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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2020-12-27 
(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,   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.  Auxiliou a Israel 
seu servo, Recordando-se da sua misericórdia.
                  Lucas 1:46,49-51,54

…………………………HSK Eventos………………..….… 

Data Horários e Detalhes 

12/27
Hoje!

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

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

12/31
(Qui.) 10 PM...New Year's Celebration!

1/1
(Sex.)      New Year's Day!

  ? 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

1/3
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
       No Prayer Meeting Tonight!
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Caros membros e amigos da HSK: 
 Ho j e nó s c omemoramos o 
nascimento de Cristo. Sim, o dia de 
Natal passou mas eu acho que nós 
podemos cantar e nos alegrar pois 
temos um Salvador! Eu tenho ansiado 
por este dia pois eu acho que eu irei 
ouvir músicas cantadas por Cristãos que 
amam Jesus! E embora os cantores 
desejassem praticar mais, eu acho que 
todos nós seremos encorajados pelas 
músicas. Sim, também neste ano eu 
desejei que pudéssemos ter comido 
deliciosas comidas feitas pelos ótimos 
cozinheiros da nossa igreja mas, nós 
faremos isto no próximo ano, eu espero! 
E eu posso dizer novamente, 'Feliz 
Natal' de Ruth e eu! 
 Uma das partes da Bíblia difíceis 
de ler para mim é Êxodos 25-31. Esses 
capítulos recordam o tamanho, formato, 
cor e materiais usados para construir o 
tabernáculo dos Israelitas carregado 
com eles pela maioria da jornada deles 
através do deserto do Sinai. Eu reluto 
para encontrar qual parte dessa 
passagem do segundo livro de Moisés 
se relaciona comigo. Mas quase na 
metade dessas dimensões da tenda, 
você encontrará essas palavras de Deus 
para os Judeus; 'Habitarei no meio dos 
Israelitas e serei o seu Deus; e eles 
saberão que eu sou o Senhor seu Deus, 
que os tirou do Egito para habitar no 
meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus.'  
(Êxodos 29:45-46). Por 3 vezes o Deus 
Todo-Poderoso declarou para os Judeus 
que Ele era 'o Deus deles'. E esses 
pensamentos vieram até mim: Ele 

t ambém é o nosso Deus ! Que  
promessas que Ele tem feito para nós! 
Que medo nós não precisamos ter! Que 
dúvidas são desnecessárias! Que 
incerteza nós podemos enfrentar! Esse 
ano novo será o melhor! O Deus Todo-
Poderoso é o nosso Deus!    
 No Domingo passado, enquanto 
eu lia a lista de instruções emitidas pela 
prefeitura de Hamamatsu relativas a 
como viver durante esses dias de 
aumento das contaminações, eu 
também estava pensando sobre  como 
viver como o nosso Pai quer que 
vivamos. Ele tem dito para nos 
alegrarmos sempre, orar sem cessar, e 
em tudo dar graças. Sim, eu acho que 
podemos nos manter fazendo isto. 
Contudo, eu penso que há mais coisas a 
se fazer que são muito importantes. Do 
que eu estou falando? Resposta: 
Coloque as mãos sobre os 
enfermos! Cante! Encoraje 
uns aos outros! Minha 
conclusão: se você quiser 
ficar 2 metros de distância 
de mim, está tudo bem. 
Mas, saiba disto, eu viverei enquanto 
espero impor minhas mãos sobre os 
enfermos, cantar apaixonadamente, e 
ser seu amigo/pastor! '...pastorearem a 
igreja de Deus, que ele comprou com 
seu próprio sangue.'(Atos 20:28).  
 Deus te abençoe e guarde nesta 
semana! Nós estamos caminhando para 
mais bençãos! 
                
  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.

From Your Pastor………………………………………………………………12/27

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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Sua cópia do...relatório financeiro da 
igreja (Novembro-Dezembro) pode ser 
encontrado no estande SKI aos fundos 
do salão principal. O 
d íz imo da igre ja de 
¥56,000 foi dividido da 
seguinte forma: Mami-
san & Ryo-san(Min. Ishinomaki)
(¥16,000), Tikkun(Min. Israel)(¥15,000), 
Wycliffe(Tradução da Bíblia)(¥15,000) e 
Ai no Kesshin(Min. Cristão de adoção)
(¥10,000). Muito obrigado por ofertar 
para sua igreja e para outras pessoas! 

Se você deseja se conectar ao wi-fi 
da HSK...configurações: Wi-Fi: 
h s k / 1 . . . P W: s o n g 1 2 3 4 . 
Informações para ouvir a 
mensagem de hoje em seu idioma serão 
exibidas no telão da igreja. 

Nossa pregadora do primeiro 
Domingo de Janeiro...será Ruth! Ela 

ainda precisa se recuperar das 
tosses então continue orando 
por cura completa. Ela crê que 
Deus tem uma mensagem que 
será boa para começar o ano 

novo. 

Celebração da véspera de Ano 
Novo! 31 de Dezembro! Sim, todos 
estão convidados para esse momento 
de oração, louvor e 
alguns testemunhos 
na última noite deste 
ano, Quinta-feira. Com 
início às 22:00h, encerramento à meia-
noite com um grande grito de vitória. 
Vamos nos unir em oração pelas 
bençãos de Deus em nossas vidas 
durante o novo ano! 

Se a qualquer momento você se 
esquecer de trazer máscara...uma 
máscara gratuita pode ser encontrada 
nos fundos do salão principal. Por favor 
guarde a máscara que você usar. É sua 
para sempre! Também, por favor use 
o desinfetante de mão frequentemente.   

A R e u n i ã o d e o r a ç ã o d a s 
mães...será realizada no próximo 
Domingo às 12:30h. Todas as 
mães, independente de qual 
id ioma e las fa lam, estão 
convidadas para esse tempo de 
oração.  Fale com Vanessa ou 
Yukiko sobre esta reunião!

Anúncios da igreja/Informações..........………….……..………..………………..12/27

Relatório Financeiro Mensal HSK (Nov.-Dec. 2020) Our church treasurer, 
Suzuki Tomoko-san, has 
prepared the monthly 
church financial report for 
everyone’s examination; 
November 16th - De-
cember 15th. Copies of 
the financial report can 
be found in the SKI 
stand. The church tithe 
to others was ¥56,000.  
Many thanks to all who 
have given to HSK.  May 
God bless you more!  
And…your pastor is so 
thankful for our con-
sistent giving to others!    
Hallelujah!

Fund Previous 
Balance

Income Expenses Current 
Balance

General Fund ¥592,837 ¥557,171 ¥521,850 ¥628,158

Building Fund ¥667,388 ¥7,000 ¥0 ¥674,388

Helps Fund ¥60,968 ¥0 ¥0 ¥60,968

Missionary Fund ¥147,697 ¥10,000 ¥0 ¥157,697

Bible School ¥171,527 ¥0 ¥0 ¥171,527

Christmas Fund ¥5,452 ¥0 ¥0 ¥5,452

Evangelism Fund ¥11,169 ¥0 ¥0 ¥11,169

Cemetery Fund ¥130,126 ¥0 ¥0 ¥130,126
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Va m o s c o n t i n u a r o r a n d o e 
encorajando uns aos outros nesses 
dias. Ligue ou escreva para alguém 
nesta semana para abençoa-lo. 

Ogi Marie precisa de um emprego. 
Ela está com com o irmão dela em 
Yokohama e espera trabalhar por lá ou  
em Tokyo. Ore pela família Ogi! 

Vamos orar pelo nosso grupo de 
louvor nesta semana? Todos eles 
desejam ser guiados pelo Espírito Santo 
enquanto cantam. 

Jane está pedindo orações pela irmã, 
Joy, para encontrar um novo emprego e 
ter boa saúde. 

Masae-san está pedindo orações por 
sua filha, Hikari, para encontrar um 
bom trabalho que agradará Deus. 

Novamente, vamos continuar orando 
para um breve fim do vírus. Deus é 
capaz. 

Vamos continuar orando pela "paz 
em Jerusalém" nesta semana. 

Ore pelo Japão! Muitas pessoas 
ainda estão sem Jesus em seus 
corações e lares.  

Alguns visitantes da HSK estão 
precisando de emprego. Ore por eles 
nesta semana. 

Amal chegou na India em segurança. 
Ore pela saúde dele enquanto estiver lá  
e por um retorno seguro dele e sua 
família. 

Ore novamente pelos EUA. Muitas 
coisas estão acontecendo e nós 
desejamos que a vontade de Deus seja 
feita lá. 

O Senhor está abençoando muitas 
pessoas através do projeto “Food Bank” 
da HSK. Vamos continuar ofertando e 
orando. 

Nosso novo amigo, Richard, está 
crendo que o Senhor dará um emprego 
para ele. Ore por ele nesta semana. 

Nadine também está precisando de 
um novo emprego para o próximo ano. 
Deus é capaz de providenciar um 
emprego para ela. Quem crê nisto? 
………………………………………………………. 
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……………………..………………………......…………………..…..12/27

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

   ...“Though you have not seen Him, 
you love Him, and though you do not 
see Him now, but believe in Him, you 
greatly rejoice with joy unspeakable 
and full of glory” (I Peter 1.8).  That is 
a profound statement about the 
character of genuine faith.  I am 
convinced beyond equivocation that 
the two key factors that guarantee our 
perseverance from the human side are 
love for and trust in the Savior.  Peter 
knew this better than many others. 
   After he denied Christ, Peter had to 
face Jesus and have h i s l ove 
questioned.  Jesus asked him three 

times, “Do you love me?” And Peter 
was deeply grieved.  Of course he did 
love Jesus, and that is why he returned 
to Him and was restored...I see here in 
First Peter a beautiful humility.  Peter 
commends these suffering believers 
and says to them, “You’ve never seen 
Him and you love Him and you don’t 
see Him now but you believe in Him”. 
He might have been remembering that 
when he denied Christ he was standing 
close enough for their eyes to meet.... 
   Peter is saying categorically that the 
essence of what it means to be a 
Christian is to love Jesus Christ.


