Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK!

浜松救い主教会 2020-2-2

(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
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.

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
tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua
destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o
que me toca; a tua benignidade, ó Senhor, dura
para sempre; não desampares as obras das
tuas mãos.
Salmos 138:4-8
…………………………HSK Eventos………………..….…
Data
2/2
Hoje!

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

2/5
13:25…Grupo de Oração(Room 22)
(Qua.)
2/6
(Qui.)

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

2/9
8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)
(Dom.) 9:55…Momento de Louvor e Confraternização
& Escola Biblica Dominical
13:30…Overseer/Deacons’ Meeting
…No Prayer Meeting Tonight!
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Do seu Pastor…........………………………………………………………………2/2
Caros membros e amigos da HSK:
Eu não tenho ouvido que mais pessoas
frequentando a HSK ficaram doentes na
semana passada então espero que todos
estejam bem. O vírus que está se
espalhando pela China pode tornar-se séria
ameaça para outras nações então eu estou
orando para que nosso Deus pare isto
muito breve.
E o clima quente que temos recentemente
provavelmente resultará em mais insetos
neste verão, mas eu acho que podemos
suportar isso. Insetos normalmente não
causam doenças em pessoas. (Todavia, se
você quer estar sem insetos neste verão
você pode orar por um clima realmente frio
nesta semana!)
Semana passada eu 'desperdicei' cerca
de 6h tentando fazer um programa de
computador funcionar apropriadamente.
Após chegar a conclusão que isso nunca
funcionaria apropriadamente, eu me senti
desapontado. Combinado com o que eu
teria que refazer. Talvez mais de 16h foram
desperdiçadas! Eu não curto desperdiçar
tempo. Eu pensei que esta experiência foi
parecida como se estivesse perdido em
Tokyo! (Eu já fiz isso 2 vezes! Muito tempo
perdido indo em círculo!) E quanto do
plano de Deus para aquele dia eu
desperdicei? Sentimentos ruins empilhados
em sentimentos ruins. Mas então...eu li
este verso de Salmos; 'O Senhor cumprirá
seu propósito para comigo! (138:8). Sim,
eu posso desperdiçar tempo mas Ele
cumprirá o propósito Dele para mim! Ele
não desperdiçará tempo em mudar-me e
usar-me e usar você!
Alguns Cristãos que vem de outros
países tem vindo de grandes igrejas.
Muitos membros de igrejas que se

encontram em prédios realmente grandes.
Eu apreciei ouvir o que esses visitantes
disseram sobre o que Deus tem feito em
suas igrejas. As vezes eu assisto os cultos
deles pelo Youtube. 'E pastor, Estaria você
com um pouco de inveja desses líderes de
igrejas?' Talvez só um pouco! Mas você
sabe o que eu realmente penso? Eu penso
que Deus poderia fazer algo grande assim
aqui no Japão. Eu quero que Deus faça
algo grande assim aqui em Hamamatsu. Eu
creio que ele tem grande planos para a
HSK também. O que você acha? Mas isto é
o que eu compartilhei recentemente com
um 'estrangeiro': Sendo grande nos
caminhos de Deus, eu creio, requer grande
maturidade! Eu penso que devemos ter um
genuino desejo pela presença de Deus para
purificar a todos. Eu penso que devemos
ter um genuino amor pelos outros. Então,
minha conclusão: Vamos seguir para
conhecer a Deus sem medo, sem qualquer
dúvida e sem orgulho!
Eu espero que todos tenham feito a
decisão de lerem mais suas Bíblias neste
ano. Por favor, se você não tem um plano
de leitura bíblico, pegue
um hoje, e use-o. E
vamos levantar a cada
manhã com um pedido
de mais ajuda de Deus,
em nossas casas, em
nossos empregos e com
nossos familiares. 'Não
tremam, nem tenham
medo. Não anunciei isto e não predisse
muito tempo atrás? Vocês são minhas
testemunhas. Há outro Deus além de mim?
(Isaias 44:8). Deus vos abençoe mais e
mais! Que Deus possa lhe usar mais!
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….......……….……..………..………………….…2/2
A próxima reunião de diáconos…
será no próximo Domingo, 9. Todos os
diáconos devem participar desta
importante reunião com
início às 13:30h. Diáconos
podem almoçar juntos
antes da reunião começar.
Um bom almoço fará a
reunião ainda melhor!

quem está interessado em participar
deste estudo! Todos os homens
interessados em
estudar suas Bíblias
com nosso pastor
devem marcar em um
calendário anexo os
dias e horários que deseja se reunir.
Então entregue o calendário ao pastor.

Novas informações da Bridges for
Peace(ministério para Israel)…
podem ser encontradas na entrada da
i g re j a . Po r favo r
procure pelo livreto,
‘Olive Life’ e
compartilhe com outras pessoas.

Um gratuíto plano diário de leitura
da Bíblia...pode ser
encontrado na entrada da
igreja ou no estande SKI.
Pegue um ou mais e
compartilhe com seus
amigos. Vamos ser
melhores leitores da nossa
Bíblia neste ano. Nós podemos fazer
isto! Também, novas informações
semanais sobre Cristãos e organizações
Cristãs podem ser encontradas no
quadro de anúncios da igreja. Você
pode descobrir que existem outros
Cristãos que precisam de suas orações.
……………………………………………………….

O nosso Pastor e Ruth…estão tão
felizes em anunciar que eles tem outro
neto…Raphael William Fowler. Ele
nasceu em Honolulu dia 27
de Janeiro. Jacqueline e o
bebê estão com a saúde
muito boa! Peter e família
estão encantados com este
presente do Senhor. E
obrigado por orar por eles.

‘Procura apresentar-te a Deus

aprovado, como obreiro que
não tem do que se
envergonhar, que maneja bem
a palavra da verdade.’ (2
Timóteo 2:15)

O nosso pastor gostaria de iniciar…
uma classe de Estudo Bíblico em Inglês
para homens neste mês. Sim, esse
estudo pode ser compartilhado em
Japonês e Português, mas
primeiro...primeiro ele gostaria de saber

Fevereiro é mês de muitos aniversários!
Neste mês é o seu aniversário?
Se sim...Feliz Aniversário!
Todos nós estamos felizes por você completar mais
um ano de vida...que possamos fazer do próximo
aniversário

ainda melhor!
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Pedidos de oração……………………………..……………………………………………2/2
Vamos orar pela China e por este
terrível Coronavírus ser erradicado. Muitos
estão doentes e morrendo.
Continuemos orando pela mãe de
Satomi san, Tomoko-san, para ser
completamente livre do cancer.
Ore pela neta de Vicky que perdeu seu
bebê recem-nascido recentemente. Que o
Senhor seja o conforto delas.
Ore pelos 2 filhos de Daisy para serem
curados. Yoko-chan e Akio-kun.
Tsuyako-san está pedindo prações por
sua irmã mais nova, Narumi-san, para ser
curada. Vamos orar por ela nesta semana.
O amigo de Oishi-san, Murakami-san,
está com cancer. Vamos orar pela cura
dele.
A filha de Nelson-san, Khrystine-san
precisa da cura de Deus. Ela está
internada agora. Vamos orar!
Kosugi Susan-san crê na salvação de
seu marido, Kosugi-san. Ore por ele nesta
semana.

Você tem orado pelos líderes de suas
nações? Vamos coloca-los na presença do
Senhor em orações.
Lembre-se de orar pelos professores da
Escola dominical e pelo ministério Joy
Club.
Podemos orar novamente pelo novo
imperador do Japão e sua família? Eles
precisam de Jesus em seus corações.
Ore pelas mães solteiras da HSK. Todas
as necessidades delas podem ser
conhecidas nesta semana.
Alguém poderia orar por uma grande
amiga do nosso pastor e de Ruth:
Dorothy? Por mais de 40 anos ela e seu
marido, agora no céu, tem ofertado para
ajuda-los e ela está necessitando de cura
agora mesmo.
………………………………………………………….
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”
When you love others, do you find it
hard to sit still and do nothing for them
when they’re nearby? I do. My children,
their spouses, and the grandchildren
usually gather at our home on Sunday
afternoons and evenings to play, visit, eat,
and just generally enjoy each other’s
company. When they come, I find myself
constantly jumping up to get something,
to help someone, to play games or cook
supper or serve refreshments. Because I
love them, I derive great pleasure in doing
something for them.
One day I was reminded of how serving
others expresses our love for them when I
went home to visit my parents. For years
and years, my parents had been very
strong and self-sufficient.
They had
served and given and worked and
ministered to others, as well as to me. I

had been the recipient of their loving
actions and activities. Truly they have
been an incredible blessing to me.
Toward the end of her life, my mother
could no longer walk or see well. She
could no longer cook meals or freshen my
room or even stand at the door to greet
me when I would arrive. As my father has
grown older, he has become more and
more physically inactive. He has
developed difficulty keeping his balance
when walking, and he has become quite
deaf. A very willing staff takes care of his
practical needs.
However, I have derived great joy and
personal pleasure in being able, at long
last, to do something for them. I love to
take Daddy homemade apple pie or fix a
delicious pot roast for him. I love doing
these things that say, “I love you!”
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