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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2020-9-13 
(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, porque é bom cantar 
louvores ao nosso Deus, porque é agradável; 
decoroso é o louvor.  O Senhor edifica a 
Jerusalém, congrega os dispersos de Israel.  
Sara os quebrantados de coração, e lhes ata 
as suas feridas.  Conta o número das 
estrelas, chama-as a todas pelos seus 
nomes.  Grande é o nosso Senhor, e de 
grande poder; o seu entendimento é infinito.
                             Salmos 147:1-5

…………………………HSK Eventos………………..….… 

Data Horários e Detalhes 

9/13
Hoje!

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

9/16
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

9/17
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

9/20
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
18:55…Reunião de Oração
           ('Ao vivo' pela Internet)
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Caros membros e amigos da HSK: 
 Eu t enho pensado sob re a s 
mensagens dos 2 últimos Domingos. Na 
última semana eu falei sobre sermos 
Cristãos justos e se você esqueceu, 2 
semanas atrás eu falei sobre agindo como 
homem! (E agindo como mulher!) A 
primeira mensagem foi um pouco difícil de 
pregar para vocês mas a última mensagem 
foi realmente difícil. Por que? Porque eu 
penso que é fácil de sentir que desde que 
Deus é bondoso e perdoador, isto é o que o 
pastor deveria ser. Ou, talvez o pastor 
deveria crer que todos são bons. Mas eu 
tenho escutado que alguns pastores agora 
não sabem quem está para retornar para a 
igreja deles! Eu penso que alguns líderes 
de igreja tem parado de frequentar suas 
igrejas. Assim qual é a mensagem dos céus 
que causaria firmeza, determinação, 
decisão, ou comprometimento? Davi 
escreveu isto, 'firme está meu coração, ó 
Deus, meu coração está firme.'(Salmos 
57:7). E Paulo escreveu isto, 'Porque decidi 
nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo 
e este crucificado.'(1Coríntios 2:2). Minha 
conclusão: Nós devemos ser sérios sobre a 
nossa fé em Deus. Os cultos na igreja não 
são para nos entreter mas nos instruir. Eu 
gosto destas palavras de Paulo em uma 
carta para um jovem pastor, Timóteo: 
'Exercita-te ,pessoalmente, na piedade.'(1 
Timóteo 4:7).  
 Pelos últimos dias eu tenho lido o 
livro de Jeremias. Em contraste aos escritos 
de outros profetas do Antigo Testamento, 
Jeremias escutou Deus falar muito sobre as 
horríveis experiências que Israel teria por 
causa do amor deles pelos ídolos e 

imoralidade e outros pecados dos Judeus. 
Eu nem sempre entendo qual era o plano 
de Deus para os Judeus. No capítulo 15 
Jeremias escreveu, 'O que é para a morte, 
para a morte; o que é para a espada, para 
a espada; o que é para a fome, para a 
fome; o que é para o cativeiro, para o 
cativeiro.'(Jeremias 15:2). O destino foi 
mais dor e sofrimento, me parece. Mas 
então essas palavras foram tão boas, 
'Portanto, assim diz o Senhor: se tu te 
arrependeres, eu te farei voltar e estarás 
diante de mim; se apartares o precioso do 
vil, serás a minha boca.'(15:19). 'Se tu te 
arrependeres, eu te farei voltar e estarás 
diante de mim.' Poderia ser isto que nós 
deveríamos retornar para o Senhor durante 
esses dias? Nós não deveríamos separar o 
precioso do vil?    
 Eu espero que você continue a orar 
por todos os líderes de igrejas e Cristãos 
em nossa cidade. Os dias e os locais de 
trabalho quentes podem afetar a todos 
com meios pelos quais nos levem à 
preguiça e procurar por outras atividades 
que nos entretenham. As 
citações de Paulo sobre as 
palavras de Isaías quando ele 
avisou os Cristãos para não 
p a r t i c i p a r em em a çõe s 
i n f ru t í f e ra s das t r evas , 
'Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de 
e n t r e o s m o r t o s , e C r i s t o t e 
iluminará.'(Efésios 5:14). 
 Ruth e eu estamos orando por vocês. 
Nós esperamos ver sua família inteira em 
nossa igreja e adorando ao Senhor 
conosco! 
                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….......……………………………………………………………9/13

Você pode ouvir a mensagem do pastor…em Português (ou Inglês) no aplicativo 'Blizz'. 
O ID será mostrado na tela apenas antes da pregação começar. Seus fones de ouvidos 
serão necessários.
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Neste mês(27) vamos almoçar 
j u n t o s . . . n o ú l t i m o 
Domingo! Mas por poder 
estar muito quente lá fora, 
vamos comer aqui dentro! 
Vamos combinar um grande churrasco 
em  Outubro! Quem quer fazer isto? 

No próximo Domingo(20)...O nosso 
pregador da manhã será Angelo. Ele 

tem pedido ao Senhor para 
abençoar vocês e anseia em 
compartilhar o que ele crê 
que Deus tem falado em seu 

coração. Nesta semana, peça ao Senhor 
para fazer da mensagem do Senhor no 
Domingo ser uma grande benção para 
todos nós.  

Não está tão quente para ser 
batizado nas águas!  Então, se você 
deseja ter esta experiência, fale com o 
nosso pastor ou com Yukio em breve. 
'Pedro disse a eles, "Arrependa-se, e 
cada um de vós seja 
batizado em nome de 
Jesus Cristo para o 
p e r d ã o d e s e u s 
p e c a d o s , e v o c ê s 
receberão o dom do 
Espírito Santo."(Atos 2:38). 

I n f o r m a ç ã o p a r a s e 
conectar ao wi-fi da  HSK:  
hsk/1    PW: song1234 

Um lembrete:  A tradução da 
mensagem de cada Domingo para 
Português ou Inglês pode ser ouvida em 
s e u c e l u l a r u s a n d o e s t e a p p :  
Blizz(Team Viewer). Qualquer dúvida 
sobre o uso deste app, não hesite 
em falar com o 
nosso pastor ou   
N o r i y o s h i .  
O u v i n d o a mensagem 
em seu celular será mais agradável! 
Também, lembre-se de trazer seus fones 
de ouvido! 

O relatório da semana passada...dos 
alimentos e dinheiro para famílias 
necessitadas fez do nosso pastor muito 
feliz! Ele pensa que os membros e 
amigos da HSK são muito generosos. 
Ele espera que os cristãos continuem a 
ajudar outras pessoas. 'A religião pura e 
sem mácula, para com o nosso Deus e 
Pai, é esta: visitar órfãos e viúvas nas 
suas tribulações e a si mesmo guardar-
se incontaminado do mundo.'(Tiago 
1:27). 

Recentes alimentos doados:

Anúncios da igreja/Informações........………….……..………..…....……………..9/13
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Devemos continuar a clamar ao Senhor 
para por um fim no vírus. Por favor ore! 

Ore pelos líderes de nossa igreja para 
serem dependentes do Senhor para cada 
decisão que precisa ser feita. 

Ore pelo nosso projeto "food bank".  
Peça ao Senhor para trabalhar nos 
corações daqueles que recebem os 
alimentos. 

Ore por aqueles que trabalham em 
escolas japonesas: Nadine, Mark, Satomi e  
Ruth. 

Vamos continuar orando pelo nosso 
grupo de louvor. Todos eles desejam ser 
guiados pelo Espírito Santo a cada 
Domingo. 

Ore pelas crianças da HSK pois elas 
frequentam escolas a cada dia. Que o 
Senhor abençoe e proteja a cada uma 
delas. 

Ore pelos pastores que você conhece 
para ficarem encorajados nesta semana. 
Muitos podem estar em lutas!  

A m ã e d o P a s t o r, W r a e , o r a 
frequentemente pela nossa igreja. Peça ao 
Senhor para mante-la bem nesses dias. 

Ore por Evelyn e J.Lo pois eles tem 
iniciado em um novo emprego. 

Muitas mulheres em nossa igreja tem 
maridos que ainda não são salvos. Por 
favor coloque esses homens em orações 
nesta semana. 

Deus tem prometido prover todas as 
nossas necessidades. Ore por aqueles que 
você conhece que estão sem emprego 
agora. 

Novamente, vamos orar como o Senhor 
nos pediu para fazer pela, "paz de 
Jerusalém". 

Vamos orar pela família de Amal na 
Índia para serem capazes de vir e estar 
com ele aqui no Japão? 

Talvez muitos na China estejam 
infectados pelo vírus. Vamos pedir ao 
Senhor para abençoar os Cristãos naquela 
nação? 

O nosso pastor recebeu um pedido de 
oração da igreja do Camboja, muitas 
pessoas estão doentes e morrendo.  
Vamos orar por aquela nação nesta 
semana! 
…………………………………....…………………….. 
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………………………………………………………………………..9/13
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Thoughts to ponder… from the book, “Our Sufficiency In Christ” 
By:  John MacArthur

    The main thrust of Philippians 2:12 is 
the phrase, "work out your salvation."  
In the Greek it means, "Keep on 
continually making the effort to work 
out your salvat ion." That 's the 
Christian's part in sanctification.
  Some have mistakingly concluded 
that working out our salvation means 
that we must earn it, that is, work 
towards it.  But clearly salvation is "the 
gift of God; not as a result of works, 
that no one should boast" (Eph. 2:8-9).  
Further Paul said, "By the works of the 
Law no flesh will be justified... For all 
have sinned and fall short of the glory 
of God, being justified as a gift by His 
grace through the redemption which is 
in Christ Jesus.

 "Work out your salvation" is not a 
command for unbelievers to work for 
their salvation.  It is a call to believers 
for sustained effort and diligence in 
holy living based on the divine re-
sources within them (Phil. 2:13).  Many 
Scriptures point this out!
 The command to work out our 
salvation also speaks of striving toward 
a goal.  Paul wanted the Philippians to 
push their salvation to perfection in 
being like Christ.  In other words, the 
sense of Paul's message was to "work 
on your salvation in the sense of 
moving towards faith's consummation 
in glory.


