Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK!

浜松救い主教会 2020-2-16

(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
2/16
Hoje!

Horários e Detalhes
18:55…Reunião de Obreiros(Oração)

2/19
13:25…Grupo de Oração(Room 22)
(Qua.)
2/20
19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)
(Qui.)
2/23 8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)
(Dom.) 9:55…Momento de Louvor e Confraternização
& Escola Biblica Dominical.…Lunch Today!
….No Prayer Meeting Tonight!
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Do seu Pastor…….....……………………………………………………………2/16
Caros membros e amigos da HSK:
Enquanto eu escrevo esta pequena
nota para vocês, Ruth e eu temos
participado de uma conferência em
Hamamatsu. Eu acho que mais de 500
p a s t o re s e l í d e re s d e i g re j a s t e m
participado dos 3 dias do evento. Todos os
pregadores são muito apaixonados tanto
que nos encorajaram. Eu ainda estou
digerindo algumas das mensagens porém
um pastor 3ª geração de Japoneses que é
agora cidadão de Israel pregou duas
mensagens sobre o Reino de Deus e Japão
que tem me dado uma grande visão sobre
o que o Senhor quer fazer em nossa nação!
Meu pensamento hoje foi este: Eu estou
muito feliz por estarmos aqui no Japão
neste momento dos planos de Deus para o
evangelho mudar a vida de muitas pessoas.
Este é o lugar para se estar! Esta é a ilha
para se estar vivendo!
Hoje à tarde Ruth e eu viajaremos
para Kobe para estarmos com nossa filha
quando ela der a luz para seu terceiro filho
na Terça-feira, um pequeno menino.
Esperamos que vocês orem por ela e pelo
bebê na Terça-feira. O que também
significa que no próximo Domingo teremos
2 pequenas crianças conosco na HSK, Oak
kun e Kate chan. Vovô e vovó estão
ansiosos por isto!
Diariamente eu estou lendo sobre os
problemas que o vírus da China está
causando. Talvez um pouco mais de
pessoas estão ficando doentes em outros
países mas há muito mais pessoas
morrendo na China. Vamos nos unir em
orações para que o Deus Todo-Poderoso

pare este vírus. Quantos mais Cristãos
Chineses tem ficado doentes ou morrendo?
E vamos orar para que o governo chinês
perceba que eles precisam da ajuda de
Deus. Certamente o Senhor pode se revelar
para líderes políticos como ele fez nos
tempos de Moises que falou ao rei do
Egito! 'Deixe meu povo ir!' E eu vos lembro
de que nós não ficaremos com medo. O
Senhor é conosco!
Um dos workshops da conferência foi
sobre o assunto de como Deus mudaria o
Japão. O pregador, um pastor de uma
grande igreja perto de Tokyo, tem tido
muito 'sucesso'. Enquanto eu agradecia ao
Senhor pelo que esse pastor tem realizado,
eu escutei essa pequena voz, 'Mas você
não pode ser igual a ele. Ele prega melhor
do que você. Ele é mais respeitado do que
você é. Ele ainda escuta melhor do que
você.' Eu sei que essa 'voz' não era a voz
do meu Pai! E Ele disse isto, 'Fale comigo
sobre o que você quiser! Eu estou
esperando para lhe responder!' Neste ano
eu acho que a minha conversa com o Deus
Todo-Poderoso resultará em boas coisas
acontecendo em nossa igreja! E sobre
estas palavras que todos nós podemos crer,
'Minha graça te basta, o
meu poder se aperfiçoa nas
f ra q u e z a s . ( 2 C o r i n t i o s
12:9). Vamos! Nós estamos
caminhando com o Rei da
glória de quem a glória
podemos ver no Japão! Eu
creio. E vamos crer.
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…........……….……..……..……………….…..2/16
No próximo Domingo(23)…Yukio
será o pregador. Ele está encorajado
pelos novos louvores que
estamos aprendendo bem
como o que ele tem visto o
Senhor fazer em sua família
e amigos. Vamos aguardar
para ouvir uma mensagem
vinda do Senhor que causará em nós
maturidade, sermos melhores
adoradores.

biblioteca da igreja seja muito mais
utilizada!
Dias 1 e 2 de Março…haverá o
próximo dia de jejum e oração! Sim,
nosso pastor falará mais sobre isto
hoje. Contudo, esses dois dias de jejum
e oração tem sido discutido e aprovado
pelo nosso obreiro e
diáconos.
Nós queremos
acrescentar o número de
dias que estaremos unidos
em buscar o Senhor e suas
bençãos sobre nossa igreja! Mais
detalhes sobre esses dias serão
impressos no próximo boletim semanal.

Um lembrete: O termometro do ar
condicionado da igreja não
é facilmente ajustável para
todos. Então, pode estar
um pouco frio o que
significa que vocês podem
precisar trazer algo para
fazer se sentir aquecido. E
o ar fresco pode fazer a temperatura
cair um pouco. Conclusão: Traga uma
blusa a cada Domingo!

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 13:30h, Uma sala será
designada para as mães
orarem juntas. A primeira
reunião de oração das mães
será dia 1º de Março. Nosso
pastor dará hoje mais
detalhes sobre essa reunião de oração!
Vamos fazer isto!

O nosso pastor e Ruth…estarão em
Kobe a partir desta tarde até
Terça-feira de tarde. E
meados de Março, eles
visitarão os filhos e os 'novos
netos' por vários dias.
Obrigado por orarem por eles e pela
família. O terceiro novo neto deles
nascerá na tarde de Terça-feira.

No próximo Domingo(23)…o
almoço será servido imediatamente
depois do culto. Por favor planeje para
ficar e ter um tempo
conversando com todos
enquanto desfruta de algo
delicioso para comer. A líder
d a s c o z i n h e i ra s , Ly n n ,
re c e nt e me nt e dis s e ao
pastor que ela realmente se alegra
fazendo comida para vocês. Ele é
realmente grato pela habilidade dela de
cozinhar com alegria!

Novas informações sobre…
organizações Cristãs podem
ser encontradas no estande
S K I . To d a s e s s a s
informações são gratuitas e
p a ra vo c ê t e - l a s p a ra
sempre! Quatro novos livros tem sido
adicionados à biblioteca da igreja.
Qualquer pessoa pode ver qualquer
livro. Seu pastor espera que a
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Pedidos de oração……………………………..………………………………………….…2/16
Mieko-san pede orações por sua amiga,
Suzuki-san. Ela deseja ver esta amiga
salva.
Kousuke-san crê na salvação de sua
família. Oremos para isso acontecer em
breve.
Ainda precisamos crer que uma vacina
para o corona vírus será descoberta.
Vamos orar pelos que estão doentes ao
redor do mundo?
Oremos pelo Gabriel pois ele está
tentando tirar sua habilitação. Em Abril ele
iniciará um curso profissionalizante.
Vamos orar pelos EUA nesta semana? O
Presidente Trump precisa de nossas
orações.
Chako-san crê na salvação de toda sua
família. Oremos pela família Yamamoto
nesta semana.

Ore pela Joanna pois ela fará uma
cesária na Terça-feira (18). Ela quer estar
saudável e ter um bebê saudável!
Muitos pastores foram abençoados na
conferência semana passada. Ore para
eles continuarem encorajados!
Ore pela Vanessa pois ela quer
compartilhar o evangelho com as muitas
clientes dela.
Vamos continuar orando pelas crianças
da HSK! O Senhor ama cada uma e tem
planos para elas.
…………………………………………………………..
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, “Our Sufficiency In Christ
By…Dick Eastman… “Living This Name”
The main thrust of Philippians 2:12 is the
phrase. “work out your salvation.” In the
Greek it means, “keep on continually
making the effort to work out your
salvation.” That’s the Christian’s part in
sanctification.
Some have mistakingly concluded that
working out our salvation means we must
earn it, that is, work for or towards it. But
clearly salvation is “the gift of God; not as
a result of works, that no one should
boast” (Eph. 2:8-9). Further Paul said,
“By the works of the Law no flesh will be
justified…For all have sinned and fall short
of the glory of God, being justified as a
gift by His grace through the redemption
which is in Christ Jesus…For we maintain
that a man is justified by faith apart from
works of the Law” (Rom 3:20, 23-24, 28).
“Work out your salvation” is not a
command for unbelievers to work for their
salvation. It is a call to believers for

sustained effort and diligence in holy living
based on the divine resources within them
(Phil. 2:13). Scripture is replete with such
injunctions. For example, Romans 6:19
says, “Just as you presented your
members as slaves to impurity and to
lawlessness, resulting in further lawlessness, so now present your members as
slaves to righteousness, resulting in
sanctification.
The command to work out our salvation
also speaks of striving toward a goal. Paul
wanted the Philippians to push their
salvation to perfection in Christlikeness.
In other words, the sense of Paul’s
message is not work for your salvation but
“work on your salvation in the sense of
moving toward faith’s consummation in
glory.
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