Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK!

浜松救い主教会 2020-3-1

(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
3/1
Hoje!

Horários e Detalhes
13:00…Mothers’ Prayer Meeting
13:30…Prayer Meeting for Israel
18:55…Reunião de Obreiros(Oração)

3/2
2nd Fasting and Prayer Today
(Seg.) 18:55…Reunião de Obreiros(Oração)
3/4
13:30…Grupo de Oração(Room 22)
(Qua.)
3/5
(Qui.)

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

3/8
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………..……………………………………………………………3/1
Caros membros e amigos da HSK:
Eu quero agradecer a todos
novamente por sua ajuda a cada Domingo.
Por exemplo, no Domingo passado, mesas
tiveram que ser montadas e cadeiras
reorganizadas. Eu não consigo fazer todas
estas coisas sozinho. E mais, eu notei que
há Cristãos que limpam as mesas, jogam o
lixo e lavam a louça. Se Ruth tivesse que
fazer todas estas coisas, ela ficaria cansada
rapidamente. Portanto, obrigado. "Pois o
próprio Filho do Homem não veio para ser
servido, mas para servir e dar a sua vida
em resgate de muitos." (Marcos 10:45). A
boa atitude de todos nos encorajam muito!
Em breve cantaremos uma nova
música que requerirá mais de 9 minutos se
for cantada em três idiomas. Eu nunca me
imaginei cantando uma música por tão
longo tempo, mas falando a verdade, eu
sou grato por haver Cristãos em nossa
igreja de outros países que amam cantar
juntos. Eu fico entusiasmado ouvindo uma
música cantada em 3 idiomas. Que outra
igreja faz isso?
No Domingo passado quando
começamos a nos preparar para
almoçarmos juntos, eu notei o grande
número de crianças que estavam
esperando para comer. Todas elas pareciam
ansiosas enquanto andavam e as vezes
corriam pelo salão. E suas vozes eram tão
altas quanto eu achei ter ouvido antes. Eu
estava me perguntando como os adultos
poderiam conversar com crianças gritando.
Mas antes do almoço terminar eu acho que

o Senhor me lembrou de que a igreja deve
estar cheia de alegria. Que outra reunião
de pessoas tem tanta alegria? Sim, a igreja
deveria ser cheia de alegria. Quando
alguns Judeus religiosos exigiram que
Jesus repreendesse seus discípulos que
estavam adorando a Deus alegres com uma
voz alta, Jesus disse, "Asseguro-vos que se
eles se calarem, as próprias rochas
clamarão."(Lucas 19:40).
Hoje é o primeiro Domingo de Março.
E hoje começará a reunião de oração das
mães da HSK. Eu espero que todas as
mães considerem juntar-se com outras
mães para um curto tempo buscando o
Senhor. E se você escolheu jejuar e orar
hoje ou amanhã, obrigado. “Por ventura
não foi este jejum que escolhi: que soltes
as ligaduras da impiedade, desfaças as
ataduras da servidão, deixes livres os
oprimidos e despedaces todo julgo?
Porventura, não é também que repartas o
teu pão com o faminto, e recolhas em casa
os pobres desabrigados, e, se vires o nu, o
cubras, e não te escondas do teu
semelhante? Então
romperá a tua luz como a
alva, a tua cura brotará
sem detença, a tua justiça
irá adiante de ti, e a glória
do Senhor será a tua
retaguarda; então clamarás e o Senhor
responderá, gritará por socorro, e ele dirá:
Eis-me aqui.…”(Isaias 58:6-9).
Vamos
fazer isto.
Your 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….......……….……..………..………………….…3/1
A próxima reunião de diáconos…
será no próximo Domingo, dia 8. Todos
os diáconos devem planejar para
estarem nesta importante
reunião com início às
13:30h. Todos podem
almoçar juntos antes da
reunião começar. Um
bom almoço fará da
reunião ainda melhor!

diácona encarregada da cozinha da
igreja. Obrigado, Lynn!
O primeiro culto de Batismo deste
ano…será realizado no dia 15 de
Março! Nadine será batizada no tanque
batismal da igreja logo após
o culto. Se você deseja ser
batizado com ela nesse
Domingo, Fale com nosso
pastor em breve! Sim,
poderá estar um pouco frio nesse dia
contudo Nadine está ansiosa por esta
experiência! O Pastor também está
ansioso por esta experiência!

Novas informações da Bridges for
Peace(ministério de Israel)…podem
ser encontradas na entrada da igreja.
P ro c u re p o r u m a
cópia gratuita deste
livreto, ‘Olive Life’ e
compartilhe com alguém. Versões em
Inglês podem ser encontradas no
website deles.

O dízimo da igreja(¥61,000) de
Fevereiro…foi dividido da
seguinte forma: Mami-san e
Ryo-san(Ishinomaki
Ministry)(¥16,000), Ai no
Kesshin (Adoption Ministry)
(¥15,000), New Life League(Bible
Publishing)(¥10,000), Pastor Tanaka
(Pastor support)(¥20,000).
Total
ofertado neste ano: ¥126,000!
Maravilhoso!

Amanhã, 2 de Março…é o segundo
dia dos dois dias de jejum
e oração deste mês. Se
você não jejuou hoje, por
favor considere jejuar
amanhã. Amanhã a noite,
uma reunião de oração começará às
18:55h. Vamos orar juntos.

‘Dai, e dar-se-vos-á; boa medida,
recalcada,
sacudida
e
transbordante, generosamente vos
darão; porque com a medida que
com que tiverdes medido vos
medirão também.’(Lucas 6:38).

Um grande obrigado…para
todos os cozinheiros que
prepararam o delicioso almoço
que nós comemos no Domingo
passado. Estava muito bom.
Lynn se alegra em servir como

Marcha é o mês de aniversário de algumas pessoas!
É seu aniversário?
Se sim...Parabéns para você!
Estamos muito felizes por você completar mais um ano
de vida e...que o próximo possa ser melhor!
Que Deus possa lhe abençoar ainda mais!
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Pedidos de oração……………………………..………………..……………………….……3/1
Devemos continuar orando pelos
respectivos líderes de nossos países. Que
todos possam ser salvos em breve.
Deus prometeu salvar os de nossas
casas. Ore por seus familiares e parentes
nesta semana.
O coronavirus ainda não foi erradicado.
Vamos orar para que Deus pare este virús
em breve.
Vamos orar por aqueles da HSK que
trabalham em escolas japonesas? Eles
desejam ser testemunhas em seus locais
de trabalho.
Vamos orar pela paz em Jerusalem
como o Senhor pediu para fazermos? Deus
ama aquela nação.
Ore pela Joanna e Daisuke pois agora
eles tem 3 filhos. Eles precisam de ajuda e
força de Deus diariamente.
Ore pela irmã de Nadine, Ellen. Ela
realmente precisa da ajuda de Deus e
sabedoria em sua vida.
Continue orando pelos líderes da nossa
igreja. Que o Senhor dê a eles sua
sabedoria.

Nós ainda precisamos de um prédio com
fácil acesso para todos. Lembre-se de orar
por isto nesta semana.
Continue orando pelas doces crianças da
HSK. Elas estão aprendendo a amar Jesus
e orar.
Mantenha o grupo de louvor da igreja
em suas orações. Todos eles desejam ser
guiados pelo Espírito Santo a cada
Domingo.
Esperançosos, alguns estão orando
diariamente pela nossa igreja e nosso
pastor. Vamos fazer isto nesta semana.
Mantenha-se orando pelos visitantes
que vem a nossa igreja. Muitos vem com
sérios problemas que somente Jesus pode
resolver.
Ore pelos professores da escola
dominical enquanto eles ensinam as
crianças sobre Jesus.
…………………………………………………………….
Nota: Se você não quer seu pedido de
oração no boletim da igreja, marque
isto claramente no seu papel de
pedido de oração.

Thoughts to ponder…from the book, Strengthen Yourself In The Lord
By…Bill Johnson… “The Desperate Cry”
The disciples were strengthening
themselves in the upper room. Strengthening ourselves in the Lord is all about
being prepared to receive and steward the
fulfillment of our promises. In order for an
astronaut to venture beyond the earth’s
atmosphere, he must be covered in a
pressurized suit that can resist the vacuum
of space.
Without it, his body would
instantly explode. If you and I are going
to touch the realm of God’s glory—and the
word “glory” literally means “weight”—we
are going to have to exert some internal
pressure in order to build enough strength
to live in that atmosphere and be carriers
of that glory on earth.
And to carry His glory is exactly what we
are made to do—the Christian life is not
only about getting saved so we go to

Heaven when we die. Rather, it’s about
learning to live in Heaven’s reality now so
that we can co-labor with Christ to
establish His Kingdom on earth. The
reason the Church has “dumbed down” the
Great Commission of discipling nations and
seeing the knowledge of the Lord cover the
earth has everything to do with our failure
to pick up the baton of the early church by
contending for the authentic ongoing
baptism of the Holy Spirit. As the Book of
Acts testifies, this baptism was never
meant to be a one-time event but as an
ongoing series of encounters that enable
us to walk in increasing levels of power,
fulfilling the assignment Jesus gave to His
Body.
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