Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK!

浜松救い主教会 2020-1-26

(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!
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
1/26
Hoje!

Horários e Detalhes
20:00…Communion at HSK!

1/29
13:30…Grupo de Oração(Room 22)
(Qua.)
1/30
(Qui.)

19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

1/31
Fifth Friday Fasting and Prayer Day
(Sex.) 18:55…Reunião de Obreiros(Oração)
2/2
8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)
(Dom.) 9:55…Momento de Louvor e Confraternização
& Escola Biblica Dominical
13:30..Prayer meeting for Israel
18:55.…Reunião de Obreiros(Oração)
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Do seu Pastor….....………………………………………………………………1/26
Caros membros e amigos da HSK:
Você pode acreditar que chegamos ao
último Domingo deste mês? Os dias estão
passando rapidamente para nós. Seja como
for, a cada Domingo, temos feito mais
amigos e eu creio que no mês que vem
será melhor. E obrigado a todos por me
ouvirem pacientemente com dois
intérpretes. Eu espero fazer isto uma vez
no mês mas se você tem sua opinião sobre
esse modo de pregar, fale comigo em
breve.
Na semana passada eu tomei um café
da manhã com um bom amigo da Nova
Zelândia em um restaurante próximo. Eu
quis saber o que estava acontecendo na
igreja dele. Ele também teve uma boa
opinião sobre o que ele observou na HSK.
Contudo, eu me senti impressionado ao
explicar algumas mudanças que
aconteceram em minha vida. E uma
mudança foi esta: Neste ano, eu realmente
quero nossos familiares e amigos tornandose Cristãos. Eu quero que venhamos a
igreja com nossas famílias. Seja como for,
eu tenho vindo a crer que existem duas
partes básicas da HSK que todos devem
participar. A primeira parte é a adoração e
ouvindo Deus falar através da mensagem.
Mas quase como mais importante, apenas
a comunhão (parte 2) depois da última
oração tem sido falada! Porque esta parte
de quando estamos na igreja é importante?
Resposta: Esta é a hora de saber sobre a
necessidade do próximo ou se alegrar com
a benção recebida por um irmão. Este é o
tempo de prometer orar por um
desconhecido que está em um grande

problema. Por favor, este ano não perca a
parte 2 a cada reunião na HSK!
A outra parte da nossa conversa foi
sobre evangelismo. Mas apenas na semana
passada, eu pensei ter achado esta
verdade na Bíblia: A igreja pode crescer
rápido se os Cristãos crescerem...se
tronarem maduros. E maturidade poderia
ser descrita desta forma: Ao invés de viver
pelas despesas, doe generosamente. Ao
invés de proteger o que nós temos,
compartilhar com outras pessoas. Ao invés
de trabalhar duro para ganhar dinheiro,
procure pela oportunidade diária de doar
alegria, esperança e cura. ‘Fui crucificado
com Cristo, e já não sou quem vive, mas
Cristo vive em mim, e a vida que vivo na
carne eu vivo pela fé no Filho de Deus que
me amou e por mim se entregou.' (Galatas
2:20).
Honestamente falando, antes de
pregar para vocês na manhã do Domingo
passado, eu senti que a mensagem poderia
ser um fracasso. Por que? Havia muito mais
da mensagem que eu pensei que eu não
entendi. Mas, com o culto prosseguindo, eu
me tornei esperançoso de que alguém
poderia ser encorajado. E novamente,
obrigado por ouvirem
p a c i e n t e m e n t e . To d o s
vocês encorajaram muito
Ruth e eu. Que o Senhor
possa abençoa-los e
mante-los com saúde e
fazer de vocês bençãos
para outras pessoas! Amém!
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….........……….……..……..………………..…1/26
Nesta Sexta-feira(31)…todos estão
convidados a participar de um dia de
jejum e oração...5ª Sexta-feira de
Jejum e Oração! O nosso pastor
falará mais sobre esse dia e quão
importante é para você
participar com outras
pessoas em sinceras
orações ao Senhor para
fazer grandes coisas em
nossos lares e cidade. A reunião de
oração na igreja começará às 18:55h
Sexta-feira à noite!

As 20:00h de hoje…Comunhão ou a
Ceia do Senhor será servida novamente
na HSK. Alguns
membros e amigos da
HSK
estavam
ausentes no Domingo
passado então eles virão, mas qualquer
está convidado. Esta será uma curta
reunião mas muito boa.
O cartão de visita da HSK(meishi)
…agora está disponível em Japonês e
Português! Vários cartões em Japonês
e Inglês eram colocados na entrada da
igreja e hoje cartões em
Português estão lá
também. Leve alguns e
passe para outras pessoas.
Um local para escrever seu
nome, número de telefone ou endereço
está em ambos os lados do cartão.

No próximo Domingo(2 de
Fevereiro)…no salão principal haverá
uma reunião de oração pela nação de
Israel com início às 13:30h. Você pode
trazer ou comprar seu
almoço e comer junto com
os outros membros desta
r e u n i ã o . To d o s n ó s
devemos pedir ao nosso
Pai Celestial para proteger Israel dos
inimigos e estabelecer a Sua igreja
naquela nação. Também...novas
informações sobre Israel da Bridges for
Peace podem ser encontradas na
entrada da igreja. Pegue uma cópia
gratuíta da ‘Olive Life’ e se quiser
pegue mais e compartilhe com outros.

Gostaria de se tornar membro da
HSK? Informações sobre membresia
estão em 3 idiomas.
Por favor peça ao
pastor ou Yukio por
estas informações. Os
líderes da igreja crêem que ser
membro da igreja é uma maravilhosa
experiência!

O dízimo da igreja de DezembroJaneiro...foi de ¥59,000(mais¥6,000)
e dividido da seguinte forma: Mamisan
e
Ryosan(Ishinomaki Ministry)
(¥16,000), Bridges For
Peace (Israel Ministry)
(¥16,000), Camboja
Church(Support)(¥15,000),Pastor
Hirata (Support)(¥18,000) Aleluia!
Obrigado por ofertar à sua igreja e a
outras pessoas!

Muitas pessoas ainda estão
doentes! E está fácil de se pegar
algum vírus em qualquer lugar.
Então, por favor use o
d e s i n fe t a n t e d e m ã o s n a
entrada da igreja antes e depois
de cada culto. Lave bem suas
mãos antes de pegar qualquer bebê.
Obrigado!
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Pedidos de oração……………………………..…………………………………………1/26
Louve a Deus pela chuva que caiu na
Austrália. Oremos pelos que estão sem
casas e pelo conforto de Deus.
Continue orando pelos líderes de suas
nações. Que todos possam ser salvos e
passem a caminhar com Jesus
diariamente.
Continuemos orando pelos visitantes da
nossa igreja. Muitos vem com problemas e
precisam de Jesus em seus corações e
vidas.
Por favor orem pelos professores da
nossa escola dominical. Eles querem ver
as crianças amando Jesus.
Kouki-kun fará uma cirurgia em seu
ouvido nesta Quinta-feira. Vamos orar por
uma rápida recuperação.
Yuko-san está pedindo orações por uma
parente, Suwabe-san, para ser curada e
conhecer Jesus. Por favor ore!
Yoko-san crê que o Senhor trará mais
jovens para nossa igreja. Vamos orar para
isto acontecer em breve. Filhos de
membros ainda não estão aqui conosco.

Continue orando por Michiko-san para
ter a paz e esperança de Deus em seu
coração a cada dia.
Dois Cristãos da India estão
frequentando a HSK. Quem irá orar por
aquela nação nesta semana? Cristãos
estão sendo perseguidos em algumas
partes da India!
Iranianos estão protestando pois o
governo está falhando em fazer muitas
coisas. Há Cristãos naquela nação que
devemos orar por eles. Vamos fazer isto!
o A Nora do nosso pastor, Jacqueline,
pode ter um bebê a qualquer hora. Ore
por ela nesta semana. Joanna terá um
bebê em 18 de Fevereiro. Ruth está tão
feliz pela vinda desses novos netos mas
ela quer que as mamães desfrutem de boa
saúde!
…………………………….…………………………….
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, Expecting To See Jesus
By…Dick Eastman… “Living This Name#
How do you and I open our eyes to the
Invisible? We can’t! Not on our own.
God has to help us, but at the same time
we have to be willing to allow Him to work
in our lives. And the eyes that need to be
opened are not the eyes in our head, but
the eyes of our heart.
I wonder…is God wanting to reveal His
glory to you, but you’re not “seeing”? Are
you focused instead on pressures and
problems, unable to see that they are just
the wrappings on the outside of the
“package” that contains a fresh encounter
with Him?
In the Old Testament, God wrapped His
glory in an earthly tent that from the
outside must have appeared, if not ugly,
then certainly very ordinary. The tent was
called the tabernacle, and it housed the
manifestation of His presence while the
children of Israel wandered in the

wilderness. The Lord instructed them to
cover it with layers of goat hair and ram
skins and even sea-cow hides. A casual
observer would never have suspected that
there would be any glory there! Yet the
Shekinah glory of God was revealed within
this inauspicious and humble covering.
Is God trying to pry open the eyes of
your heart so He can show you His glory?
Is He using a personal, emotional, or
financial life-shaking experience you are
enduring for that purpose? And have you
misunderstood so that, the more intense
your situation becomes, the more tightly
you squeeze your eyes shut against Him
and what He is trying to reveal to you?
Stop resisting Him. Stop resenting Him.
Stop complaining and demanding what
you want. Let go and look up. Open your
eyes.
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