Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK!

浜松救い主教会 2020-3-22

(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

Horários e Detalhes

3/22
Hoje!

No Prayer Meeting Tonight!

3/25
13:30…Grupo de Oração(Main Room)
(Qua.)
3/26
(Qui.)

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

3/29 8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)
(Dom.) 9:55…Momento de Louvor e Confraternização
& Escola Biblica Dominical
Delicious Lunch Served at Noon!
18:55…Reunião de Obreiros(Oração)
1

Do nosso Pastor….………………………………………………………………3/22
Caros membros e amigos da HSK:
Nós estamos vindo de mais uma
semana de notícias ruins. Como você
provavelmente deve saber, países Norte
Americanos e Europeus estão tentando
agora parar o espalhamento do tão mortal
vírus. Eu creio que em algum momento no
futuro, médicos e pesquisadores farão uma
vacina mas existem afirmações de que o
vírus retornará a cada ano, muito mais do
que outras viroses. No que vamos crer? Eu
li este versículos à alguns dias atrás: 'Em
paz eu me deito e durmo, pois somente Tú,
S e n h o r, f a z m e r e p o u s a r e m
segurança'(Salmos 4:8). E eu realmente
aprecio cada um que fielmente frequenta a
igreja. Mas se você tiver febre, você pode
escolher ficar em casa. Eu estou orando
para que todos nós fiquemos em boa
saúde.
Diariamente jornais Americanos
entrevistam diferentes doutores sobre os
efeitos de se pegar o corona vírus. Na
maioria da vezes esses profissionais não
podem responder muitas das perguntas,
muito ainda é desconhecido. Mas eu penso
que muitas descobertas tem sido feitas
diariamente. O que é óbvio é quão
contagioso o vírus é. Mas recentemente eu
estive me perguntando sobre outras
doenças contagiosas. Você pode imaginar
quantos existem? Pelo menos 80! Se uma
não te pegar, outra irá!
Enquanto eu lia minha Bíblia na semana
passada, eu recordei de Gideão, um dos
juízes dos Isaraelitas, que foi comandado
por Deus para lutar contra um inimigo dos
Judeus, os Midianitas. (Veja Juízes 7:1-7)
Quando o exército Judeu estava reunido,
haviam 32,000 dispostos para lutar. Mas

quando Deus avisou Gideão para ter
permissão para 'quem estivesse com medo
ou temoroso, retornasse de volta,' 22,000
voltaram para suas casas. Você pode
acreditar nisto? 2 entre 3 soldados foram
covardes! Eu disse isso para Ruth à
algumas noites atrás, 'Eu estou
esperançoso de que Deus não fará
somente igrejas grandes, mas igrejas
fortes.' Uma igreja grande pode estar cheia
de covardes.
Na semana passada eu escutei um
pastor Americano pregando sobre a
misericórdia de Deus. Mas uma parte da
mensagem dele tinha um pergunta que me
despertou! Ele disse algo parecido com
isto, "O que Deus tem falhado em fazer
que é razoável para você recusar vir para a
igreja? Deus não tem lhe abençoado o
suficiente? Deus não tem te protegido o
suficiente? Deus não tem lhe amado o
suficiente? Minha conclusão: Devemos ser
cuidadosos com ideias e sentimentos que
sugerem que nós devemos evitar a
comunhão com outros Cristãos!
Bem, honestamente falando, eu acho
que o perigo que as multidões de pessoas
estão enfrentando guiará elas em confiar
na ajuda de Deus. Como
nós lemos recentemente,
Ele é a nossa força, nosso
e s c u d o, n o s s o a b r i g o,
nossa rocha, e o nosso
R e d e n t o r. ‘ D e D e u s
depende a minha salvação
e a minha glória, Estão em Deus a minha
forte rocha e o meu refúgio.’(Salmos 62:7).
Deus o abençoe e proteja.
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….........……….……..…………………………3/22
Um dos pastores da recente
conferência Petencostal…pregou 2
vezes sobre o futuro do Japão com
relação às
profecias da
Bíblia. Dvds
desses 2 cultos
e s t a r ã o
disponíveis para comprar na próxima
semana. Se você deseja comprar,
escreva seu nome na lista nos fundos
do salão. 2 dvds por ¥600.

Parabéns para Nadine…que foi
batizada nas águas na semana
passada! Seu pastor sempre se alegra
com esse acontecimento e espera fazer
isso muitas vezes neste ano. Quem crê
nisto? E se você não foi batizado, por
favor fale com ele ou
com Yukio em breve.
O clima está ficando
um pouco mais quente
embora a água ainda
não esteja quente!
Você não precisa ser membro da HSK
para ser batizado aqui.

O relatório finaceiro mensal da
igreja…será impresso no boletim da
próxima semana. Mas, algumas boas
notícias para hoje: O
dízimo da igreja foi de
¥61,000! Maravilhoso.
Seu pastor sempre se
alegra em ofertar para
outras pessoas! E muito
obrigado a todos que ofertam à HSK.
Esta é a sua igreja!

Pode ter havido uma pequena
confusão…sobre quem poderia
participar do jejum e oração mensal.
Esta é a informação correta: Todos
estão convidados a participar em jejum
e oração a cada mês. E,
cada pessoa deve escolher
quantas refeições não
comerão. Um bom livro
(Inglês e Português) sobre
jejum pode ser encontrado na livraria
da igreja ou comprado.

Pelos 2 ou 3 meses passados…nós
temos aprendido as seguintes músicas:
‘O Come to the Altar’, ‘No Longer
Slaves’, ‘Lift Up Jesus’, ‘Jesus, You are
Able’.
Na semana passada nós
cantamos pela primeira
vez, ‘Goodness of God’.
Será impossível passar o
vídeo por várias vezes, e
você pode esquecer a
melodia dessas músicas.
Contudo, quando você
aprender uma música nova, procure no
Youtube e cante várias vezes. Muitas
dessas músicas são cantadas em
Português bem como em Inglês! (O
nosso pastor tem mais 3 músicas que
ele quer que aprendamos neste ano!)

Lembrete do estacionamento! Se
você não tem crianças e é capaz de
andar 400 metros,
por
favor
estacione seu
carro no 2º
estacionamento.
O estacionamento da igreja é para pais
com filhos, visitantes, e para quem não
pode andar muito. Mapas desse
estacionamento podem ser
encontrados na entrada da igreja.
Obrigado.
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Pedidos de oração……………………………..……………………………………………3/22
Agarre-se a Jesus e à sua fé durante
estes dias. Não devemos permitir que o
medo tome conta dos nossos corações.
Deus não nos deu um espírito de medo
mas de poder, amor e uma mente sã!
Vamos orar pela direção de Deus para
um local para nos reunirmos com fácil
acesso para todas as pessoas.
h Ore pela amiga de Tomoko san, Atsuko
san, para ser salva. Ela frequenta a igreja
frequentemente com um filho.
O amigo de Noriyoshi, Jaime, precisa
ser curado pelo Senhor após um derrame.
Lembre-se de orar por ele nesta semana.
O filho de Suzuki san, Kazutoshi san,
precisa de paz e boa saúde. Junte-se a
nós em orações por ele.
Vamos orar pela família de Hiromi san
novamente nesta semana. Que todos eles
possam ter Jesus como o Salvador deles.
O irmão de Ayako san, Tatsuya san,
está sofrendo de diabétes e passará por
uma diálise semanal. Ore por ele nesta
semana.

Coloque a mãe de Nadine, Becky, em
orações. Ela tem alergias graves e tem
medo de estar cercada por pessoas. Que
ela possa ser curada em nome de Jesus!
Vamos nos juntar em orações com
Tsuyako san pela salvação de suas irmãs,
Narumi e Kiyoko san.
Ore pelas crianças da HSK que estão
voltando as aulas. Que o Senhor possa
abençoar e proteger a cada uma delas.
Muitas nações estão repletas com o
vírus que está altamente contagioso.
Nesta semana, quantos morrerão na
Itália, Irã, Espanha, e em muitas outras
nações? Devemos pedir ao Senhor para
parar este vírus. Ore pelos Cristãos
daquelas nações. Eles deveriam estar
orando pelos enfermos e vendo milagres.
…………………………………………………………..
Nota: Se você não quer seu pedido no
boletim da igreja, marque isto claramente
no papel de pedido de oração.
DEUS LHE ABENÇOE NESTA SEMANA!

Thoughts to ponder…from the book, Strengthen Yourself In The Lord
By…Bill Johnson… “Possessed By Promises ”
David’s destiny to be king did not begin
with his ascent to the throne but with
God’s declaration of that destiny through
the prophet Samuel. There were probably
days in the wilderness when the only
evidence he could present as proof that
the Word was true was his memory of
what Samuel said and the oil dripping
from his head. But the fact that David
pursued his destiny to its fulfillment,
without quitting and without taking
shortcuts, is clear evidence that he
believed what God had said. His faith was
not based on circumstances, but on who
he knew God to be from his history with
Him. Like Sarah, he “judged Him faithful
who had promised” (Heb. 11:11)

It is impossible for God to lie. His Word
is always in complete agreement with His
nature and character, and therefor His
very words release His power to accomplish what He has said. This is what
the angel declared to Mary: “For with God
nothing will be impossible” (Luke 1:37)
The word for “word” is rhema, which is
the freshly spoken Word of God. The word
“impossible” means without ability. An
expanded literal translation of this verse
could be, “No freshly spoken word from
God will ever come to you that does not
contain its own ability to perform itself!”
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