hás de ser 
destruída, feliz aquele que te der o pago do 
mal que nos fizestes.'(Salmos 137:7-8).    
       Obrigado novamente à você por orar 
por Ruth durante estas 2 semanas. Ela está 
se sentindo melhor mas eu tenho ouvido 
que outras pessoas estão doentes agora. 
Eu orarei por eles e continuarei a crer que 
eles receberão um milagre ou serão 
restaurados! Jesus disse 'e se impuserem 
as mãos sobre os enfermos, eles serão 
curados.'(Marcos 16:18). E se você vive 
com alguém que está doente, por favor 
imponha suas mãos sobre esta pessoa e 
ore por ela. Peça a Deus para curar e 
começar a causar a restauração. Amém? 
 Há alguns dias atrás, enquanto 
escutava um pastor Americano pregar pelo 
Youtube, ele começou a alertar pastores 
sobre idéias que levam os líderes de igrejas 
a comprometer  muitas verdades que Jesus 
disse. Por exemplo, a idéia que certos 
comportamentos imorais devem ser 
negligenciados. Ou, a pessoa orgulhosa é 
insignificante. Eu tenho buscado o melhor 
entendimento destas palavras de Paulo, 'Ou 
não sabeis que os injustos não herdarão o 

Reino de Deus?' e, 'Tais fostes alguns de 
vós, mas vós vos lavastes, mas fostes 
santificados, mas fostes justificados em 
nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito 
do nosso Deus.'(1Co 6:9,11). Algumas 
vezes é difícil de se dizer o que nós 
devemos parar de fazer mas quando o real 
arrependimento começa, quão limpo nos 
tornamos! 
 Quando eu ouço pastores de 
pequenas e grandes igrejas, parece que o 
pastor da grande igreja é frequentemente 
encorajado enquanto o pastor da pequena 
igreja prega sobre 'duração'. E sobre o 
pastor da igreja que está cercada de 
templos e santuários? Eu penso que esta é 
uma idéia raiz em muitas de minhas 
mensagens: Nós não devemos nos prostar.  
Nós devemos adorar ao Rei! Nós veremos 
Deus fazer grandes coisas por nós! O que 
você acha? (Eu estou feliz por estar nesta 
igreja!) 
       No começo de todo ano eu gasto 
algum tempo pensando sobre o que você 
pode estar esperançoso em fazer e no que 
você pode estar economizando  e onde 
você pode estar planejando ir. Eu penso 
que todo Cristão que frequenta a HSK 
poderia ser um grande sonhador neste ano. 
E minha parte para 
f a l a r s e r á e s t a : 
Encorajo você em 
manter-se sonhando, 
m a n t e n h a - s e 
e s p e r a n ç o s o , 
mantenha-se crendo. 
Nosso Deus pode 
fazer qualquer coisa! 
Deus lhe abençoe ainda mais! 
                     Seu pastor…….Ben   

Do seu Pastor……………………………………..……………………….…..…1/12

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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Mais um evento especial para 
jovens…ocorrerá nesse Sábado(18), 
‘Enkuri Worship’. Esse evento é 
organ izado pe la Enshu 
Christian Network(Enkuri) e 
todos os jovens da HSK 
estão convidados. Por favor 
fale com Suzuki Kosuke para 
maiores informações e olhe hoje no 
estande  SKI(Sukuinushi Kyokai 
Information)! 

No próx imo Domingo(19)…
Comunhão ou Ceia do Senhor será 
servida no culto da manhã. Este será 
um tempo especial para lembrarmos do 
sofrimento e crucificação do nosso 
Salvador, Jesus.  Por favor leia 
c u i d a d o s a m e n t e a 
in fo rmação anexada 
sobre este evento. Todos 
o s C r i s t ã o s q u e 
frequentam a HSK estão convidados a 
participar. Você não precisa ser 
membro desta igreja para participar.  

O s i t e d a i g r e j a e s t á e m 
desenvolvimento(hskchurch.com)
…o que significa, que está sem muitas 

informações no momento. 
Em um futuro breve, um 
s i te me lhorado es tará 
‘online’. Qualquer um que 
este ja interessado em 

ajudar a desenvolver este site deverá 
falar com nosso pastor em breve.  

S e m a n a l m e n t e , n o v a s 
informações…de várias organizações 
Cristãs serão adicionadas no quadro de 
informações e no estande SKI. 
Qualquer informativo do estande SKI 
pode ser levado para casa. Não precisa 
ser devolvido para a igreja.  

Muito obrigado a todos…que estão 
usando o 2º estacionamento. Você 
pode sentir um pouco de frio depois de 
andar de lá até a igreja durante os 
meses de inverno, mas 
c o m o n ú m e r o d e 
visitantes aumentando, 
n ó s d e v e m o s 
providênciar um local para eles 
estacionarem.  

A Conferência Japan Pentecostal 
Fellowship(JPF) 2020…
será de 10 à 13 de Fevereiro 
no Hamanako Royal Hotel 
e m Yu t o - c h o .  E s s a 

conferência é primeiramente para 
pastores e obreiros mas a cada ano 
Cristãos da HSK tem sido permitidos a 
participar dos encontros. Há uma 
e n t r a d a a s e r p a g a . M a i o r e s 
informações podem ser encontradas no 
estande SKI. 

Não há mais cartões de visita da 
igreja…mas, eles estão sendo feitos e 
esperamos estarem disponíveis no 
próximo mês. Informações nos cartões 
serão atualizadas. Se você tem cartões 
que não esteja usando, 
por favor devolva-os para 
a igreja. Outras pessoas 
gostariam de distribui-los 
para seus amigos. Outras informações 
sobre a igreja  podem ser encontradas  
em cima da mesa na entrada da igreja. 

Este é um novo ano! Devemos 
continuar a celebrar? Vamos 
fazê-lo!

Anúncios da igreja/Informações……...........…….……..……..…………………1/12
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Por favor ore por saúde à todos durante 
estes meses. Muitos estão tendo doenças. 
Deus ainda é a cura deles! 

A situação no Irã não é boa. Vamos orar 
pela solução vinda de Deus para esse 
conflito. Irã é um dos inimigos de Israel 
então por favor peça ao Senhor para 
proteger aquela nação, Israel. 

Por favor ore pelo neto do pastor e de 
Ruth, Stephen que está com pneumonia. 
Ele tem 2 anos de idade. Esta é a segunda 
vez que ele tem ficado doente! 

Vamos lembrar de orar pela mãe de 
Satomi san, Tomoko san, e pela avó do 
Yukio, Nanako san, ambas precisam da 
cura de Deus. 

A mãe do nosso pastor, Wrae, Tem 
estado fraca por causa das tosses. Por 
favor peça ao Senhor para restaurar a 
saúde de la . Semana passada e la 
completou 98 anos de idade! 

Nós louvamos a Deus pelo nosso grupo 
de louvor. Vamos crer que o Espírito Santo 
guiará-los a cada semana. 

Por favor lembre de orar por aqueles 

que vieram a HSK durante os recentes 
meses. Nós desejamos ver todos eles 
conhecendo Jesus. 

Nós ainda estamos crendo no Senhor 
nos guiando para um local de culto com 
acesso mais fácil a todos. Vamos nos 
manter em oração! 

As queimadas na Australia ainda são 
terríveis. Por favor ore para que a chuva 
venha para parar aqueles incêndios. 

Você sabe sobre os Cristãos que estão 
sendo perseguidos em muitos outros 
países. Por favor ore por eles nesta 
semana.  

Também, as ameaças vindas dos líderes 
Norte-coreanos ainda estão acontecendo. 
Quem pedirá ao Senhor para salvar 
aqueles líderes e abençoar os Cristãos que 
vivem por lá? Muitos podem ser presos por 
causa da fé deles em Deus! 
…………………………………………………………. 
Nota: Se você não quer que seu pedido de 
oração esteja no boletim da igreja, marque 
isto claramente no seu papel de pedido de 
oração.

Pedidos de oração……………………………..…………………………………………..…1/12

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

    Psalm 3:3  gives us a portrayal of Christ 
as the Lifter Up of My Head and that in 
Him we have One that will not forget us 
when opposition arises. He will come to 
our ultimate defense even though the 
present circumstances seem to indicate 
failure.  David is saying, “Lord, You are the 
One who will lift up my fallen, rejected—
by-man rights. This is not a passive, 
“wimpy” posture; no matter how it may 
appear to natural man. David is actually 
being assertive.  Here is a psalm exalting 
the One who alone is able to restore what 
man attacks or steals. The basis for our 
confidence is simply this:  No one can take 
from any of us what God wants us to 
have.  If it appears stolen or seized, our 
resort is the Lord—He is the One who “lifts 
up” our places, privileges, positions, or 
person. 
   Living today in Jesus’ name, the Lifter 
Up of My Head, is to move into the day 

trusting that we will be saturated with 
Christ’s confidence. God knows our 
weaknesses as well as our strengths, and 
He can strengthen the weaknesses and 
maximize the strengths.  It is His nature to 
“lift up”. 
  So we need not to strive to raise 
ourselves up, for Christ will lift us up.  By 
God’s grace we can rid our vocabularies of 
every “I can’t.” Be quick, today, beloved, to 
recognize the personal attention our Lord 
is ready to give when our heads hang low 
because of circumstance, discouragement, 
or outright opposition.  Just as surely as 
we are commanded to lift up the weary 
hands or feeble legs of those struggling in 
life’s battles (Heb 12:12-13), our Lord, the 
Lifter Up of My Head, is gracious to invade 
our day and lift us above our fears and 
failures.


