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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2020-6-28 
(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 

6/28
Hoje!

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical

7/1
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

7/2
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

7/5
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
          Primeiro dia de jejum e oração
12:30...Reunião de oração das mães
13:30...Reunião de oração por Israel
18:55…Reunião de Oração

7/6
(Seg.)

       Segundo dia de jejum e oração
18:55…Reunião de Oração 
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Caros membros e amigos da HSK: 
 Que celebração nós tivemos da 
semana passada! Eu estava tão empolgado 
quando eu retornei para minha casa 
naquela tarde de Domingo. As mães e os 
pais que estavam diantes de nós fizeram 
uma maravilhosa memória em minha 
mente! Eu orarei mais por todos eles. E eu 
também f ique i empolgado apenas 
pensando em quantas mais mães e pais eu 
acho que verei no ano que vem! Porque 
não sonhar com grandes coisas? 
      Na semana passada, em algum canal 
da Internet, eu vi 5 pessoas de diferentes 
nações falar de acidentes e problemas de 
nascimento que os tornaram severamente 
deficientes. Cada um tinha 15 min. para 
falar no que eles tiveram sucesso, embora 
estivessem em cadeiras de rodas ou 
usando próteses. Nenhum deles mencionou 
qualquer ajuda de Deus mas todos eles 
tiveram alguma experiência espiritual. Eles 
vieram parecer que pensando no que eles 
teriam ou poderiam ter sido estava 
sugando a vida deles. Embora eu fui 
encorajado pelas maratonas que eles 
tiveram que 'correr' ou tornando-se uma 
pessoa profissional ou mergulhador em 
uma cadeira de rodas, eu estava 
perturbado pelas palavras que eu tenho 
ouvido pessoas que tem um corpo sem 
nenhuma parte faltando dizer! Que 
palavras? 'Viver é tão tedioso!' 'Porque eu 
não tenho um belo cabelo como eles?' 'eu 
não posso cozinhar!' 'Quão estúpido eu 
sou!' 'Deus com certeza é bom para fazer 
caminhos sem saídas!' Sim, até Deus é 
culpado por situações que não gostamos 
ou por o que não podemos fazer. Após 
perderem uma batalha, o líder dos 
Israelitas, Josué, disse algo como isso ao 
Deus-Todo Poderoso, 'O que há de errado 
com você?' Te agrada que perdemos?' 
Culpando Deus! E o Senhor respondeu, 

'Levanta-te!' Porque estas prostrado? 
(Josué 7:6-10) Em outras palavras, eu acho 
que o Senhor disse isto à Josué, 'Cale-se e 
levante-se! Você foi feito para cumprir um 
plano para conquistar esta terra.' Você foi 
feito para cumprir um plano...que 
pensamento! Você foi feito para vencer um 
conflito! Você foi feito para revelar a glória 
de Deus. Eu terei que pensar mais sobre 
estas palavras. Mas com certeza, vamos 
viver para agradar a Deus! Tem algo que 
nós fomos feitos para! 
 Uma semana atrás enquanto eu 
cortava a grama na igreja, eu torci minhas 
costas que causou muita dor quando eu 
sentava em certas posições. (Enquanto 
você lê esta nota, eu espero que toda a dor  
tenha passado!). Dores nas costas tem sido 
a experiência da minha mãe por muitos 
anos. E isso é estranho pois eu não tenho 
cirurgias em minhas costas, sem ossos 
quebrados, sem feridas. Quando a dor 
começou um número veio a minha mente, 
71, minha idade. Eu penso que agora que 
tenho mais de 70 eu acho que esta é a 
próxima experiência para 
m i m . E v o c ê p o d e 
imaginar para onde esse 
pensamento me levou? 
S im , 8 1 . Uau ! ( E u 
rap i damen te de c i d i 
esquecer números!) De 
qua lquer forma, eu 
quero que todos vocês 
saibam que independente de dores, eu 
creio em cura e continuarei orando por 
vocês e por mim. E, vocês me mantem 
jovem! Como? Rindo juntos, abraçando 
cada um, encorajando a cada um. Nunca 
aceitemos uma atmosfera tediosa em nossa 
igreja! (Mais bolo do Costco, por favor!) 
                       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…......………………………………………………...................………………6/28

Você pode ouvir as pregações…em Português em seu celular. No Youtube: HSK Church 
Hamamatsu, Japan. Uma tradução em Inglês de nossos pregadores podem ser ouvidas também nesse 
canal.
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Dias 5 e 6 de Julho…serão os 
próximos dias de jejum e oração! Seu 

pastor espera que todos os 
membros da HSK participem. 
Muitas nações ainda estão 
sofrendo por causa do vírus 

e Deus está esperando a família Dele 
orar por elas. Vamos fazer isto. 

Uma cópia do último relatório 
financeiro...pode ser encontrado no 
estande SKI nos fundos do 
salão principal. Na semana 
que vem, detalhes sobre 
quem recebeu oferta da 
igreja (¥47,000) será impresso no 
boletim. Obrigado por ofertar! 

Novas informações da Bridge For 
Peace...um ministério para Israel, 
podem ser encontradas na entrada da 

igreja. Pegue uma cópia 
gratuita desse livreto, 'Olive 
Life'. Talvez você esteja 

interessado em frequentar a reunião de 
oração por Israel no próximo Domingo. 

A reunião de oração das mães...será 
realizada no próximo Domingo às 

12:30h. Todas as mães, 
independente do idioma que 
elas falam, estão convidadas 
para essa reunião. Fale com  
Vanessa ou Yukiko-san para 
maiores informações! 

Muito obrigado a todos que 
estão...doando alimentos e outros itens 
para a 'cesta básica'. Cada semana 
esses itens estão sendo compartilhados 
c o m u m a o u m a i s 
famílias que tem grandes 
necessidades. Continue 
orando para que essas 
famílias creiam no amor 
de Deus por elas e 
busquem a ajuda Dele. Comida satisfaz 
o corpo mas somente a ajuda do Senhor 
restaura a alma! 

Muito obrigado. . .a todos que 
estiveram na festa de aniversário da 
semana passada! A comunhão fez o 
sabor da pizza e do bolo tão bons! O 
chili hot dog de hoje será tão bom!

Anúncios da igreja/Informações........………….……..………..………………..…6/28

 HSK Monthly Financial Report (May-June, 2020) Our church treasurer, 
Suzuki Tomoko-san, has 
prepared the monthly 
church financial report for 
everyone’s examination; 
May 16th - June  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 ¥47,000.  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 ¥651,673 ¥465,784 ¥513,641 ¥603,816

Building Fund ¥656,585 ¥5,800 ¥0 ¥662,385

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 pela saúde de Lyn nesta semana. 
Ela fará muitos testes. 

Angelo está pedindo orações por 
Suzana, esposa de um amigo. Ela precisa 
de cura emocional em seu coração. 

Ronaldo deseja ver a fé aumentar em 
todos nós da HSK. Este é um bom pedido. 

Continue orando pela salvação da 
cunhada de Ruth, Marilyn. 

Vamos orar por Hikari-san que espera 
retornar ao Japão em breve. 

Ore pelos filhos de Sonia, Beatriz e 
Enzo. Eles precisam de encorajamento do 
Senhor. 

Danielly deseja que a família dela viva 
em união e paz. Vamos orar por eles nesta 
semana. 

Yoko-san pede orações por Tsuyako-
san, por saúde e encorajamento espiritual. 

Deus está abençoando muitas pessoas 
através da nossa “cesta básica". Vamos 
continuar doando alimentos e orando por 
este projeto da HSK! 

Esse vírus ainda está se espalhando 
então devemos orar para o Senhor para-
lo! Leia as notícias sobre esta pandemia 
para então orarmos fervorosamente.  

Continue orando pelos visitantes da 
nossa igreja. Que todos possam se sentir 
bem-vindos e aceitos. 

Lembre-se de orar pelo nosso pastor 
nesta semana. Ele deseja ouvir a voz de 
Deus a cada dia. 
………………………………………………………….. 
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.......………………………..……………………………………………6/28

c 

Thoughts to ponder… from the book, Seasons Of Life 
By...Charles R. Swindoll

   I was 300 feet above the picturesque 
beach at Puerto Vallarta. You guessed 
it...my first try at parasailing!  Four-and-a-
half minutes of indescribable ecstasy 
sandwiched between a few seconds of 
sheer panic.  Talk about fun!
   The wind whipped through my hair and 
tore at my swimsuit.  But the sensation of 
flying in silence with nothing surrounding 
me besides a few nylon straps was 
absolutely breathtaking.  The spectacular 
view plus the enjoyable feelings or 
soaring like a seagull introduced me to an 
adventurous freedom rarely encountered 
by earth dwellers.
   Such are the benefits of leisure.  True, 
authentic, carefree relaxation. The kind 
Jesus had in mind when He encouraged 
His twelve to come apart and rest awhile.  
How easy it is to forget the necessity of 
recreation...how quick we are do discount 
its value!  In our drive for more, more, 

more, we ignore how uncreative and 
boring we become. Life closes in and 
takes the shape of a chore instead of a 
challenge. Fun and laughter, originally 
designed by God to remove friction of 
monotony from the machinery of ex-
istence, begin to be viewed as enemies 
instead of friends.
    We do need relief. We must discover 
ways to loosen the strings periodically 
and fly.  Find what brings relief and take 
the time to soar!  A motorcycle ride along 
quiet trails. An afternoon of sailing. A 
mountain to climb.  A leisurely river ride in 
a rubber raft.
    Try some winged adventure that turns 
you on and expands worrying about the 
risk or complaining about the cost.
    Take it from a rookie parasailer...go for 
it!  Stop thinking "manana(tomorrow)," 
Grab here. Hold on tight amigo(friend)!!!


