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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2020-10-11 
(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. 

Batei palmas, todos os povos; aclamai a 
Deus com voz de triunfo.  Porque o Senhor 
Altíssimo é  tremendo, e Rei grande sobre 
toda a terra.  Ele nos subjugará os povos e as 
nações debaixo dos nossos pés.  Escolherá 
para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a 
quem amou. (Selá.)  Deus subiu com júbilo, o 
Senhor subiu ao som de trombeta.  Cantai 
louvores a Deus, cantai louvores; cantai 
louvores ao nosso Rei, cantai louvores.                                       
                               Salmos 47:1-6

…………………………HSK Eventos………………..….… 

Data Horários e Detalhes 

10/11
Hoje!

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!

10/14
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

10/15
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

10/18
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
             Communion/Lord's Supper
18:55…Reunião de Oração
           ('Ao vivo' pela Internet)
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Caros membros e amigos da HSK: 
 Cerca de 2 semanas atrás eu estava 
aparando um enorme arbusto que está 
localizado no estacionamento da igreja. Por 
causa de seu tamanho, eu estava 
determinado a faze-lo significantemente 
pequeno. Eu ataquei aquele arbusto! Mas 
quando eu comecei a aparar o topo, de 
repente um grande pássaro voou daquele 
arbusto vindo por polegadas de colidir com 
meu rosto. O que aquele pássaro estava 
fazendo naquele arbusto? Quando eu olhei 
mais perto dentro do arbusto, havia um 
ninho com 2 pequenos ovos brancos. Eu 
parei de aparar enquanto esperava a mãe 
pássaro retornar para seu ninho. E sobre os 
ramos que protegiam ela, eles se foram! 
No dia seguinte eu voltei lá e olhei devagar 
entre o arbusto. A mãe estava sentada 
sobre os ovos. Eu me senti aliviado. Agora 
o que poderia Deus estar dizendo para mim 
através desta experiência? O que você acha 
sobre isto: 'Tem misericórdia de mim, ó 
Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha 
alma se refugia; à sombra de tuas asas me 
a b r i g o , a t é q u e p a s s e m a s 
calamidades.'(Salmos 57:1).  
     Por muitos anos eu tenho desfrutado 
ouvindo música gospel sulista. (Não música 
gospel mas música gospel 'sulista'!) A 
maioria dos ouvintes de música 'não 
gospel' acham que é difícil de acreditar que 
os cantores podem realmente cantar, mas 
não é somente as vozes que me chamam a 
atenção, é a mensagem. Tantas músicas 
são sobre os céus, o lugar de glória, o 
'outro lado'. Então há 'viagem através deste 
mundo abaixo'! Sim, eu gosto da melodia 
porque eu posso facilmente fazer minhas 
palavras o segundo e terceiros versos. E eu 

estou compartilhando algumas dessas 
músicas com você por esse mesmo 
propósito. Por favor, aprenda a melodia e 
cante para o Senhor! 
        Após conversar com muitos outros 
estrangeiros, me parece que é comum a 
razão de vir para o Japão ser de ter um 
emprego que pague bem. Eu não vim para 
o Japão por essa razão, mas não há nada 
de errado com esse motivo. Contudo, 
quando o dinheiro é feito como tentação 
para comprar algo se torna forte. E quando 
todo o dinheiro é gasto, a razão para 
trabalhar se torna um pouco mais 
controlada. O apóstolo Paulo escreveu isto 
para seus amigos em Roma: 'Porque nem 
mesmo compreendo o meu próprio modo 
de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o 
que detesto'(Romanos 7:14). Minha 
conclusão:  'mas ajunteis para vós outros 
tesouros no céu, porque, onde está o teu 
tesouro, ai estará também o 
vosso coração.'(Mt 6:20-21). 
    Ruth e eu visitaremos 
nossa filha, Joanna, e sua 
famí l i a em Kobe nes ta 
semana. Nós também faremos uma curta 
viagem para Okinawa, um tipo de férias. 
Você nunca estará longe de nossos 
pensamentos e nós ansiaremos por 
estarmos de volta no próximo Domingo. 
Vamos todos estar preparados para 
relembrarmos o que Jesus fez por nós 
quando participarmos da Comunhão no 
Domingo. 
      E que o Senhor possa lhe abençoar, 
proteger e te dar paz! 
                
  Seu pastor............Ben

Continue a falar…para sua família e amigos sobre os cultos da HSK. Vá em 
<www.hskchurch.com> e clique em ‘Schedule of Meetings’. Em seguida ‘Click here to visit 
Live Stream channel.’ Você encontrará uma lista com os cultos gravados que podem ser 

assistidos a qualquer momento. Obrigado por compartilhar esta informação.

Do seu Pastor…….......…………………………………………………………10/11

Você pode ouvir a mensagem…em Português (ou Inglês) no app 'Blizz'. O ID será 
exibido na tela antes da pregação começar. Seus fones de ouvidos serão necessários.
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Muito obrigado a todos que 
trouxeram deliciosas comidas...na 
semana passada para compartilhar com 
outros membros. O bolo do 
Costco fez o almoço um bom 
momento e provavelmente fez 
algumas pessoas se sentirem 
bem cheias. Esse evento 
surpresa fez do seu pastor muito feliz. 
Festas de aniversário! Compartilhando 
amor e alegria! Maravilhoso! 

Comunhão ou a Ceia do Senhor 
será servida no próximo Domingo, 
18. Esse acontecimento não fará desse 
Domingo mais especial do que outros, 

mas, é bom esperar por 
relembrar o que Jesus fez a 
muito tempo atrás para 
pagar pelo perdão dos 

nossos pecados! 'Pois fostes comprado 
por preço; portanto, glorifique a Deus 
em seu corpo'(1 Coríntios 6:20) Todos 
os Cristãos que estarão no culto do 
próximo Domingo estão convidados a 
participar bem como todas as crianças 
que sabem que são  Cristãs. Você não 
precisa ser membro da HSK para 
participar.   

T a m b é m , n o p r ó x i m o 
Domingo(18)...Yukio e Nadine serão 
os pregadores. Sim, ambos 
compartilharão o que eles 
crêem que o Senhor  está 
esperando que todos nós 
sa ibamos e c re iamos . A 
mensagem deles será traduzida em 
Japonês, Inglês e Português. (Não, esse 
culto não terá 2 horas de duração!) 

P a r a o m o m e n t o e s t ã o . . . o s 
transmissores FM da HSK podendo ser 
usados para ouvir a tradução da 

p r e g a ç ã o e m I n g l ê s e 
Português. Contudo, para ouvir 
melhor a t radução, você 

deveria usar seu celular. Para se 
conectar ao wi-fi, hsk/1.....Senha: 
song1234. O app, 'Blizz by Team 
Viewer' é gratuito. Você 
deve usar seus fones de 
ouvido com seu celular. O código será 
exibido logo após os anúncios do 
pastor! 

Por favor considere isto: Tudo está 
sendo feito para termos mais espaços 
entre as cadeiras no salão principal. 
Contudo, com o número de pessoas 
frequentando os cultos aumentando, 

será impossível manter as 
cadeiras distantes. Sendo 
assim, você pode pegar a 

sua cadeira e sentar-se onde você se 
sentir seguro (mas, você não ouvirá 
nada do lado de fora!) Também, as 
janelas serão abertas para permitir a 
ventilação. Vamos continuar a pedir ao 
Senhor para parar o vírus de se espalhar 
em nossa nação!  

Começando logo mais à tarde...o 
nosso pastor e Ruth terão alguns dias 
em Okinawa e Kobe. Essa viagem será 
uma curta férias e inclui um curto 
tempo com seus familiares. Ambos 
estarão na HSK no dia 18. Seu obreiro e 
diáconos estarão disponíveis para ajudá-
los durante a ausência deles. (Se essa 
semana se tornar mais frio, eles não 
irão nadar em Okinawa!) 

Anúncios da igreja/Informações........……….……..……..….......…………….10/11
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Continue orando por cura para nossa 
irmã, Lyn. Deus ainda pode fazer 
milagres! 

Ore para os visitantes da nossa 
igreja se sentirem amados e aceitos 
aqui. E declararem Jesus em breve. 

Ore por aqueles que você conhece 
que estão com COVID-19. Que uma 
vacina seja disponibilizada em breve. 

Ore pelos líderes de seus países 
nesta semana. Que todos e les 
declarem o Senhor em breve. 

Somos gratos pelo nosso grupo de 
louvor. Ore por eles nesta semana. 

Nesta semana Pastor Ben e Ruth 
estarão em Okinawa por alguns dias. 
Ore por um ótimo tempo de descanso 
para eles. 

Mary Jane tem pedido orações por 
familiares doentes nas Filipinas. Vamos 
pedir ao Senhor para curá-los? 
Devemos esperar que Cristãos creiam 
que Deus pode curar os enfermos? 

Parece ser verdade que muitos 
Cristãos tem parado de frequentar suas 
igrejas pois o vírus continua a fazer 
pessoas temerem estarem com outras 
pessoas. Nosso pastor pede a todos 
para orarem por outros pastores que 
estão lutando para manterem os 
membros das igrejas seguindo o 
Senhor. 

A China continua a ameaçar outras 
poucas nações com leis e também uma 
invasão se eles não se submeterem as 
exigências Chinesas. Poderiam Cristãos 
na China sofrerem por causa disto? 
O r e m o s p o r a q u e l e s C r i s t ã o s 
novamente! 

Vamos continuar orando pelo Japão! 
………………………………………………….. 
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…………………………………………………………............……..10/11
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Thoughts to ponder… from the book, “Hungry For More Of Jesus” 
By: David Wilkerson

  “You shall be perfect, just as your 
Father in heaven is perfect.”  (Mt 5:48).
To come to grips with this kind of 
perfection, we must understand that 
perfection does not mean a sinless, 
flawless existence. People judge by 
outward appearances, by what they 
see. But God judges the heart, the 
unseen motives.  David had a perfect 
heart toward God “all the days of his 
life”—yet David failed the Lord often.
 No, perfection in the Lord’s eyes 
means something entirely different.  It 
means completeness, maturity. The 
Hebrew and Greek meanings of 
perfection include “uprightness, having 
neither spot nor blemish, being totally 
obedient. The perfect heart is a 
responsive heart, one that answers 

quickly and totally all the Lord’s 
wooing, whisperings and warnings. 
Such a heart says at all times, “Speak 
Lord, for Your servant is listening.  
Show me the path, and I will walk in it.
  The perfect heart wants the Holy 
Spirit to come and search out the 
innermost man, to shine into all the 
hidden parts—to investigate, expose 
and dig out all that is unlike Christ.  
Those who hide a secret sin, however, 
do not want to be convicted, searched 
or probed.
  The Lord’s heart-searchings are not 
vindictive, but redemptive.  His 
purpose is to prepare us to come into 
His holy presence as clean, pure 
vessels.


