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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2020-7-26 
(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 

7/26
Hoje!           No Prayer Meeting Tonight!

7/29
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

7/30
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

8/2
(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
           ('Ao vivo' pela Internet)

8/3
(Seg.)

       Segundo dia de jejum e oração
18:55…Reunião de Oração 
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Caros membros e amigos da HSK: 
    Quem acha que recentemente tem se 
tornado quente todos os dias? E o clima 
quente é tempo de nadar em um rio 
gelado. Bem, eu espero encontrar um mas 
eu não estou com pressa! Porque? Chá 
gelado e sorvete me mantém refrescado 
também! E você? 
      Eu espero que você tenha aproveitado 
nosso tempo juntos no Domingo passado! 
Eu ainda estou pensando sobre toda 
comida boa que comemos e a grande 
comunhão que tivemos. Eu escrevi para 
alguns de meus amigos na América e disse 
a eles, 'Isso é o que a igreja deveria ser 
todos os Domingos!' Bem, eu não acho que 
seremos capazes de ter tão maravilhoso 
almoço todas as semanas, mas podemos 
de certo ter grande comunhão! O que você 
acha? Vamos tentar fazer isto acontecer! 
      Quando eu comecei a pregar na manhã 
do domingo passado, eu tive esta estranha 
sensação que eu deveria ter preparado 
algo para dizer, sobre uma verdade 
diferente. E entre as minhas sentenças, eu 
pedi ao Senhor para mudar meus 
sentimentos. (Com certeza, eu não tinha 
preparado outra mensagem!) E então esse 
pensamento veio até mim; 'Alguém veio à 
igreja e está confuso por causa de um 
problema! Alguém tem vindo à nossa igreja 
e está perdido porque está caindo no 
caminho errado! E fé em Deus é o que 
estas pessoas precisam agora mesmo!' E a 
verdade parecia pular das páginas da 
minha Bíblia. Por que? Eu vi homens, 
discípulos de Jesus, que algumas vezes 
estavam confusos, não tinham nada para 
comer. Algumas vezes seus amigos 
estavam preocupados porque eles não 
tinham roupas limpas para vestir. E o que 

Jesus disse para eles naqueles momentos? 
'Tenham fé em Deus!' Bem, eu gostei muito 
da mensagem! Isso me encorajou! Eu 
espero que você tenha sentido o mesmo! 
   Nesta semana iniciaremos o mês de 
Agosto. Sim, Eu acho que ficará mais 
quente, mas para mim parece que teremos 
mais chances de falar do amor de Deus 
com outras pessoas que não estarão 
somente quentes mas também doentes ou 
desistindo. Então, vamos manter nossos 
olhos e ouvidos abertos pelos choros de 
ajuda de alguém. Eu penso que Agosto 
poderia ser um grande mês para você! 
      Talvez você esteja lendo sobre novas 
infecções do vírus no Japão. Eu não estou 
certo sobre isto mas parece que o governo  
pode pedir para Cristãos evitarem de 
frequentar suas igrejas. Eu quero que você 
saiba que eu e Ruth estaremos aqui todos 
os Domingos, se for permitido. Os cultos 
podem ser um pouco mais curtos no 
próximo mês mas eu penso que orações 
em grupos são tão importantes para nos 
manter seguros. A adoração 
em grupo é tão importante 
p a r a n o s m a n t e r 
encorajados. Por favor ouça 
cuidadosamente o que o 
Senhor está falando para você fazer! 
      À todos os visitantes e para os que 
estão retornando para esta igreja, 
'Obrigado por vir.' Você não está em um 
local onde coisas religiosas são feitas, ou 
em um prédio onde há coisas sagradas 
para ver. Ao contrário, você tem vindo a 
um local onde o Deus Altíssimo é adorado, 
e pessoas te amam, e onde você ouvirá a 
verdade que te fará livre! Estamos orando 
por vocês! 
             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…......…………………………………………………………...................……7/26

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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Dias 2 e 3 de Agosto…serão os 
próximos dias de jejum e oração! Seu 

pastor espera que todos os 
m e m b r o s d a H S K 
participem! Muitas nações 
estão ainda sofrendo por 
causa do vírus e Deus está 

esperando Sua família orar por eles. 
Vamos fazer isto. 

Uma cópia do último relatório 
financeiro...pode ser encontrado no 
estande SKI aos fundos do salão 
principal. O dízimo da igreja 
de ¥67,000 foi dividido com 
outras pessoas de seguinte 
forma: Mami-san e Ryo-
san(Ministério Ishinomaki)(¥17,000), 
Bridges for Peace (Ministério Israel)
(15,000), Pastor Hirata (Ajuda para 
Pastores)(¥20,000), Wycliffe Bible 
Trans l a to r s ) (A juda M i s s i oná r i a ) 
(¥15,000).Valor total ofertado desde 
Janeiro: ¥397,000! 

Novas informações da 
Br idge For Peace. . .um 
ministério para Israel, pode ser 
encontrado na entrada da 

igreja. Procure por sua cópia gratuita 
deste livreto, 'Olive Life'. Talvez você 
esteja interessado em participar da 
reunião de oração por Israel no próximo 
Domingo com início às 13:30h. 

A reunião de oração das mães...será 
r e a l i z a d a n o p r ó x i m o 
Domingo com in íc io às 
12:30h. Todas as mães, 
independente do idioma, 
estão convidadas para este momento de 
oração. Fale com Vanessa ou Yukiko 
para maiores informações! 

Muito obrigado. . .a todos que 
estiveram no churrasco e aniversário da 
s e m a n a p a s s a d a ! 
Agradecimentos especiais 
aos churrasqueiros que 
s upo r t a ram o c l ima 
quente ao redor da 
churrasqueira para ter certeza de que 
todos teriam uma deliciosa refeição.   

'Obrigado!' 

Anúncios da igreja/Informações.........……….……..……......………………..…7/26

 HSK Monthly Financial Report (June-July, 2020) Our church treasurer, 
Suzuki Tomoko-san, has 
prepared the monthly 
church financial report for 
everyone’s examination; 
June 16th - July  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 ¥67,000.  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 ¥603,816 ¥662,880 ¥707,843 ¥558,853

Building Fund ¥662,385 ¥2,00 ¥0 ¥664,385

Helps Fund ¥60,968 ¥0 ¥0 ¥60,968

Missionary Fund ¥138,697 ¥9,000 ¥0 ¥147,697

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

Friends from India
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Ore pela mães solteiras da HSK! Que o 
Senhor supra todas as necessidades delas. 

Todos nós temos familiares que não 
conhecem Jesus ainda. Vamos orar por 
eles nesta semana. 

O vírus ainda está ao redor. Nós 
devemos continuar a pedir ao Senhor 
parar isso! 

Ore pelos líderes de seus países nesta 
semana para serem salvos! Você sabe 
quem é o seu presidente ou primeiro 
ministro? 

O Senhor está usando e abençoando a 
nossa "Cesta básica". Continue orando e 
doando. Todos nós não sabemos quem 
tem recebido esta cesta, mas podemos  
orar e doar. Vamos fazer isto! 

Ore pelos l íderes da HSK para 
continuarem a caminhar perto de Jesus e 
ter Sua sabedoria. Isto inclui nosso pastor 
e obreiro, Yukio! 

Vamos orar pelos EUA nesta semana? O 
presidente Trump precisa de nossas 
orações. 

Vamos continuar orando pelas crianças 
da HSK. O Senhor ama a cada uma e tem 
planos para elas. 

Pelo menos 8 pessoas vieram pela 
primeira vez à HSK no Domingo passado. 
Quem está orando por eles agora? Vamos 
orar para que todos eles venham a 
conhecer o Senhor em breve. 

Ore por saúde para Ayako-san. Ela tem 
sentido dores de cabeça. 

Deus tem prometido conhecer todas as 
nossas necessidades. Vamos orar por 
aqueles que estão sem emprego agora. 

Perseguição de Cristãos Chineses está 
crescendo durante este tempo de 
infecções por lá. Ore por eles novamente. 

Lyn ainda precisa de um milagre em seu 
corpo. Quem pedirá ao Senhor novamente 
por perfeita saúde para nossa irmã? 
……………………………………………………….. 
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……………….....................................................................………7/26

c 

Thoughts to ponder… from the book, Hungry For More of Jesus 
By:  David Wilkerson

     One of the greatest tragedies of the 
Church today, and one of God’s 
greatest griefs, is that many Christians 
are not truly happy. They put on a 
good front—singing, clapping, smiling 
and praising.  But lurking just beneath 
the surface is loneliness and deep 
misery; their joy does not last.
  These Christians are hot, then 
suddenly cold.  They cannot cope with 
fear.  Depression runs over them like a 
steamroller.  One week they are high, 
the next week low.  Many times their 
marriages follow that pattern as well.
    Believers caught in this up-and-
down cycle should heed the words of 
Paul to Timothy.  He encouraged the 
young man to help others come to 
their senses and "escape the snare of 

the devil, having been taken captive by 
him to do his will" (2 Timothy 2:26)  
This describes many believers be-
cause they give him access. Satan 
moves in and out of their lives at his 
own will.  They exercise no authority to 
stop the devil at their heart’s door and 
he whispers to them, "You have no 
power of Christ in you to stop me.  You 
are my captive and will do as I wish.”
  This lack of victory in Christ is 
appalling.  Satan puts fear, loneliness, 
depression upon these people at any 
time he chooses.  Is that what Christ 
died for?  Is this our testimony to the 
world?  "Give your heart to Jesus, but 
leave your will to the devil”?  Certainly 
not!  There is no reason for a Christian 
to live as a slave to the devil.


