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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2020-7-19 
(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 

7/19
Hoje!

           Big Brazilian Birthday BBQ!
18:55…Reunião de Oração          
               ('Ao vivo' pela Internet)

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

7/23
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

7/26
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
               No Prayer Meeting Tonight!
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Caros membros e amigos da HSK: 
       Alguém notou que nós tivemos um dia 
sem chuva na semana passada? E não 
estava quente naquele dia! Bem, eu estou 
pensando agora que o verão pode ser 
muito curto!!   
 Como eu acordei a cada manhã da 
semana passada e li as notícias sobre as 
nações que ainda estão enterrando pessoas 
que tem falecido por causa do vírus, e 
parece que uma segunda onda de doenças 
está vindo. Mais Americanos estão doentes 
apesar de parecer que o número de 
pessoas morrendo tem diminuído. E o que 
está acontecendo com a China? Minha 
conclusão: Devemos continuar a pedir para 
o Senhor parar este vírus! Talvez algum 
medicamento será desenvolvido mas eu 
estou pedindo para o Senhor para 
responder as orações dos Cristãos ao redor 
do mundo que estão suplicando a Ele para 
parar este vírus. Certamente Deus está no 
controle da situação mas Ele escuta 
aqueles que pedem pela Sua ajuda! Vamos 
continuar orando! 
      No Domingo passado eu me reuni com 
os diáconos. Enquanto conversávamos 
sobre acontecimentos de agora e no futuro, 
eu encontrei renovo escutando eles 
falando. Não houve ninguém que creu que 
sua opinião foi melhor do que a dos outros. 
Não houve ninguém criticando ou com 
inve ja ou rec lamando. Todos nós 
concordamos que Deus deveria fazer em 
nossa igreja. E o desejo de ser faminto pela 
ajuda de Deus foi tão forte. Estas palavras 
de Jesus vieram a minha memória   
recentemente, 'Todos este homens saberão  
que vocês são meus discípulos, se amarem 
uns aos outros'.(Jo 13:35). 

      Em uma recente conversa com Ruth, 
nós discutimos o que deveria acontecer em 
uma reunião de Cristãos. Claro que 
deveriam estar cantando e ofertando e 
uma mensagem apaixonada do pastor. Mas 
e se um tempo limitado é adicionado, qual 
é frequentemente o resultado? Eu acho 
que poucas músicas são cantadas e a 
oferta seria encurtada. E claro que o pastor 
teria que ajustar o tamanho de sua 
mensagem. Mas você sabe o que é 
frequentemente feito em poucos minutos 
de duração? A comunhão! O oposto do que 
os primeiros Cristãos foram guiados pelo 
Espírito Santo a fazerem.'Diariamente 
perseveravam unânimes no templo, 
partiam o pão de casa em casa e tomavam 
suas refeições com alegria e singeleza de 
coração.(Atos 2:46). Minha conclusão: 
Vamos fazer isso mais! Vamos fazer isso 
genuíno todo o tempo! 
   Obrigado novamente por ofertarem para 
sua igreja. Esses meses onde muitos estão 
ausentes poderia resultar em 
um problema financeiro mas 
isto não aconteceu. Também, 
eu penso que vários membros 
d a i g r e j a e s t ã o 
provavelmente ofertando 
mais...com certeza eles estão prontos para 
ajudar se houver um problema. Tudo em 
todos, eu estou mais convencido de que a 
nossa igreja é a igreja de Deus, prédios, 
equipamentos,  seja o que for. E se Ele 
quer que tenhamos isto, será usado para 
Sua glória. E se Ele não quiser que 
tenhamos isto, seremos gratos pela Sua 
generosidade. O que você acha? 
     Que Deus lhe abençoe mais 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…….....……………………………………………………..........………7/19

Você pode ouvir as pregações, em Português em seu celular. No Youtube: HSK Church 
Hamamatsu, Japan. A tradução em Inglês de nossos pregadores pode ser ouvida nesse canal.
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Como nosso pastor tem anunciado 
várias vezes...por várias semanas ou 
talvez vários meses, todos os Cristãos  
e s t ã o c o n v o c a d o s a 
trazerem um alimento para 
a igreja com o propósito de 
ajudar outras pessoas que 
não tem comida ou tem 
pouco para se alimentarem, 'Cesta 
Básica HSK'. Leia atentamente a lista de 
itens que são mais necessários.  

Se você se esquecer de trazer 
máscara...para a igreja, temos 

máscaras gratuitas. São 
tamanho adulto mas crianças 
podem usar também. E leve 
sua máscara para casa. Não 

deixe na igreja.   

Comunhão ou Santa Ceia do 
Senhor...será servida para todos os 
Cristãos que frequentarem o culto do 
dia 26 de Julho. Você não precisa ser 
membro da HSK para participar desse 
momento especial de 
lembrarmos o sofrimento 
e morte de Jesus Cristo 
para o perdão dos nossos 
pecados. Sendo assim, você deveria 
estar certo de sua fé no Filho de Deus, 
Jesus Cristo, e saber que você recebeu 
Sua salvação! Leia cuidadosamente as 
informações anexadas sobre este evento 
do próximo Domingo! 

Feliz Aniversário para Tsuyako-san! 
Amanhã, essa 'jovem de coração' 

membro da igreja fará 90 
anos de idade! Ela é tão 
grata por todos que a 
saúdam, sorr iem, e a 
abraçam  semanalmente. E 
com alegria, ela se agrada 

em dar a todos um grande presente de 
aniversário!  Sim, dela para todos: Um 
churrasco brasileiro! Antes de ir embora 
hoje, agradeça a ela pelo presente que 
ela lhe deu! 

No próximo Domingo, (26)...Angelo 
será o pregador do culto da manhã. Seu 
pastor é tão grato por este irmão que é 
muito sério em buscar o 
Senhor e escutar o que o 
Espírito Santo quer que 
escutemos. Continue a orar 
por ele e sua família pois 
eles estão alcançando outras 
famílias brasileiras que ainda não estão 
frequentando a HSK, mas um dia eles 
irão! 

Também, visitando a HSK no 
p róx imo Domingo . . .a fam í l i a 
Nakamura vinda de Kobe estará 
c o n o s c o . E l e s e s t ã o 
an s i o so s pa ra ve rem 
v o c ê s , b e m c o m o 
adorando ao Senhor com 
vocês. Eles devem retornar 
para Kobe na Segunda-
feira, mas eles retornarão 
ainda neste ano, com a vontade do 
Senhor! 

'Alegrei-me quando me 
d i s s e r a m , 
"vamos a casa 
do Senhor."'   
(Salmos 122:1)

Anúncios da igreja/Informações…........……….……..………..……......…………7/19
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Ore por nossa irmã, Lyn, pois ela 
iniciou a quimioterapia! Vamos crer em 
um milagre para que esse tratamento 
pare! 

Que o Senhor abençoe Tsuyako-san 
pois ela completará 90 anos nesta 
semana. A mãe do nosso pastor tem 98 
anos en tão Tsuyako-san dever ia 
"continuar assim!" 

Vamos orar pelo nosso irmão, Amal, 
para em breve estar reunido com sua 
esposa e filha que estão na Índia. Esta 
longa separação não é boa para ninguém! 

Não está previsto o fim do COVID-19.  
Devemos continuar a orar! E quem está 
pedindo ao Senhor para proteger os 
Cristãos na China? 

Agradecemos a Deus por cada visitante 
da nossa igreja. Vamos pedir ao Senhor 
para atender todas as necessidades deles.  

Deus ama as pequenas crianças. 
Vamos orar pelas nossas crianças da HSK 
nesta semana? 

Vamos nos lembrar de orar por  

Kyushu nesta semana. Ainda há muita 
destruição por causa da forte chuva. 

Obrigado por orar pelo grupo de 
louvor. Todos eles desejam ver Deus 
mudar suas vidas durante o nosso tempo 
de adoração. 

Ore pelo imperador e sua família para 
serem salvos em breve! Muitos estão 
longe de Cristo no Japão. Ore por esta 
nação nesta semana. 

Vamos orar pe los crentes que 
trabalham nas escolas japonesas? Eles 
desejam ser boas testemunhas. 
Vamos orar pelos pastores da nossa 
cidade e suas famílias nesta semana. 

A mãe do nosso pastor, Wrae, precisa 
de alívio das dores nas costas. Ela está 
tendo dificuldades para ver. Ela está 
orando por vocês! 
............................................................. 
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.…................................................................................................7/19

Thoughts to ponder… from the book, Living and Praying in Jesus Name 
by… Dick Eastman

 The hymn writer Charles Converse 
wrote, “O what peace we often forfeit, O 
what needless pain we bear, all because 
we do not carry everything to God in 
prayer!”
    Insight for today is but a prayer away if 
we’ll just learn to listen.  Too many of us 
are like Joshua who, after seeking 
"insight" from his Captain prior to his 
triumph at Jericho, failed to seek similar 
counsel before what became his defeat at 
the city of Ai.  Think of the needless pain 
Joshua had to deal with as Achan’s sin 
was discovered and the peace Israel had 
to forfeit for a time.
   But before we move into the day 
trusting Christ to be our Wonderful 
Counselor, we need to spend some 
quality time with Him alone.  We need to 
let Him show us the day through His 

eyes.  After all, Jesus didn’t just say 
“pray”.  He said, “watch and pray”.  He 
was saying, "Be alert to the subtleties of 
Satan and the potential failures of the 
flesh that might await you this day.”
   Beloved, Satan would seek to seduce 
us today and "sift us as wheat, " seeking 
to defeat us as he sought Peter’s defeat.  
We must prayerfully anticipate these 
occasions and in Jesus’ name, our 
Wonderful Counselor, seek insight to 
avoid them. Whom will we meet?  Where 
will we go?  What are our plans? Is 
temptation waiting in some future hidden 
moment?  Christ will warn us if we stay 
close to Him.  He, after all, is our insight
—and insight is "the power or act of 
seeing into a situation.  So, while we are 
“looking unto Jesus.  He will be looking 
out for us.


