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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2020-4-26 
(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 

4/26
Hoje!

                No Lunch Today!
        No Prayer Meeting Tonight!

4/29
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Room 22)

4/30
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

5/3
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
          First Fasting and Prayer Day
12:30…Mothers’ Prayer Meeting
13:30…Prayer Meeting for Israel
18:55…Reunião de Obreiros(Oração) 

5/4
(Seg.)

      Second Fasting and Prayer Day 
18:55…Reunião de Obreiros(Oração) 
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Caros membros e amigos da HSK: 
      Talvez não tenha lhe surpreendido mas 
eu fiquei supreso em encontrar um grande 
shopping quase totalmente fechado na 
semana passada. E eu não penso que 
alguém esta exagerando sobre o número  
de pessoas que tem morrido. E em 
resporta a questão, 'o que devemos fazer?', 
eu acho que deveriamos estar orando 
muito e orando apaixonadamente: Orando 
em voz alta pode parecer irritante as vezes. 
Mas eu não acho que a oração em alta voz 
perturba o Deus Todo-Poderoso. Ao invés 
disso, 'a oração de um justo pode muito 
em seus efeitos'. (Tiago 5:16).  E aqui esta 
o que eu penso que estas palavras 
significam: Tão rapidamente quanto 
possível pare de pensar sobre quem esta 
ouvindo você orar! Ao invés disso, fale ao 
Senhor o que você precisa que esta 
faltando, fale ao Senhor o que você precisa 
que tem sido perdido, fale ao Senhor para 
mudar o que tem se tornado uma bagunça! 
Ele não consultará qualquer pessoa sobre 
quais necessidades serão atendidas! Ele 
está pronto para se mover. E pense neste 
verso comigo: 'Ele é antes de todas as 
coisas, e nele tudo subsiste.’ (Colossenses 
1:17).   
 Na noite do Domingo passado 
enquanto orava com outras pessoas na 
igreja, eu pedi ao Senhor para fazer a Sua 
igreja, os Cristãos, como luzes brilhantes 
nos países em trevas. Eu não acho que a 
igreja deveria se tornar uma parte das 
trevas, nós somos luz. Mas quando eu orei 
eu senti muitas igrejas estavam se 

tornando lugares de trevas, sem cultos, 
sem comunhão, sem louvores, prédios 
vazios. Por alguns segundos, isso pareceu 
que a igreja de Deus estava condenada, 
para ser engolida por algo demoniaco. E 
então uma palavra explodiu em minha 
mente, 'Mas!' Mas o que? Mas ' Cristo é o 
cabeça da igreja! Ele mesmo sendo o 
salvador do corpo' (Efésios 5:23). E pela 
vida dele fluirá e nos manterá vivendo e 
lutando e vencendo! Aleluia! Eu ouvi 
alguém gritando 'eu creio?' 
     No próximo Domingo(3) e Segunda-
feira(4) serão os 2 dias de jejum e oração. 
(Por favor escolha um dos dois dias para se 
juntar a outras pessoas). E apesar de nós 
podermos nos sentir exaustos por causa do 
estress e ansiedade e pensando que comer  
é o melhor remédio para os problemas, 
seja cuidadoso com esta ideia. Nós 
estamos no meio de uma séria situação 
não apenas no Japão mas em outros países 
que eu penso que Deus esta esperando em 
mudar de acordo com o que nós pedimos 
para Ele fazer. E deixar de orar e pedir 
pode prolongar algum 
sofrimento. 'Se meu 
povo, se humilhar e orar 
e buscar a minha face, 
então eu os ouvirei dos 
c é u s . ’ ( 2 C r ô n i c a s 
7 :14) . ‘En tão eu os 
ouv i re i…’ Orando e 
buscando Deus será seguido Dele ouvindo, 
perdoando e curando. por favor não deixe 
de orar e jejuar na próxima semana. 
              Seu pastor………Ben

Do seu Pastor…….....……………………………………………………………4/26

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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Dias 3 e 4 de Maio…será o próximo 
dia de jejum e oração! Sim, 
nosso pastor falará mais sobre 
i s to hoje . Nós queremos 
acrescentar o número de dias 
que estaremos unidos buscando 
o Senhor por suas bençãos sobre nossas 
famílias e amigos. 

No próximo Domingo(3)…
todas as mães da HSK estão 
convidadas a participar da 
"Reunião de oração das mães". 
Das 12:30 às 13:30, uma sala 

será destinada para as mães orarem 
juntas.   

Também, no próximo Domingo(3)
…haverá a reunião de oração 
pela nação de Israel às 13:30. 
Todos estão convidados. Fale 
com Suzuki Tomoko-san para 
maiores informações sobre esta reunião 
de oração.  

O dízimo da igreja (¥40,000+
¥5,000)…foi dividido da seguinte 
forma: Mami-san & Ryo-san(Ishinomaki 
M in i s t ry ) (¥15 ,000) , B r idges fo r 

Peace(Israel Ministry)(¥15,000), Pastor 
Hirata(Pastor’s Support)
(¥15,000)  Total ofertado 
desde Janeiro: ¥234,000. 
Seu pastor é muito grato a 
todos que estão ofertando para sua 
igreja! 

Um lembrete: O aumento no número 
de de infectados pelo COVID-19 no 
Japão esta colocando pressão sobre a 
capacidade do sistema de saúde. O 
primeiro ministro Abe declarou estado 
de emergência em toda a nação que 
durará pelo menos até 6 de Maio. Todos 
estão convocados a limitar as saídas não 
essenciais, usar máscaras ou acessórios 
para cobrir o rosto em locais públicos, 
mantendo ao menos 2 metros de 
distância entre outras pessoas bem 
como reduzindo contato pessoal pelo 
menos 70-80%. Sendo assim se algum 
membro da HSK deseja ficar em casa e 
assistir o culto pela internet, por favor 
fique a vontade! Certamente o dia virá 
quando cantarmos juntos! Seu pastor 
esta realmente antecipando a chegada 
desse dia!  

Anúncios da igreja/Informações….........……….……..………..……………….…4/26

 HSK Monthly Financial Report (March-April, 2020) Our church treasurer, 
Suzuki Tomoko-san, has 
prepared the monthly 
church financial report for 
everyone’s examination; 
March 16th - April  15th. 
Copies of the financial 
report can be found in 
t h e S K I s t a n d . T h e 
church tithe to others 
was ¥40,000.  Many 
thanks to all who have 
given to HSK.  May God 
bless you more!  And…
your pastor is so thankful 
for our consistent giving 
to others!    Hallelujah!

Fund Previous 
Balance

Income Expenses Current 
Balance

General Fund ¥797,008 ¥392,209 ¥510,420 ¥678,797

Building Fund ¥650,585 ¥3,600 ¥0 ¥654,185

Helps Fund ¥60,968 ¥0 ¥0 ¥60,968

Missionary Fund ¥138,697 ¥0 ¥0 ¥138,697

Bible School ¥171,527 ¥0 ¥0 ¥171,527

Christmas Fund ¥5,452 ¥0 ¥0 ¥5,452

Evangelism Fund ¥11,169 ¥0 ¥0 ¥11,169

Cemetery Fund ¥130,126 ¥0 ¥0 ¥130,126
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O irmão mais velho de Ruth-san, David, 
ainda esta hospitalizado em New York com 
COVID-19. Ore pela rápida recuperação 
dele! É um tempo díficil para a família pois 
eles não podem estar próximos a ele. 

Continuemos orando por uma vacina 
ser feita para o COVID-19! Muitas pessoas 
ainda estão sofrendo. E ore para que os 
trabalhadores da área da saúde estejam 
bem! 

Ore pela amiga da mãe de Nadine que 
passou por uma cirurgia no cérebro. Que 
ela possa se recuperar rapidamente. 

Vamos orar pelo imperador e sua 
família para conhecerem Jesus em breve? 
Eles poderiam estar tão temerosos quanto 
muitas pessoas por causa do vírus! 

Ore pelo nosso grupo de louvor. eles 
estão felizes por liderarem nossa igreja em 
adoração ao Senhor. 

Vamos orar novamente pelos líderes de 
nossos países. Líderes de todas as nações 
estão sobre intensa pressão pois muitas 
pessoas estão f icando doentes e 
morrendo! 

Ore por aqueles que estão sem 

emprego por causa do vírus. Que todas as 
necessidades sejam supridas pelo 
Jehovah-Jireh! 

Todos os pastores precisam de orações. 
Pode ser difícil liderar membros da igreja 
se eles estiverem com medo. Ore para 
que os pastores não se tornem medrosos! 

Lojas vazias e poucos carros significam 
que muitas pessoas estão em suas casas. 
E o que poderiam todos estarem fazendo 
em casa? Vamos pedir ao Senhor para 
falar em alta voz com todos. Peça a ele 
para dar a eles um forte desejo para crer 
Nele! 

A igreja e a escola no Camboja que nós 
temos ajudado muitas vezes esta fechada 
agora por causa do vírus. Vamos orar por 
eles? E sobre a Índia e o Brasil, e as 
Filipinas? 

Cristãos Chineses precisam de orações. 
Eles ainda estão sendo perseguidos.  
__________________________________ 
Nota: Se você não quer que seu pedido 
esteja no boletim da igreja, marque isto 
claramente no papel de pedido de oração.

Pedidos de oração….......……………………..……………………………………………4/26

Thoughts to ponder…from the book, Seasons Of Life 
By Charles Swindol… “An Antidote for Weariness”

  In the home and heart of some soul who 
reads this book, there is a silent sigh, a 
twinge of spiritual fatigue…a deep and 
abiding weariness.  It’s no wonder!  Our 
pace, many activities, the noise, the 
interruptions bombard our beings like the 
shelling of a beachhead.  Our natural 
tendency is to wave a white flag, 
shouting, “I give up!  I surrender!”  There 
is nothing wrong with feeling weary, but 
there is everything wrong with aban-
doning ship in the midst of a fight. 
  Growing weary is the consequences of 
many experiences—none of them bad, but 
all of them exhausting.  We can be weary 
of waiting, weary of studying and 
learning.  Weary of fighting the enemy. 

   Lots of things are fine in themselves, 
but our strength has its limits.. .and 
before long fatigue cuts our feet out from 
beneath us.  The longer the weariness 
lingers, the more we face the danger of 
that weary condition clutching our throats 
and strangling our hope. 
  Like Isaiah, I want to “sustain the weary” 
with a word of encouragement.  Since our 
Lord never grows weary, He is able to give 
strength to the weary—He really is!   
  In place of our exhaustion and spiritual 
fatigue, He will give us rest.  All He asks is 
that we come to Him…that we spend a 
while thinking about Him, mediating on 
Him, talking to Him, totally and thoroughly  
lost in the hiding place of His presence. 


