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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2020-2-23 
(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.  
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 

2/23
Hoje! Lunch Today….No prayer meeting tonight!

2/26
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Room 22)

2/27
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

3/1
(Dom.)

          1st Fasting and Prayer today. 
8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
13:00…Mothers’ Prayer Meeting
13:30..Prayer meeting for Israel
18:55.…Reunião de Obreiros(Oração) 

3/2
(Seg.)

         2nd Fasting and Prayer today.
18:55.…Reunião de Obreiros(Oração) 
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Caros membros e amigos da HSK: 
        Eu acho que o clima está sendo tão 
bom recentemente, mas alguns insetos 
estão causando doenças então por favor 
seja cuidadoso com o que você toca! Eu 
estava realmente doente semana passada. 
Você não vai querer o que eu passei! 
 Se você não tem lido sobre o 
coronavírus que ainda está deixando 
muitas pessoas doentes, e isso significa 
que ainda está se espalhando. Eu tenho 
orado mais pela China pois lá milhares de 
pessoas tem morrido por causa do vírus. 
Mas eu também tenho visto fotos de 
policiais prendendo pessoas porque não 
estavam usando máscara. Um vídeo 
postado no Youtube mostra soldadores 
vedando a porta da frente de um 
apartamento de Chineses para mante-los lá 
dentro. E você tem visto vilas Chinesas 
bloqueando as estradas para manter as 
pessoas dentro e fora da vila? Minha 
conclusão: A China realmente precisa do 
evange lho . Mu i t as pessoas es tão 
extremamente temorosas. Vamos orar mais 
por aquela nação.  
 R e c e n t e m e n t e e u e s t a v a 
perguntando o que eu faço para relaxar. 
Por alguns segundos, eu não sabia a 
resposta para aquela questão. Mas uma 
coisa que eu gosto de fazer é andar pelo 
shopping com minha esposa. Eu gosto de 
almoçar com ela em qualquer lugar. A 
resposta dela para o que eu devo fazer 
para relaxar foi 'leia as notícias'. Mas e se 
as notícias são na maioria das vezes ruins. 
Como isso poderia ser relaxante? Minha 
resposta para essa questão: Eu leio as 
notícias e oro. Então eu espero que as 
notícias sejam melhores no dia seguinte. É 
claro que as notícias nem sempre são 

melhores  no dia seguinte mas pequenas 
mudanças na vida de pessoas importantes 
me encorajam. E pequenas mudanças na 
vida de vocês também me encorajam! 
 N o p r ó x i m o D o m i n g o , d o i s 
importantes eventos acontecerão. Um é o 
jejum e oração e o outro é a reunião de 
oração das mães. Em uma forma de 
pensar, jejum poderia ser pensamentos de 
como suportar um dia sem comida. E a 
reunião de oração poderia ser pensamentos 
de como 'outro evento que bagunça nosso 
calendário.' Mas uma palavra em nossas 
Bíblias tem real significado: Sacrifício. E a 
definição desta palavra é esta: Um ato de 
desistir de algo valioso por causa de algo 
considerado como mais importante ou mais 
digno. Se nós podemos crer nisso, nós 
estaremos usando mais sabiamente nosso 
tempo. 
 Hoje Ruth e eu trouxemos dois de 
nossos nesto para a HSK. Eles tem vindo 
para a nossa igreja poucas vezes mas você 
notará que eles estão grandes agora. (E 
agora eles tem um pequeno irmão!) Eu falo 
com eles todos os dias mas eles não falam 
comigo ainda...apenas me dão um 
pequeno sorriso. Mas a cada dia que eu 
falo com eles, existe esta 
estranha mas boa sensação 
dentro de mim. Isso vem de 
o que eles fazem quando 
eles choram. E o que eles 
fazem? Eles olham para mim 
e querem que eu pegue-os, e apenas 
abrace-os. Eu estou me perguntando se 
isto causa uma estranha mas boa sensação 
no coração de Deus quando eu estou em 
problemas e quero que Ele me abrace!   
 Que o Senhor possa lhe abençoar 
mais e mais.      Seu pastor…………Ben

Do seu Pastor………......…………………………………………………………2/23

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. Define a ‘latência’ para 100.  Você deveria 
agora estar ouvindo a tradução de Seu Pastor em seu idioma.
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Dias 1 e 2 de Março…será o próximo dia 
de jejum e oração! Sim, nosso 
pastor falará mais sobre isto 
hoje. Nós queremos aumentar o 
número de dias que estaremos 
unidos em buscar o Senhor por 
suas bençãos sobre nossas 
famílias e nossa igreja. 

No primeiro Domingo de cada mês…
todas as mães da HSK estão convidadas a 

participar da 'Reunião de oração 
das mães.' Das 13:00 às 13:30, 
uma sala será designada para as 
mães orarem juntas. A primeira 
'Reunião de oração das mães 
será dia 1º de Março.  

Também, no próximo Domingo(1)…
haverá a reunião de oração pela nação de 
Israel com início às 13:30. 
Todos estão convidados para 
este evento. Por favor fale 
com Suzuki Tomoko-san 
para maiores informações 
sobre esta reunião de 
oração. 

Em 14 de Março…haverá um tempo de 
louvor e adoração para jovens na Enshu 

Ch r i s t Chu r c h . Ma i o r e s 
informações sobre este evento 
podem ser encontradas no 
estande SKI ou fale com  
Suzuki Kousuke-san. Todos os 
j o v e n s d a H S K e s t ã o 
convidados para este evento organizado 
pela Enkuri. 

O nosso Pastor e Ruth…estão muito 
contentes em anunciar que 
eles tem um novo neto, Cai-
kun…3100 gramas. Ele nasceu 
ao meio-dia na cidade de 
Kobe. Sua mãe, Joanna, e seu 

pai, Daisuke-san, estão muito felizes e 
gratos por este novo filho que o Senhor 
deu a eles.   

Muito obrigado a Matsuo Mieko-san…
que tem mantido exatamente o registro 
financeiro da igreja por 
muitos anos. Mais das 
responsabilidades dela são 
cuidadosamente passadas 
para outras pessoas, 
incluindo Suzuki Tomoko-
san. O pastor delas é muito grato a elas. 

Anúncios da igreja/Informações….........……….……..………..……………….…2/23

 HSK Monthly Financial Report (Jan.-Feb. 2020) Our church treasurer, 
Suzuki Tomoko-san, has 
prepared the monthly 
church financial report for 
everyone’s examination; 
January 16th - February 
15 th . Cop ie s o f t he 
financial report can be 
found in the SKI stand. 
The chu rch t i t he to 
others was ¥61,000.  
Many thanks to all who 
have given to HSK.  May 
God bless you more!  
And…your pastor is so 
thankful for our con-
sistent giving to others!    
Hallelujah!

Fund Previous 
Balance

Income Expenses Current 
Balance

General Fund ¥658,872 ¥601,895 ¥547,311 ¥713,456

Building Fund ¥645,182 ¥ ¥0 ¥645,182

Helps Fund ¥60,968 ¥0 ¥0 ¥60,968

Missionary Fund ¥138,697 ¥0 ¥0 ¥138,697

Bible School ¥171,527 ¥0 ¥0 ¥171,527

Christmas Fund ¥5,452 ¥0 ¥0 ¥5,452

Evangelism Fund ¥11,169 ¥0 ¥0 ¥11,169

Cemetery Fund ¥130,126 ¥0 ¥0 ¥130,126
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Aqui está um grande pedido: Ore pela 
salvação de de todos em nossa cidade, 
Hamamatsu! Vamos orar nesta semana! 

Uma família Brasileira que alguns de nós 
conhecemos precisa de orações. Pais estão 
longe de Deus. Vamos orar para que o 
Senhor ajude esta família? 

Talvez milhares tem morrido na China 
nas poucas semanas passadas. E o vírus 
ainda está se espalhando. Ore pela China 
nesta semana. 

Um filho de membros da igreja precisa 
do Senhor. Ore pelo Luan novamente.   

Vamos orar para que o Senhor salve os 
membros da família de Hiromi san? Ela 
orava frequentemente por eles.   

Dare Nadine tem pedido orações pela 
irmã mais velha que está com graves 
problemas digestivos, realmente graves. 
Nesta semana, peça ao Senhor para curar 
Pauline. 

Miyajima Daisy tem pedido orações por 
sua filha que precisa de um trabalho, seu 
marido e sua família nas Filipinas. E 
acrescentando a este pedido, ore pela 

outra filha de Daisy, que precisa de cura 
completa. 

Peça ao Senhor para dar a Joanna boa 
saúde bem como manter o novo filho dela 
saudável. Eles retornarão para casa nesta 
semana.  

Vanessa tem pedido orações para ter 
sabedoria de Deus como ela fala com 
mui tas mulheres que tem mui tos 
problemas. Vanessa também quer que o 
Senhor faça grandes coisas quando as 
mães orarem juntas.  

Quem irá jejuar e orar nesta semana? 
Ore pelo nosso pastor, pelos líderes da 
nossa igreja. Ore por outras igrejas. 

Muitos pastores que foram a recente 
c o n f e r ê n c i a p o s s u e m p e q u e n a s 
congregações. Isto é fáci l de ser 
desencorajador quando o crescimento da 
igreja é devagar. Ore por pastores de 
outras igrejas. Este ano pode ser o ano em 
que 'veremos' e 'ouviremos'! 
………………………………………………………….. 
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……………………………..………………………………………….…2/16

Thoughts to ponder…from the book: The Fragrance of Faithfulness 
A Devotional Journal by Jan Johansson…”Never Separated” 

   ‘When I was a small child, I became 
separated from my parents while on a 
shopping trip.  As I wandered around, 
terror gripped my heart.  I was literally in 
a mob of people, yet totally alone.  At my 
height, my eyes could only see legs…
many, many legs.  And none of those legs 
looked familiar.  Soon, someone tapped 
me on the shoulder and asked me if I was 
lost.  With many tears streaming down my 
cheeks, I looked up at her and said, “Uh-
huh.”  She quickly took me to the lost and 
found department, and soon after, I heard　
my parents’ names coming from a loud 
speaker.  My mom and dad came running 
and swooped me up in their arms and 
smothered me with kisses.                        

Then my father solved the “being 
separated” problem. He went to the car, 
got a piece of rope, tied one end to my 
wrist and the other to his.  “Now,” he said, 
“You and I will never be separated again.”  
Wow!  Did I ever feel safe after that…close 
to my dad’s side…never to be alienated 
again! 
     God is like that, too!  Listen to Paul’s 
encouraging words:  “For I am convinced 
that neither death nor life, neither angels 
nor demons, neither the present nor the 
future, nor any powers, neither height nor 
depth, nor anything else in all creation, 
will be able to separate us from the love of 
God that is in Christ Jesus…(Romans 
8:38-39.”  We will be “tied” to God and His 
love forever, and ever, and even, Amen!


