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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2020-12-20 
(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. 

E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o 
em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque 
não havia lugar para eles na estalagem.  Ora, 
havia naquela mesma comarca pastores que 
estavam no campo, e guardavam, durante as 
vigílias da noite, o seu rebanho.  E eis que o anjo 
do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor 
os cercou de resplendor, e tiveram grande temor.  
E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui 
vos trago novas de grande alegria, que será para 
todo o povo:  Pois, na cidade de Davi, vos 
nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor.      
                            Lucas 2:7-11

…………………………HSK Eventos………………..….… 

Data Horários e Detalhes 

12/20
Hoje!

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)

12/23
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

12/24
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

12/27
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
              Christmas Celebration!
            No Prayer Meeting Tonight!
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Caros membros e amigos da HSK: 
 Alguém tem notado quanto mais  
frio tem ficado? Tão frio! E o vento me 
faz sentir realmente gelado. Bem, isso é 
o inverno. De qualquer forma, tão frio 
como está, eu acho que temos uma 
igreja aquecida mas, enquanto as 
janelas estiverem abertas, por favor 
esteja certo de vestir uma blusa quente. 
      Talvez você tenha notado isto, mas 
um dos Cristãos do Velho Testamento é 
raramente mencionado no Novo 
Testamento, José. Mesmo sendo talvez 
o único Judeu a se tornar o segundo  
abaixo apenas de um dos reis do Egito, 
a Bíblia diz isto a respeito de José: 'Mas 
o Senhor estava com José, e ele tornou-
se próspero.'(Genesis 39:2), '...e fazia 
prosperar em sua mão tudo o quanto 
ele empreendia.'(vs. 3), '...o Senhor era 
com ele, fazendo prosperar tudo o que 
ele empreendia.'(Vs. 23). Que história 
de sucesso sobre um Cristão! Você 
pensaria que essa história seria 
frequentemente compartilhada nas 
primeiras igrejas. Mas parece que 
apenas um homem lembrou de José, 
Estevão. Porque as experiências de José 
não foram mais importantes para os 
primeiros Cristãos? Aqui está a minha 
melhor resposta para essa questão: O 
destino dele foi mais do que importante. 
Assim como nossos destinos são mais 
do que importantes. E qual é o seu 
destino? A glória de Deus revelada em 
nós! (veja Ro 8:18). Nosso futuro está 
definitivamente indo para melhor!           

        Não, eu não tenho pensado muito 
sobre o que nós devemos esperar no 
próximo ano. Eu espero que Ruth e eu 
possamos visitar minha mãe e muitos 
dos nossos filhos. Eu espero que mais 
de nossos amigos e parentes se tornem 
Cristãos fortes. Eu quero ver o poder de 
Deus revelado em situações impossíveis. 
Mas eu quero acrescentar isto a lista de 
futuras experiências: eu quero ser cheio 
de mais da alegria, paz e amor de Deus. 
E sobre você? Vamos buscar essas 
coisas e ver o que o nosso Pai Celestial 
fará!  
 Como você deve ter lido nos 
noticiários, vacinas contra o COVID-19 
estão sendo distribuídas pelos EUA. Eu 
pergunto quando a vacina será dada 
para você e para mim. Como eu disse 
no Domingo passado, eu tomarei a 
vacina. Mas isso removerá o medo de 
ficar doente? Eu não acho. Desde que 
eu cheguei no Japão à mais de 40 anos 
atrás, eu me surpreendo quando eu 
ouço sobre coisas de que as pessoas 
tem medo, com medo de 
ter febre, com medo de 
muita chuva, com medo de 
encontrar um vizinho, com 
medo de sons estranhos. 
Minha conclusão: Nós devemos estar 
sem medo agora e sempre! 
 'Amado, desejo que sejas bem-
sucedido em todas as coisas e que 
tenhas saúde, assim como a tua alma 
vai bem.'(3João 2). Qua o Senhor te 
abençoe ainda mais! 
           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….......……………………………………………………....................………12/20

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 que 
incluirá o almoço! Será muito especial.  
Maiores informações sobre 
e s t e e v e n t o s e r ã o 
anunciados hoje! 
31...22:00h...Véspera de 
Ano Novo, louvor, adoração 
e oração! Mais informações sobre este 
evento serão anunciadas mais tarde.  

Informações sobre o wi-fi da HSK:  
hsk/1    Senha: song1234 

Instruções adicionais tem sido 
emit idas pe la prefe i tura de 
Hamamatsu...devido ao aumento das 
infecções pelo v írus na c idade. 
Instruções que incluem encontrar 
amigos ao ar livre, evitar conversar 

muito próximo a outra 
pessoa, ir sozinho ao 
s u p e r m e r c a d o , e 
trabalhar em casa. Como 
você pode imaginar, 

a lgumas dessas ins t ruções são 
impossíveis de seguir. Contudo, como o 
nosso pastor explicará hoje, (1)todos 
nós devemos usar máscaras dentro do 
prédio da igreja. (2)todos nós devemos 
u s a r o á l c o o l d e m ã o m a i s 
frequentemente. Se você se esquecer 
de faze r essas co i sas , a lguém 

educadamente irá te lembrar. Essas 
instruções podem nos ajudar a prevenir 
que outra pessoa fique doente e perca o 
emprego! Vamos fazer isto com alegria! 

Um anúncio importante para o 
almoço do próximo Domingo (27):  
Nós celebraremos o Natal com um 
almoço (obento) que você deveria fazer 
ou comprar para você mesmo! Sim, tão 
delicioso quanto um almoço potluck 
pode ser, algum visitante ou qualquer 
pessoa pode temer por comer comida 
caseira! Portanto, por favor traga 
alimento para você e sua família se você 
quiser comer na igreja. A HSK servirá 
todas as bebidas e outro tipo de 
sobremesa do Costco como um 
cheesecake! Uau! Nós teremos um 
ótimo tempo no próximo Domingo! 

O relatório mensal das finanças da 
igreja...será impresso no 
próximo boletim da igreja! O 
dízimo da igreja para outras 
pessoas foi realmente bom: 
¥56,000! Obr igado por 
ofertar para sua igreja!  

Anúncios da igreja/Informações........………….……..………..…...…………….12/13

Feliz Natal! 
25 de Dezembro....Dia de Natal! 
Seu pastor, obreiro, e todos os diáconos 

esperam e oram para que vocês sejam mais 
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Muitos ainda estão doentes com 
gripes, influenza e COVID-19! Continue 
orando. 

Louve ao Senhor pelo nosso projeto 
“Food Bank”. Vamos orar para que 
muitos conheçam Jesus através deste 
ministério. 

O Natal está muito próximo. Vamos 
orar para que outras igrejas alcancem 
pessoas durante esta época. 

Continue orando pelos líderes da 
nossa igreja nesta semana. 

Vamos continuar orando pelos 
líderes dos nossos países. Muitos 
precisam da ajuda vinda dos céus! 

Nós agradecemos à Deus por trazer 
visitantes à nossa igreja. Que cada um 
deles se sintam amados e bem 
recebidos aqui. 

Ore por todas as crianças da nossa 
igreja. Que eles possam ficar salvos e 
protegidos pelo Senhor. 

Continue orando pelo nosso grupo 
de louvor. Todos eles desejam ser 
guiados pelo Espírito Santo a cada 
semana. 

Vamos orar pelos nossos familiares 
que ainda não são salvos. Alguém que 
você conheça tem um parente que 
ainda não é Cristão!  

Você sabe sobre Cristãos que estão 
sendo perseguidos em muitas nações. 
Ore por eles nesta semana. 

Ore novamente pelas professoras da 
nossa escola dominical. Elas tem um 
coração que quer ver as crianças 
conhecendo Jesus. 

Vamos orar por todos pais em nossa 
igreja. Que todos eles possam ser 
salvos e guiar as famílias deles para 
conhecer melhor à Deus. 

Vamos orar pelo imperador do Japão 
e sua família para serem salvos? Deus 
os ama! 

O presidente dos EUA, Mr. Trump, 
precisa de um grande milagre. Quem 
irá orar? 
………………………………………………………. 
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……………………..……………………………………….........…..12/20

Thoughts to ponder… from the book, ”Forgotten God” 
By: Francis Chan

    Jesus refers to the Holy Spirit as the 
“Helper” or “Comforter.”  Let me ask 
you a question:  Why would we need a 
Comforter if our lives are already 
comfortable?  It is those who put their 
lives at risk and suffer for the Gospel 
(Phi l .1:29) who wi l l most often 
experience His being “with you always, 
even to the end of the age”.

   I recently had dinner in Seoul, Korea, 
with an amazing man.  He was one of 
twenty-three mission-aries who were 
held hostage by the Tal iban in 
Afghanistan.  This man told me the 
horrors of being locked up in a cell, 
knowing that martyrdom was a strong 
possibility.

       One night each of the twenty-


three missionaries surrendered their 
lives to God afresh and told Him they 
were willing to die for His glory.  One of 
them had a small Bible that the 
missionaries secretly ripped into 23 
pieces so each could glance at 
Scripture when no one was watch-ing.  
The Word of God and the Spirit of God 
got them through their forty days of 
imprisonment.

  Several of these missionaries 
experienced  a deep kind of intimacy 
with God in the prison cell that they 
haven’t been able to recapture in their 
comfort after being released.  This is 
the precious gift of intimacy the Holy 
Spirit offers us.


