Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK!

浜松救い主教会 2020-3-15

(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

Celebrai com júbilo a Deus, todas as
terras. Cantai a glória do seu nome; dai

Telefone: (053)442-5080
Fax:
(053)442-5186
Celular: 080-8117-1774
(Portuguese)090-9220-0600

glória ao seu louvor. Dizei a Deus: Quão

E-mail:
hskchurchjapan@gmail.com

ti os teus inimigos. Todos os moradores

Site da Igreja:
www.hskchurch.com

cantarão o teu nome. (Selá.) Vinde, e
vede as obras de Deus: é tremendo nos

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.

tremendo és tu nas tuas obras! Pela
grandeza do teu poder se submeterão a
da terra te adorarão e te cantarão;

seus feitos para com os filhos dos
homens.

Salmos 66:1-5

…………………………HSK Eventos………………..….…
Data
3/15
Hoje!

Horários e Detalhes
Water Baptism Today!
18:55…Reunião de Obreiros(Oração)

3/18
13:30…Grupo de Oração(Room 22)
(Qua.)
3/19
(Qui.)

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

3/22 8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)
(Dom.) 9:55…Momento de Louvor e Confraternização
& Escola Biblica Dominical
No Prayer Meeting Tonight!
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Do seu Pastor…........……………………………………………………………3/15
Caros membros e amigos da HSK:
Como está sendo noticiado, o vírus
está se espalhando por mais países o que
significa que mais pessoas estão ficando
doentes. Na semana passada eu citei que a
taxa de mortalidade para mais países era
entre 2% a 4%. Mas para a minha
surpresa parece que na Coréia do Sul a
taxa está em 0.4%! Eu não sei nada sobre
hospitais por lá mas a grande parte
daquela nação é Cristã. Poderia ser que a
oração deles pela ajuda de Deus está
mantendo a taxa de mortalidade baixa?
Bem, eu espero que todos nós estejamos
orando para que Deus pare o vírus em
breve.
Amanhã, 16 de Março, minha esposa
iniciará uma nova década na vida dela. Ela
deixará os 60 e iniciará os 70. Eu acho que
nós dois somos agora verdadeiros 'cidadãos
idosos'. Mas como eu estou pensando
sobre vivendo com ela por longos 47 anos,
eu posso honestamente dizer que ela me
mantem achando que eu sou jovem. Ela
não quer que eu vista roupas velhas ou
velhos chapéis. Ela não quer que eu calce
sapatos velhos ou camisetas desbotadas.
Ela guarda apenas poucas fotos de quando
eramos jovens. Outro dia será o dia de
jogar algo velho e comprar algo novo. Sim,
isto também significa que o dinheiro não
ficará na minha carteira por muito tempo,
mas a vida é apenas sobre o quanto de
dinheiro você pode guardar? Eu sou grato à
Ruth. Eu espero que este ano seja repleto
das bençãos de Deus para ela.
Enquanto eu esperava o início do
funeral na igreja de Fukuroi na semana
passada, eu estava pensando sobre outros
funerais que eu participei. Tão

frequentemente o padre era alguém
contratado para guiar a cerimônia.
Ninguém conhecia ele realmente. Pessoas
que sentei próximo pareciam ter medo de
falar. Alguns estavam genuinamente tristes
mas muitos não expressavam suas
emoções. No funeral em Fukuroi todos se
abraçaram. O pastor era amigo da família
em luto. E músicas de louvor a Deus
iniciaram e encerraram a cerimônia. Minha
conclusão: É muito melhor ser Cristão, na
vida e na morte.
Americanos escolherão o novo
presidente em Novembro. Até então, várias
pessoas estão tentando convencer todos a
escolherem um entre os candidatos. No
passado eu era muito pouco interessado
neste processo. Eu pensava que esses
políticos deveriam escolher o presidente.
Seja como for, homens que agora estão
esperando para ser o presidente tem ideias
perigosas. Uma ideia é apoiar o aborto.
Outro homem apoia inimigos de Israel. Eu
estou orando mais pelo Mr. Trump. E eu
estou me perguntando se vocês estão
orando pelo seu presidente ou pelo
primeiro ministro ou rei ou imperador!
Vamos orar mais por eles, neste ano!
Hoje nós vamos
aprender uma música nova!
E se você realmente quer
cantar melhor, por favor olhe
no Youtube. Também, espero
que todos estejam ouvindo
outras músicas cantadas por Cristãos. Há
m u i t a s o u t ra s n o va s m ú s i c a s q u e
encorajarão vocês.
Que o Senhor lhe abençoe mais e lhe
mantenha bem 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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Anúncios da Igreja/Informações…….........…….……..…………………………3/15
No próximo Domingo(22)…Angelo
será o pregador do culto da manhã. Ele
aprecia compartilhar com vocês algo
que Deus tem falado
com ele. Seu pastor
aprecia grandemente
os homens que
pregam a cada mês.
O amor deles por vocês é muito real!
Ruth pregará em Abril!

Hoje, o operador do computador…
estará usando novo programa para
projetar músicas e outras
informações. De repente algo
pode desaparecer. Sejam
pacientes quando isto
acontecer. Eventualmente
tudo
funcionará
corretamente.
Em algum momento neste verão…
os portões da entrada do
estacionamento da igreja precisarão
ser pintados. As escadas que levam à
entrada da igreja
precisarão de mais tinta.
Se você deseja ajudar o
nosso pastor a fazer isto,
por favor fale com ele.
Ele desfrutará grandemente fazendo
isto junto com você.

Na Terça-feira passada(10)…A avó
de Yukio, Nanako-san, deixou este
mundo para estar com
Jesus nos céus. Foi muito
difícil para a família dizer
"adeus". Yukio está tão
grato pelas suas orações
pela família dele.
E s p e ra m o s ve r a l g u n s d e s e u s
familiares em nossa igreja em um
futuro breve. Vamos crer que isto
acontecerá!

Como o nosso pastor anunciou na
semana passada…ele e Ruth não
viajarão para o Hawaii
neste mês. A razão:
Poderá ser difícil retornar
para o Japão! Eles
começarão a fazer planos
para viajar quando os
aviões puderem deixar o Hawaii
voando frequentemente para o Japão.

Um dos pastores que estiveram na
recente conferência Petencostal…
pregou duas vezes sobre o futuro do
Japão em relação as profecias na
Bíblia. Dvds desses 2 cultos estarão
disponíveis para compra na semana
que vem. Se
você deseja
comprar , por
favor escreva
seu nome na
lista na parte dos fundos do salão. O
valor do par de Dvds custa ¥600 ienes.

……………………………………………
"Porque vós, irmãos, fostes
chamados à liberdade; porém não
useis da liberdade para dar
ocasião a carne; sede, antes,
servos uns dos outros, pelo amor.
Porque toda a lei se cumpre em
um só preceito, a saber: Amarás
ao próximo como a ti
mesmo.”(Gálatas 5:13-14).

O próximo evento para crianças da
HSK(Joy Club)…será em Abril. A
próxima reunião de oração da
mães…será dia 5 de Abril. Os
próximos dias de jejum e oração...
serão dias 5 e 6 de Abril.
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Pedidos de oração……………………………..………………..……………………………3/15
Continue orando pela família de Yukio
nesta semana. A morte da avó tem
causado grande tristeza. Peça ao Senhor
para mante-los em paz.
A saúde de Tsuyako San pode mudar
facilmente. Ore para o Senhor mante-la
bem e encorajada. Ela está ansiosa pelo
churrasco no seu próximo aniversário.
Furuya Ayako san pede orações pelo
irmão dela, Tatsuya. Ele precisa ser curado
da diabetes. Vamos orar por este homem
nesta semana? Vamos orar para Deus
guia-lo para a HSK e tonar-se nosso amigo!
Na semana passada, o nosso pastor
conheceu o irmão mais novo de Yukio,
Moises! Ore junto com Yukio pelo irmão
dele. Ele precisa de um relacionamento
genuino com Deus.
_ Todos devem pedir ao Senhor para
parar este vírus que está se espalhando
pelo mundo causando a morte de muitas
pessoas. Parar esta perigosa doença não é
impossível para Deus.
Todos os visitantes que vem para a HSK
se tornam pessoas que podemos orar por
elas. Quem orou pela mãe que veio pela

primeira vez semana passada? Quem orou
pelos visitantes das Filipinas e do Brasil?
Recentemente o nosso pastor pregou
sobre confiar em Deus e rejeitar o medo.
Algumas pessoas que trabalhamos junto
estão muito temorosas em ficar doentes.
Você tem orado pelos seus
companheiros de trabalho? Você tem
falado com eles sobre a proteção do Deus
Todo-Poderoso? Vamos fazer isto nesta
semana, orar e falar!
A mãe do nosso pastor, Wrae, está
orando diariamente pela nossa igreja. Peça
ao Senhor para mante-la com boa saúde
para que ela possa continuar a orar por
nós por muitos anos.
Muitos membros da HSK tem filhos que
ainda não frequentam nossa igreja. Essas
crianças deveriam se tornarem fortes
Cristãos. Vamos orar por eles de novo.
…………………………………………………………….
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 10 “Most High Man”
But just what does this word “stronghold” that we throw around so pervasively
in the Body of Christ actually mean? The
word is ‘ochuroma’, coming from the root
word, ‘echo’, which means “to have or
hold.”
This word for “stronghold” or
“fortress” is literally a place from which to
hold something strongly. It is also the
word for a fort, a castle, or a prison.
I’ve seen pictures of foxholes and
trenches hastily dug in times of war to
maintain a position. That’s a hold. On the
other hand, I toured a huge castle on top
of a mountain in Salzburg, Austria, several
years ago.
From
this seeming impregnable fortress on a hill, someone had
ruled the territory. That’s a stronghold!
In essence, Satan has a place of
strength within unbelievers from which he

can hold on to them strongly. They are
prisoners, captives, slaves. Christ was sent
“to proclaim release to the captives” (Luke
4:18). I can guarantee you, however, that
as His proclamation goes forth now, it will
be through the mouth of the Church!…
“We know that we are of God, and the
whole world lies in the power of the evil
one” (1 John 5:19). Yet we have been
given authority! We can turn unbelievers
“from darkness to light and from the
dominion of Satan to God”(Acts 26:18).
We are called to enforce and make
effectual the freedom Christ procured….
…We must take our divinely dynamic
weapons and fight. The powers of darkness will resist, but “do not be afraid of
them; remember the Lord who is great and
awesome…”(Nehemiah 4:14).
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