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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2020-5-10 
(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. 

Os que confiam no SENHOR serão como o 
monte de Sião, que não se abala, mas 
permanece para sempre.  Assim como 
estão os montes à roda de Jerusalém, 
assim o Senhor está em volta do seu povo 
desde agora e para sempre.  Porque o 
cetro da impiedade não permanecerá 
sobre a sorte dos justos, para que o justo 
não estenda as suas mãos para a 
iniqüidade.  Faze bem, ó Senhor, aos bons 
e aos que são retos de coração.           
                     Salmos 125:1-4

…………………………HSK Eventos………………..….… 

Data Horários e Detalhes 

5/10
Hoje!

18:55…Reunião de Obreiros(Oração) 
       (‘Live’ Prayer Meeting on Internet)

5/13
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Room 22)

5/14
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

5/17
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
18:55…Reunião de Obreiros(Oração)
     (‘Live’ Prayer Meeting on Internet)



2

Caros membros e amigos da HSK: 
   Eu acho que todos nós temos lido as 
notícias sobre países que estão tratando 
mais pessoas doentes bem como também 
enterrando os mortos. As fotos de pessoas 
em pé ao lado das sepulturas de seus 
parentes ou amigos que estão na mesma 
cova com muitas outras pessoas é tão 
triste. 'Valas' estão sendo cavadas para 
enterrar os mortos! quando esta doença e 
mortes acabarão? Contudo, para Cristãos 
eu penso que a Bíblia tem algumas boas 
notícias não importando o que acontece 
conosco: ‘Porquanto o Senhor mesmo, 
dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz 
do arcanjo, e ressoada a trombeta de 
Deus, descerá dos céus, e os mortos em 
Cristo ressuscitarão primeiro; depois, nós, 
os vivos, os que ficarmos, seremos 
arrebatados juntamente com eles, entre as 
nuvens, para o encontro com o Senhor nos 
ares, e assim, estaremos para sempre com 
o Senhor.’(1Tessalonicenses 4:16-17).  
Aleluia! 
       Essas semanas passadas tem me feito 
perguntar o que outros pastores estão 
pregando para os membros de suas igrejas. 
Na semana passada eu assisti um pastor 
Americano pregando de seu escritório pela 
internet e ele estava encorajando os 
membros para lerem o livro de Jó. Jó, 
como você sabe, foi um homem que sofreu  
muitas dores e perdas. Ele não teve o 
corona vírus, mas a Bíblia diz que ele teve  
'tumores malígnos desde a planta dos pés 
até o topo da cabeça' (Jó 2:7). E no final o 
que você acha que ele percebeu a respeito 
de Deus? 'Eu te conhecia só de ouvir, mas 
agora meus olhos te veem.' (Jó 42:5). A 
conclusão do pastor do que é afligindo 

multidões foi esta: 'Nós devemos ver o 
Senhor!' 
       Para todos que estão me assistindo 
em seus computadores a cada Domingo, 
eu lhe peço que se junte a mim e a outras 
pessoas em oração todos os Domingos 
neste mês. Você nos verão de joelhos e 
orando, e enquanto nós oramos, você pode 
orar também. Estaremos orando por cerca 
de 1 hora o que não é um tempo tão 
longo. E se você tem crianças, pense em 
algo que eles possam fazer enquanto você 
'assiste e ora'. Isto é muito importante, 
oração, pedindo ao Senhor para nos 
proteger, buscando cura para os enfermos. 
O que você acha? Vamos fazer isto!  
       Em uma parte da mensagem do 
último Domingo, eu compartilhei com você 
um sentimento que eu tenho tido por 
várias semanas. Que sentimento? Eu tenho 
me sentido como se estivesse em um 
túnel...sentindo a escuridão que um túnel 
faz. E eu não posso ver o final do túnel, 
sem luz. Eu não gosto desta sensação. Eu 
desejaria poder dizer que essa sensação se 
foi, mas não foi. Contudo, 
quando eu terminei a 
mensagem, eu penso que 
eu sabia o que eu deveria 
e s t a r f a z e n d o : N ã o 
desfalecer! ‘Considerai pois, 
atentamente, aquele que suportou 
tamanha oposição dos pecadores contra si 
mesmo, para que não vos fatigueis, 
desmaiando em vossa alma.’(Hebreus 
12:3). 
      Vamos em frente com Deus? Vamos! 
                  
   Seu pastor…..Ben

Do seu Pastor…….....……………………………………………………………5/10
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Neste mês, todos os Domingos à 
noite…haverá reunião de oração com 
início às 18:55h. Essa reunião de oração 
pode ser vista pelo site da 
igreja. Todos os membros 
deveriam tirar um tempo 
para 'assistir e orar' com 
outras pessoas a cada 
Domingo! E, durante esses 
dias de muito sofrimento e mortes, 
devemos orar muito mais. 'A oração de 
um jus to pode mu i to em seus 
efeitos.'(Tiago 5:16). 

Se você tem esquecido…de trazer 
máscaras ou se a sua não está 
utilizável, procure por uma na 
prateleira nos fundos do salão 
da igreja. Elas são grátis mas 
somente uma por pessoa! 

O boletim da igreja…pode ser 
encontrado no site da igreja todas as 
semanas. Procure, leia, e 
pense sobre o que está escrito 
em cada página. Seu pastor 
está esperançoso de que cada 
membro da igreja não esteja 
com falta de fé durante esses dias. Ao 
invés disto, podemos crescer em fé! 

Iniciando hoje…a tradução das 
mensagens do Inglês para o Português 
ou do Português para o Inglês pode ser 
ouvida no canal da igreja no Youtube a 
cada semana. Procure pelo 
nosso canal,  ‘HSK Church 
Hamamatsu, Japan’.  Em 
breve, uma câmera pode 
fazer ser possível ver os 
pregadores. Por uma imagem melhor, 
t o d o s d e ve m p r o c u ra r o s i t e , 
hskchurch.com. Olhe ‘Schedule of 
Meetings’ e clique no link.  

Se você estiver interessado…em 
operar o equipamento de 
vídeo da igreja ou o 
computador, fale com 
Yukio ou com nosso 
pastor. Outros membros 
d a i g r e j a e s t ã o 
interessados em ensinar a usar o 
equipamento. Alguma quantidade de 
tempo será requerida para aprender a 
operar esse equipamento.  

Anúncios da igreja/Informações…..........……….……..………..…………………5/10

    Hoje é o Dia das Mães…10 de Maio! 
E que o Senhor possa fazer deste dia especial para você! 
Sim, provavelmente haverá mais mães assistindo o culto 

de hoje, mas para todas as mães: 
Felis Dia das Mães! 

Quando todos nós nos reunirmos 
brevemente, celebraremos muito mais! 

Deus abençõe vocês!
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Muito obrigado a todos pelas orações 
pela família de Ruth em New York.  Mas 
todos eles ainda não são Cristãos! 
Continuem orando por eles. 

Vamos orar pela mãe e pai de Satomi-
san que farão uma cirurgia em Junho? E 
que eles possam conhecer Jesus em 
breve. 

Devemos nos manter orando pelo fim 
do COVID-19! Peça ao Senhor para 
abençoar os Cristãos que possam estar 
doentes. Que o Senhor tenha misericórdia 
de todos nós! 

Vamos orar pelas crianças da nossa 
igreja. Nós amamos todas elas!  

Que nossos amigos da internet sejam 
todos abençoados e sejam capazes de 
virem à igreja em breve. Peça ao Senhor 
para fazer a fé deles mais forte.   

Orem pelo nosso grupo de louvor. Eles 
desejam ser usados pelo Senhor na HSK! 

Mantenha-se orando pelos profissionais 
da saúde que estão cuidando de muitos 

pacientes com COVID-19. Que eles 
possam estar bem. 

A mãe do Pastor Ben, Wrae, está com 
dores nas costas. Nesta semana, vamos 
orar para ela ser curada? 

Recentemente alguém disse que há 2 
tipos de vírus afligindo as pessoas. Um é 
o corona vírus e o outro é o vírus do 
medo! E o vírus do medo pode ser mais 
infeccioso do que o corona vírus. Por 
favor tenha certeza de que você não tem 
o vírus do medo! Pois o Senhor tem dito, 
‘Quando passares pelas águas, eu serei 
contigo; quando, pelos rios, eles não te 
submergirão; quando passáres pelo fogo, 
não te queimarás, nem a chama arderá 
em ti.’(Isaias 43:2). 

--------------------------------------------------- 

Nota: Se você não quer seu pedido de 
oração no boletim da igreja, marque isto 
claramente no seu papel de pedido de 
oração.

Pedidos de oração……………………………..…………………………………………5/10

Thoughts to ponder… from the book, Hungry For More of Jesus 
By: David Wilkerson

     When someone is going through the 
fire of sifting, what should those around 
him do?  What did Jesus do about 
Peter’s imminent fall?  Jesus said, “I have 
prayed for you, that your faith not fail.”
     I look at this wonderful example of 
Christ’s love and realize I know almost 
nothing about how to love those who fall.  
Surely Jesus is that “friend who sticks 
closer than a brother” (Proverbs 18:24).  
He saw both the good and the bad in 
Peter and concluded, “This man is worth 
saving.  Satan desires him, but I desire 
him all the more.”  He was sold out to 
greed and covetousness and that 
became an open door for Satan.  But 
Peter truly loved the Lord, and Jesus told  
him, “I have prayed for you.”  Jesus had 
seen this coming for a long time.  He had 
probably spent many hours before His 
Father talking about Peter—how he loved 

him, how Peter was in God’s Kingdom, 
how he valued him as a friend.                                        
Lord, give us all that kind of love!  When 
we see brothers and sisters 
compromising or heading for trouble or 
disaster, let us love them enough to warn 
them as firmly as Jesus warned Peter.  
Then we’ll be able to say, “I am praying 
for you.”
    And we need to say this in love, not in 
an accusing way.  Too often we react 
with, “You are so bad, so compromised.  
You need all the prayer you can get!” Or, 
“I’m going to pray for you.  You sure need 
it.”  But Jesus did not lecture Peter. … 
Rather Jesus said simply, “I have prayed 
for you.”  We too, must take these 
brothers and sisters to the throne and 
plead for them to come through their 
trials with their faith intact.


