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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2020-1-5 
(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:   
  (Japanese)www.hskchurch.org 
  (English) 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 

1/5
Hoje!

13:30…Prayer Meeting for Israel
18:55…Reunião de Obreiros(Oração) 

1/8
(Qua.) 13:25…Grupo de Oração(Room 22)

1/9
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

1/12
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
13:30…Overseer/Deacons’ Meeting
       …No Prayer Meeting Tonight! 
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Caros membros e amigos da HSK: 
 Feliz Ano Novo! E hoje nos 
encontramos pela primeira neste ano, 
2020. Eu sempre começo a cada ano com 
alegria porque eu conto com algo bom 
vindo de Deus. E neste ano, eu sinto algo 
realmente bom do nosso Pai Celestial 
porque eu vejo muito de vocês com esta 
mesma percepção! O que você acha? 
Vamos estar assistindo eu falar sobre o 
último Domingo.  
      Um dos meus presentes de Natal foi 
um livro escrito por um pastor Americano 
que vive no Hawaii. O título do livro é 
'Como multiplicar a sua igreja.' Em uma 
linha de pensamento, isto parece ser um 
livro que todo pastor no Japão deveria ler. 
Mas, eu encontrei vários líderes de igrejas 
que tem escrito sobre este assunto; '8 
passos para aumentar sua igreja', 'Como 
aumentar a congressão da igreja', 'Como 
aumentar a sua igreja em 28 dias'. Um 
pastor escreveu um artigo entitulado, 
'Como aumentar uma igreja pequena'. (Eu 
penso que eu poderia ter escrito esse 
livro!) (Você está rindo?) Mas, falando 
sério, eu estou feliz por esses pastores 
estarem querendo ver a igreja de Deus se 
tornar grande...esperando ver igrejas 
cheias da glória de Deus. Isso é o que eu 
quero. E eu vejo esta verdade sobre as 
primeiras igrejas: 'E eles se dedicavam ao 
ensino dos apóstolos e a comunhão, ao 
partir do pão e as orações'. (Atos 2:42). 
Não devemos ver nossa igreja crescendo 
neste ano fazendo estas coisas? Vamos 
tentar e ver! 

 Eu espero que todos tenham 
descansado durante o feriado. Eu penso 
que será um pouco difícil retornar ao seu 
trabalho na Segunda-feira. (Você pode ter 
que acordar cedo novamente.) Contudo, 
você tem pensado como seu companheiro 
de trabalho possa estar? Mas, qual a 
diferença você poderia fazer entrando no 
seu local de trabalho com um grande 
sorriso e um agradável saudação. 'Pastor, 
mas o trabalho ainda é tedioso, e sujo e 
difícil!' Mas, Deus mostrou isso aos Cristãos 
com a mesma situação: 'Tudo o que 
fizerem façam de todo o coração, como 
para o Senhor, e não para os homens, 
sabendo que receberão a recompensa da 
herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês 
estão servindo.'(Colossenses 3:23-24). 
   Se você trouxe um amigo à HSK no mês 
passado, por favor continue convidando 
essa pessoa a retornar em breve. Eu creio 
firmemente que todos que entram em 
nossa igreja tem tido uma experiência que 
causa neles a fé de estarem perto do Deus 
Todo-Poderoso! Nenhum outro llugar causa 
esta experiência. E, o que o Senhor tem 
começado a fazer no coração deles 
certamente guiará-los a pensamentos sobre 
o amor, a paz e a alegria Dele. Vamos nos 
manter crendo.  
     Todos vocês ainda são tão especiais 
para Ruth e para mim. Eu 
anseio em fazer nosso 
relacionamento mais forte 
neste ano. Que o Senhor 
lhe abençoe mais e mais! 
               Seu pastor……Ben  

Do seu Pastor……………………………………..……………………….……….1/5

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 próxima reunião de diáconos…
será no próximo Domingo, 12. Todos os 
diáconos devem se organizar para 
participar dessa importante 
reunião que começará às 
1 3 : 3 0 h . To d o s p o d e m 
almoçar juntos antes da 
reunião. Um bom almoço fará da 
reunião ainda melhor! 

Novas informações da Bridges for 
Peace(ministério de Israel)…podem 
ser encontradas na entrada da igreja. 

Por favor procure 
pelo seu exemplar do 
livreto, ‘Olive Life’ e 

compartilhe com alguém. Também, 
notícias dos nossos missionários, Ryo-
san e Mami-san, em Ishinomaki podem 
ser encontradas no quadro de anúncios. 
Por favor leia! 

O d í z i m o d a i g r e j a d o m ê s 
passado…foi dividido com 
outras pessoas da seguinte 
forma: Mami-san e Ryo-
san(Ishinomaki)(¥17,000), 
T ikkum(Is rae l M in i s t ry )
(¥20 ,000 ) , Cambod i a Ch r i s t i an 

School(¥20,000), World Vision(Food for 
Children)(¥10,000). Total ofertado em 
2019…¥701,500! Obrigado, Jesus! 
E muito obrigado a todos que tem 
ofertado para sua igreja! 

Plano de leitura da Bíblia gratuito…
está disponível em Inglês e Japonês 
para todos. Por favor procure pelo seu 
plano de leitura na entrada da igreja ou 
no estande SKI. Vamos 
todos ler a Bíblia toda neste 
ano! Nós podemos fazer! 

Murata Yuki-san e Satomi-san…
estão muito felizes em anunciar o 
nascimento da primeira neta deles, uma 
pequena menina, Emi-
chan. A mamãe e papai 
dela, Megumi-san e 
K o s e - s a n , e s t ã o 
aprendendo muito sobre 
serem pais e dando 
graças a Deus por esta benção para 
eles.

Anúncios da igreja/Informações….......……….……..………..………………….…1/5

    Janeiro é o mês de aniversário de algumas pessoas! 
  É seu aniversário?  

Se sim...Parabéns para você!  
Estamos muito felizes por você completar mais um ano 

de vida e...que o próximo possa ser melhor! 
Que Deus possa lhe abençoar ainda mais!

Feliz Ano Novo! 
Seu pastor, Obreiro, e todos os diáconos da HSK esperam 
sinceramente que todos vocês sejam abençoados de várias formas 
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Nesta semana, vamos colocar os líderes 
de nossas nações em oração todos os 
dias. Neste ano, eles provavelmente 
precisarão de mais ajuda de Deus. O que 
você acha? 

Cristãos em muitas nações sofrerão 
muito neste ano se os líderes permitirem 
violência contra a igreja de Deus. Vamos 
orar por esses Cristãos frequentemente? 
Cristãos Chineses? Cristãos em países 
Mulçumanos? Cristãos na Rússia? 

Enormes incêndios na Australia estão 
causando fumaças que estão afetando a 
atmosfera. Vamos pedir ao Senhor para 
parar aqueles incêndios. 

Esperamos, que algumas pessoas 
estejam orando diariamente pela nossa 
igreja, orando pelos membros e suas 
famílias. Mas, vamos orar pelos pastores 
da nossa cidade. 

Talvez o trabalho de todos seja bom, 
mas ta lvez outras pessoas estão 
trabalhando muito duro e ficando muito 

cansados. Podemos pedir ao Senhor para 
abençoar todos os Cristãos e abençoar  as 
fábricas que eles estão trabalhando? 

A Coréia do Norte está novamente 
planejando fazer algo para causar 
problemas com as nações vizinhas. Por 
favor peça ao Senhor para salvar os 
líderes daquela nação. Certamente 
existem alguns Cristãos por lá que 
precisam da ajuda de Deus! 

Nosso pastor falou recentemente 
sobre os milagres, sinais e maravilhas que 
ele crê que Deus quer mostrar em nossa 
igreja. Quem se juntará com nosso pastor 
em buscar Deus para que isso aconteça 
em breve? 
………………………………………………………
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……………………………..……………………………………………1/5

Thoughts to ponder…from the book, Love, Acceptance, & Forgiveness 
By…Jerry Cook…Chapter 5: ‘Released to Minister’ 

  If we are building people, we have to let 
them learn by doing.  And we can’t be 
jumping in all the time and taking the 
pole from their hands lest they lose the 
fish.  We cannot isolate people from 
possible embarrassment and defeat 
because to do so is also to deny them the 
thrill of victory, the satisfaction of a task 
well done, the privilege of saying, “And I 
did it all by myself.” 
     You see, the measure of our success 
as a church is not necessarily how many 
people we have but what is happening to 
those who are there, whether they be few 
or many.  Every pastor needs to ask 
himself, “Where do I want the people in 
my congregation to be in their personal 
development one year from now, five 
years from now?”  Then he can work 
toward what God has called him to do: 
perfect the saints.  
     Besides a basic mistrust of people’s 
competence, I think I also see among 

many Christians a tragic mistrust of the 
life of Christ in His people so far as their 
moral and spiritual commitment is 
involved.  Some seem to think we must 
put all kinds of hedges around Christians 
to keep them on the “straight and 
narrow”(road). 
     I don’t understand that.  My people 
don’t want to sin.  They love Jesus and 
they are trying to follow Him, just as I 
love Him and try to follow Him.  My 
people don’t need a warden to guard 
them; they need  a shepherd to guide 
them.  And when they do sin, they need 
love, acceptance and forgiveness, not 
suspicion and rejection.   
   Pastors ought to be building the 
confidence of the people in the life of 
Christ within them, not tearing it down…. 
    The life of Christ is incredibly te-
nacious in a believer, and we need to 
trust it more.  


