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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2020-10-18 
(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 

10/18
Hoje!

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

10/21
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

10/22
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

10/25
(Dom.)

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



2

Caros membros e amigos da HSK: 
      Quase todas as semanas eu tomo café-
da-manhã em um restaurante próximo com 
um pastor Brasileiro que tem se tornado 
um bom amigo. Nós conversamos sobre o 
que está acontecendo em todos os tipos de 
igrejas no Japão. Em quase todas as 
conversas eu aprendo algo sobre o Brasil. 
Mas eu não me encontro com ele para isso. 
Muitas vezes ele não aprecia falar sobre o 
que ele sabe. Ao invés disso ele fala sobre 
como mult idões desesperadamente 
precisam de Deus para resolver seus 
problemas. Ele me fala o quanto ele espera 
o Senhor salvar multidões de Japoneses. 
Na nossa última conversa ele disse, 'Eu 
preciso orar mais!' Eu gosto muito dessas 
conversas! Cheias de honestidade! 
 A cerca de 10 dias atrás, eu estava 
falando com minha esposa sobre a verdade 
q u e e u c o m p a r t i l h e i c o m v o c ê 
recentemente, Sinceridade de coração! Eu 
tenho pensado sobre o que me preveniria 
de me tornar insincero ou o que poderia 
me parar de fingimentos. E eu tive esses 
pensamentos durante aquela conversa com 
Ruth: Obediência aos mandamentos de 
Deus é extremamente importante. O 
discípulo, João, escreveu isto: 'Nisto  
conhecemos que amamos os filhos de 
Deus: quando amamos à Deus e os seus 
mandamentos. Porque este é o amor de 
D e u s : q u e g u a r d e m o s o s s e u s 
mandamentos......'(1João 5:2-3). Estava 
João nos lembrando como Cristãos são 
ilegais? Estava Deus revelando quão 
desobedientes os Cristãos se tornam? Não, 
eu não acho. Ao invés disso, quem escolhe 
viver pelas regras de sua cultura será 
forçado à fingir, coagido a trapacear, 
ameaçados a manter-se calado! Mas Deus 

mostrou isso para os primeiros Cristãos: 
'Ora, sabemos que o temos conhecido por 
i s t o : s e g u a r d a r m o s o s s e u s 
mandamentos.'(1João 2:3). 
      Frequentemente quando eu prego para 
você eu tenho um tipo de 'fardo'. O que  eu 
quero dizer? Eu tenho orado por alguém 
que está realmente doente e ainda está 
doente. Eu tenho orado por alguém que 
está mentindo ou trapaceando e essa 
pessoa está machucada. Eu tenho 
suplicado à Deus para parar esse vírus que 
está matando pessoas. Eu não quero sorrir 
quando eu prego para você, eu realmente 
estou grato e feliz. Eu não digo falsas 
palavras sobre as obras de Deus, Ele esta 
trabalhando por meios que eu não posso 
ver. E mais frequentemente eu fico em 
frente de vocês me sentindo um pouco 
temeroso, sobre falar algo que Deus não 
disse. Eu me sinto um pouco irritado, Deus 
parece estar trabalhando tão devagar.  Mas 
isto é a verdade: Eu estou convencido de 
que você e eu deveríamos estar tendo mais 
experiências que revelem a 
glória de Deus neste planeta! 
Então esteja certo de não se 
esquecer de trazer se 'cinto-de-
segurança' para a igreja a cada 
semana! Nós pegaremos um trem ou avião 
veloz a cada Domingo! 
 Eu confesso, eu tenho uma 'má 
sensação' a cada semana. Por que? Porque 
tão rapidamente o tempo chega e quando 
eu tenho que dizer adeus para você, 
parece não ter nada mais para se falar, 
você precisa ir para sua casa. Bem, outro 
domingo virá para nos encontrarmos. 
Maravilhoso! E que o Senhor abençoe a 
todos nesta semana! 
                   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….......……………………………………………………………10/18

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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Vamos almoçar dentro ou fora da 
igreja na próxima semana(25)? 
Quando este boletim estiver sendo 
impresso, não estará decidido ainda 
onde comeremos, mas, será anunciado 
hoje. Seu pastor ficou tão 
grato com as pessoas que 
ficaram para almoçar mês 
passado então talvez nós 
p o d e m o s f a z e r i s s o 
novamente na próxima semana? E se 
não estiver muito frio lá fora, vamos ter 
um churrasco ou um pic-nic!  

Duas semanas atrás...esse foi o 
grupo de oração de Domingo à noite! 
(Yukio não está na foto, mas ele estava 
lá!) Por favor considere participar da 

reunião de oração hoje à noite. É fácil 
das notícias mudarem mas, muitos 
problemas continuam tal como infecções 
pelo vírus, famílias divididas, filhos 
rebeldes. Nós devemos estar pedindo ao 
Senhor para parar algumas coisas! 
Vamos orar!  

Esta informação está sendo 
publicada novamente para todos os 
visitantes!  Os rádios FM podem ser 

usados para ouvir a tradução 
da mensagem em Português 
ou Inglês. Contudo, para 
escutar ainda melhor, você 

deve ouvir pelo seu celular. Conecte-se 
ao wi-fi da HSK, hsk/1.....Senha: 
song1234. Baixe o App: 'Blizz by Team 

Viewer'. (Você deve usar 
seus fones de ouvido). O 
ID do culto será exibido antes do pastor 
começar a pregação! 

Um breve relatório...Do último 
relatório financeiro da HSK será 

impresso no próximo boletim 
semanal. Por enquanto, 
obrigado por ofertar em sua 
i g re ja . Lembre - se que 
alimentos e outros itens 

ainda são necessários para a Cesta 
Básica. Uma lista de itens pode ser 
encontrada no estande SKI. 

V o c ê p o d e q u e r e r d o a r 
dinheiro...para um Cristão que você 
conhece  que precisa de ajuda para 
pagar algumas contas. Mas, você pode 
não querer que essa pessoa saiba sobre 
seu presente . So lução: 
coloque seu dinheiro em um 
envelope, escreva o nome da 
pe s soa no enve l ope e 
coloque na caixa de oferta da 
igreja.  A nossa tesoureira ou o pastor 
se certificarão de que seu presente será 
entregue o mais rápido possível! 

Está parecendo que os problemas 
com o PA não cessarão...por favor 

tente assistir ou ouvir em seu 
computador e celular mais 
uma vez! Na semana passada  
m a i s s o l u ç õ e s f o r a m 
encontradas para problemas 

que tem acontecido por muito tempo. 
Mudanças de cabos para equipamentos 
wireless não é fácil. Mas, o sucesso está 
próximo!

Anúncios da igreja/Informações.........……….……..……..…......…………….10/18
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Vamos ora r por ma is jovens 
frequentando a HSK! E nós devemos 
estar orando por nossos filhos que não 
estão vindo à HSK. Vamos orar? 

Vamos orar por nossos amigos 
missionários, Connie e Rick Justus?  
eles precisam de boa saúde nesses 
dias. Rick está enfrentando problemas 
de coração por muitos anos e precisa 
de um milagre. 

Ore pelas pessoas e famílias que  
recebem a nossa cesta básica! Que eles  
possam desejar conhecer Jesus.  

Ronaldo está pedindo orações por 
Naia, uma parente de Andrea. Ela 
sofreu um aneurisma recentemente. 
Vamos orar por ela. 

Continue a fazer o que o Senhor 
disse, e ore pela "paz de Jerusalem". 

O C O V I D - 1 9 a i n d a e s t á s e 
espalhando por muitos países. Ore para 
que uma vacina estar disponível em 
breve. Devemos pedir ao Senhor para 
curar os enfermos! 

Vamos orar pela salvação de todos 
de nossas famílias. Esposas/mães em 
nossa igreja querem uma família Cristã. 
Vamos orar novamente por isso? 

Ore pelo novo imperador e família 
conhecerem Jesus. 

Lembre-se de orar pelas crianças na 
HSK. Que o Senhor possa manter eles 
salvos. 

Você provavelmente conhece uma 
família que veio à HSK mas tem parado 
de vir. Vamos pedir ao Senhor para 
traze-los de volta? Vamos crer em 
restauração! 

Ore novamente pelos pastores de 
nossa cidade. Talvez há alguns que tem 
se tornado realmente desencorajado  
por estarem sem cultos! 
……………………………………………….. 
Nota: Se você não quer seu pedido de 
oração no boletim da igreja, marque 
isto claramente em seu papel de pedido 
de oração!  

Pedidos de oração………………........…………………………………………….....…..10/18
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Thoughts to ponder… from the book, “Hungry For More Of Jesus” 
By: David Wilkerson

  Jesus said that His flesh should be our 
meat, our staple diet:  “Unless you eat the 
flesh of the Son of Man and drink His 
blood, you have no life in you” (John 6:53)
   The Jews could not comprehend such a 
thought, and many of His disciples went 
back and walked away from Him.  They 
said “This is a hard saying; who can 
understand it? The reason we observe the 
Lord’s Supper is to remind us that He 
became our source of life through death.  
The more we come to eat and drink of 
Christ, the more of His life we will see 
demonstrated in us.  We have an open 
invitation from heaven to come to His 
table, to eat and become strong.

    Today I have seen believers who are 
consumed with love for the Lord, stripped 
of all pride and worldly ambition, burning 
with zeal and holiness. Their numbers are 
few but growing.  They have no food other 
than Christ, because they have come 
diligently and often to the table of the Lord.  
They love according to the truth, and they 
are fearless.  They denounce sin without 
apo logy, tear ing down ido ls and 
strongholds.  And they do this all to bring 
freedom to their brothers and sisters—to 
produce in them a hunger for the reality of 
Christ Jesus and to teach them how to 
feed on Him.


