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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2020-12-13 
(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. 

Disse então Maria: A minha alma engrandece ao 
Senhor,  e o meu espírito se alegra em Deus meu 
Salvador; porque atentou na baixeza de sua 
serva; Pois eis que desde agora todas as 
gerações me chamarão bem-aventurada, porque 
me fez grandes coisas o Poderoso; E santo é 
seu nome.  E a sua misericórdia é de geração em 
geração Sobre os que o temem.Com o seu braço 
agiu valorosamente; Dissipou os soberbos no 
pensamento de seus corações.  Encheu de bens 
os famintos, E despediu vazios os ricos. auxiliou 
a Israel seu servo, Recordando-se da sua 
misericórdia;                 Lucas 1:46-51, 53-54

…………………………HSK Eventos………………..….… 

Data Horários e Detalhes 

12/13
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!

12/16
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

12/17
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

12/20
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
18:55…Reunião de Oração
           ('Ao vivo' pela Internet)
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Caros membros e amigos da HSK: 
 Eu quero começar esta nota 
agradecendo a todos que tem recusado 
estar com medo de participar dos cultos 
de Domingo. Eu sei que algumas 
pessoas estão sendo avisadas para 
ficarem em casa por causa de um 
familiar ou amigo, mas o medo pode 
fazer todos ficarem em casa! E isto 
inclui a mim! Eu posso ouvir claramente 
a voz do medo também! E adicionado a 
isso está a voz da culpa! Do que eu 
estou falando? 'É sua culpa se outras 
pessoas ficaram doentes!' 'Você é 
responsáve l se ou t ras pessoas 
adoecerem.' Bem, eu tenho chegado a 
esta conclusão: 'O Senhor é a minha luz 
e a minha salvação.; de quem terei 
medo? O Senhor é a fortaleza da minha 
vida; a quem temerei?'(Salmos 27:1). 
 Ruth e eu temos finalmente nos 
tornado um casal de aquecedores 
elétricos pois a nossa 'casa' tem se 
tornado um pouco fria. Eu sei que 
alguém pode pensar que um quarto 
aquecido não é necessário ainda, mas, 
eu não me sinto confortável vestindo 2 
blusas, uma jaqueta e chapéu dentro de 
casa! Mas para ter certeza, por favor 
mantenha-se aquecido pois esta 
também é a temporada das tosses, 
gripes e influenza!     
       Se você tem se perguntado sobre 
meus pensamentos relativos a recente 
eleição que parece que o Presidente 
Trump perdeu, primeiro, eu estou 
orando diariamente por ele. E eu não sei 
o que Deus fará. Mas eu penso que 
forças do mal aumentariam seus 

ataques contra a igreja de Deus nos 
EUA. Sim, igrejas tem fechado por 
c a u s a d o v í r u s m a s e u a c h e i 
recentemente essas palavras no Salmos 
7 4 ; u m r e l a t o d o q u e e s t a va 
acontecendo por causa dos ataques dos 
inimigos de Israel: 'Deitam fogo ao teu 
santuário; profanam, arrasando-a até ao 
chão, a morada do teu nome. Disseram 
no seu coração: acabemos com eles de 
vez. Queimaram todos os lugares santos 
de Deus na terra.'(vs. 7-8). Quando eu li 
aquelas palavras na semana passada, 
pareciam que elas pularam das páginas 
da minha Bíblia! Eu sinto, não, eu sei 
que eu devo orar mais pelo meu país.    
 Na semana passada eu recebi um 
e-mail de uma pessoa desconhecida 
dizendo-me que $3,800,000 foram 
depositados na minha conta bancária 
nos EUA. Quando eu compartilhei a 
novidade com Ruth, ela começou a rir. 
Mas eu não a escutei pois 
eu estava pensando o que 
eu f inalmente poder ia 
c o m p r a r c o m a q u e l e 
dinheiro, um terreno para a 
igreja, um novo e enorme prédio para a 
igreja, etc. Finalmente eu ouvi ela dizer, 
'Somente pessoas tolas acreditariam 
que de repente se tornariam ricas!' 
Aquelas palavras fizeram todos os 
pensamen tos em m inha men te 
sumirem. Se foram! Por a lguns 
segundos eu me senti triste.  Mas você 
sabe o que eu 'recuperei' daqueles 
pensamentos? Sim, vocês são mais 
importantes para mim e para Deus!   
          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….......……………………………………………………………12/13

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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Eventos de Dezembro! 
27...10:00h...Culto de Natal HSK  que 
incluirá almoço estilo Potluck Lunch!  
Será muito especial! Mais 
informações sobre este 
evento serão anunciadas 
hoje! 
31...22:00h...Véspera de 
Ano Novo, louvor, adoração e oração! 
Mais informações sobre esse evento 
serão anunciadas ainda neste mês.  

Informações para conectar-se ao 
wi-fi da HSK:  hsk/1  Senha: song1234 

Por favor, frequentemente use 
o...desinfetante de mãos depois de 
entrar na igreja. Neste mês, nós 
prec isamos ser um pouco mais 
cuidadosos em manter nossas mãos 
limpas.  

Boas notícias para aqueles...que tem 
tentado ouvir a mensagem em Japonês 

pelo rádio FM: Um novo e 
poderoso transmissor foi 
instalado na igreja. O canal 
é o mesmo (86) e com o 
aumento da potênc ia , 

deverá ser fácil de encontrar. Se 
futuramente o canal mudar, você será 
informado!   

Como o nosso pastor anunciou na 
semana passada...o jantar da cesta 
básica foi cancelado! De 
qualquer forma, outra data 
para este evento será 
anunciada em Janeiro. Seu 
pastor está esperando para 
f a z e r e s t e e v e n t o e 
agradece a todos que tem este mesmo 
desejo. Vamos fazer isto! 

Até o final deste mês...seu presente 
para a cesta básica de Natal 
HSK pode ser colocada em uma 
das duas caixas de ofertas. 
C o m o o n o s s o p a s t o r 
mencionou na semana passada, 
neste ano o presente de Natal 
da igreja irá para o Food Bank. Por favor 
oferte com alegria! 

Você tem pensado sobre...ler a sua 
Bíblia do começo ao fim? É 
possível. Seu plano de leitura 
da Bíblia pode ser encontrado 
na entrada da igreja. Se você 
desejar compartilhar um desses 
planos com outros Cristãos, 

então o faça. 

No dia 31 de Dezembro...o nosso 
pastor gostaria de ter outro evento de 
véspera de Ano Novo que inclui cantar, 
testemunhos, oração e claro algo bom 
para comer. No ano passado, esse 
evento começou às 21:00h mas parece 
que fazendo esta reunião um pouco 
mais curta é algo possível de se tentar 
pelo menos uma vez. Então, a partir das 
22:00h até a meia-noite, todos estão 
convidados para vir a igreja. Leia 
cuidadosamente cada boletim semanal 
que possa conter mudanças necessárias 
para este evento.

Anúncios da igreja/Informações........………….……..………..…...…………….12/13
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Continue orando para que Lyn tenha  
os movimentos completos dos braços. 
Ela está tão grata pelas suas orações. 

Vamos orar para este vírus acabar 
em breve. Deus é capaz! 

Yoko está crendo que Deus proverá 
novos membros para o nosso grupo de 
louvor. Vamos orar por isto nesta 
semana. 

Nesta época do ano muitos ficam 
doentes com gripes e influenza! Vamos 
orar uns pelos outros por saúde. 

Muitos países estão sofrendo devido 
ao COVID-19! Vamos orar pelas nações 
nesta semana. 

Vamos orar pelos líderes de nossos 
países para serem obedientes aos 
mandamentos do Senhor? 

Ore pelo nosso irmão, Amal, pois ele 
retornará para à India no dia 19. Ele 
espera retornar ao Japão com sua 
família em Janeiro. 

Vamos nos manter crendo que 
aqueles que amamos conheçam Jesus 
em breve. 

O Senhor tem usado e abençoado o 
nosso, “Food Bank”. Continue orando e 
ajudando. 

Nós agradecemos ao Senhor por 
cada visitante em nossa igreja. Que 
possamos continuar a amar e receber 
todos que entram por nossas portas. 

Nadine está pedindo orações por sua 
irmã e por Eric. Ele precisa do visto 
Americano para poderem casar-se. 

Continue orando pela, “paz em  
Jerusalem”. Que eles possam aceitar 
Jesus como o Messias deles!   

 A mãe do nosso Pastor, Wrae, 
precisa de saúde hoje. Por favor ore. 
……………………......…………………………… 
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……………………..…………………........……………………..…..12/13

Thoughts to ponder… from the book, ”Faith Works” 
By: John MacArthur

   The wishing is present in me, but the 
doing of the good is not.  Every true 
Christian can echo Paul’s lament. We 
concur that God’s law is good.  We 
desire to obey it.  Yet we cannot rid 
ourselves of sin.  Romans 7 shows that 
a true Christian led by the Holy Spirit 
will see that sin is in our very 
members.... 
   Paul says, “Nothing good dwells in 
me, that is, in my flesh” (Romans 
7:18-19).  “The wishing is present in 
me, but I practice the very evil that I 
do not wish.”  He is not saying that he 
is incapable of doing anything right.  
He is saying that his desire to obey is 
always greater than his own ability to 

obey.  This is the pattern of spiritual 
growth.  As our hatred for sin increases 
and our capacity for victory over sin is 
enlarged, our frustration with the 
remnants of sin in the flesh is also 
intensified.  In other words, our 
sensitivity to indwelling sin is inversely 
proportional to our experience  of 
victory.  The more we defeat sin in our 
lives, the more aware of its presence 
we become. 
   Paul was not saying he had a bent 
towards sinning.  His inclination was 
towards righteousness.  He was simply 
frustrated by the pull of his sinful  
flesh.  Paul hungered to obey God, 
loved the law of God and wanted to do 
good.


