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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2020-8-2 
(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. 

Louvai ao SENHOR. Louvai o nome do SENHOR; 
louvai-o, servos do SENHOR.  Vós que assistis 
na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso 
Deus.  Louvai ao Senhor, porque o Senhor é 
bom; cantai louvores ao seu nome, porque é
agradável.  Porque o Senhor escolheu para si a
Jacó, e a Israel para seu próprio tesouro. Porque 
eu conheço que o Senhor é grande e que o 
nosso Senhor está acima de todos os deuses.
                         Salmos 135:1-5

…………………………HSK Eventos………………..….… 

Data Horários e Detalhes 

8/2
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)

8/3
(Seg.)

       Segundo dia de jejum e oração
18:55…Reunião de Oração 

8/5
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

8/6
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

8/9
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
13:30...Deacons'?Overseer Meeting
          No Prayer meeting tonight!
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Caros membros e amigos da HSK: 
      Como eu acho que você sabe, o Japão 
está tendo a "2ª onda" de infecções. 
Algumas igrejas que abriram mês passado 
tem fechado novamente o que eu penso 
que é desencorajador para muitos 
pastores. E parece que igrejas de outros 
países fecharão por mais de 6 meses. Qual 
será o nosso futuro? Eu não sei a resposta 
para esta pergunta mas aqui vai uma 
antiga canção, 'Eu não sei sobre o amanhã 
mas eu sei quem segura minhas mãos.' E 
se Ele segura minhas mãos, o que 
acontecer amanhã de alguma forma fará as 
coisas acontecerem para o meu bem! O 
que você pensa? 
     Na semana passada eu estive lendo o 
Velho Testamento sobre os reis Judeus que 
fizeram muitas coisas maldosas. E um rei é 
mencionado várias vezes, Jeroboão. Mais 
de 100 vezes o nome desse rei é recordado 
na Bíblia. Mas você pode imaginar o que é 
associado ao nome dele muitas vezes? 
Resposta: 'Os pecados de Jeroboão!' Como 
o primeiro rei da dividida Israel, a fim de  
impedir o povo de ir a Jerusalem para 
adorar o Senhor no templo construído por 
Salomão, na cidade de Siquém, Jeroboão 
fez 2 bezerros de ouro e anunciou, 'Vejam 
seus deuses...' Esse evento se tornou 
pecado para a casa de Jeroboão, até para 
apaga-los e destrui-los da face da terra.'(1 
Reis 13:34). Mas não poderia a falta de 
sabedoria de um homem sobre Deus levá-
lo a confiar em outros deuses? E não 
poderia a intimidação ou o desespero 
convencer um homem que algum outro 
deus é mais poderoso? Sim. Mas isso 
também foi escrito sobre Jeroboão, 'fez 
para si mesmo outros deuses e imagens de 

metal para Me provocar a fúria, e voltou as 
costas para Mim!'(1Reis 14:9) Conclusão:  
Nunca viremos as costas para o Senhor! 
Vamos ser intencionais em viver para 
agradá-lo! 
       Obrigado por fazer a família Nakamura 
se sentirem que eles ainda fazem parte da 
HSK. Eles podem nunca voltar a morar em 
Hamamatsu, mas onde quer que eles 
forem eles levarão a HSK com eles. Como 
eu pensei nisso recentemente, eu esperava 
novamente que as experiências que tive 
aqui sempre afetariam o que eu sonho.  
  Semana passada eu ouvi um pastor 
Americano que estava pregando em uma 
grande igreja recentemente. Ele estava 
advertindo vários líderes de igrejas para 
checarem novamente como eles estavam 
l i d e rando C r i s t ão s a 
crerem e fazerem. E uma 
palavra que parece ser 
usada frequentemente por 
l í d e r e s d e i g r e j a é 
' a p l i c á v e l ' P r e g a ç ã o 
deveria ser 'aplicável', cantar deveria ser 
'aplicável!, atividades da igreja deveriam 
ser 'apl icáveis ' . E o s igni f icado é 
basicamente este: Pregue o que as pessoas 
gostariam de ouvir, cante músicas que  
passem boas sensações, faça  coisas que 
tomem apenas um pouco de tempo. Por 
que? Porque pessoas são ocupadas, 
pessoas não querem ser irritadas, pessoas 
querem se sentir confortáveis. Eu tenho 
decidido não ser aplicável mas revelador, 
revelando o que Deus quer mudar em nós. 
Eu espero que esteja tudo bem para 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.

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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A próxima reunião de diáconos…
será no próximo Domingo, 
9. Todos os diáconos devem 
participar desta importante 
reun ião com in í c io às 
13 :30h . Todos podem 

almoçar juntos antes da reunião! 

Amanhã, 3 de Agosto…é o segundo 
dia de jejum e oração. Se você não 
jejuou hoje, considere faze-lo amanhã. 
Você sabe de muitas coisas que 
devemos pedir ao Senhor. Amanhã à 
noite reunião de oração às 
18:55h. "O jejum que desejo 
não é e s t e : s o l t a r a s 
cor rentes da in jus t i ça , 
desatar as cordas do julgo, 
p o r e m l i b e r d a d e o s 
oprimidos e romper todo julgo?’(Isaias 
58:6). 

Muito obrigado à todos...que tem 
decidido estacionar no estacionamento 
#2. Pelas últimas 2 semanas, o 

estac ionamento ext ra fo i 
necessário devido ao grande 
número de visitantes. Seu 
p a s t o r e s p e ra q ue e s t e 
' p r o b l e m a ' p i o r e ! ( N ã o 

queremos que mais pessoas venham e 
encontrem o Senhor? Não queremos 
mais amigos? Claro que sim!) 

R e c e n t e m e n t e v o c ê p o d e 
ter . . . t raz ido de l i c iosas 
comidas para compartilhar 
com outras pessoas em um 
compartimento especial! Se 
você o esqueceu, ele está na cozinha da 
i g re j a , ou na casa do pas to r ! 
(brincadeira!). Fale com Ruth se você 
quiser encontra-lo! 

Você já é batizado nas águas? 
Qualquer pessoa que queira ser 
ba t i zado nas águas 
deverá falar com nosso 
p a s t o r a q u a l q u e r 
momento. E se você 
quiser se tornar membro 
da HSK, fale com ele ou com o Yukio! 
Também, a qualquer momento que 
você queira falar com o pastor mas não 
fala o idioma dele, Yukio, Yukiko, Angelo 
e/ou outras pessoas ficarão felizes em 
ser sua voz!   

Comunhão ou A Ceia do Senhor...é 
dada ao menos 4 vezes a 
cada ano (Janeiro, Abril, 
Julho e Outubro). Se por 
alguma razão você se 

ausentou do culto de Comunhão, fale 
com nosso pastor para tomar em outro 
dia. Também, o culto de Comunhão será 
um pouco mais longo pois o nosso 
pastor quer relembrar o que aconteceu 
na cruz de Jesus a muito tempo atrás!

Anúncios da igreja/Informações.......………….……..………..…......……………..8/2

    Agosto é o mês de aniversário de alguém! 
  Seu aniversário é neste mês?  
Se sim….Parabéns para você!   

Estamos felizes por você completar mais um ano 
de vida e, que o próximo seja ainda melhor! 

Que o Senhor te abençoes ainda mais!
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Muitos muçulmanos estão tendo 
sonhos com Deus e se convertendo à 
Jesus. Ore para que isso continue 
acontecendo! 

Nós ainda precisamos do Senhor para 
parar o COVID-19! Vamos continuar 
orando. E não vamos nos tornar 
temerosos! 

Vamos orar por boa saúde para o 
pastor e Ruth nesta semana? Eles 
precisam da força Dele a cada dia! Eles 
querem ser cheios de fé quando orarem 
por você! 

Vamos continuar a orar por nossa irmã,  
Lyn, pela cura completa! Ela pode pedir 
para você orar por ela então esteja 
preparado para orar! 

Vamos orar pelos líderes de nossos 
países. Cada um deles precisa de Jesus 
em suas vidas. Líderes estão sendo 
ameaçados por causa do vírus em suas 
nações! 

Louvamos a Deus por cada visitante na 
HSK! Que todos possam ser abençoados e 
encorajados quando eles virem. 

A Palavra nos diz que Deus pode fazer 
além e abundantemente mais do que 
podemos pedir ou imaginar. Você está 
pedindo? 

Ore pelos E.U.A. Há inúmeros protestos 
por lá, e poderia facilmente resultar em 
mais pessoas morrendo! 

Quem irá jejuar e orar nesta semana? 
Ore pela nossa igreja bem como por 
outras igrejas. Mais igrejas podem fechar 
se as infecções aumentarem. Esta não é 
uma boa experiência para nenhuma 
igreja! 

Por favor coloque o nosso grupo de 
louvor em suas orações. 

Nós agradecemos a cada pessoa que 
está ajudando como professores da Escola 
Dominical aqui na HSK! Deus abençoe a 
cada um de 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.....……………………….................................................................8/2

c 

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

  “Thou hast made known to me the 
ways of life; thou shalt make me full of 
joy with Thy countenance”  (Acts 2:28).  
Have you ever wondered what Jesus 
was like from day to day—what His 
heart and attitude were?  Did He look 
crushed by all the burdens He carried?  
Did he weep a great deal?  Was there 
a solemn heaviness in His presence?
    He did weep, and He did carry 
heavy burdens. In Gethsemane He 
sweat drops of blood, and at other 
times He groaned and sighed over 
unbelief.  But the Word of God makes 
it clear that Christ was full of joy and 
gladness.
   There are times when we must be 
still and know that He is God.  
Sometimes the Spirit brings forth 

sweet love songs to Jesus. But 
throughout God's Word, whenever He 
brought victory over enemies, the 
people always lifted up a great shout, 
a loud noise of praise to the Lord.
   The Hebrew word used for “shout" 
means “split the ears.” When God's 
people were weeping it was a joyful 
weeping, and their praises were so 
loud, that it was ear-splitting!
   God’s people know exceedingly 
great joy whenever the presence of 
Jesus has been revealed.  And if we 
will not shout His praises, the tress will 
do it for us.
  If you and I hunger for Jesus alone, 
we will experience the wonderful 
manifestation of His presence and 
know great joy!


