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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2020-10-4 
(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 

10/4
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)

10/5
(Seg.)

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

10/7
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

10/8
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

10/11
(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: 
 Uma das experiências dos primeiros 
Cristãos foi tão triste. Que experiência? 
Alguns Cristãos se tornaram seus grandes 
amigos rejeitaram a fé deles em Deus. 
Paulo escreveu isso sobre um amigo 
chamado Demas, ' tendo amado o presente 
século, me abandonou...'(2Timóteo 4:10). 
E as co i sas p io ra ram! ' todos me 
abandonaram...'(4:16). Nós não podemos 
ter certeza de quão terrível foi para Paulo 
quando ele descobriu que Demas parou de 
viver para agradar ao Senhor, mas, eu 
penso que Paulo sofreu. Ao longo dos 
anos, eu tenho tido experiências parecidas. 
Eu disse uma vez para Ruth, 'Se você me 
bater na face isso pode machucar menos 
do que ter um membro da igreja parando 
de falar comigo e recusando-se a vir para a 
i g re ja . Essa do r não pode pa ra r 
rapidamente, isso pode durar por longo 
tempo, as vezes mais do que 2 anos. Sim, 
isso pode acontecer comigo. Mas você sabe 
o que eu li recentemente em minha Bíblia  
que me revigorou novamente? 'Seja a 
vossa vida sem avareza, Contentai-vos com 
as coisas que tendes; porque ele tem dito, 
"De maneira alguma te deixarei, nunca 
jamais te abandonarei."(Hebreus 13:5).  
Que amigo, o Deus Altíssimo! 
 A cerca de 2 semanas atrás, um de 
meus filhos me perguntou novamente 
sobre meus planos para aposentadoria. 
Quando eu falo com Ruth sobre tais planos, 
ela geralmente pode finalizar essa conversa 
com essas palavras; 'Que a vontade do 
Senhor seja feita!' Eu tenho várias ideias 
sobre meu futuro incluindo ajudar outros 
pastores que precisem de um carpinteiro! 
Mas com certeza, se nós retornarmos para 
os EUA nós devemos frequentar uma igreja 
que é pastoreada por um homem 

apaixonado, um pastor com uma grande 
visão para uma grande igreja cheia de 
pessoas que queiram cantar, um pastor que 
ame as pessoas independente da 
nacionalidade delas. Eu quero continuar 
aceso. Eu quero crescer em conhecimento 
de Deus. Meu amor pela igreja de Deus 
deve crescer! Então, o que eu deveria fazer 
para me preparar para essas experiências? 
Aqui está uma ideia: Agora mesmo, eu 
penso que eu devo manter todos nós 
famintos por Deus! Jesus disse, 'Bem-
aventurados vós que agora tendes fome, 
porque sereis fartos'(Lucas 6:21). 
 Eu penso que é muito fácil se tornar 
distraído. Eu notei recentemente que eu 
posso ser distraído enquanto eu dirijo, 
então, eu devo me concentrar mais. Mas 
um certo tipo de distração deve ser sempre 
evitada. O que é? Distrações por algo que 
nos atrapalha de ouvirmos o que Deus está 
falando! Uma vez enquanto visitava alguns 
a m i g o s , L u c a s r e c o r d o u e s s e 
acontecimento: 'Marta se agitava de um 
lado para outro, ocupada com muitos 
serviços...'(Lucas 10:40).  
Marta estava muito ocupada 
preparando uma refeição 
para Jesus. 'Mas Pastor, 
preparar uma refeição requer 
concentração! Uma esposa poderia 
cometer um erro e um alimento não 
saudável poderia ser colocado à mesa!'  
Sim, isso poderia acontecer. Mas Marta, 
estava muito ocupada para ouvir o que 
Jesus es tava d i zendo! E la es tava 
'preocupada e incomodada com muitas 
coisas'(vs.41). Minha conclusão: Não 
permita que nada o distraia para ouvir a 
voz de Deus! 
 Deus abençoe você!  
    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….....………………………..........………………………………………10/4

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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A próxima reunião de diáconos…
será no próximo Domingo, 
11. Todos os diáconos 
devem participar desta 
importante reunião com 
i n í c i o à s 1 3 : 3 0 h . O s 

diáconos podem almoçar juntos antes 
da reunião! 

Amanhã, 5 de Outubro…é o segundo 
dia de jejum e oração. Se você não 
jejuou hoje, considere faze-lo amanhã. 
Você sabe de muitas coisas que todos 
nós devemos estar pedindo 
ao Senhor para fazer. 
Amanhã à noite será a 
reunião de oração às 
18:55h. 'Por ventura não é 
este o jejum que escolhi: 
que solte as ligaduras da impiedade, 
desfaças as ataduras da servidão, deixes 
livre os oprimidos e despedaces todo 
julgo?(Isaias 58:6). 

Nas 3 ou 4 semanas passadas...pelo 
menos 5 microfones da igreja tem 
falhado. Equipamentos novos e usados  
estão sendo comprados para 
repôr o que não está sendo mais 
usado. E isso significa que 
estranhos ruídos poderão ser 
ouvidos repentinamente. Alguém 
está trabalhando duro para nos livrar 
desses sons então seja paciente. Um dia 
t o d a s a s c o i s a s f u n c i o n a r ã o 
normalmente, espero! 

Isso não foi mencionado em Abril... 
por causa das repentinas mudanças que 
o pastor precisou fazer em nossa igreja 
relativas ao Covid-19, mas, os diáconos 
da HSK são: Lyn, Ruth, 
Suzuki Tomoko, Angelo, 
Yukiko e Suzuki Yuko. Eles 
servirão vocês pelo menos 
até Março de 2021.  Yukio 
continuará como o único obreiro da 
HSK. Seu pastor é extremamente grato 
por estes membros da igreja que amam 
muitos vocês. Eles sempre encorajam-
no! 

Apenas uma nota:  Comunhão ou a 
Ceia do Senhor será servida dia 18 
de Outubro...Esse evento não faz 
desse Domingo mais especial do que 
outros Domingos, mas ele acha que é 
bom estar ansioso 
para relembrar o que 
Jesus fez a muito 
t empo a t r á s pa ra 
pagar pelo perdão por nossos pecados! 
'Porque fostes comprados por preço; 
agora pois, glorificai a Deus em seu 
corpo.'(1Co 6:20)  
.......................................................... 
'Pois tudo que Deus criou é bom, e, 
recebido com ação de graças, nada 
é recusável.'(1 Timóteo 4:4).

Anúncios da igreja/Informações..........………….……..……….......……………..10/4

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

Estamos felizes por você completar mais um ano de 
vida e que o próximo seja melhor! 
Que o Senhor lhe abençoe mais!
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Continue a orar por nossa irmã, Lyn. 
Ela continua seu tratamento de 
quimioterapia! 

Vamos orar novamente pelas mães 
solteiras da HSK! Elas precisam que o 
Senhor ajude-as em suas necessidades. 

Vamos orar pelos EUA? Que o Senhor 
faça algo nas eleições de Novembro! 
Recentemente milhares de Cristãos se 
reuniram em Washington para orar por 
aquela nação. Esses são tempos sérios 
para todas as nações! 

Ore pelo Japão e pelo primeiro 
ministro, Suga-san. Que ele possa 
conhecer Jesus em breve. Nós 
precisamos de políticos Cristãos no 
Japão! 

Ore pela mãe do Pastor Ben, Wrae, 
para ter forças e boa saúde. Por muitas 
vezes ela não vem se sentindo. 

Nós estamos gratos por todas as 
professoras da escola dominical. Vamos 
orar por elas nesta semana? Elas 
realmente amam as crianças da HSK. 

Nós somos gratos pelo prédio da 
nossa igreja, mas ainda gostaríamos de 

um prédio com fácil acesso para todos. 
Por favor ore! 

Nós devemos continuar a orar por 
um fim para o Corona vírus. Mary Jane 
tem pedido para a HSK orar por seus 
parentes que estão doentes na 
Filipinas! 

Um pastor brasileiro que também é 
amigo do Yukio sofreu um grande 
derrame cerebral que é bem grave. Ore 
pela cura completa do Pastor Reginaldo 
Araújo. 

Amal está esperançoso que será 
possível para sua esposa e filha se 
mudarem para Hamamatsu neste ano. 
Peça ao Senhor para fazer isso 
acontecer em breve! 

Muitos membros da HSK e amigos 
tem filhos que ainda não são Cristãos. 
Nós devemos pedir ao Senhor para 
salva-los. Vamos orar?  
…………………………………....……………............................................. 

Nota: Se você não quer seu pedido de 
oração no boletim da igreja, marque 
isto claramente no seu papel de 
pedidos de oração. 

Pedidos de oração…………………………………………………………………..............10/4

c 

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

   You may be going through a flood of 
trials right now. You know what I’m 
talking about when I say the heavens 
are as brass. You know all about 
repeated failures. You’ve waited and 
waited for answers to prayer.  You’ve 
been served a cup of affliction.  
Nothing and nobody can touch that 
need in your heart! 
   When a man or woman is hungering 
for God, enemy forces will come 
against that person with great fury.  In 
fact, there is also a difficult time of 
sifting for God’s children. But that 
believer can stand up and say, “Though 
I am tried and tested, though all these 

forces are arrayed against me, “I know 
whom I have bel ieved and am 
persuaded that He is able to keep that 
what I have committed to Him until 
that Day” (2 Timothy 1:12) 
  That’s the time to take your stand!  
You don’t have to be able to laugh or 
rejoice, but you can know God is still 
with you because Scripture says, “The 
Lord is sitting upon the flood; yea, the 
Lord sitteth as King forever” (Ps 29:10) 
  Soon you will hear His voice.  Don’t 
get excited, don’t panic. Just keep your 
eyes on Him knowing you are the 
object of His incredible love!


