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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2020-4-12 
(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:   070-4500-9327 
   (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. 

O SENHOR reina; regozije-se a terra; 
alegrem-se as muitas ilhas.  Nuvens e 
escuridão estão ao redor dele; justiça e 
juízo são a base do seu trono.  Um fogo 
vai adiante dele, e abrasa os seus 
inimigos em redor.  Os seus relâmpagos 
iluminam o mundo; a terra viu e tremeu.  
Os montes derretem como cera na 
presença do Senhor, na presença do 
Senhor de toda a terra.  Os céus 
anunciam a sua justiça, e todos os 
povos vêem a sua glória.
                   Salmos 97:1-6

…………………………HSK Eventos………………..….… 

Data Horários e Detalhes 

4/12
Hoje!

13:30…Deacons’/Overseer Meeting
       No Prayer Meeting Tonight

4/15
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Room 22)

4/16
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

4/19
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
18:55…Reunião de Obreiros(Oração)
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Caros membros e amigos da HSK: 
      Não está o clima se tornando melhor? 
Bem, esta é a estação de muitos tipos de 
alergias, então eu irei continuar a orar para 
que todos fiquem bem. E você tem pedido 
ao Deus Todo-Poderoso para parar a 
disseminação do vírus mortal? Eu estou 
triste pelo número de pessoas que estão 
morrendo por causa deste vírus! Nós 
devemos pedir ao Senhor por proteção, 
cura, e salvação de multidões! 
       Como você deve saber ou não, hoje é 
o Domingo de Páscoa. Diferente do Natal, 
que sempre é comemorado em 25 de 
Dezembro, a Páscoa pode ser celebrada 
entre 22 de Março e 25 de Abril. Sim, este 
é o dia de relembrar a ressurreição de 
Jesus do sepulcro que a Bíblia diz que 
aconteceu por volta do festival Judeu 
chamado Páscoa. Como uma criança, nós 
celebramos este Domingo pintando ovos de 
Páscoa e comendo muito chocolate. E o 
que nós devemos fazer hoje? Aqui esta a 
minha idéia para hoje: Vamos dar graças 
ao Senhor! Vamos deixar de lado qualquer 
pensamento sobre o vírus e ser gratos pela 
ressurreição do Filho de Deus, Jesus Cristo. 
Ele vive então nós podemos viver! Aleluia! 
         Enquanto eu lia o Evangelho de João 
na semana passada, eu descobri um verso 
que parece estar em um estranho local no 
registro de João sobre a vida de Jesus. No 
capítulo 2, João escreve isto sobre as 
palavras de Jesus relativas a destruição do 
templo em Jerusalem; 'mas o templo que 
ele falava era seu corpo'. Mas João 
continua, 'Depois que ressucitou dos 

mortos, os seus discípulos lembraram-se do 
que ele havia dito. Então creram nas 
Escrituras e na palavra que Jesus dissera.
(versos 21-22). Quando Jesus fo i 
ressucitado da morte pelo Deus Todo-
Poderoso, os discípulos lembraram-se 
dessas duas coisas: As Escrituras e as 
palavras que Jesus disse! O que é 
significante nessas palavras de João? As 
Escrituras e as palavras de Jesus falam 
exatamente o que i r ia acontecer. 
Conclusão: Deus está no controle do que 
está acontecendo ao seu redor! 
    Na semana passada, pela internet, eu 
escutei de uma médica americana o que 
estava acontecendo em um hospital onde 
ela trabalha. Ela disse que muitos de seus 
pacientes haviam morrido. os corpos 
estavam sendo colocados em um grande 
caminhão refrigerador pois as funerárias 
estavam fechadas. Ela parecia muito 
chateada. Ela disse que estava furiosa. Mas 
entre suas palavras e ações, eu notei isso: 
' s e m e s p e r a n ç a e s e m D e u s n o 
mundo'(Efésios 2:12).  Eu não senti apenas 
tristeza por ela mas pelos pacientes dela. 
Podemos viver (e morrer) 
diferentemente? Sim! 'Se 
trabalhamos e lutamos é 
porque temos depositado 
nossa esperança no Deus 
vivo, o Salvador de todos 
os homens, especialmente 
dos que creem.'(1 Timoteo 4:10).   
      Deus abençoe e os proteja nesta 
semana.  
              Seu pastor………Ben

Do nosso Pastor…….……………………………………………………………4/12

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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Se você escolheu ficar em casa no 
próximo Domingo ou por vários 
Domingos…por favor esteja certo de 
ter um tempo louvando, ouvindo a 
mensagem, e outras atividades pela 

internet em seu computador 
ou celular. O site da igreja 
está claramente impresso 
na página 1 do boletim. 
(www.hskchurch .com) . 

Procure pela página, ‘Meeting Times’ e 
clique no link ‘Live Stream’. Todas as  
mensagens estão salvas o que significa 
que você pode assistir o culto a 
qualquer momento! O boletim da igreja 
em 3 idiomas pode ser encontrado no 
‘Church Bulletin’. 

Até estarmos seguros… todos 
inc lu indo c r ianças devem usar 
máscaras dentro do prédio da igreja. 
Se você esquecer de trazer máscara, 
você ganhará uma sem 
custos, grátis! Se não 
estiver tão frio lá fora, as 
janelas da igreja serão 
abertas, mas o aquecedor 
não será desligado. Desinfetantes de 
mãos serão frequentemente oferecidos 
a todos. Pode haver a possibilidade da 
comida e bebidas serem servidas de 
uma forma um pouco diferente.  

Para qualquer pessoa…que queira 
continuar a ofertar a HSK mas não 

pode frequentar os cultos, 
o f e r t a s p o d e m s e r 
depositadas na seguinte 
conta bancária: JA (Japan 
Agricultural Offices). Agência: 

Mishima. Conta: 0014245. Nome: 
FOWLER JR JOE BENNETT. Nota: Esta 
não é uma conta particular do nosso 

pastor. Nomes de firmas não são 
permit idos então o nome de le 
representa a igreja! 

O nosso pastor tem um novo 
número de celular…que é também o 
número que aparece na 
página 1 do boletim da 
igreja. O novo número é 
0 70 - 4500 - 9327. Pa ra 
qua l que r pes soa que 
deseja falar com um líder da igreja em 
Português, pode ligar para Yukio 
090-9220-0600.  

No próximo Domingo(19)…a Ceia 
do Senhor ou Comunhão será servida 
durante o culto. Assim sendo muitos 
membros e amigos da HSK podem 
estar ausentes, seu pastor crê que este 
é um importante momento para 
lembrarmos a morte 
e sepultamento de 
Jesus Cr isto. Por 
que? Precisamos de 
cura! ‘Mas ele foi 
t r a s p a s s a d o p o r 
causa das nossas trangressões, foi 
esmagado por causa das nossas 
iniquidades; o castigo que nos trouxe 
paz estava sobre ele, e pelas suas 
feridas fomos curados.' (Isaias 53:5).  
Ser membro da HSK não é requisito 
para se comer e beber dos símbolos do 
corpo torturado e do sangue de Cristo. 
Todas as crianças que sabem que são 
Cristãs são bem recebidas para 
participar.  

Anúncios da igreja/Informações………..……….……..…………………………4/12
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Por favor ore pela sobrinha de Ruth,  
Jacqueline e sua filha Grace, que está com 
COVID-19. Que o Senhor possa cura-las 
em breve. 

Que o Senhor dê sabedoria aos líderes 
mundiais para lidarem com esta situação 
do vírus. Peça ao Senhor para dar a eles 
fé em Seu poder para parar esta doença. 

Vamos orar pelas crianças da HSK que 
estão voltando as aulas? Que o Senhor 
possa mante-las bem e salvas. 

Ore pelo nosso grupo de louvor pois 
alguns membros não podem participar por 
causa de decisões da família. 

Vamos orar por aqueles que estão 
lidando com alergias durante esta época 
do ano. Tosse e coriza não é o que as 
pessoas precisam experimentar!   

Vamos orar pela salvação do imperador 
e sua família? O Senhor deseja que eles 
sejam salvos. 

Estamos pedindo por orações pela "paz 
em Jerusalém" Vamos fazer isto nesta 
semana.  E peça ao Senhor para abençoar 
o primeiro ministro de Israel, Mr. 
Netanyahu. 

Vamos nos manter crendo que nós 
servimos ao Deus do impossível. Vamos 
orar pelos membros de nossas famílias 
que ainda não são salvos? 

Que o Senhor possa proteger os 
enfermeiros e médicos que estão cuidando 
dos doentes com COVID-19. Seja ousado 
e peça ao Senhor para salvar os 
trabalhadores da área de saúde. 

Nós ainda estamos esperando por um 
prédio com fácil acesso para todas as 
pessoas. Lembre-se de orar por esta 
situação. 

Existem muitos missionários e pastores 
no Japão que são idosos. Peça ao Senhor 
para proteger eles de todas doenças. 

Ore pela Índia. Parentes de amigos da 
HSK estão lá e precisam da proteção de 
Deus agora! Milhares e milhares de 
Indianos podem morrer por causa do 
vírus. 
………………………………………………………… 
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…..........…………………..……………………………………………4/12

Thoughts to ponder…from the book, Intercessory Prayer 
By Dutch Sheets… “Taking Hold of Together With Against”

 ”The most important point I hope to 
communicate to you through this book is 
that God wants to use YOU.  You don’t 
have to be Brother or Sister Well Known.  
You don’t have to be a pastor or a 
prophet.  You don’t have to know Greek…  
You simply have to be a believer in Jesus
—one of His chosen representatives—one 
called and authorized to administer the 
blessing of the new covenant—a Christian. 
   God the Father wants to release the 
work of Jesus through your prayers.  The 
Holy Spirit wants to help you.  Bethels are 
waiting to be discovered.  Histories are 
waiting to be written, destinies shaped. 
    Don’t be intimidated by your ignorance, 
“not knowing what is necessary, right or 

proper”.  Don’t allow your weaknesses to 
paralyze you into inactivity.  Rise up!  
Better still, allow your Helper to rise up 
within you!   
    When my wife Cecil became quite ill I 
felt impressed by the Lord to pray for her 
for one hour a day for a month.  Some 
thought that was an unreasonable amount 
of time to pray.  Others would say God 
doesn’t need that long to heal someone.  
But I’m only telling you what worked for 
me.  And I’ve discovered that He does not 
have only one way of doing things.  His 
creative varieties never seem to come to 
an end. The key for us is always obe-
dience.”


