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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2020-9-6 
(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 

9/6
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)

9/7
(Seg.)

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

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

9/10
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

9/13
(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: 
     Bem, nós temos chegado ao nono mês 
deste ano. Eu dificilmente posso crer que 
oito meses deste ano terminaram. E eu 
tenho orado mais por todas as igrejas 
abrirem neste mês. Eu não gosto que 
qualquer igreja esteja fechada. E eu acho 
que nós deveríamos estar orando por todas 
igrejas ao redor do mundo. O vírus ainda 
está mantendo as portas de muitas igrejas 
fechadas! 
       Cerca de 3 semanas atrás, Ruth e eu 
visitamos um museu próximo ao porto de 
Numazu; Surugawan Deep Sea Fish 
Museum. Pela primeira vez eu vi criaturas 
do mar vivas que vivem perto do fundo do 
oceano. Foi difícil capturar aqueles animais 
por causa da água gelada que eles vivem e 
por causa da pressão da água. Muitos 
poderiam não sobreviver quando trazidos à 
superf íc ie do oceano.Eu sai de lá 
perguntando o que Deus tem feito em 
lugares do nosso planeta que ninguém vê. 
O museu relatou que muitas criaturas que 
vivem no fundo da bacia de Suruga ainda 
não são conhecidas. E quanto nós sabemos 
sobre o nosso Deus? Jesus uma vez disse 
isto para algumas pessoas, 'Não me 
conheceis a mim nem a meu Pai...(João 
8:19).  Agora o que nós devemos pensar? 
Aqui está a minha melhor resposta: Vamos 
buscar conhece-Lo! Não vamos permitir 
qualquer desentendimento sobre Ele! 
    Na semana passada eu ouvi uma 
pequena mensagem de um pastor 
americano que é bem conhecido nos EUA, 
Jim Cymbala. Ele é um americano branco 
que talvez 90% de seus membros de 
igrejas são americanos negros. Para a 
m i n h a s u r p r e s a e l e p r e g o u 
compassivamente sobre o medo que 

muitos negros americanos experimentam 
em locais públicos tais como shoppings, 
escolas, hospitais, correios...em qualquer 
lugar. Ele estava realmente bastante 
nervoso com pessoas que dizem palavras 
rudes para 'pessoas de cor' tais como 
Espanhóis e Latinos. Eu pensei sobre 
igrejas japonesas que não aceitam 
Brasileiros e algumas pessoas com 
tatuagens. E quanto aqueles que trabalham 
em bares? O pastor Cymbala terminou a 
sua mensagem assim: 'Você não ama 
outras pessoas? Você não conhece Deus! 
Você escolhe a quem gostar? Você não 
conhece Deus!' Minha conclusão: Amém! 
       Quando eu estou em frente à vocês 
Domingo a Domingo, apesar de eu parecer 
confiante, eu devo dizer a vocês que eu 
estou frequentemente um pouco temeroso. 
Por que? Eu penso que tudo o que eu falo 
para vocês deveria ser aprovado pelo Deus 
Altíssimo. Eu não quero que qualquer coisa 
que vocês ouçam confunda-os sobre o 
poder, ou faça-os duvidar do amor do 
nosso Deus. Então, por favor ore por mim. 
Eu gosto de me encontrar e 
falar com vocês mas este 
desejo é anexado com o que 
eu espero que Deus faça em 
minha vida. Sim, a igreja de 
Deus deveria ser um grupo de Cristãos que 
quer conhece-Lo mais e mais. E isto 
também é verdade: 'Pois fostes comprados 
por preço, portanto, glorifique a Deus com 
vosso corpo.'(1Coríntios 6:20). 
       Que o Senhor lhe dê experiências dos 
céus nesta nova semana. Estou orando por 
todos vocês. Eu quero ver toda sua família 
juntos adorando ao Senhor em nossa 
igreja.  
                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….......………………………………………………………………9/6

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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A próxima reunião de obreiros…
será no próximo Domingo(13). Todos os 

d i á c o n o s d e v e m e s t a r 
presentes nesta importante 
reunião com início às 13:30h. 
Todos podem almoçar juntos 

antes da reunião! 

Amanhã, 7 de Setembro…é o 
segundo dia de jejum e oração. Se você 
não jejuou hoje, por favor considere 
faze-lo amanhã. Você sabe de muitas 
coisas que devemos estar pedindo ao 
Senhor para fazer. Amanhã à 
noite teremos a reunião de 
oração às 18:55h. 'Porventura, 
não é este o jejum que 
e s c o l h i : q u e s o l t e s a s 
ligaduras da impiedade, desfaças as 
ataduras da servidão, deixes livres os 
o p r i m i d o s e d e s p e d a c e s t o d o 
julgo?’(Isaias 58:6). 

Mais mudanças para o grupo de 
louvor da HSK!  Sim, iniciando hoje 
todos os membros do grupo de louvor 
parecerão estar ouvindo à transmissão, 
mas, eles estão ouvindo a cada um 

deles e vocês! A HSK tem 
comprado um novo sistema de 
monitoramento  para o grupo 
de louvor e eles crêem que 

isso fará deles melhores líderes de 
louvor. (eles não podem ouvir a 
transmissão do culto neste novo 
sistema!) 

Muito obrigado às irmãs Filipinas e 
um irmão...que prepararam uma 
deliciosa e refrescante sobremesa que 
tivemos no Domingo passado...Halo 
Halo! E toda a alegria que 
eles adicionaram fizeram 
disso ainda mais delicioso. O 
pastor acha que este foi o 
maior Halo Halo que ele comeu.   

Obrigado a todos que...estacionam 
seus carros no estacionamento #2. 
Alguém recentemente disse ao pastor 
que com poucas pessoas frequentando 
a igreja, não seria necessário 
usar o outro estacionamento. 
Ele respondeu, 'Eu espero que 
o Deus Altíssimo faça grandes 
coisas a cada Domingo em nossa igreja! 
Nós devemos preparar o lugar para 
essas coisas!' 

Máscaras gratuitas para adultos e 
crianças...podem ser encontradas nos 
fundos do salão da igreja. Se você 
esqueceu sua máscara hoje, por favor 
não hesite em pegar uma 
grátis! Também, há dois 
tipos de desinfetantes de 
mãos postos na frente e 
aos fundos do salão principal. Um 
líquido e outro em gel.One is a liquid 
and the other is a gel. Qualquer pessoas 
pode usar ambos!

Anúncios da igreja/Informações........………….……..………..…......……………..9/6

    Setembro é o mês do aniversário de alguém! 
 É o seu aniversário neste mês?  
Se sim….Parabéns para você!   

Todos estão felizes por você completar mais um ano 
e, que o próximo seja ainda melhor! 
Que Deus lhe abençoe ainda mais!
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Vamos continuar orando pelo projeto  
Food Bank. Deus está abençoando muitos 
através disto. 

Ore por quem será o novo primeiro 
ministro. E pela saúde de Abe-san. 

Os EUA precisam da ajuda de Deus 
nesses dias! Vamos orar por aquela nação 
nesta semana? Protestos e tumultos estão 
machucando muitas pessoas que incluem 
Cristãos. 

Vamos orar novamente pelas mães 
solteiras da HSK! Elas podem ter 
necessidades financeiras. 

Lyn ainda precisa de um milagre. Quem 
está pedindo ao Senhor dar a ela um 
milagre real em breve. Vamos todos orar 
por nossa irmã nesta semana.  

Muitas igrejas aqui e em outros países 
ainda não estão se reunindo. Vamos orar 
para que este vírus pare! 

Ore pelos membros do nosso grupo de 
louvor. Nós agradecemos à Deus por cada 
um deles. 

Que todos nós possamos nos lembrar 
de orar para o fim do "tráfico humano" em 
muitos países. Isto está acontecendo aqui 
no Japão! 

D o i s C r i s t ã o s d a I n d i a e s t ã o 
frequentando a HSK. Vamos orar por eles 
e suas famílias na India? Como você sabe, 
não é possível para eles se encontrarem 
neste momento. 

A mãe do nosso pastor, Wrae, não está 
se sentindo bem. Peça ao Senhor para 
manter esta Cristã forte. Ela está 
diariamente orando por vocês! 

O nosso pastor crê que nós devemos 
estar orando por todos pastores e 
missionários no Japão. Em outros países 
pastores estão fechando as igrejas. 
Devemos pedir ao Senhor para manter  os 
líderes de igrejas cheios de fé. 

Muitas pessoas na China podem estar 
doentes pelo vírus. Quem tem pedido ao 
Senhor para curar e abençoar aqueles 
Cristãos? 

A igreja no Camboja tem pedido 
orações. O vírus ainda está se espalhando 
naquela nação. Vamos orar! 
 ……………………………………………………….. 
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………………………………………………………...………………..9/6

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

 The disciples were strengthening 
themselves in the upper room.  Strength-
ening ourselves in the Lord is all about 
being prepared to receive and steward the 
fulfillment of our promises. In order for an 
astronaut to venture beyond the earth's 
atmosphere, he must be covered in a 
pressurized suit that can resist the 
vacuum of space.  Without it, his body 
would instantly explode.  If you and I are 
going to touch the realm of God's glory--
and the word "glory" literally means 
“weight"--we are going to have to exert 
some internal pressure in order to build 
enough strength to live in that atmosphere 
and be carriers of that glory on earth.
   And to carry His glory is exactly what we 
are made to do--the Christian life is not 

only about getting saved so we go to 
heaven when we die.  Rather, it's about 
learning to live in Heaven's reality now so 
that we can co-labor with Christ to 
establish His Kingdom on earth.  The 
reason the Church has “dumbed down” 
the Great Commission of discipling 
nations and seeing the knowledge of the 
Lord cover the earth has everything to do 
with our failure to pick up the baton of the 
early church by contending for the 
authentic ongoing baptism of the Holy 
Spirit.  As the book of Acts testifies, this 
baptism was never meant to be a one-
time event but an ongoing series of 
encounters that enable us to walk in 
increasing levels of power, fulfilling the 
assignment Jesus gave to His Body!


