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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2020-9-27 
(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 

9/27
Hoje!          No Prayer Meeting Tonight!

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

10/1
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

10/4
(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)

10/5
(Seg.)

       Segundo dia de jejum e oração
18:55…Reunião de Oração 
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Caros membros e amigos da HSK: 
      Como você tem estado pelos últimos 
dias? Ruth e eu nos sentimos melhores 
depois de sabermos que uma de nossas 
netas teve uma agulha de costura 
removida com sucesso de seu joelho. É 
uma longa história mas por favor cuidado 
para não deixar uma agulha em sua mesa 
ou no chão da sala!   
 Na semana passada eu tive um 
conversa muito boa com um membro da 
igreja sobre algumas coisas que eu poderia 
fazer para tudo melhorar quando nós 
estivermos juntos. E eu quero que você 
saiba disto: Todas as mudanças que eu 
desejo são para fazer da comunhão melhor, 
fazer a adoração melhor, para remover 
qualquer obstáculo quando eu estiver 
pregando ou outro pregador. O apóstolo 
Pau l o e s c r e veu i s t o pa ra ou t r o s 
Cristãos,'....suportamos tudo, para não 
criarmos qualquer obstáculo ao evangelho 
de Cristo'(1Co 9:12). Em outra carta ele 
escreveu isto sobre ser guiado pelo Espírito 
Santo;'...noteis bem aqueles que provocam 
divisões e escândalos, em desacordo com a 
doutrina que aprendestes;'(Romanos 
16:17). Por favor diga-me se você acha que 
temos um obstáculo!  
        Eu não estou realmente certo sobre 
isto, mas eu acho que existem palavras que 
são somente usadas uma vez na Bíblia. E 
eu recentemente achei uma dessas 
palavras, 'negociando'. O significado não é 
bom. O apóstolo Paulo escreveu isto, 'Ao 
contrário de muitos, nós não negociamos a 
palavra de Deus...'(2Co 2:17). Primeiro isso 
poderia ser difícil de acreditar que um 
Cristão negociaria a palavra de Deus, mas, 
isso acontece às vezes. Como? Um líder de 
igreja pode prometer algo para receber um 

grande salário. Mas eu acho que isso 
acontece com muito mais frequência: O 
evangelho pode ser descrito como um tipo 
de barganha que ninguém pode perder. Ou 
fazendo algo para a igreja poder ser 
relacionada para ter uma grande benção de 
Deus. Eu nunca quero ser acusado de 
negociar a palavra de Deus. E esta é a 
minha opinião também: Fique longe de 
negociantes! 'Ao contrário de muitos, não 
negociamos a palavra de Deus visando 
algum lucro; antes, em Cristo falamos 
diante de Deus com sinceridade, como 
homens enviados por Deus.'(vs 17). 
       Na semana passada eu estava lendo 
as palavras do profeta Jeremias, eu 
encontrei essa palavras de Deus que eu 
marquei em minha Bíblia à mais de 5 anos 
atrás, 'Eu é que sei os planos que tenho 
para vocês, diz o Senhor, planos de faze-los 
prosperar e não de causar dano, planos de 
dar a vocês esperança e um 
futuro. Então vocês clamarão 
a mim, virão orar a mim, e eu 
o s o u v i r e i . Vo c ê s m e 
procurarão e me acharão se 
me procurarem de coração.'(Jeremias 
29:11-13). Muitas verdades sobre o nosso 
Deus são encontradas nestas palavras. Mas 
esses pensamentos encheram a minha 
mente: Ninguém falhará em buscar o 
Senhor quando ele buscar e achar de todo 
seu coração! Nosso Deus sempre ouvirá 
aqueles que chamam por Ele. Minha 
conclusão: Vamos ser sérios ao pedirmos 
algo para o Senhor. Ele tem planos para 
nosso bem-estar e não para nosso dano, 
para nos dar um futuro e uma esperança.         
     Deus te abençoe nesta semana.  
              
   Seu pastor.........Ben

Continue a falar…para sua família e amigos sobre 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…………………………………………………………………9/27

Você pode ouvir a mensagem…em Português (ou Inglês) no app 'Blizz'. O ID será 
mostrado na tela antes da pregação começar. Seus fones de ouvidos serão necessários.
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Dias 4 e 5 de Outubro…
serão os próximos dias de 
jejum e oração! Seu pastor 
e s p e r a q u e t o d o s o s 
membros da HSK participem. 
Muitos países ainda estão sofrendo por 
causa do vírus e Deus está esperando a 
família Dele orar por elas. Vamos fazer 
isto! 

Novas informações da Bridge For 
Peace...um ministério para Israel, 
podem ser encontradas na entrada da 

igreja. Procure pela 
sua cópia gratuita do 
livreto, 'Olive Life'. 

Talvez você esteja interessado em 
participar da reunião de oração por 
Israel no próximo Domingo com início às 
13:30h. 

A R e u n i ã o d e o r a ç ã o d a s 
mães'...será realizada no próximo 
Dom ingo à p a r t i r d a s 
12:30h. Todas as mães, 
independente do idioma, 
estão convidadas para este 
tempo de oração. Fale com 
Vanessa ou Yukiko para maiores 
informações! 

Informações para se conectar ao 
HSK Wifi: hsk/1    PW: song1234 

O dízimo da igreja de  ¥58,000...foi 
doado à outras pessoas da seguinte 
forma: Mami-san & Ryo-san(Ministério 

de Tohoku)(¥18,000), HSK 
Food Bank(Suprimentos)
( ¥ 1 5 , 0 0 0 ) , A i n o 
K e s s h i n ( A d o ç ã o )
( ¥ 1 5 , 0 0 0 ) , e 

Tikkun(Ministério para Israel)(¥10,000).  

Total doado desde Janeiro: ¥519,000!  
Aleluia! Glória à Deus! E obrigado por 
ofertar para sua igreja e para outras 
pessoas. Vamos continuar a fazer isto! 

Como Yukiko mencionou à 2 
semanas atrás...ela e Vanessa 
precisam de ajuda para levar os 
alimentos para as famílias. 
Se você deseja ajudar ou 
quer saber como ajudar, 
fale com uma delas hoje. 
Elas estão fazendo isto 
com alegria!   

Máscaras artesanais gratuitas para 
crianças...podem ser encontradas na 
estante de livros nos fundos 
do salão principal. Máscaras 
para adultos também estão 
disponíveis. Pegue uma se 
você esquecer a sua! 

...................................................... 

Grupo de oração do Domingo 
passado! 
(Quem é essa pessoa vestida como 
um ladrão?)(Oh!  É o Mark!) 

Anúncios da igreja/Informações........………….……..………..…....……………..9/27
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Ore pela filha da Sonia, Beatriz, que 
precisa de cura em seu corpo 

Continue a orar pelo nosso grupo de 
louvor. Nós sempre desejamos ter 
união. 

Hikari está pedindo orações pelos 
estudantes no Japão para estarem bem 
com apenas as aulas online no 
momento. 

Lyn ainda precisa de um milagre. Ore 
pela cura dela nesta semana. Na 
semana passada ela não estava se 
sentindo bem! 

Ronaldo crê na cura de seus amigos, 
companheiros de trabalho e parentes. 
Vamos orar com ele nesta semana. 

Continue a orar pela cesta básica da 
HSK e pelas pessoas que recebem os 
alimentos para conhecerem o Senhor. 
Você tem contribuído com algo 
recentemente para ajudar outras 
pessoas? 

M a r k e s t á p e d i n d o p o r u m 
avivamento no Japão, Egito e Líbano! 
Ore por isso nesta semana. 

Becky, mãe de Nadine, precisa de 
cura da alergia. Vamos orar por ela 
nesta semana? 

Vamos orar pela irmã de Nadine, 
Pauline? Ela também está enfrentando 
muitas alergias e precisa de cura. 

Eleições para a presidência dos EUA 
serão em Novembro. Ore pelos EUA 
nes ta semana. Ex i s tem mui tos 
problemas que somente o Deus 
Altíssimo pode consertar! 

Uma cura para o vírus ainda não foi 
feita. Mas cura vinda dos céus está 
disponível hoje. Vamos pedir ao Senhor 
para curar os enfermos! 

Nós temos orado por outras igrejas e 
pastores em Hamamatsu? Vamos orar 
por eles!  
…………………………………....……………............................................. 

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…………………………………………………………………………..9/27
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Thoughts to ponder… from the book, “Fresh Power” 
By: Jim Cymbala

 The spiritual state of the new 
Christians in Antioch, a city Paul 
visited on his first missionary journey 
was like this…”And the disciples 
were filled with joy and with the Holy 
Spirit.”  This description focuses on 
the spiritual condition of those 
recently won to Christ.
  At first glance you might be 
tempted to assume that the Antioch 
people were riding just an initial 
burst of enthusiasm fol lowing 
salvation.  They were fired up in the 
beginning, but they probably settled 
down within a few months, right?
  In response to Paul’s initial ministry 
in the synagogue, some people had 

begun to open up to the gospel.  The 
apostle “talked with them and urged 
them to continue in the grace of 
God." The text doesn’t say anything 
about giving them twenty rules of 
Christian conduct or asking them to 
make a series of promises and 
commitments to “live right.” Instead,  
they highlighted the fact that God 
was working in their lives through 
the gracious influences of the Holy 
Spirit.  This was the essence of the 
New Covenant, and so the new 
convert should continue in openness 
and trust.


