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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2020-5-24 
(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 

5/24
Hoje!

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

5/27
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Room 22)

5/28
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

5/31
(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 posso verdadeiramente dizer que 
eu estou sentindo muito a falta de todos, 
especialmente daqueles que estão me 
assistindo em seus computadores a cada 
Domingo. E, por favor, perdoe o operador 
de vídeo se você ouvir ou ver coisas 
estranhas. Realmente, pelas 3 ou 4 
semanas passadas eu tenho feito grandes 
mudanças no sistema de áudio que ainda 
não estão funcionando perfeitamente. Mas, 
um dia tudo estará perfeito, eu espero. 
Meu propósito com todas essas mudanças 
e a compra desse equipamento é 'mostrar 
e falar' do grande amor de Deus para 
pessoas que estão realmente machucadas. 
E meu 'sonho' é fazer isto através da TV, de 
alguma forma! Na semana passada eu ouvi 
de um pastor Americano que estava 
pregando em uma igreja no Canadá e a 
mensagem dele foi essa: O pior lugar que 
qualquer Cristão pode estar é no lugar 
cheio de sonhos descartados! Eu não 
pretendo deixar meus sonhos morrerem! E 
você? 
        No noticiário da semana passada, eu 
li que milhares de médicos e cientistas ao 
redor do mundo estão procurando por uma 
vacina ou droga que pare o corona vírus! 
Testes de várias vacinas estão rapidamente 
avançando devido ao imenso número de 
pessoas que estão doentes ou podem 
adoecer. Eu espero que algum tipo de 
remédio seja feito em breve, contudo, eu 
também tenho esse desejo: Pessoas se 
voltarão ao Senhor e implorarão pela ajuda 
Dele! Porque eu tenho esse desejo? Porque 
isso é o que Deus tem dito, 'invoca-me no 
dia da angústia, eu te livrarei e tu me 
glorificarás.'(Salmos 50:15). Enquanto nós 

esperamos por um remédio vamos também 
esperar pela ajuda de Deus! 
 Cerca de 3 semanas atrás eu fui 
avisado que o governo dará à todos 
¥100,000. Quando eu ouvi esta notícia, eu 
tive 2 breves pensamentos: #1...O que eu 
poderia comprar com todo esse dinheiro!  
#2...Mas certamente nenhum estrangeiro 
ganhará esse dinheiro! Vários amigos me 
asseguraram que se eu pago impostos eu 
deveria pegar esse dinheiro. Eu pago 
impostos! Mas você pode imaginar quanto 
tempo estou gastando pensando no que eu 
poderia comprar? E eu não tenho dinheiro! 
Esse versículo é tão verdadeiro: 'onde 
estiver o seu tesouro, ali também estará o 
vosso coração.'(Mateus 6:21).   
 Pe l o s 2 mese s pa s sados eu 
firmemente creio que a verdade que nós 
escutado todos os Domingos de manhã é 
nos tornarmos um Cristão forte durante 
esses dias de dúvidas, preocupações, e 
medo. E muitas dessas verdades precisam 
ser digeridas cuidadosamente, meditadas. 
Eu não creio que nós deveriamos 
compartilhar a opinião de outras pessoas 
quando a vida voltar ao que 
era. Que tipo de opiniões? 
( 1 ) ' Eu a cho que m i nha 
máscara foi o mais correto, eu 
não fiquei doente!' (2)'Eu lavei 
minhas mãos 10 vezes todos os dias então 
o vírus não me pegou!' (3)'Eu não toquei 
em ninguém então eu não passei nenhuma 
bactéria para ninguém!' Mas isso é o que 
eu acho que deveriamos dizer, 'As pessoas 
por quem eu orei foram curadas!' Vamos 
nos apegar em Deus! 
           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…......…………………………………………………………...................……5/24

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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Dias 7 e 8 de Junho…serão os 
próximos dias de jejum e oração! Seu 

pastor espera que todos os 
m e m b r o s d a H S K 
participem. Muitos países 
ainda estão sofrendo por 
causa do vírus e Deus está 

esperando que a família Dele ore. 
Vamos fazer isto! 

No próximo Domingo(31)…Angelo 
será o pregador. Este diácono da 
HSK tem um amor sincero por 
todos vocês e quer ver Deus 
abençoar você e sua família 
ainda mais. Ore por ele nesta semana.   

Também, com início no próximo 
Domingo (31)...a coleta de alimentos 
começará. Uma lista com 
o que você pode trazer 
estará no boletim da igreja 
ou, o nosso pastor falará 
mais sobre isto hoje. Essa 
comida é para qualquer 
pessoa que você possa conhecer que 
não tenha nada para comer. Leia a lista 
de alimentos antes de trazer qualquer 

coisa para a igreja. Também, não traga 
roupas para doar para outras pessoas.   

U m a c ó p i a d o r e l a t ó r i o 
financeiro...pode ser encontrada no 
estande SKI na parte de 
trás do salão. Na semana 
que vem, detalhes sobre 
quem recebeu oferta da 
i g r e j a ( ¥46 , 000 ) s e r á 
impressa no boletim. E hoje, obrigado 
por ofertar! 

E n q u a n t o i s s o p a r e c e r 
necessário...a igreja terá fartura de ar 
fresco durante cada culto. Conforme for 
se tornando mais quente, o ar-
condicionado será ligado. 
Qualquer pessoas que 
sente que deveria ficar 
em casa pode assistir o 
culto da manhã e a 
reunião de oração em 
seus computadores. Orientações que 
foram feitas pelo governo para reuniões 
serão obedecidas pelos líderes da igreja.

Anúncios da igreja/Informações.........………….……..………..……………….…5/24

 HSK Monthly Financial Report (April-May, 2020) Our church treasurer, 
Suzuki Tomoko-san, has 
prepared the monthly 
church financial report for 
everyone’s examination; 
April 16th - May  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 ¥46,000.  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 ¥678,797 ¥459,299 ¥486,423 ¥651,674

Building Fund ¥654,185 ¥2,400 ¥0 ¥656,585

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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Ore pelas crianças da HSK. Algumas 
estão voltando às aulas agora e que elas 
possam estar seguras. 

Vamos orar por Yukio e Rose pois eles 
trabalham em locais para idosos. Que eles 
possam ser abençoados e abençoar as 
pessoas ao redor deles. 

Você está orando para que os visitantes 
se sintam bem recebidos e tocados pelo 
Senhor enquanto visitam nosso culto? 

Vamos orar pela salvação chegar até os 
membros de nossas famílias. Jesus os ama 
muito. 

Ayako deseja que a família inteira dela 
seja salva. Vamos orar pela família dela 
nesta semana. 

Ronaldo e Andrea estão crendo na 
salvação do filho deles Luan e da 
namorada, Natali. Ore por eles nesta 
semana. 

Morita Susan está orando pela salvação 
de um amigo, Ogawa-san. Ore por ele 
nesta semana. 

A irmã de Nadine, Leanna, precisa de 
cura de um ferimento no ombro. Ore por 
ela. A outra irmã dela, Pauline, tem um 
sério problema digestivo. Peça ao Senhor 
para ajudá-la a se alimentar normalmente. 

A irmã de Daisy, Darsheel, precisa de 
um novo emprego. Ore por ela nesta 
semana. 

Há pessoas em nossa cidade que não 
tem comida nem dinheiro. O trabalho de 
Yukiko serve para encontrar ajuda para 
eles e suas dificuldades! Ore por ela nesta 
semana! 

Ore novamente pelos países que estão 
sofrendo com o vírus. Cristãos estão 
morrendo também. Vamos orar pelos 
outros! 
……………………………………………………… 
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……………………………..……………………………………………5/24

Thoughts to ponder… from the book, Grace Awakening 
by…Charles Swindoll

  …When the church at Jerusalem heard 
of the large numbers of Gentiles who 
were turning to the Lord in Antioch, they 
sent Barnabas to check it out. Once in 
Antioch, he witnessed a new setting.  
Rather than an all-Jewish congregation, 
there were Greeks everywhere.  He saw 
the grace of God at work, and he 
applauded it.  He encouraged them.  
There was no legalism, no “you ought to 
be grateful” speeches.  No place for 
shame or warnings.  He modeled grace in 
a different setting.  He adapted.  Likewise, 
when you and I minister graciously, we 
have room for a different way of 
ministering.
     Missionaries who do the best job are 
people of grace.  If they minister cross-
culturally, they don’t try to make the 
American culture the standard for 
Christian living. The absence of a narrow, 
rule-book mentality frees anyone for an 

open-hearted ministry.  It is fun to be 
around those who minister like that.
     There is affirmation along with a lot of 
flexibility.  Rather than requiring a 
predictable style of response, grace-
awakening ministries encourage open-
ness, acceptance, and a willingness to go 
with the cultural flow.  Best of all, converts 
are given plenty of freedom to learn and 
to grow.
    Handling God’s Word accurately is 
essential for those who minister.  Only 
through its being correctly interpreted can 
it be correctly applied. The disciplines of 
correct method of biblical interpretation 
and clear communication of biblical truth 
should be blended together to those who 
teach God’s Book.  Care must be taken, 
however, to interpret and communicate 
grace.



HSK Food Bank...フードバンク...Cesta Básica　

Alimentos	não-perecíveis.......Foods(long	expira9on	date)........	

																															賞味期限の長い食品	

Arroz	-	Rice	-	米	

Feijão	-	Brazilian	Dried	Beans	-	ブラジル乾燥豆フェイジョン	

Óleo	-	Cooking	Oil	-	クッキングオイル	

Sal		-	Salt	-	塩	

Açucar	-	Sugar	-	砂糖	

Macarrão	-	SpagheA	-	スパゲッティ	

Macarrão	Instantâneo	-	Instant	Ramen	-	インスタントラーメン	

Farinha	de	Trigo	-	Flour	-	小麦粉	

Atum	em	lata	-	Canned	tuna	-	ツナ缶	

Milho	em	lata	-	Canned	corn	-	コーン缶	

Molho	de	tomate	-	Tomato	sauce	-	トマトソース	

Biscoitos	doces	ou	salgados	-	Biscuit,	crackers	or	cookies	-		
ビスケット、クラッカー、クッキー	

Produtos	de	Higiene	e	Limpeza....	Hygiene	Products...衛生品	

Sabão	em	pó	-	Laundry	Detergent	-	洗濯洗剤	

Amaciante	-	SoKner	(clothes)	-	柔軟剤	

Creme	Dental	-	Tooth	paste	-	歯磨き粉	

Sabonete	-	Soap	-	固形石鹸	

Papel	higiênico	-	Toilet	Paper	-トイレットペーパー	

Lenço	de	papel	-	Tissues	-	ティッシュペーパー


