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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2020-5-3 
(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 

5/3
Hoje!

        First Prayer and Fasting Day
12:30…Mothers’ Prayer Meeting
13:30…Prayer Meeting for Israel
18:55…Reunião de Obreiros(Oração) 

5/4
(Seg.)

      Second Prayer and Fasting Day
18:55…Reunião de Obreiros(Oração) 

5/6
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Room 22)

5/7
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

5/10
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
13:30…Deacons’/Overseer Meeting
18:55…Reunião de Obreiros(Oração)
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Caros membros e amigos da HSK: 
    Bem, o governo provavelmente permitirá 
muitas empresas a reabrirem nesta 
semana, mas eu penso que outra semana 
de isolamento poderia ser requerida se 
muitos ainda estão doentes. Não esta 
sendo difícil para mim ficar longe de 
pessoas, mas eu realmente sinto falta de ir 
a igreja e não ver Cristãos que eu me 
alegro em conversar. De qualquer forma, 
vamos nos manter em oração para uma 
solução de Deus para esta doença. Outro 
pastor Americano que eu ouvi na semana 
passada disse que ele espera grandes 
bençãos de Deus sempre que o vírus morre 
e a infecção para! 
       Uma das experiências de David que 
sempre me encoraja foi o tempo quando 
parecia que ele vivera como fugitivo entre 
o povo que era inimigo de Israel. (Veja 1 
Crônicas 12) A Biblia diz que David estava 
restrito que tinha o significado de sendo 
retido, restringido, ou inclinado. Mas um 
dia 'homens poderosos' caminharam em 
direção a cidade onde David estava 
restringido, homens de valor, homens 
treinados para a guerra, homens que 
'tinham os rostos como os de leões'. 
'Diariamente chegavam homens para 
ajudar David, até que seu exército se 
tornou tão grande como o exército de 
Deus.'(1 Cronicas 12:22). E como essa 
experiência de David me encorajou? Eu 
penso que Deus estava mostrando para 
David quão grande o Deus Todo-Poderoso 
é, nosso Deus!   
       Pelas últimas semanas passadas, os 
líderes de várias nações estavam acusando 
o governo Chinês pela morte de seus 

cidadãos. Esses líderes disseram que a 
China espalhou falsas informações sobre o 
vírus. Se a China tivesse avisado o mundo 
sobre o vírus, outros países teriam se 
preparado melhor para proteger eles 
mesmos de acordo com esses líderes. Mas 
Deus teria avisado o mundo sobre essa 
doença mortal, certo? E Deus teria mantido 
o vírus na China, não permitindo se 
espalhar pelo mundo, certo? O que 
devemos pensar sobre o nosso Pai 
Celestial? Aqui está uma de minhas 
respostas para essa questão: 'então vocês 
saberão que eu sou o Senhor, seu 
Deus...'(Exodo 6:7). 
      Diariamente eu estou orando por todos 
nós para estarmos em boa saúde e que 
Deus possa usar para curar aqueles que 
estão doentes. eu creio firmemente que a 
igreja deve crescer em poder e glória. E 
isso significa que todos os Cristãos 
deveriam ser cheios do Espírito Santo para 
não temerem e sim usar os dons de Deus. 
Em uma das primeiras reuniões de oração 
seguindo o retorno de 
Cr isto aos céus, esta 
escrito, 'Depois de orarem, 
t remeu o lugar onde 
estavam reunidos. todos 
ficaram cheios do Espírito 
S a n t o e a n u n c i a va m 
corajosamente a palavra de Deus.'(Atos 
4:31).  Este não é tempo de se esconder 
mas de ser corajoso, esteja falando a 
verdade de Deus, e use os dons de Deus. 
    Por favor lembre-se que todos vocês são 
muito especiais para Ruth e eu. Nós 
amamos vocês.  
                          Seu pastor…………Ben 

Do seu Pastor….......………………………………………………………………5/3

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.

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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A próxima reunião de diáconos…
s e r á n o p r ó x i m o 
Domingo, 10. Todos os 
diáconos devem participar 
desta importante reunião 
com início às 13:30h.  
Diáconos podem almoçar 

juntos antes da reunião começar. 

N a t a r d e d o D o m i n g o 
passado(horário do Japão)…o irmão 
mais velho de Ruth, David, faleceu em 
um hospital na cidade de New 
York.  Ele tinha 88 anos e 
faleceu sem a família ao seu 
lado, Ruth disse que a fé do 
irmão mais velho dela em 
Deus era muito genuína o que significa 
que Ele estava lá com David. Ruth não 
tem detalhes sobre o funeral dele e não 
é possível ela ir para os EUA agora. 
Obrigado a todos por orarem pela 
família dela em New York. Alguns 
parentes estão precisando de uma 
genuína fé em Deus! 

No próximo Domingo, 10…Yukio 
será o pregador. Ele está buscando 
conhecer melhor o Senhor e 
quer compartilhar mais de 
sua fé em Deus com outras 
pessoas. Ore por ele pois ele 
busca saber a vontade de 
Deus para a vida dele. 

Amanhã, 4 de Maio…será o 2º dia de 
jejum e oração. Se você não jejuou 
hoje, considere fazer isto amanhã. Você 
sabe muitas coisas que 
todos nós devemos estar 
pedindo para o Senhor 
fazer. Amanhã a reunião 
de oração começará às 18:55h. ’O jejum 
que eu desejo não é este: soltar as 
correntes da injustiça, desatar as cordas 
do julgo, por em liberdade os oprimidos 
e romper todo julgo?’(Isaias 58:6). 

Todos os domingos à noite neste 
mês…haverá reunião de oração com 
início às 18:55h. Seu pastor está tão 
agradecido a todos que estão orando e 
a todos que tem frequentado as 
reuniões de oração. E, durante esses 
dias de muito sofrimento e 
mor te s , e l e c r ê que 
devemos orar mais. `A 
oração de um justo pode 
m u i t o e m s e u s 
efeitos.'(Tiago 5:16). 

…………………………………………….. 
Irmãos, não queremos que vocês sejam 
ignorantes quanto aos que dormem, 
para que não se entristeçam como os 
outros que não tem esperança. Se 
cremos que Jesus morreu e ressurgiu, 
cremos também que Deus trará, 
mediante Jesus e com ele, aqueles que 
nele dormiram. 
         1 Tessalonisenses 4:13-14 

Anúncios da igreja/Informações….......……….……..………..………………….…5/3

        Marcha é o mês de aniversário de 
algumas pessoas!  É seu aniversário?  

Se sim...Parabéns para você!  
Estamos muito felizes por você completar mais um 

ano de vida e...que o próximo possa ser melhor! 
Que Deus possa lhe abençoar ainda mais!
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Ore pela família de Ruth em New York.  
Este é um momento difícil para eles após 
o falecimento do irmão dela, David. 

Vamos nos manter firmes em Jesus e 
suas palavras, "Não temas, pois Eu estou 
contigo." Ele está no controle! 

Orem uns pelos outros nesta semana. 
Escreva ou ligue para um irmão ou irmã. 
Nós devemos ficar conectados! 

Nadine agradece a todos pelas orações 
pela amiga de sua mãe que fez uma 
c i rurg ia no cérebro. E la está se 
recuperando bem. Mas mantenha-se 
orando pela família de Nadine. Eles 
precisam de cura! 

COVID-19 e s t á se e spa lhando 
rapidamente pela Africa. Ore por aquela 
nação nesta semana. A falta de hospitais 
e remédios resultará em muito sofrimento 
em muitos lares. 

Ore pela mãe de Satomi-san, Tomoko-
san, que fará outra cirurgia em breve. 

Deus é capaz de fazer mais do que 
podemos pedir ou pensar! Vamos pedir e 

crer que todas as igrejas no Japão 
crescerão durante esses dias difíceis. Ore 
novamente por todos pastores.   

Talvez existem poucas pessoas que 
estão morrendo na China, mas a situação 
ainda pode ficar muito perigosa. Nesta 
semana, vamos orar pela China e pelos 
Cristãos Chineses? 

A mãe do nosso pastor, Wrae, retornou 
para a casa dela mas está proibida de sair 
por 2 semanas. Ela está orando mais por 
nós então vamos orar para ela ficar 
saudável. 

Oshi-san está com dores em uma das 
pernas que talvez não passou ainda. Ore 
pela saúde dele nesta semana. Ele gosta 
de vir à HSK! 

Peça ao Senhor para manter todos 
trabalhando e suprir as necessidades 
daqueles que tem perdido seus empregos! 
………………………………………………………….. 
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……………………………..……………………………………………5/3

Thoughts to ponder…from the book, Grace Awakening 
By Charles Swindoll… “Emancipated?  Then Live Like It”

 “But now apart from the Law the 
righteousness of God has been mani-
fested, being witnessed by the Law and 
the Prophets, even the righteousness of 
God through faith in Jesus Christ for all 
who believe; for there is no distinc-
tion’  (Rom 3:21-22). 
 I love those last two words—“no 
distinction.”  To qualify for freedom you 
don’t have to be born in a certain country.  
You don’t have to speak a certain 
language.  Your skin doesn’t have to be a 
certain color. There is absolutely no 
distinction. Why? Because we are all 
slaves, slaves of our master and slaves of 
sin. 
  Let me explain this in nontechnical 
terms.  Christ came on the scene and saw 
every one of us on the slave block—lost, 

miserable, spiritually useless and unable 
to change ourselves and escape from the 
bondage of our master. Moved by 
compassion and prompted by love, He, in 
grace, paid the price to free us.  The price 
was His death.  By doing so, He said to 
every one of us, in effect, “You don’t have 
to live under your former master any 
longer.  You’re free.  You’re free to serve 
Me for the rest of your life.” 
  By redeeming us, Jesus set us free.  
When God raised Jesus from the dead, He 
said, in effect, no one else need ever live 
as a victim of sin.  All who believe in 
Jesus, My Son, will have everlasting life 
and will have the power to live in Me.” 
   May each of us who have been born-
again and freed live like that is so.


