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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2020-4-19 
(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 

4/19
Hoje! 18:55…Reunião de Obreiros(Oração)

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

4/23
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

4/26
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
            No Prayer Meeting Tonight!
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Caros membros e amigos da HSK: 
   Você tem orado por outras nações? Eu 
penso que nós temos muita necessidade da 
ajuda de Deus no Japão, mas isso foi 
revelado ao Rei Davi a muito tempo atrás: 
'Pede-me e eu te darei as nações por 
herança e as extremidades da terra por tua 
possessão.'(Salmos 2:8). Nós devemos nos 
manter em oração por nossas 'possessões'! 
o que você pensa? 
      Bem, esta tem sido mais uma semana 
de más notícias sobre o vírus e a morte de 
muitas pessoas em nações pobres. E nos 
EUA vários tornados passaram pelos 
estados so sul deixando mais de 30 
pessoas mortas. Um dos meus irmãos mais 
novos está pensando em reforçar um dos 
quartos na casa dele, então ele e sua 
família não serão mortos por um grande 
tornado! Agora isto parece que um 
tornado, ou uma enchente, ou um vírus 
pode nos matar!   
     Talvez você tem esquecido mas várias 
semanas atrás eu falei sobre confiando no 
Senhor. Como eu mencionei nesta ocasião, 
confiar está registrado muitas vezes na 
Bíblia. Muitas e muitas vezes nós somos 
avisados para confiar no Senhor, e não 
confiar nos homens, confiar no nome de 
Deus, não confiar nos príncipes! Mas, o que 
faz confiar ser tão importante é a situação 
em que estamos! 'Eu direi ao Senhor, meu 
refúgio e minha fortaleza, Deus meu em 
quem confio!' Aqui está a verdade sobre 
confiando em Deus: 'Um problema pode 
aparecer de repente, uma perda pode 
acontecer de repente, um ataque por algo 
do inferno pode te derrubar de repente, 
não tema ou trema ou se esconda! 
'Quando o medo vier, eu colocarei minha 
confiança em Ti'(Salmos 56:3).   

       Pelos 2 Domingos passados eu tenho 
gastado muito mais tempo tentando  fazer 
que nós fiquemos como 'pertos o possível' 
de todos que estão nos assitindo em seus 
computadores! O que eu quero dizer? Eu 
quero que todo equipamento que temos 
funcione apropriadamente, eu quero que 
alguém mantenha isso funcionando pelo 
menos por 2 horas! Sim, eu me sinto um 
pouco mais cansado depois de cada culto. 
Mas você sabe o que eu quero que 
realmente aconteça? Quando o computador 
é desligado, todos que estão assistindo 
digam: 'O Deus Todo-Poderoso falou 
comigo! Eu espero que ele faça grandes 
coisas agora mesmo!' Bem, vamos todos 
manter este tipo de expectativa, ok? 
       Enquanto eu leio os noticiários a cada 
dia, alguém tem uma idéia sobre como 
diferentemente alguém viverá quando o 
vírus passar. Algumas pessoas pensam que 
nós nunca mais apertaremos as mãos 
novamente, ou que nós usaremos 
máscaras para sempre, ou parques 
públicos serão fechados para sempre. Eu 
não estou certo de como a vida mudará, 
talvez este ano, mas eu quero que todos 
vocês saibam isto: Expressões do amor de 
Deus por outras pessoas 
não devem parar. Você 
entendeu? Se não houver 
nada que parará Ele de nos 
confortar, de nos erguer, de 
no s t o c a r, c omo nó s 
p o d e m o s a g i r 
diferentemente como Seus filhos! Por favor 
seja cuidadoso de quais pessoas dizem que 
isso não pode ser feito! Ame uns aos 
outros! 
                 Seu pastor……Ben  

Do seu Pastor….....………………………………………………………………4/19

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 

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.
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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 cantando, ouvindo a 
pregação, e outras atividades via 
internet em sua casa no computador 
ou ceular. O site da igreja está 

c laramente escr i to na 
pág ina 1 do bo le t im. 
(www.hskchu rch . com) 
P ro cu re pe l a pág i na , 
‘Meeting Times’ e clique em 

‘Live Stream’. Todas as mensagens 
estão salvas o que significa que você 
pode assistir aos cultos a qualquer 
hora! O boletim em 3 idiomas pode ser 
encontrado em ‘Church Bulletin’. Hoje, 
um anúncio será feito sobre como 
escutar a pregação em Português em 
seu computador ou celular! 

Até estar seguro...todos, incluindo 
c r i a n ç a s d e v e m u s a r 
máscaras dentro da igreja. 
Se você esquecer de trazer 
sua máscara, você ganhará 
uma sem custos, grátis! Se não estiver 
tão frio, as janelas da igrejas serão 
abertas mas o aquecedor não será 
desligado. Desinfetantes de mãos serão 
frequentemente oferecidos para todos. 
Pode ser que as comidas e bebidas 
sejam servidas de uma forma diferente.  

Para qualquer pessoas...que queira 
continuar ofertando à HSK mas não 

pode frequentar os cultos, as 
o f e r t a s p o d e m s e r 
despositadas na seguinte 
conta: JA (Japan Agricultural 

Offices). Agência: Mishima. Conta Nº: 
0014245. Nome: FOWLER JR JOE 
BENNETT.  Nota: Esta não é a conta 

pessoal do nosso pastor. Nomes de 
firmas não são permitidos, então o 
nome dele representa a igreja! 

Novo membro da igreja: Dare 
Nadine! Sim, o nosso pastor está tão 
feliz em anunciar que hoje Nadine está 
reconhecida como membro da HSK. Ela 
tem um forte desejo de ajudar a igreja 

dela, servindo, convidando 
s e u s a m i g o s , e 
compartilhando o amor de 
Deus com vocês. Uma 

especial experiência foi recentemente o 
seu batismo nas águas. Ore por ela e 
pela família dela nos EUA. ‘Nadine, seja 
bem-vinda à igreja!’  

Um ótimo noticiário…de nossos 
missionários no norte do Japão tem 
chegado por Amano Ryo-
san and Mami-san. Esta 
carta está em Japonês e  
Inglês. Procure por cópias 
no quadro de anúncios da igreja. Após 
ler, por favor devolva ao quadro de 
anúncios para que outros possam ler. 
Obrigado.  

O relatório financeiro da igreja…
será publicado na próxima 
semana! Seu pastor está 
especialmente grato à Suzuki 
Tomoko-san por tomar esta 

grande responsabilidade de manter um 
registro preciso das finanças da igreja.  

Anúncios da igreja/Informações….........……….……..…………………………4/19
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Obrigado pelas orações pela sobrinha 
de Ruth e sua filha. Elas estão com o vírus 
agora. Isto poderia ter começado muito 
grave mas Deus fez algo! 

Oremos por uma vacina ser feita contra 
o COVID-19! Muitas pessoas ainda estão 
sofrendo. Ore pelas nações pobres que 
tem muitos hospitais em condições 
limitadas. 

Orem pelos líderes da HSK continuarem 
a ter a sabedoria do Senhor em todas 
situações. Eles estão sendo cuidadosos 
com as atividades eclesiásticas. 

Vamos orar para o imperador e sua 
família conhecerem Jesus? 

Orem pelo nosso grupo de louvor. Eles 
estão felizes por liderarem nossa igreja em 
adoração ao Senhor. Mas as vezes é difícil 
cantar em uma igreja vazia! 

Vamos orar pelos líderes das nações 
que você chama de lar. Todos eles 
precisam da ajuda de Deus! 

Todos nós temos familiares que ainda 
não são salvos? Vamos orar por eles pelos 
nomes nesta semana. 

Orem por aqueles que estão sem 
trabalho por causa do vírus. Que todas as 
necessidades deles sejam supridas pelo 
Jehovah-Jireh! 

Orem pelos médicos ao redor do 
mundo para es tarem seguros de 
contrairem este vírus. Muitos médicos e 
enfermeiras tem morrido em algumas 
nações por causa do vírus. 

Você tem orado recentemente por 
nosso pastor? E por outros pastores? 
Quando as igrejas não estão abertas fica 
fácil dos membros perderem o desejo de  
congregar com outras pessoas. Pastores 
não se sentem bem quando isso acontece. 

Novamente, peça ao Senhor para 
manter todas as crianças que tem 
frequentado a HSK em boa saúde.  
………………………………………………………….. 
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……………………………..……………………………………………4/19

Thoughts to ponder…from the book, Faith Works 
By J. MacArthur… “Faith Is Seeking God”

   It is not enough to just believe that the God 
of the Bible exists.  It is not enough to know 
about His promises or even intellectually 
believe the truth of the gospel. In order to 
please Him, it is necessary to “believe….that 
He is a rewarder of those who seek Him.”  
That phrase brings together assent and trust 
to make the picture of faith complete.  Assent 
goes beyond an observation of who God is.  
The assenting heart affirms the goodness of 
His character as “a rewarder.”  Trust applies 
this knowledge personally and practically by 
turning to God in sincere faith as a seeker of 
Him. 
 Perhaps someone will object that Hebrews 
11:6 simply says we must believe that God 
rewards seekers; it doesn’t say we must be 
seekers of God.  But why does God reward 
those who seek Him?  Because of their 

works?  No, “all our righteous deeds are like a 
filthy garment”  (Isa. 64:6).  God rewards 
only those with faith—without faith it is 
impossible to please Him.  This verse thus 
identifies seeking God as the epitome of true 
faith. 
    Seeking Him leads to finding Him fully 
revealed in the Lord Jesus Christ (Matthew 
7:7; Luke 11:9). 
    Faith, then, is seeking and finding God in 
Christ, desiring Him, and ultimately being 
fulfilled with Him.  Another way of saying it is 
that faith is wholly leaning on Christ—for 
redemption, for righteousness, for counsel 
and for all in life that can truly satisfy. 


