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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2020-5-17 
(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 

5/17
Hoje!

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

5/20
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Room 22)

5/21
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

5/24
(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: 
        Não tinha sido o clima tão bom nessa 
semana que se passou? Eu estou 
aproveitando muito mesmo sabendo que 
eu não posso ir à um parque. Mas um dia 
os parques serão abertos. eu realmente 
estou ansioso para sair mais de casa. 
      Se você está lendo ou assistindo as 
notícias na TV, você sabe que muito do 
nosso planeta ainda está doente. Eu li 
recentemente que a igreja e a escola no 
Camboja que temos ajudado por vários 
anos estão fechadas. Eu penso que isto 
tem feito os líderes dessas igrejas gastarem 
muito tempo pensando sobre como 
ajudarão outras pessoas. Muitas pessoas 
no Camboja são pobres e não podem 
comprar remédios, provavelmente. 
Devemos pedir ao Senhor para curar os 
enfermos e parar esse vírus.   
 Uma das palavras que Davi usou 
quando ele estava escrevendo os Salmos  
n ã o é u m a p a l a v r a q u e e u u s o 
frequentemente, 'através ' . Quando 
escrevendo sobre os Israelitas deixando a 
escravidão no Egito, Davi escreveu, 
'Conver teu o mar em ter ra seca, 
atravessaram o rio a pé.'(Salmos 66:6).  E 
Davi escreveu de novo sobre esse evento 
no Salmos 78, 'Dividiu o mar e fe-los 
seguir, aprumou as águas em um 
dique.'(vs.13). E de novo Davi escreveu, 
'Repreendeu o Mar Vermelho, e ele secou; 
e fe-los passar pelos abismos, como por 
um deserto.'(Salmos 106:9).  Deus mostrou 
isso para um dos grandes reis de Israel: 
Deus sabe como levar Seu povo através de 
situações difíceis. Minha conclusão: Nós 
iremos passar através de situações difíceis 
também, com a ajuda de Deus.  

      Pelos 3 meses passados nós temos 
aprendido 3 novas músicas, talvez 4. 
Contudo, quando poucas pessoas 
frequentarem o culto de Domingo de 
manhã eu acho que aprender novas 
músicas deve ter uma pausa. E o que eu 
mais penso sobre não aprender novas 
músicas, parece que nós não deveriamos 
tomar a Santa Ceia, e cancelar as reuniões 
de oração e encorajar alguém a ficar em 
casa. Mas várias semanas atrás eu acho 
que eu tive um tipo de visão. Eu vi a igreja 
como o corpo de Cristo com Cristo como o 
cabeça. E Dele vinha a força para o corpo. 
E eu realmente acho que eu cometo um 
erro não fazendo o que eu estou sendo 
fortalecido para fazer. Você me entendeu? 
Bem, aqui está minha conclusão: Nós 
continuaremos a orar, a aprender novas 
músicas, tomar a Santa Ceia independente 
do que aconteça. 'Tudo posso naquele que 
me fortalece'(Filipenses 4:13). 
        Eu agradeço a todos por orarem por 
mim nesses dias. Eu sei que há uma fartura 
de verdades para mim aprender e 
compartilhar  com vocês, mas essas poucas 
semanas passadas eu me senti como uma 
mãe que está confortando seu 
filho que acabou de cair da 
bicicleta e machucou o joelho. 
Eu quero que o sangue pare 
de escorrer. Eu quero que a 
dor pare. Eu quero que 
vivamos sem medo. Eu quero que nos 
encontremos sem máscaras! Isso é muito 
para se esperar?Eu não acho! A igreja de 
Deus é para ser  um encontro de pessoas 
com vida abundante. Então, vamos 
continuar crendo! 
                Seu pastor............Ben

Por favor continue falando…para sua família e amigos sobre verem 'ao vivo' e gravados os 
cultos da HSK na internet. Para ver os cultos, vá em <www.hskchurch.com> e clique 
em ‘Schedule of Meetings’. Em seguida clique em ‘Click here to visit Live Stream 
channel.’  Você encontrará uma lista com os cultos passados que podem ser vistos à 
qualquer momento durante a semana. Obrigado por compartilhar esta informação com 

outras pessoas.

Do seu Pastor…......………………………………………………………………5/17

Você pode ouvir a mensagem do seu Pastor…em Português em seu celular. Procure no 
YouTube por este canal: HSK Church Hamamatsu, Japan. Uma tradução em Inglês da 
pregação também pode ser ouvida nesse canal no YouTube.
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Todos os Domingos à noite em 
Maio…haverá reunião de oração às 
18:55h. Podendo ser v ista pelo 
L i v e s t r e am . Todo s o s 
membros podem tirar um 
tempo 'assistindo e orando' 
a cada Domingo! Durante 
este período de muito 
s o f r imen t o e mo r t e s , 
devemos orar mais. 'A oração de um 
j u s t o p o d e m u i t o e m s e u s 
efeitos.'(Tiago 5:16). 

Iniciando na semana passada…a 
tradução das menssagens em Inglês ou 
Português podem ser ouvidas através do 
canal da igreja no YouTube todas 

semanas. Procure pelo 
nosso canal ‘HSK Church 
Hamamatsu, Japan’. Em 
b reve , uma câmera 
tornará possível ver os 
pregadores. Mas todos 

podem assistir ao culto pelo site da 
igreja, hskchurch.com. Veja ‘Schedule of 
Meetings’ e clique no link. 

Novas informações...sobre a igreja e 
a escola no Camboja que nós temos 
apoiado por vários anos, 
podem ser encontradas no 
quadro de informações. Tire 
um tempo para ler e ver as 
fotos. O vírus no Camboja tem fechado 
muitas igrejas e escolas. Continue 
orando por eles.  

O nosso pastor...e Noriyoshi Takagi 
aos poucos estão fazendo mudanças no 
sistema de som da HSK.  Essas 
mudanças tornarão o som das 
vozes e o audio da internet 
melhores. Até as mudanças 
serem finalizadas, você poderá 

ouvir algo estranho repentinamente! 
Não se preocupe! O barulho parará em 
breve! 

A m ã e d o n o s s o p a s t o r , 
Wrae...retornou para a casa dela 
mas não estava autorizada a sair 
pelas 2 semanas passadas por 
causa do vírus. Nesta semana ela 
acha que está permitida de ir ao 
mercado vizinho. Ela agradece a 

todos por orarem por ela! 

Esta nota é para quem está 
a s s i s t i n d o a i g r e j a p e l o 
computador...vocês fazem grande 
falta a cada Domingo. 
Outros membros estão 
orando por vocês! O Dia 
das mães será celebrado 
em Junho ou Julho! Por 
favor continuem orando uns pelos 
outros. E se você precisa de algo, ligue 
para outros membros da igreja ou para 
o pastor e peça por ajuda.   

.......................................................... 

"Meus irmãos, tende por 
motivo de toda alegria o 
p a s s a r d e s p o r v á r i a s 
provações, sabendo que a 
provação da vossa fé, uma vez 
c o n f i r m a d a , p r o d u z 
p e r s e v e r a n ç a . O r a a 
perseverança deve ter ação 
completa, para que sejais 
perfeitos e íntegros, em nada 
deficientes." 
                 Tiago 1:1-4

Anúncios da igreja/Informações…........……….……..………..……......…………5/17
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Ore pela irmã de Evelyn, Malvarosa, 
que precisa da cura do Senhor.   

Agynhez está pedindo orações por 
Maliah, 1 ano de idade, que está com 
leucemia. Ore por um milagre. 

O pai de Satomi-san, Tsuneo-san, fará 
uma cirurgia no dia 20 deste mês. Ore 
para ele ser curado. 

O COVID-19 ainda está predominante 
em muitos países. Ore por uma vacina 
ser feita em breve. 

Vamos orar por todas as crianças da 
HSK? Que o Senhor possa mante-las bem 
e seguras. 

Oremos novamente por todas as mães 
solteiras. Elas precisam da ajuda de Deus 
diariamente. 

Ore por Wrae que está recentemente 
com dores nas costas. Que o Senhor 
possa cura-la em breve. 

Vamos orar por todos os pastores em 
Hamamatsu. Que todos possam ser 
encorajados nesta semana. 

Vamos orar pelos líderes de nossos 
países nesta semana. Que todos possam 
vir a conhecer Jesus. 

Os Cristãos na China ainda estão 
sendo perseguidos. Recentemente 
haviam notícias sobre uma igreja que foi 
destruída. Esse ódio pelo povo de Deus 
pelos governantes não é agradável ao 
Deus Todo-Poderoso.. 

Devemos estar pedindo ao Senhor 
para fazer a igreja Dele mais linda, mais 
poderosa, mais cheia de Sua glória. 
Quem irá orar com seu pastor por isto? 
………………………………………………………… 
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……………………………..…………………………….......………5/17

Thoughts to ponder… from the book, Fresh Power… By: Jim Cymbala

    The Holy Spirit may want to touch 
someone with divine power and 
change his or her life forever—but He 
can’t seem to find a channel to use, 
someone whose spiritual antenna is 
pointed outward in a heavenly 
direction and ready to obey God’s 
prompting. 
    Too often we pray about problems 
in a mechanical way, mouthing the 
same words over and over regardless 
of the case.  We would do far better if 
we waited on the Lord and were 
sensitive to the mind of the Spirit 
about what to do, what to say, and 
what not to say as we walk among 
needy people, broken relationships, 
and other problems that come our 
way.  The same God that one day led 
Peter can lead us today. 

   Think of all we miss by not being in 
tune with the Spirit’s sensitive and yet 
powerful leadings.  Within minutes in 
the book of Acts, a crippled man was 
up on his feet, jumping around and 
dancing for the first time in his life.  
And  isn’t  this remarkable that this 
did not happen on the way back from 
a prayer meeting, not after Peter and 
John had been exalting the name of 
the Lord and were on a spiritual high?    
Instead it happened as they were 
going up to the temple at the time of 
prayer—at three in the afternoon.  
They hadn’t even been to the prayer 
meeting yet, and still their hearts 
were so in tune with the Spirit of God 
that they were instantly ready to 
cooperate with what the Spirit wanted 
to do.


