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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2020-9-20 
(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 

9/20
Hoje!

18:55…Reunião de Oração
           ('Ao vivo' pela Internet)

9/23
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

9/24
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

9/27
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
             HSK  LUNCH!  Maybe!
            No Prayer Meeting Tonight!



2

Caros membros e amigos da HSK: 
 Finalmente sem clima realmente 
quente!  E você tem notado que o sol está 
desaparecendo do céu um pouco mais cedo 
a cada dia! Mas eu acho que todos os dias 
deste mês serão quentes. E você?      
      Na semana passada eu tenho pensado 
sobre muitas palavras do profeta Jeremias. 
Por exemplo, Jeremias ouviu o Deus 
Altíssimo dizer isto: "Acaso, sou Deus 
apenas de perto?e não também de longe? 
Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de 
modo que eu não o veja?...porventura, não 
encho eu os céus e a terra?"(Jeremias 
23:23-24). Em conversas com diversas 
pessoas eu notei que eles de repente 
dizem, 'Desculpe, Me perdoe!' Mais tarde 
eu fui informado que essas palavras são as 
vezes usadas para tornar a conversa polida. 
Seja como for eu acho que frequentemente  
essas palavras significam mais: 'Eu preciso 
manter escondido!' Você não deveria saber 
mais sobre mim!' 'Por favor não faça mais 
peguntas!' E sim, isso faz parte da cultura 
em que vivemos! Mas, deveria ser esta a 
forma de falarmos com o nosso Pai 
Celestial?!? Minha conclusão:(1)Devemos 
crer que o nosso Deus está perto de nós. 
(2)Não podemos nos esconder Dele. (3)Ele 
enche os céus e a terra! 
 Como eu estava recentemente 
pensando sobre as últimas 3 mensagens 
que eu compartilhei com vocês, eu peso 
que elas foram realmente como 'bifes', 
você precisou mastigar muito elas! Mas 
quando eu pedi ao Senhor pelo cardápio, 
Ele não me respondeu. Eu estava pensando 
que as vezes nós precisamos saber mais 
sobre o amor de Deus, as vezes como 
lamen. Ou sobre a paz de Deus, as vezes 
como sushi! Ou sobre a alegria de Deus, as 

v e z e s c o m o s o r v e t e . M a s e s t e s 
pensamentos vieram até mim: Sabor e 
nutrição são bem diferentes. E apesar que 
alguns alimentos podem ser deliciosos, 
podem não nutrir! (eu gosto de takuan 
(rabanetes em conserva) mas isto não é 
realmente o que qualquer um deveria 
comer 3 vezes ao dia!) Bem, um dia eu 
falarei sobre a paz de Deus, mas, esteja 
alerta! Essa mensagem será como um bife! 
 Como nós continuamos a usar 
máscaras e esguichando álcool em gel em 
nossas mãos, se você aventurar-se em 
apertar a mão de alguém ou abraçar o 
pescoço de alguém, obrigado! Não, você 
não precisa fazer este tipo de saudação 
mas se você escolher fazer isto também, 
obrigado. (eu não ficarei ofendido se você 
não apertar minha mão!) Eu sei que o 
Senhor sabia que experimentaríamos esta 
situação mas Ele mostrou isto aos 
primeiros Cristãos: Não 
deixe de congregar. (veja 
Hebreus 10:23) E quando 
nós estamos em comunhão 
isso inclui congregar. Então, 
Vamos usando máscaras e álcool em gel, e 
compartilhando o amor de Deus com 
o u t r a s p e s s o a s . C e r t a m e n t e 
experimentaremos algo dos céus. 
 E obrigado por ofertar em sua igreja. 
Eu estou tão feliz por estarmos aprendendo 
a doar com alegria! E se você deseja 
ofertar para outro Cristão na HSK, lembre-
se de escrever o nome dele no envelope.  
Assim que for possível, seu presente será 
entregue para a pessoa.   
    Que o Deus Altíssimo abençoe você e 
sua família mais e mais! 
               Seu pastor.............Ben

Continue a falar…para sua família e amigos sobre os cultos on-lines 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….....……………………………………………………………........................9/20

Você pode ouvir a mensagem…em Português (ou Inglês) no aplicativo 'Blizz'. O ID será 
mostrado na tela apenas antes da pregação. Seus fones de ouvidos serão necessários.



3

Informações sobre o wi-fi da 
HSK:  hsk/1    PW: song1234 

T a m b é m , q u a l q u e r u m q u e 
deseje...doar um presente em dinheiro 

para outro membro ou 
amigo da HSK, por favor 
coloque seu presente em um 
envelope com o nome da 
pessoa claramente escrito. 

Seu presente será entregue o mais 
rápido possível! 

No próximo Domingo(27)...Ruth trará a 
mensagem da manhã. Ela tem buscado ao 
Senhor por sábias palavras 
para dizer às mulheres em 
nossa igreja que tem estado 
em situações difíceis por 
longo período. Ela crê que 
Deus tem falado com ela 
palavras para toda a igreja! Vamos pedir ao 
Senhor para fazer do próximo Domingo 
uma experiência de transformação de 
vidas. 

'Talvez' no próximo Domingo(27) 
nós iremos almoçar juntos...pois o 
nosso pastor checará hoje quem quer 
almoçar. O almoço provavelmente será 

bem simples pois a cozinha 
ainda está quente! E, nem 
todos podem querer  um 
tempo de comunhão muito longo.  De 
qualquer forma, vamos decidir hoje! 

M u i t o o b r i g a d o à Y u k i k o e 
Vanessa...por tudo que elas tem feito 

quase todas as semanas por 
outras pessoas que estão 
e m n e c e s s i d a d e s d e 
alimentos e dinheiro. Como 
Y u k i k o m e n c i o n o u 

recentemente, elas precisam de alguma 
ajuda para entregar os alimentos. Você 
poderia ajuda-las de tempo em tempo? 
Por favor fale com qualquer uma delas 
hoje! 

Informações sobre quem recebe o 
dízimo da igreja...será 
impressa no boletim da 
semana que vem. Todas as 
perguntas sobre como as 
ofertas da HSK estão sendo 
usadas devem ser feitas à Suzuki 
Tomoko.  Ela gasta muito tempo 
mantendo o relatório das finanças da 
igreja em ordem. 'Obrigado, Tomoko-
san!'

Anúncios da Igreja/Informações.........……….……..………..………………..…9/20

HSK Monthly Financial Report (Aug.-Sept. 2020) Our church treasurer, 
Suzuki Tomoko-san, has 
prepared the monthly 
church financial report for 
everyone’s examination; 
Augus t - Sep tember  
15 th . Cop ie s o f t he 
financial report can be 
found in the SKI stand. 
The chu rch t i t he to 
others was ¥58,000.  
Many thanks to all who 
have given to HSK.  May 
God bless you more!  
And…your pastor is so 
thankful for our con-
sistent giving to others!    
Hallelujah!

Fund Previous 
Balance

Income Expenses Current 
Balance

General Fund ¥680,861 ¥579,961 ¥615,521 ¥645,301

Building Fund ¥664,385 ¥0 ¥0 ¥664,385

Helps Fund ¥60,968 ¥0 ¥0 ¥60,968

Missionary Fund ¥147,697 ¥0 ¥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
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Lyn tem iniciado a tomar um tipo 
diferente de remédio. Peça ao Senhor para 
manter seu corpo forte e curá- la 
completamente! 

Amal tem pedido orações por sua 
esposa e filha. Ele quer que elas estejam 
com ele aqui no Japão. Peça ao Senhor 
para que isto aconteça! 

Todas as famílias que tem recebido  
alimentos da HSK precisam de orações. 
Nós não temos encontrado todos eles 
ainda, mas com certeza, eles precisam da 
ajuda de Deus para grandes problemas. 
Vamos orar por esses 'amigos' nesta 
semana? 

Nadine tem pedido orações por sua 
irmã, Pauline. Essa irmã tem muitas 
alergias e o tratamento faz dela muito 
doente. Vamos orar! Você pode orar pela 
mãe dela também! Becky tem muitas 
alergias.  

I n c ê n d i o s n a s f l o r e s t a s t e m 
contaminado o ar no lado oeste dos EUA.  
Peter disse que ninguém pode sair para 
fora sem respirar esse ar. Peça ao Senhor 
para parar esses incêndios! 

Mark tem pedido orações pelo Japão, 
Egito e Líbano. Ele quer que Deus comece 
um avivamento nessas nações. Vamos orar 
e adicionar Israel para nosso pedido? 

Hikari tem pedido orações pelos 
estudantes japoneses. Há multidões que 
ainda não conhecem realmente o amor de 
Deus. Peça pelo trabalhar de Deus nos 
corações deles! 

Várias famílias frequentando a HSK tem 
filhos e filhas que não estão com 
prob lemas , mas p rec i sam de um 
relacionamento verdadeiro com o Deus 
Altíssimo. Vamos orar por eles? 

Pessoas do mundo todo estão doentes 
por causa do vírus mortal. Devemos 
continuar a pedir ao Senhor para parar 
este vírus e curar os doentes! Vamos pedir 
ao Senhor para fazer isto? 

A mãe do nosso pastor, Wrae, precisa 
de orações. Ela não pode caminhar à 1 dia.   
.............................................................. 
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…………………………………………………………………………..9/20

c 

Thoughts to ponder… from the book, “Expecting To See Jesus” 
By:  Anne Graham Lotz

  Isaiah overheard the Lord’s cry
—“Whom shall I send?  And who will 
go for us?”
      Like you and me, Isaiah could have 
looked around to see who the Lord was 
speaking to.  He could have searched 
for someone to go.
      After God’s cry rang out, I wonder if 
there were several moments of quiet.  
Dead silence while nothing moved.  No 
one appeared to come forward.  God’s 
cry must have hung heavy in the air…
waiting…
    Others might have worried, Oh no, 
God!  You don’t mean me! 
      Most of us might have thought, not 
me!  You surely don’t mean me!  I know 
there’s a missionary around here 

somewhere.  There’s got to be!  I’ll 
pray, and I’ll give money, but you surely 
don’t mean for me to go?  Me?!
  But that was before my personal 
revival.  That was before I saw the 
Lord.  Now my greatest fear is that He 
won’t call me into service or that if He 
does, somehow I won’t hear Him.
  Isaiah not only listened to God’s 
voice, he also applied to himself what 
God said.
   When you and I open our Bibles, God 
is speaking…to anyone who has the 
ears to hear HIs voice.  But how many 
people who read and even hear Him 
speak actually apply what He says to 
their own lives.
    God said, “Go” and Isaiah went.


