Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK!

浜松救い主教会 2020-2-9

(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
(Portuguese)090-9220-0600
E-mail:
hskchurchjapan@gmail.com

Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor,
quando ouvirem as palavras da tua boca;

E

cantarão os caminhos do Senhor; pois grande é
a glória do Senhor.

Ainda que o Senhor é

excelso, atenta todavia para o humilde; mas ao
soberbo conhece-o de longe. Andando eu no
meio da angústia, tu me reviverás; estenderás a

Site da Igreja:
www.hskchurch.com

tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua

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.

que me toca; a tua benignidade, ó Senhor, dura
para sempre; não desampares as obras das

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.

destra me salvará.

tuas mãos.

O Senhor aperfeiçoará o

Salmos 138:4-8

…………………………HSK Eventos………………..….…
Data
2/9
Hoje!

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

2/12
13:25…Grupo de Oração(Room 22)
(Qua.)
2/13
(Qui.)

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

2/16 8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)
(Dom.) 9:55…Momento de Louvor e Confraternização
& Escola Biblica Dominical
18:55…Reunião de Obreiros(Oração)
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Do seu Pastor………..……………………………………………………………2/9
Caros membros e amigos da HSK:
Que tempo maravilhoso eu tive com
vocês no Domingo passado. Eu tenho dito
isto muitas vezes mas eu me alegro
compartilhando o que eu creio que o
Senhor tem falado conosco. E eu quero que
vocês saibam disto: Eu não tenho uma lista
com tópicos do que eu penso que
precisamos ouvir. Ao contrário, eu tenho
uma lista de mudanças que eu quero que o
Senhor primeiro mude em minha vida e
então nas suas vidas. Em uma conversa
recente com outro Cristão eu percebi
novamente que qualquer coisa que eu
possa dizer à vocês estará faltando algo se
uma mudança não tiver ocorrido em minha
vida. Então, por favor continue orando por
mim!
Se você não me viram na celebração
de aniversário no Domingo passado, isso
foi porque eu precisei falar com alguns
amigos da HSK que precisam do meu
conselho. Eu sempre aprecio qualquer um
que pensa que pode ouvir Deus falando
com eles através de mim e ainda que eu
frequentemente vou para casa pensando
sobre o que eu disse. Foram minhas
palavras vindas do coração de Deus ou da
minha opinião? Eu fiquei tão feliz em dizer
para outra pessoa que há membros da HSK
que também falam a verdade...não apenas
eu! Eu posso ver que cada membro do
corpo de Cristo é tão importante para a
vida de Cristo ser exibida para outras
pessoas.
Como eu compartilharei nesta manhã,
na Quarta-feira passada eu conduzi o
funeral de um membro da HSK, Suzuki
Hiromi. Eu ainda estou revendo o que eu
disse para a família dela pois nenhum de
seus familiares são Cristãos ainda. Vocês

podem se lembrar que Hiromi
frequentemente pedia orações pela mãe
dela que está batante doente. Obrigado por
orar pela família Suzuki nesta semana.
Eu desejaria que o jornal nos falasse
que o corona vírus tem parado mas parece
estar pior a cada dia. Um vídeo do Youtube
que eu vi na semana passada tinha fotos
de um pequeno ônibus com corpos de
cerca de 8 pessoas empilhados no
assoalho. Que o Senhor possa proteger os
Cristãos Chineses e dar a eles respostas
para as orações pois eles tem colocados as
mãos sobre os enfermos e pedido por
milagres. Vamos continuar orando com eles
por estes sinais e maravilhas dos céus!
Bem, nós comemos outro bolo do
Costco Domingo passado, o segundo deste
ano. Quem acha que comeremos mais do
que 10 bolos neste ano? Eu acho. Mas eu
também vi novas pessoas na 'festa' o que
me deixou muito animado. Eu realmente
quero a atmosfera em nossa igreja cheia
de alegria. Mas eu posso adicionar algo que
eu também tenho dito muitas vezes? Toda
pessoa que entra em nossa igreja deveria
sentir que ela é genuinamente amada...que
nós esperamos ve-la
novamente...e que o Deus
Todo-Poderoso está muito
interessado em ser o
Salvador dela! E isso
significa que nós temos que
nos manter abraçando e apertando as
mãos e dizendo palavras que mostrem que
Deus abençoará elas. Não vamos ser
tímidos. A palavra de fé está em nossas
bocas! Quem crê nisto?
Ruth e eu amamos 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…........……….……..……..……………….……2/9
A data exata não é certa
mas...talvez 10 dias atrás, Suzuki
Hiromi-san foi para ocupar a casa
celestial dela, 'uma casa feita não com
mãos humanas, eterna nos
céus'(2Corintios 5:1). O nosso pastor
conduziu o funeral dela na Quarta-feira
passada(5). A família dela queria
apenas os parentes no
funeral mas, como o nosso
pastor comrpatilhará hoje,
ele teve permissão para
dizer qualquer coisa.
Então, ele pregou o
evangelho. Alguns
parentes disseram que eles viriam a
HSK em breve. Por favor continue a
orar pela família dela. Hiromi san era
uma bênção para a igreja dela...HSK!

estavam na reunião de
oração. Ele pensa que
nós deveriamos fazer
isto mais vezes. O que
você acha?
O nosso pastor ainda está
esperando…para saber quais homens
estão interessados em estudar a Bíblia
com ele e outras pessoas. Por favor
entregue o seu calendário para nosso
pastor hoje. Ou, estaria qualquer
homem interessado em
estudar a Bíblia com
Yu k i o , M a u r í c i o o u
Angelo? Eles se
alegrariam em estudar a
Bíblia com você!
Um lembrete!...cartões de visita da
HSK estão disponíveis para
compartilhar com outras
pessoas. Um está em
Japonês e Inglês e outro
em Japonês e Português.
Você encontrará esses
cartões na entrada da
igreja. Mais cartões podem ser
impressos facilmente.
……………………………………………………….
‘Sabemos que, se for destruída a
temporária casa terrestre em que
vivemos, temos da parte de Deus
um edifício, uma casa eterna nos
céus, não construída por mão
humanas...Foi Deus que nos
preparou para este propósito,
dando nos o Espírito como
garantia para o que está por vir.
Portanto temos sempre confiança
e sabemos que,
enquanto
estamos no corpo, estamos longe
do Senhor.(2Corintios 5:1, 6,7)

Se você não sabia disso…
importantes informações sobre como
os líderes da HSK conduzem funerais
podem ser encontradas no estande
SKI. Esta informação está
em 3 idiomas. Seu pastor
explicará alegremente
qualquer coisa nesse
livreto que pode ser um
pouco difícil de se entender.
A Conferência anual Japan
Pentecostal Fellowship…começará
amanhã até Quinta-feira. Esta
conferência para líderes de
igrejas de todo o Japão é
aberta para outros Cristãos de
Hamamatsu mas, há um valor
para participar deste evento.
Por favor veja mais
informações no estande SKI se
você está interessado em pasticipar
desta conferência.
Hoje, nosso obreiro e
diáconos...discutirão quais outros dias
nós poderiamos jejuar e orar neste
ano. Seu pastor está realmente
encorajado por estes que jejuaram e
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Pedidos de oração………………………………..……………………………………………2/9
Continuemos a orar pela situação do
corona vírus. Que a vacina possa ser
descoberta em breve.
Ore pela família de Suzuki Hiromi-san,
especialmente pela mãe dela que está
muito triste depois da morte de Hiromi
san.
Iniciando amanhã haverá uma
conferência de 3 dias para pastores,
missionários e Cristãos servindo em
Hamamatsu. Nós cremos em um real
tempo de encorajamento por lá.
Quem pedirá ao Senhor para fazer algo
em todos os líderes de igrejas?
Anna-san esta pedindo orações pelo
irmão dela, David-san que está fazendo
provas para entrar na universidade.
Morita Susan-san está pedindo para
Deus salvar sua amiga, Makoto Ogawasan.
A irmã de Nadine, Pauline precisa de um
toque em seu corpo. Ela não é capaz de
digerir alimentos. Isso está gerando sérios
problemas de saúde que os médicos não
tem sido capazes de parar. Vamos nos
juntar em orações por ela nesta semana.

Por favor ore pela cura e salvação de
Kurahashi Tomoko san, mãe de Satomi
san.
Yukio deseja caminhar dentro da
vontade de Deus para a vida dele. Oremos
por ele nesta semana.
Ore pelos líderes da HSK continuarem a
caminhar perto de Jesus e a terem
sabedoria. Eles querem guiar nossa igreja
nos caminhos da justiça.
Ore por Joanna e seu novo bebê que
nascerá em 18 de Fevereiro. Ore por forças
para Joanna.
Youko-san crê na salvação de muitos
em Hamamatsu. Vamos crer e pedir ao
Senhor para isso acontecer em breve.
Lembre-se de orar pelo conforto dos
corações da família de Kosaka Chu-san
após o falecimento da neta deles, Skyesan.
…………………………………………………………..
Nota: Se você não quer seu pedido de
oração no boletim da igreja, marque isto
claramente no seu papel de pedido de
oração.

Thoughts to ponder…from the book, Expecting To See Jesus
By…Dick Eastman… “Living This Name”
The reality of the disease of sin was
illustrated to me one night when my
daughter, Rachel-Ruth was small. She
came running up to me complaining that
something had bitten her under her shirt.
I examined it and told her whatever it was
was gone now and to go back to bed. A
few minutes later she came back saying
she had been bitten again. I examined her
more closely and saw that she was covered
in red “bites”. She had the chicken pox!
Just as the first small spot indicated my
daughter had the disease of chicken pox
even though she had not broken out all
over, one sin in your life or mine indicates
we are riddled with the disease, even
though we haven’t broken out to the point
that it’s obvious to others—or even
ourselves.

I hate sin, and I don’t want to sin, but
it’s my nature to do it. And although I
have victory over sin when I live in my new
nature and by the power of His Spirit, the
sin I still commit makes me sick of myself.
Sometimes the sin is not obvious, and for
that reason, from time to time, I need a
wake-up call to personal revival—a fresh
experience and vision of Christ in order to
open my eyes to His holiness and my
helplessness and the eternal hope of the
Cross. I need to come back to the Cross
and get right with Him—not for forgiveness, since I am forgiven forever, but
for that sweet fellowship with Him and for
power in His service.
I encourage you today to carefully
examine yourself for “spots” of sin that
might be present in your life.
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