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Caros membros e amigos da HSK:
Eu tenho orado por todos vocês
estarem bem enquanto o vírus parece estar
se espalhando pela nossa nação. Pelo que
eu li parece que mantendo suas mãos bem
limpas reduzirá muito as chances de ficar
doente. E o que nós deveriamos estar
fazendo? Minha melhor idéia é esta:
Mantenha-se suplicando ao Deus TodoPoderoso para parar esse vírus. O que você
acha? Sim, 'a oração feita com fé curará o
doente; o Senhor o levantará. E, se tiver
cometido pecados, ele será
perdoado.'(Tiago 5:15).
Eu gostaria de agradecer a todos que
vieram a reunião de oração Domingo
passado e na outra reunião de oração na
noite da Segunda-feira passada. Este
jejum e oração mensal deverá nos guiar à
conhecer melhor a Deus bem como obter
mais respostas. As lágrimas que
acompanharam as várias orações mexeram
comigo e espero que tenham mexido com
o coração de Deus. 'Aqueles que semeiam
com lágrimas, com cantos de alegria
colherão.'(Salmos 126:5).
Hoje eu acho que eu vou compartilhar
um pouco mais sobre como nós devemos
confiar no nosso Pai Celestial. Enquanto eu
pregava no Domingo passado sobre este
tipo de estilo de vida, eu pensei de como
frequentemente nós pensamos confiar em
Deus mas talvez nós não confiamos. Isaias
uma vez ouviu Deus falar isto: 'No
arrependimento e no descanso está a
salvação de vocês, na quietude e na
confiança está o seu vigor, mas vocês não
quiseram.’(Isaias 30:15). E você tem lido
estas palavras de Moises, 'Apesar disso

vocês
não
confiaram
no
Senhor.'(Deuteronomio 1:32). Eu espero
que neste ano seja o ano que nós
confiaremos mais no Senhor do que nunca
antes.
Se você tem lido mais aos noticiários,
você provavelmente tem notado o número
de pessoas que tem morrido por causa do
vírus. Na semana passada eu li que o Irã
libertou milhares de prisioneiros das
cadeias para prevenir que milhares morram
nas cadeias. (Ainda, a Coréia do Norte
relatou que ninguém ficou doente naquele
país. Isto é verdade?) Minha conclusão:
Isto parece que temos razões para
estarmos com muito medo. Isto parece que
deveriamos trancar as portas e nunca sair
de casa pelos próximos 2 ou 3 meses. Mas,
Vamos nos agarrar a estas palavras do
nosso Deus, 'Por isso não temas, pois estou
contigo; não tenhas medo, pois sou seu
Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei; eu o
segurarei com a minha mão direita
vitoriosa’(Isaias 41:10).
Nesta semana minha esposa estará
retornando para a HSK. Ela está ajudando
nossa a filha a cuidar dos filhos. Obrigado
por orarem por nós, nossos filhos e netos.
Eu sou muito grato que eles
estão seguindo o Senhor e
eles ainda amam muito
vocês. Eu não acho que nós
estaremos sempre juntos no
Japão mas, espero que
alguns deles visitem-nos de tempo em
tempo. Eu quero que eles conheçam vocês
melhor!
Que o Senhor lhe abençoe mais nesta
semana.
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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Em um futuro próximo…o operador
do computador estará usando um
programa completamente diferente do
que estava sendo usado
por mais de 8 anos. Você
notará grandes mudanças
na aparência das músicas
e
talvez, algo não
aparecerá ou desaparecerá
de repente! Por favor seja paciente
quando isto acontecer. Eventualmente
tudo funcionará corretamente!

culto. Se você gostaria de ser batizado
com ela nesse Domingo, por favor fale
com nosso pastor!
Aqueles que gostariam de se
tornarem…membros da HSK devem
perguntar ao pastor ou ao Yukio por
informações em seus
idiomas. (Um requerimento
p a ra m e m b r e s i a é s e r
batizado nas águas. E ser
batizado nas águas pode ser
feito em um dia quente neste ano!)

Neste mês e talvez no próximo
mês…haverão diferentes líderes do
grupo de louvor; as vezes 2 líderes
para um culto. Trocando os líderes de
louvor no meio do
momento de adoração
pode levar a pequenos
erros. Mas, seja paciente
e apenas se mantenha
em adoração. Seu pastor é
extremamente grato com a boa atitude
que todos do grupo de louvor tem a
cada Domingo!

Um lembrete: Está fácil de se pegar
bactérias em qualquer lugar. Então, por
favor use o desinfetante de mãos na
entrada da igreja antes e depois
de cada culto. Por favor lave bem
suas mãos antes de segurar
qualquer criança. Obrigado!
No primeiro Domingo de cada
mês…você ganhará um cartão de
pedidos de oração. A qualquer
momento você pode pegar
outro cartão para qualquer
outro pedido de oração
que você tiver. Um grupo
de Cristãos irá orar com
você por seu pedido por 1
mês.

Os próximos 2 dias de jejum e
oração…serão dias 5 e 6 de Abril. Por
favor marque no seu
calendário esta
oportunidade para jejuar
e orar com outras
p e s s o a s . To d o s o s
membros e amigos da HSK estão
convidados para participarem.

………………………………………………………

‘Dediquem-se a oração,
estejam alerta e sejam
agradecidos.’(Colossenses
4:2)

O primeiro batismo deste ano…
será realizado no próximo
Domingo, dia 15 de Março!
Nadine será batizada nas
águas no tanque batismal
da igreja logo após oo
3

Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK!

浜松救い主教会 2020-3-8

(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.

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
3/8
Hoje!

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

3/11
13:30…Grupo de Oração(Room 22)
(Qua.)
3/12
(Qui.)

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

3/15 8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)
(Dom.) 9:55…Momento de Louvor e Confraternização
& Escola Biblica Dominical
Water Baptism Today!
18:55…Reunião de Obreiros(Oração)
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Amal tem pedido orações pelo irmão,
David. Este jovem precisa conhecer a
vontade de Deus para a Vida dele.
Também, parece impossível para Amal
retornar para a India e trazer sua família
para o Japão devido ao vírus. Vamos pedir
ao Senhor para resolver este problema em
breve.
Vamos orar mais pelos Cristãos da India.
Alguns estão sendo perseguidos por causa
da fé em Deus!
Noriyoshi tem pedido orações por seu
amigo, Jaime, que recentemente teve
derrame cerebral e está parcialmente
paralisado. Quem pedirá ao Senhor por um
milagre na vida deste amigo?
Vanessa tem pedido orações pelas mães
da HSK. A reunião de oração delas na
semana passada foi o começo de cura
interior em todas elas!
Como Yukio mencionou na semana
passada, sua avó está muito doente no
hospital. Nanako precisa de forças, cura e
paz. Vamos orar por ela nesta semana?

Vamos orar novamente pela mãe do
nosso pastor, Wrae? Ela precisa de alívio
das dores nas costas. Ela está determinada
a orar pelo Japão todos os dias!
Todos nós devemos pedir ao Senhor
para parar o vírus que está tirando a vida
de pessoas por todo o mundo. Vamos orar
todos os dias nesta semana.
Alguém irá orar pela família de Hiromi
san, família Suzuki? Alguns membros da
família dela podem vir de Kakegawa para a
HSK em um futuro próximo.
Vários filhos e filhas de membros da
igreja ainda não são Cristãos. Nesta
semana, vamos pedir ao Senhor
novamente pela salvação deles.
Nós temos pedidos para orar pelo
Camboja, Filipinas, Brasil, India, China, etc.
Pessoas estão doentes e precisam de cura.
…………………………………………………………….
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, Intercessory Prayer
By…C. Peter Wagner… Chapter 9 “Pro Wrestlers”
‘Our ignorance of Satan and his tactics,
as well as how to deal with them, is costly
for us. Second Corinthians 2:11 tells us;
“In order that no advantage be taken of us
by Satan; for we are not ignorant of his
schemes.” The context is forgiveness, but
a general principle is also revealed in this
verse.
The word “ignorant” is the Greek word
‘agnoeo.’ It means without knowledge or
understanding of.
Our English word
‘agnostic’ is derived from it. Technically, an
agnostic is not a person who is unsure if
he or she believes in God. We now use the
word this way; but actuality an agnostic is
a person who does not know or understand, regardless of the subject. We also
get the word ‘ignore’ from the same root.
In this verse we’re urged not to ignore or

be an agnostic, without understanding,
where the devil is concerned.
“Schemes” is the word ‘noema’ It
literally means “thought.”
The verse is
essentially saying, “Don’t be without
understanding of the way Satan thinks.”
‘Noema’ came to also mean “plans,
schemes, plots, devices” because these
things are born in the thoughts of the
mind. For greater insight, let’s insert all of
them in the verse; “Don’t be without
understanding of the way your enemy
thinks and operates, of his plans, plots,
schemes and devices.” Is there not also a
subtle promise here? If God suggests we
are not to be ignorant of Satan’s schemes,
He must be willing to reveal them to us.’
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