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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2020-7-5 
(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 

7/5
Hoje!

      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)

7/6
(Seg.)

       Segundo dia de jejum e oração
18:55…Reunião de Oração 
             ('Ao vivo' pela Internet)

7/8
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

7/9
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

7/12
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
13:30...Deacons'/Overseer's Meeting
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Caros membros e amigos da HSK: 
       Eu acho que os patos que vivem em 
Hamamatsu deveriam estar muito felizes 
por causa da grande quantidade de chuva 
que tem caído! Ou deveriam os sapos 
estarem felizes? Mas isso fará desta 
semana muito quente. Seja como for, se 
isso acontecer, minha previsão é que o 
clima quente acabará na segunda semana 
de Setembro! O que você acha? 
     Bem, nós estamos agora no 7º mês do 
ano, Julho! A metade de 2020 está 
finalizada. Sim, este ano provavelmente 
será lembrado como o ano do vírus e da 
miséria econômica. Alguns lembrarão deste 
ano por causa de quão doente eles ficaram. 
Honestamente falando, eu tenho pensado 
mais sobre a saúde da igreja! Diariamente 
eu estou pedindo ao Senhor para manter 
todos os membros da igreja longe das 
frustrações. Eu estou orando por todos os 
pastores para não desanimarem! Na 
América, pessoas acreditam que este ano 
não será esquecido por causa dos grandes 
protestos civis. Mas eu digo novamente, o 
que acontecerá com a igreja de Deus antes 
deste ano acabar? Minha resposta para 
esta pergunta é pouca, realmente sem 
respostas. Mas estas palavras saltaram das 
páginas da minha Bíblia a alguns dias atrás, 
"Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo 
pela tua mão direita e te digo: Não temas, 
que eu te ajudo."(Isaias 41:13).  Aleluia! O 
Senhor é o Deus que nos ajuda!! 
       Se você tem recentemente orado para 
a dor nas minhas costas cessar, ela está 
99% curada! Eu não gosto de falar sobre 
qualquer tipo de dor que eu tenha porque 
eu não gosto de dores. (Porque falar de 
algo que você não gosta?)Mas eu precisava 

orar e alguns de você oraram e Deus ouviu 
suas orações. Obrigado Jesus! De qualquer 
forma, nós precisamos continuar orando 
por outros membros e amigos da HSK. Eu 
tenho acreditado nisto sobre orar por 
qualquer pessoa que esteja doente: É 
muito melhor pedir ao Senhor curar do que 
pensar qual pode ser a vontade do Senhor! 
Quando um leproso veio até Jesus e disse, 
"Senhor, se quiseres, podes me purificar." E 
Jesus respondeu, "Eu quero, fique limpo." 
E imediatamente esse leproso fo i 
purificado.(Mt 8:2-3). A vontade de Deus é 
curar. Vamos fazer a vontade do Senhor! 
 Vários pastores que eu conheço 
hesitam em falar sobre dízimo, Cristãos 
ofertando para a igreja. Mas economizar 
dinheiro é algo que todos acreditam. E por 
uma igreja possa ser pequena a oferta 
pode ser pequena, economizar dinheiro 
parece ser parte do 'Evangelho'. (Você sabe 
o que Jesus disse em Mateus 28:21, certo? 
'Economize o máximo possível porque o 
banco dos céus está frequentemente 
vazio!) (Verdade Pastor?)(E não existe 
verso 21!) Mas eu recentemente tive este 
pensamento: Quanto nós 
entendemos mal sobre o 
amor de Deus se nós não 
ofertamos! O que? Sim, a 
Bíblia diz que Deus ama o 
que dá com alegria (2Co 9:7) Então 
experimentar(não entender) Deus te ama 
se você dá com alegria! Conclusão: Dê 
alegremente, e você será amado! 
       Por favor esteja certo em planejar 
estar na igreja todos os Domingos! O Deus 
Todo-Poderoso está trabalhando e 
abençoará você! 
                   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.

From Your Pastor…………………………………………………………………7/5

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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A próxima reunião de diáconos…
será no próximo Domingo, 
12. Todos os diáconos 
devem participar desta 
importante reunião que 
começará às 13:30h. Os 
diáconos podem almoçar 

juntos antes desta reunião! 

Amanhã, 6 de Julho…é o 2º dia de 
jejum e oração. Se você não jejuou 
hoje, faça-o amanhã. Você sabe de 
muitas coisas que precisamos pedir ao 
Senhor. Amanhã à noite 
uma reunião de oração 
acontecerá às 18:55h. 
'Porventura, não é este o 
jejum que escolhi: que 
soltes as l igaduras da 
impiedade, desfaças as ataduras da 
servidão, deixes livres os oprimidos e 
despedaces todo o julgo?' (Isaias 58:6). 

Começando hoje...a Escola Dominical  
HSK consistirá de 2 classes separadas. 

Uma classe na sala 22 (Sala 
das crianças) e a outra classe 
na sala 12 (andar inferior). Por 
favor fale com Tomoko san 
sobre qual classe seu filho 

deverá frequentar!  

O dízimo da igreja ¥47,000(+
¥3000) foi divido da seguinte 
forma: Mami-san & Ryo-san(Ministério 

Ishinomaki)(¥15,000), Tikkun(Ministério 
Israe l)(¥15,000), A i no Kesshin 
(Orfanato Cristão)(¥10,000), 
e N e w L i f e 
L e a g u e ( I m p r e s s ã o d e 
Bíbl ias)(¥10,000). Muito 
obrigado a todos que ofertam à HSK. 
Vocês serão abençoados! 

Grande churrasco brasileiro de 
aniversário dia 19 de Julho!...Em 
comemoração aos 90 anos de  Tsuyako-
san neste mês, continuando a renovar a 
comunhão na HSK, todos estão 
convidados incluindo seus amigos, este 
c hu r ra s c o s e r á p r e pa ra do p o r 

coz inheiros bras i le i ros 
legítimos! E com ou sem 
um c l ima bom, todos 
p o d e m e s p e r a r u m 
delicioso almoço. Valores: 

Acima de 13 anos e adultos: ¥700.  De 
6 à 12 anos: ¥600.  Crianças até 5 anos 
e visitantes: ¥500! (O almoço de 
Tsuyako será gratuito!) 
   
Muito obrigado aos cozinheiros e 
ajudantes do Domingo passado!  Os 
cozinheiros ficaram tão gratos que a 
chuva parou antes da comida ser 
preparada e, o seu pastor ficou tão feliz 
pois os coz inheiros l imparam a 
churrasqueira quando eles acabaram de 
cozinhar. Uau! Que surpresa maravilhosa 
para o seu pastor!!!

Anúncios da igreja/Informações…........……….……..………..…......……………..7/5

    Julho é o mês de aniversário de algumas pessoas! 
  É o seu aniversário?  

Se sim….Parabéns para você!   
Estamos felizes por mais um ano de vida e, que o 

próximo ano seja ainda melhor! 
Deus lhe abençoe ainda mais!



4

Continuemos orando pelos visitantes 
que estão vindo à HSK! Que todos possam 
encontrar paz nos corações. 

Começando neste mês teremos 2 
classes da Escola Dominical. Ore pelas 
crianças e pelas professoras. 

Continue orando por Lynn pois ela está 
esperando pelos resultados dos exames 
relacionados à sua saúde. Devemos nos 
manter crendo em um milagre! 

O nosso pastor tem uma pequena dor 
nas costas mas o pólem e poeira estão 
causando inchaço em seu olho direito. Ele 
quer que isto pare. E várias pessoas tem 
inchaços. Vamos pedir ao Senhor para 
manter o nosso pastor e outras pessoas 
bem? 

C o n t i n u e m o s o r a n d o p a r a a 
contaminação desse vírus parar. Nações 
e s t ão pa s sando ago ra po r ma i s 
contaminações! 

O Senhor nos pediu para, “orar pela 
paz de Jerusalem”! Faça isto nesta 
semana. 

A cada semana 1 ou mais famílias estão 
recebendo comida e ou t ro i t ens 
domésticos doados por membros da HSK. 
Peça ao Senhor para guiar estes 'novos' 
amigos para nossa igreja. 

Ore pelo nosso grupo de louvor. Todos 
eles estão felizes por liderarem vocês em 
adoração a cada semana. 

Todos nós temos familiares que não 
são salvos ainda. Vamos coloca-los diante 
do Senhor em orações nesta semana. 

Vamos orar por aqueles da HSK que 
estão sem emprego. Que o Senhor 
conheça todas as necessidades deles. 
…………………………………………………………… 
Nota: Se você não quer seu pedido de 
oração no boletim da igreja, marque no 
seu papel de pedidos de oração.

Pedidos de oração………..............................................................................................7/5

c 

Thoughts to ponder… from the book, How To Worship Jesus Christ 
by… Joseph Carroll

   F.B. Meyer, a great Bible teacher of his 
day, was mightily used in England and 
throughout the world.  He was greatly 
gifted and had a brilliant mind. 
  One afternoon he went to a farewell 
meeting for a number of graduates of 
Cambridge University who were going to 
China. One of them was a young man 
named Charlie T. Studd, the most famous 
sportsman in England. And now, Charlie 
was turning his back on cricket to go to 
China with the China Inland Mission. 
   That day as he gave his testimony, F.B. 
Meyer listened intently.  From what he 
saw, it was obvious That C.T. Studd was a 
man totally yielded to Jesus Christ. A 
statement that C.T. Studd once made 
perhaps sums up the whole man: "If 
Jesus Christ be God and died for me, then 
no sacrifice can be too great for me to 
take for Him." 
     After the meeting, F.B. Meyer went to  

Charlie Studd and said, "It is quite 
obvious that you have something that I 
lack, something that I need.  What is it?" 
    C.T. Studd in his very forthright manner 
looked him straight in the eye and asked, 
"Have you ever surrendered everything to 
Jesus Christ?" 
     F.B. Meyer thought a moment and 
said, "Yes, I have." 
   But a small voice within him said, "No, 
you have not." 
   Deeply troubled, he made his way 
home, hurried to his bedroom, fell to his 
knees and began to pray.  It seems that 
the Lord came to him and said, "Meyer, I 
want all the keys to your heart." "If I am 
not the Lord of all of you, I am not Lord 
at all." 
   F.B. Meyer surrendered his all that day.  
And what happened?  He became a Spirit-
controlled man who was a blessing to 
countless multitudes. Even today his 
magnificent books 'speak' in many 
languages. 


