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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2020-3-29 
(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. 

Celebrai com júbilo a Deus, todas as terras. 
Cantai a glória do seu nome; dai glória ao 
seu louvor.  Dizei a Deus: Quão tremendo 
és tu nas tuas obras! Pela grandeza do teu 
poder se submeterão a ti os teus inimigos.  
Todos os moradores da terra te adorarão e 
te cantarão; cantarão o teu nome. (Selá.)  
Vinde, e vede as obras de Deus: é 
tremendo nos seus feitos para com os 
filhos dos homens.            Salmos 66:1-5

…………………………HSK Eventos………………..….… 

Data Horários e Detalhes 

3/29
Hoje! 18:55…Reunião de Obreiros(Oração)

4/1
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Main Room)

4/2
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

4/5
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
           First Fasting & Prayer Day
12:45…Mothers’ Prayer Meeting
13:30…Prayer Meeting for Israel
18:55…Reunião de Obreiros(Oração) 

4/6
(Seg.)

        Second Fasting & Prayer Day 
18:55…Reunião de Obreiros(Oração) 
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Caros membros e amigos da HSK: 
    Outra semana se passou com notícias 
tristes sobre muitas pessoas morrendo em 
outros países. E você pode acreditar nisto? 
Funcionários pararam de trabalhar em 
casas para idosos na Espanha e alguns 
daqueles idosos foram encontrados mortos 
em seus leitos! Eu não estou realmente 
desapontado em ouvir que as Olimpíadas e 
o matsuri de Hamamatsu foram cancelados 
este ano mas lendo sobre como algumas 
pessoas tem morrido é uma notícia triste. 
Por favor continue a pedir ao Senhor para 
parar esta doença que certamente causará 
muito mais mortes em países mais pobres.   
      Se você está perguntando sobre a 
saúde da minha mãe, na semana passada 
ela se mudou com meu irmão mais novo e 
sua esposa. Eles manterão ela dentro da 
casa deles até eles acharem que é seguro 
para ela retornar para casa. Ela está 
descansando mais, mas ela continua 
orando diariamente por vocês e por mim! 
Em uma de suas recentes conversas 
comigo ela disse que ela está tendo mais 
tempo orando pelo Japão. 
       No próximo Domingo de tarde, eu  fui 
convidado para pregar em uma igreja em 
Iwata. Eu quero compartilhar com eles o 
que eu penso ser pelo menos as 5 partes 
da fundação de toda igreja. E uma das 
partes é a comunhão. Mas aqui está a 
minha definição sobre comunhão: Uma 
experiência de dando e recebendo. Isto 
está escrito sobre as primeiras igrejas onde 
eles 'estavam ceiando juntos com alegria e 
sinceridade de coração'(Atos 2:46). A 
parte, sinceridade de coração parece 
significar isto: Eles estavam conversando e  

compartilhando suas necessidades, eles 
estavam fazendo planos para ajudar uns 
aos outros, eles não estavam fingindo  
estar alegres, eles não estavam fingindo 
estar saudáveis...sinceridade de coração. 
Não, eu não penso que eu se j a 
inteiramente sincero a todo tempo mas 
ainda eu certamente quero ser. E devemos 
parar de fingir! Vamos fazer mais isto, nós 
vamos? 
    Além disso hoje não comeremos uma 
deliciosa comida juntos, espero que 
comamos juntos no próximo mês. E então 
em Maio, vamos planejar um grande 
churrasco ao ar livre! Também, a Santa 
Ceia será servida no dia 19 de Abril. Abril 
será um mês com boas experiências! 
 Eu quero agradecer novamente a 
todos da HSK por se tornarem amigos dos 
visitantes. Sim, muitos visitantes raramente 
retornam para outro culto, mas poderiam 
eles esquecerem facilmente de seus 
sorrisos e abraços? Eu acho que não. 
Talvez você se lembre da primeira vez que 
veio à HSK. Não foi uma experiência 
especial o abraço que você 
recebeu? Nós devemos 
con t i nua r f a zendo da 
comunhão um tempo de 
experiências especiais  para 
todos que vem para nossa 
igreja.   
 Novamente eu encorajo você à usar 
o desinfetante de mãos  antes e depois de 
cada culto. Mas junto com isso, vamos crer 
que o Deus Todo-Poderoso nos materá 
bem nesta semana inteira. O poder de cura 
Dele será o melhor testemunho! 
                      Seu pastor……….Ben

Do seu Pastor……......……………………………………………………………3/29

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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Dias 5 e 6 de Abril…serão os 
próximos dias de jejum e 
oração! Sim, o nosso pastor 
falará mais sobre isto hoje. Nós 
queremos acrescentar o número 
de dias que estaremos unidos 
buscando o Senhor por suas bençãos 
sobre nossos familiares e amigos. 

No próximo Domingo(5 de Abril)…
todas as mães da HSK estão 
convidadas para a 'reunião de 
oração das Mães'. Das 12:45 às 
13:30h, uma sala será destinada 
para as mães orarem juntas.   

Também, no próximo Domingo(5)
…haverá a reunião de 
oração por Israel com início 
às 13:30h. Todos estão 
c onv i d ado s p a ra e s t a 
reunião. Fale com Suzuki 
Tomoko san para maiores informações 
sobre esta reunião.  

O dízimo da igreja (¥61,000+
¥2,000)…foi dividido da seguinte 
forma: Tikkun (Ministry to Israel)
( ¥ 1 3 , 0 0 0 ) , M a m i - s a n & R y o -

san(Ishinomaki Ministry)(¥15,000), 
Wycliffe Bible Translators 
( B i b l e Tr a n s l a t i o n )
(¥15,000), Food for the 
Hungry(World Ministry)
(¥10,000), Gideons(Bible Distribution 
Ministry)(¥10,000). Total ofertado desde 
Janeiro: ¥189,000. 

Novos Testatamentos em tamanho 
grande…em 2 idiomas (Japonês e 

Inglês) estão disponíveis para 
levar ou dar para outras 
pessoas. Procure por uma 
cópia gratuita na estante de 

livros da igreja ou peça para o Angelo 
por uma cópia. 

Novas informações sobre Israel…da 
Bridges for Peace podem ser 
encontradas na entrada da 
igreja. Procure por uma 
cópia gratuita do livreto 
‘Olive Life’. Informaçnoes em 
Inglês podem ser encontradas na 
internet. Devemos continuar a orar por 
aquela nação. 

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

 HSK Monthly Financial Report (Feb.-March, 2020) Our church treasurer, 
Suzuki Tomoko-san, has 
prepared the monthly 
church financial report for 
everyone’s examination; 
February 16th - March 
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 ¥713,456 ¥604,708 ¥547,311 ¥797,008

Building Fund ¥645,182 ¥5,403 ¥0 ¥650,585

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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Muitos países ainda estão parados 
devido ao vírus. Vamos orar para este vírus 
cessar em nome de Jesus! 

Continue orando pela irmã de Nadine, 
Pauline, para ser curada de problemas 
estomacais. Deus é a cura! 

Devemos continuar a orar pela 'paz em 
Jerusalem'. Faça isto nesta semana. 

Muitas pessoas em outras nações estão 
perdendo seus empregos por causa do 
coronavírus. Ore para que as necessidades 
financeiras deles sejam conhecidas! 

Estamos na época das alergias. Muitos 
estão sofrendo por causa disto. Por favor 
ore! 

Vamos orar pelo nosso pastor e pelos 
líderes da HSK nesta semana. 

Coloque o grupo de louvor em orações 
nesta semana. Eles querem ser guiados 
pelo Espírito Santo a cada semana. 

Louvamos a Deus por todos os 
professores da escola dominical. Ore por 
eles enquanto eles ensinam as crianças 
sobre Jesus, E peça ao Senhor para mante-
los em boa saúde. 

Todos os visitantes que vem a HSK são 
pessoas por quem nós podemos orar. 
Vamos orar por eles nesta semana. 

Ore pelos líderes de sua nação. Você 
tem orado por eles recentemente? 

Vamos orar novamente por todas as 
mães solteiras da HSK? Que todas as 
necessidades delas sejam conhecidas pelo 
Senhor. 

Várias esposas em nossa igreja tem 
maridos que não são Cristãos ainda. A 
'atmosfera' no lar deles não é sempre boa. 
Ore por elas e seus maridos.  

Peça ao Senhor para abençoar todas as 
igrejas em nossa cidade. Se os pastores 
estão com medo de se tornarem doentes, o 
que os membros da igreja irão sentir ou 
pensar? Vamos nos lembrar das palavras 
de Deus para Josué: 'Eu estarei contigo, eu 
nunca te deixarei ou te abandonarei...seja 
forte e corajoso'(Josué 1:5-6). 
…………………………………………………………
Nota: Se você não quer seu pedido de 
oração no boletim da igreja, marque isto 
claramente no papel de pedido de oração.

Pedidos de oração……………………………..……………………………………………3/29

Thoughts to ponder…from the book, Strengthen Yourself In The Lord 
By…Bill Johnson… “The Way of Gratefulness”

   ‘The foremost quality of a trusting 
disciple is gratefulness.  Gratitude arises 
from the lived perception, evaluation, and 
accep-tance of all of life as grace—-as an 
undeserved and unearned gift from the 
Father’s hand.  Such recognition is itself 
the work of grace, and acceptance of the 
gift is implicitly an acknowledgment of the 
Giver. 
  The grateful heart cries out in the 
morning, “Thank you, Lord, for the gift of a 
new day.”  And it continues to express its 
gratitude as the blessings unfold. 
   The rediscovery of the precious gift of 
life and existence, often taken for granted, 
gives birth to the spirit of gratefulness; the 
awareness of contingency, forcefully 
presented by the evening news, prods the 
decision to accept the invitation to 

celebrate the feast of life one day at a 
time. Coupled with an intermittent aware-
ness of the divine Indwelling, Jesus’ words, 
“I have come so that you may have life 
and have it to the full”  (John 10:10) 
sparkle with the sense that life is to be 
cherished infinitely. 
   To be grateful for the good things that 
happen in our lives is easy, but to be 
grateful for all of our lives—-the good as 
well as the bad, the moments of joy as 
well as the moments of sorrow, the 
successes as well as the failures—-that 
requires spiritual work. 
    Let’s not be afraid to look at everything 
that has brought us to where we are now 
and trust that we will soon see in it the 
guiding hand of a loving God.’ 


