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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2020-6-21 
(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 rei se alegra em tua força, SENHOR; e na 
tua salvação grandemente se regozija.  
Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não 
negaste as súplicas dos seus lábios. (Selá.)  
Pois vais ao seu encontro com as bênçãos de 
bondade; pões na sua cabeça uma coroa de 
ouro fino.Vida te pediu, e lha deste, mesmo 
longura de dias para sempre e eternamente.  
Grande é a sua glória pela tua salvação; 
glória e majestade puseste sobre ele.                     
                           Salmos 21:1-5
…………………………HSK Eventos………………..….… 

Data Horários e Detalhes 

6/21
Hoje!

    Father's Day/Mother's Day Celebration!
8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
18:55…Reunião de Oração          
               ('Ao vivo' pela Internet)

6/24
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

6/25
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

6/28
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
     HSK Chili Hot Dog & Yakisoba BBQ!



2

Caros membros e amigos da HSK: 
 Como foi a sua semana? Eu tenho 
várias coisas para ser grato, e uma é que 
parece que todos os computadores da HSK 
estão funcionando! Aleluia! E vendo mais 
pessoas na igreja semana passada me fez 
sent ir muito bem. Também, estou 
buscando mais a Deus e por isso eu posso 
entender Seus meios. (obrigado por orar 
por mim!) 
       Se você sempre se pergunta sobre o 
que eu estou aprendendo (algo que eu faço 
que eu não digo a você!) lendo a Bíblia, 
aqui está a principal verdade que eu tenho 
tentado compreender por muitos anos: 
Deus está no controle do que está 
acontecendo comigo! Sim, em minha 
cabeça, eu sei que isto é verdade, mas 
porque eu me preocupo frequentemente? 
Apenas nessa semana passada um 
pequeno acidente me preocupou e me 
roubou muito sono. Qual é a verdade que 
afugenta a preocupação? Qual é a verdade 
para remover a preocupação? Eu não tenho 
encontrado a melhor resposta ainda, mas 
na semana passada esta verdade saltou 
das palavras de Jesus: 'Observai as aves do 
céu, não semeiam, não colhem, nem 
ajuntam em celeiros; contudo, vosso Pai 
Celeste as sustenta. Porventura, não valeis 
vós mais do que as aves?'(Mateus 6:26).  
Qual é a verdade? Resposta: Deus esta no 
controle do que acontece comigo porque 
Ele pensa que eu sou valioso! (Agora, do 
que você está preocupado?) 
 Durante uma conversa com outro 
Cristão, O Senhor me lembrou dessas 
palavras de Jesus: 'Porque se perdoar aos 
homens as suas ofensas, também vosso Pai 
celeste vos perdoará, se, porém, não 

perdoardes aos homens, tampouco vosso 
Pai celeste vos perdoará as vossas 
ofensas.'(Mateus 6:14-15). Todas as vezes 
que eu leio essas palavras eu tenho 
estranhas idéias! Quais idéias? Poderia 
Deus recusar-se a perdoar alguém de seus 
pecados? Isso parece que Ele pode! 
Contudo, há mais a ser dito sobre essas 
palavras de Jesus. Primeiro, perdoar outras 
pessoas pelas falhas delas é algo que 
nunca devemos recusar. Segundo, quando 
perdoamos aos outros, não há  falhas que 
poderiamos fazer que Deus deveria se 
recusar a perdoar! 'Oh dia feliz, oh dia feliz! 
Quando Jesus lavou meus pecados!' 
      Eu quero agradecer a todos que tem 
sido fiel assistindo aos cultos de Domingo 
em seus computadores. (e acompanhando 
as reuniões de oração aos Domingos à 
noite). As distrações são muitas e tão 
fortes e razões para fazer algo nunca 
acabam. Mas eu estou convencido que 
tirando um tempo para 'conectar-se' é 
sempre proveitoso. Devemos estar sempre 
em contato com Deus. Devemos estar 
sempre sensíveis a voz do 
Espírito Santo. E cantando 
como cantamos na igreja será 
ouv ido pe lo Deus Todo-
Poderoso. Realmente, Deus 
está falando conosco e que sejamos sábios 
em tempos difíceis, que saibamos o 
caminho através dos problemas, e que 
cheguemos ao final da 'corrida'. Crescei na 
graça e no conhecimento de nosso Senhor 
e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, 
tanto agora como no dia eterno.' Amém.(2 
Pedro 3:18) 
                Seu pastor..............Ben

Continue a falar…para sua família e amigos sobre assistir ao vivo e os cultos gravados da HSK. 
Vá em <www.hskchurch.com> e clique em ‘Schedule of Meetings’. Em seguida em ‘Click here to 
visit Live Stream channel.’ Você encontrará um alista com os cultos gravados que podem ser 

assistidos a qualquer momento durante a semana. Obrigado por compartilhar esta informação. 

Do seu Pastor…......………………………………………………….........……………6/21

Você pode ouvir as pregações…em Português em seu celular. No canal do Youtube: HSK 
Church Hamamatsu, Japan. Uma tradução em Inglês de nossos pregadores podem ser ouvidas 
também nesse canal.
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No dia 28 de Junho...Chili Hot Dog 
BBQ!  Sem almoçarmos juntos pelos 2 

ou 3 meses passados é algo 
que alguns de nós tem 
suportado! Sem diversão! 
S e m c o m i d a ! S e m 
c o m u n h ã o ! E n t ã o , n o 
p r ó x i m o D o m i n g o o s 

cozinheiros farão um grande BBQ para 
todos. Mesmo se chover, a comida será 
preparada lá fora, vamos esperar que 
esteja um dia ensolarado. Adultos e 
jovens pagarão ¥500. Crianças ¥400!   
Visitantes apenas ¥300! Este será um 
grande momento! 

Haverá uma reunião de oração... 
hoje à noite às 18:55h. Essa 
reunião poderá ser vista pela 
internet. A página 4 está repleta 
de pedidos de oração. Vamos 
pedir ao Senhor por ajuda! 

O r e l a t ó r i o f i n a n c e i r o d a 
igreja...será impresso no próximo 

boletim. Mas hoje, seu 
pastor agradece a todos que 
tem ofertado a HSK durante 
as 4 semanas passadas. Ele 
espera relatar sobre quanto 

temos ajudado outras pessoas!

Anúncios da igreja/Informações..............……….……..………..…………………6/21

    Hoje é (HSK)Dia das Mães…21 de Junho! 
E que o Senhor faça deste dia muito especial para você! 
Sim, provavelmente haverá algumas mães assistindo o 

culto hoje, mas para todas as mães: 
Feliz dia das Mães! 

Seu pastor, obreiros da HSK, e diáconos da  
HSK, são gratos por vocês. Vocês são benção 

para esta igreja!

Hoje é o dia dos Pais…21 de Junho! 
Que o Senhor faça desse dia muito especial para você! 

Sim, provavelmente haverá alguns pais que 
estarão assistindo o culto hoje, mas para 

todos os pais: Feliz dia dos pais! 
Seu pastor, obreiros da HSK e diáconos da 

HSK, são gratos por vocês. Vocês são benção para esta 
igreja!
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Continuemos a orar por Daisy para que 
seu joelho sare bem e sem complicações! 

Continue orando pelas nossas crianças 
e professores da Escola Dominical nesta 
semana. 

Precisamos ainda pedir ao Senhor para 
parar o COVID-19! Multidões de pessoas 
em países pobres estão doentes e 
morrendo. 

Vamos orar por todos os pais da HSK! 
Que todos possam ser salvos e guiar suas 
famílias para conhecer melhor à Deus. 

Nesta semana vamos escolher um líder 
de um de nossos países e orar por ele 
todos os dias. 

Esperançoso, de que você esteja 
orando pela nossa igreja, orando pelas 
famílias. Ore também pelos pastores da 
nossa cidade. 

Agradecemos a Deus pelo nosso grupo 
de louvor. Vamos crer que o Espírito Santo 
guiará eles a cada semana. 

Vamos continuar crendo e pedindo  
pela salvação daqueles que amamos! 

Protestos e tumultos nos EUA estão 
causando sérios problemas. Vamos orar 
por aquela nação hoje? 

A mãe de Adriana Yonekubo faleceu na 
semana passada. Ore pela família dela 
aqui e no Brasil. 

Continue a doar e orar pela nossa 
'Cesta básica'. O Senhor está abençoando  
esses alcançados. 

Essas Cristãs precisam da força do 
Senhor hoje: a tia do pastor Ben, Marsh e 
sua companheira de trabalho, Kawashima-
san. 
.............................................................. 
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……………………………..…………………………………………..6/21

c 

Thoughts to ponder… from the book, The Gospel-Centered Life 
by…Robert Thune

    'For you were called to freedom, 
brothers. Only do not use your freedom 
as an opportunity for the flesh, but 
through love serve one a-nother'  (Gal. 
5:13)
    When we truly understand the depth 
and richness of the gospel, we naturally 
feel joy, delight, and freedom because of 
who Jesus is and what He has done for 
us.  But as this verse teaches, it's 
possible to use even our freedom as "an 
opportunity for the flesh.” Our sinful hearts 
can take the good benefits of the gospel 
and use them for selfish purposes.
    Nowhere is this more evident than in 
our tendency to make the gospel a private 
reality. When we hear words l ike 
transformation, renewal, or growth, we 
conceive all those benefits as being 
primarily personal and internal, my 
transformation, my renewal, my growth.  It 
is personal and internal.  But it's also 
much more than that.  When God's grace 

is working on and in us, it will also work 
itself out through us.  The internal renewal 
of our minds and hearts creates an 
external propulsion that moves us out in 
love.
    God's grace is the driving force of all 
change. It is both an inward and an out- 
ward movement that mirror each other.  
Internally, the grace of God moves me to 
see my sin, respond in repentance and 
faith, and then experience the joy of 
transformation. Externally, the grace of 
God moves me to see opportunities for 
love and service, respond in repentance 
and faith, and experience joy as I see 
God work through me.
    In other words, the gospel is not just 
the answer to your internal sins, 
struggles, and heart idols.  It is also the 
answer to your failure to love others, 
engage the culture, and live missionally.
   Let's live in a way that the wonderful 
gospel of Jesus propels us outward!


