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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2020-7-12 
(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. 

Teus são os céus, e tua é a terra; o mundo 
e a sua plenitude tu os fundaste.  O norte e 
o sul tu os criaste; Tabor e Hermom 
jubilam em teu nome.  Tu tens um braço 
poderoso; forte é a tua mão, e alta está a 
tua destra.  Justiça e juízo são a base do 
teu trono; misericórdia e verdade irão 
adiante do teu rosto.      Salmos 89:11-14

…………………………HSK Eventos………………..….… 

Data Horários e Detalhes 

7/12
Hoje!

13:30...Deacons'?Overseer Meeting
       No Prayer Meeting Tonight!

7/15
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

7/16
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

7/19
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
               Brazilian Birthday BBQ!
18:55…Reunião de Oração          
               ('Ao vivo' pela Internet)
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Caros membros e amigos da HSK: 
      Primeiro, se você orou por mim na 
semana passada, obrigado! Começando na 
Segunda-feira, a infecção no meu olho 
direito havia piorado. Eu retornei ao 
oftalmologista na Quarta e Quinta-feira, e 
hoje, como eu estou? Não, eu não perdi 
meu apetite e tudo está funcionando 
perfeitamente então eu devo estar me 
sentindo muito melhor em um futuro 
breve. De qualquer forma, novamente, 
obrigado por suas orações! (E isto não é 
um problema de idade!)   
    Quando eu retornei para casa na tarde 
do Domingo passado, eu continuei a 
pensar sobre a mensagem que eu preguei 
naquela manhã. Eu estava perguntando se 
eu preguei com amor! Paulo, o apóstolo, 
escreveu isto aos seus amigos em Corinto, 
'Tudo o que fizeres, façam com amor'(1Co 
16:14). Mas você tem lido estas palavras 
ditas pelo Deus Todo-Poderoso, 'Mas eu 
repreendo e disciplino aqueles a quem 
amo, pois, sedes zeloso e arrepende-te'(Ap 
3:19). Minha conclusão é esta: É para 
disciplina que perseverastes. Deus vos trata 
como filhos; pois que filho há que o pai não 
corrija?'(Hb 12:7). Eu escutei alguém dizer, 
'Amém!' ou 'Vamos!'  Ha! 
       Vários livros do Velho Testamento 
estão cheios de profecias, algumas quais 
tem sido cumpridas e outras ainda não 
foram cumpridas. Vários meses atrás eu 
decidi ler todas as profecias encontradas no 
livro de Jeremias. Sendo assim o tema é 
primeiramente sobre o que Deus estava 
para tirar de Israel, eu encontrei esses 
versículos, 'Eis que eu sou o Senhor, o 
Deus de todos os viventes, acaso, haveria 
coisa demasiadamente maravilhosa para 

mim?'(32:27), ' Invoca-me e eu te 
responderei, anunciar-te-ei coisas grandes 
e ocultas, que não sabes.'(33:3). Eu tenho 
lido estes versículos muitas vezes mas 
desta vez foi diferente. Porque? Nosso 
Deus nunca descobriu qualquer coisa tão 
difícil de fazer! E existem muitas coisas que 
Ele pode fazer das quais nós não sabemos 
ainda! 
 Conclusão: (1)não devemos hesitar 
e m p e d i r p o r g r a n d e s c o i s a s ! 
(2)reclamando por causa de algo que nós 
não temos provavelmente irritado o Deus 
Altíssimo! Agora, o que você acha? 
       Eu tenho estado pensando de novo 
sobre o que eu tenho guiado você a crer 
que podemos fazer quando estamos juntos. 
Por exemplo: Nós deveriamos bater 
palmas, deveriamos cantar com paixão, 
d e ve r i amos o f e r t a r c om a l e g r i a , 
deveriamos gritar! Provavelmente outros 
líderes de igreja pensam que eu deveria  
restringir nossas emoções, fazer coisas 
ordenadas, nos mantermos dignos! 
Contudo, eu não vou por este caminho! 
Porque? Eu estou convencido 
que uma falta de emoções 
resultará em não sendo 
verdadeiramente simpático. 
Eu estou convencido que 
fazendo coisas ordenadas 
dificulta o trabalho do Espírito Santo. Eu 
estou convencido que nos mantendo 
dignos cria uma barreira entre eu e alguém 
atrapalhado! Há um dentro e fora de todo 
copo! Jesus disse, 'Primeiro limpe o interior 
do copo para que também o seu exterior 
esteja limpo.'(Mateus 23:26). 
      Deus te abençoe nesta semana. 
              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......…………………………………………………………………7/12

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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C o m o o n o s s o p a s t o r t e m 
anunciado várias vezes...por várias 
semanas e talvez por vários meses, 
todos os Cristãos estão 
c onvocado s a t ra ze r  
alimentos com o propósito 
de ajudar outras pessoas 
que não tem comida ou  
muito pouca comida. 'Cesta básica HSK' 
Leia cuidadosamente a lista de itens que 
são mais necessários.  

Lembrete do estacionamento: Todos 
os motoristas solteiros e casais sem 

filhos devem estacionar no 
estacionamento 2 a cada 
Domingo. Pois membros da 
igreja estão retornando bem 
como o número de visitantes 
está aumentando, será 

necessário mais vagas próximas à igreja 
para eles. Obrigado. 

Grande Churrasco Brasileiro de  
Aniversário no dia 19 de Julho!
celebrando os 90 anos de Tsuyako-san e 
continuando a renovar a 
comunhão na HSK, todos 
incluindo seus amigos 
estão convidados para 
esse churrasco preparado 
p o r a u t ê n t i c o s 
churrasqueiros brasileiros! Com ou sem 
um clima bom, todos podem esperar por 
um delicioso almoço. Esta refeição não 
será cobrada! 

Se você esqueceu de trazer sua 
máscara...para a igreja,  
há máscaras gratuitas no 
fundo do salão  principal 
da igreja. Há tamanhos 
para adultos mas crianças 
também podem usar. Também, por 

favor leve a sua máscara para casa, não 
deixe na igreja.   

Comunhão ou a Santa Ceia do 
Senhor...será servida a todos os 
Cristãos que frequentarem o culto do 
dia 26 de Julho. Você não 
precisa ser membro da 
HSK para poder participar 
desse especial momento 
de relembrarmos o sofrimento e morte 
de Jesus Cristo para o perdão dos 
nossos pecados.   

Você gostaria de se tornar membro 
da HSK? Informações em 3 idiomas 
sobre membresia da igreja estão 

disponíveis para qualquer 
pessoa. Fale com nosso 
pastor ou qualquer outro 
membro da igreja para 

maiores informações. Ou se você tem 
perguntas, fale com nosso pastor ou 
com Yukio.  

iniciando no mês passado...a Escola 
Dominical da HSK consistirá 
em 2 classes separadas. Uma 
classe na sala 22 (Sala das 
crianças) e a outra classe na 
sala 12 (primeiro andar). Fale 
com Tomoko san sobre qual classe seus 
filhos devem frequentar!   

Anúncios da igreja/Informações........………….……..………..……......…………7/12
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Continue orando pela saúde do Pastor 
Ben! (Ele não gosta muito de estar 
doente!) 

O irmão de Mary Jane, Jimmy, está 
sofrendo com problemas de saúde. Ore 
por ele nesta semana. Ele está nas 
Filipinas! 

Ore por Hikari pois ela retornará da 
Suécia ao Japão em algum momento 
brevemente. 

Continue a orar pela nossa irmã Lyn. 
Que esse câncer deixe o corpo dela em 
nome de Jesus! 

Yukiko está pedindo por proteção sobre  
Aika pois ela irá viajar para visitar o pai 
dela. 

Vamos nos manter pedindo ao Senhor 
para guiar Marie pois ela está de volta ao 
Hawaii. Ela precisa de um bom trabalho! 

Ore novamente pelo filho de Andrea e 
Ronaldo, Luan. Eles querem ter uma 
família Cristã. 

Ronaldo está pedindo orações por 
todos irmãos e irmãs da HSK! 

Noriyoshi está pedindo orações pelo 
seu tio, Sone, para ter boa saúde. 

Daisy ainda precisa dos movimentos 
completos de seu joelho. Ore por ela 
nesta semana. 

O futuro cunhado de Nadine, Eric, 
precisa da proteção e paz de Deus. 

Vamos orar pela família de Ito, para 
terem paz e força nesses dias. 

Kousuke deseja entender mais a Bíblia 
nesses dias. Vamos coloca-lo em orações 
nesta semana. 

Vamos orar por uma vacina para o  
COVID-19. E pedir ao Senhor para curar 
os enfermos em muitas nações! O número 
d e i n f e c ç õ e s e s t á c r e s c e n d o 
grandemente! 
………………………………………………………… 
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........………………........................................................................7/12
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Thoughts to ponder… from the book, Fresh Power 
by… Jim Cymbala

  One of the first crises for the early 
church began with the martyrdom of the 
apostle James. Hardly before they could 
get James buried, Peter was arrested.  
The believers must have gasped and said 
to one another, "What's going on?  Herod 
is going to pick off our leaders one after 
another.'
  The king would have quickly executed 
Peter except that the calendar got in the 
way. It just happened to be Passover 
Week, so Herod had to wait until the next 
normal business day.
   What was the church going to do?  
They could have given in to what seemed 
the inevitable.  But no, they wrestled in 
prayer; a continued stream of intercession 
went up to heaven for Peter, who needed 
a miraculous deliverance.
   The church clung to the Lord's 
promises, "Ask and it will be given to you; 

seek and you will find, knock and the door 
will be opened to you,  For everyone who 
asks receives, he who seeks finds, and to 
him who knocks, the door will be opened. 
(Matt 7:7-8)
     The Christians couldn't physically get 
to Peter; they could not go to his cell and 
encourage him, lay hands on him, or 
anything else.  But what is unreachable 
physically is still accessible spiritually.  
Prayer moves the hand of God, a hand 
that is omnipotent.
   Think of the blessings and miraculous 
answers we are missing today by not 
taking God at His Word.  He has never 
changed--but we have moved a long way 
in our thinking from those earnest seekers 
of two thousand years ago. Prayer is the 
avenue God uses to come and bless His 
people.


