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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2021-1-10 
(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. 

O SENHOR reina; tremam os povos. Ele 
está assentado entre os querubins; 
comova-se a terra.  O Senhor é grande em 
Sião, e mais alto do que todos os povos.  
Louvem o teu nome, grande e tremendo, 
pois é santo. Também o poder do Rei ama 
o juízo; tu firmas a eqüidade, fazes juízo e 
justiça em Jacó.  Exaltai ao Senhor nosso 
Deus, e prostrai-vos diante do escabelo de 
seus pés, pois é santo.      Salmos 99:1-5

…………………………HSK Eventos………………..….… 

Data Horários e Detalhes 

1/10
Hoje!

13:30...Deacons'/Overseer Meeting
18:55…Reunião de Oração
           ('Ao vivo' pela Internet)

1/13
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

1/14
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

1/16
(Sáb.) 19:30...Second Portuguese Meeting @ HSK!

1/17
(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: 
      Que tempo maravilhoso nós tivemos 
em nossa igreja no último Domingo (3)! 
Eu não pude dormir na noite de 
Domingo pois todos os pensamentos 
sobre o Domingo vinham em minha 
mente. E agora nós podemos antecipar 
um casamento para este ano, eu 
espero! De qualquer forma, a alegria 
espontânea me fizeram tão feliz. Sim, 
outras pessoas podem certamente me 
acusarem de permitir muitas risadas na 
igreja, mas, eu não pararei. Além disso, 
o que é realmente feito comportando-se 
seriamente? Quando a arca do Senhor 
veio para a cidade de Davi vocês 
pensariam que Davi queria uma 
cerimônia solene para carregar esse 
santo baú, mas Samuel escreveu isto: 
'Davi dançava com todas as suas forças 
diante do Senhor...'(2Samuel 6:14). Ele 
estava tão feliz em ter esse santo baú 
em sua cidade. Bem, eu estou feliz por 
termos Deus ao nosso lado! 
 Obrigado novamente por ouvir 
cuidadosamente a mensagem de Ruth 
na semana passada. Eu não estou certo 
de quanto mais pode ser falado sobre 
oração mas eu penso que nós 
f requentemente prec i samos ser 
lembrados de orar! E se você tem como 
meta ler mais a Bíblia neste ano, eu me 
alegrarei! Além disso, mais pessoas 
estão adoecendo, teremos outros 
problemas que irão requerir que nossa 
fé esteja firmemente anexada as 
palavras do Deus Altíssimo, pois se não 
estiver, eu penso que teremos muitas 

dúvidas sobre a autoridade do nosso 
Pai! 
    Pelas últimas semanas eu tenho 
escutado vários pastores Americanos 
que compartilham longas mensagens do 
Senhor, profecias. Outros líderes de 
igrejas tem recentemente recebido 
muitos sonhos de Deus. Mais desses 
sonhos revelam os planos de Deus para 
trazer multidões de pessoas para Sua 
igreja em muitas nações muito em 
breve. Eu quero que você saiba que eu 
estou ansioso sobre o que eu penso que 
nosso Pai fará em nossa cidade neste 
ano. Claro que muitos dias podem 
passar para nós sem vermos algo 
grande acontecer mas os primeiros 
Cristãos tiveram a mesma experiência e 
então Deus fez maravilhosas coisas 
acontecerem de repente. 'Mas como 
esta escrito, "Nem olhos viram, nem 
jamais penetrou em coração humano o 
que Deus tem preparado para aqueles 
que o amam.'"(1Co 2:9). 
 E u e s p e r o q u e 
continuemos orando pela 
revelação do poder de 
Deus durante esses dias. 
Eu recentemente ouvi um pastor 
dizendo essas palavras; 'Parece que 
Deus trabalha melhor à noite.' Primeiro 
eu pensei, "Verdade?" Mas Ele é luz e a 
luz brilha onde há trevas! 
 Você descansou? O trabalho 
começará amanhã para alguns e já 
iniciou para outros. Que o Senhor nos 
proteja e nos dê saúde! Amém! 
           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……………………………………………………………...…1/10

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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No dia 16 de Janeiro, neste 
Sábado...às 19:30h haverá o culto 
quase todo em Português. Como em 
todos os Domingos onde 
c a n t a m o s , o r a m o s e 
pregamos, nesse cul to 
cantaremos  e pregaremos 
em Português. Todos estão 
convidados para estarem neste culto, 
mas, não haverá nenhuma tradução da 
mensagem. Espero que você possa ver 
esse culto em seu computador pelo site 
da igreja.   

Neste mês, Janeiro, a reunião de 
oração da noite...será nos dias 10 e 
24. Nós retomaremos o jejum em 
Fevereiro. Ore frequentemente neste 

m ê s . I n f e c ç õ e s p e l o 
C O V I D - 1 9 n ã o e s t ã o 
diminuindo ainda. Hospitais 
estão cheios de pessoas 
doentes. Nós precisamos do 

Deus Altíssimo para fazer milagres neste 
mês! 

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

No Domingo passado(3)...novos 
rádios FM/AM estavam disponíveis para 

ouvir a mensagem de Ruth em 
Japonês. Esses rádios são para 
uso somente dentro da igreja e 
não devem ser levados para 

casa. Outros grupos de pessoas 
precisarão usar esses rádios para 
ouvirem a mensagem em seus idiomas. 

Um lembrete! Todos que frequentam a 
HSK que não tem filhos 
pequenos, pedimos que 
estacionem seus carros no 
estacionamento #2 localizado à 300 

metros da igreja. Mapas com a 
localização desse estacionamento 
podem ser encontrados na entrada da 
igreja. Aqueles que tem dificuldades de 
locomoção fiquem a vontade em usar a 
área reservada em frente ao prédio da 
igreja. 

Hoje nosso pastor pedirá...por 
pedidos de orações. Não hesite em 
entregar seu pedido. Todos os pedidos 
de orações são entregues ao 
nosso Pai Celestial por pelo 
menos 1 mês. "Não andeis 
ansiosos de coisa alguma; em 
t u d o , p o r é m , s e j a m 
conhecidas, diante de Deus, as vossas 
petições, pela oração e súplica, com 
ação de graças."(Filipenses 4:6).  

Parabéns para Yukio e Nadine!  
Como você tem ouvido, (e muitos de 

nós vimos) Nadine aceitou 
o pedido de casamento de 
Yukio. Maravilhoso! Parece 
que eles ainda não estão 
prontos para anunciar a 
data e local do casamento, 

mas, eles provavelmente revelarão algo 
em um futuro breve. 'Deus abençoe 
ambos mais e mais!' 
......................................................... 
“Não vos lembreis das coisas passadas,
nem considereis as antigas. Eis que faço
coisa nova, que está saindo à luz;
porventura, não o percebeis? Eis que porei 
um caminho no deserto e rios, no ermo. Os
animais do campo me glorificarão, os
chacais e os filhotes de avestruzes; porque 
porei águas no deserto e rios, no ermo,
para dar de beber ao meu povo, ao meu
escolhido, ao povo que formei para mim,
para celebrar o meu louvor."

Isaiah 43:18-21

Anúncios da igreja/Informações........………….……..……….......……......……..1/10



4

O vírus ainda está se espalhando em 
muitas partes do mundo. Ore para que 
isto pare! 

A família de Amal ainda não tem 
permissão para entrar no Japão. Ore 
por eles nesta semana. Ele planeja 
voltar no dia 23 de Janeiro. 

Hikari se mudou para Tokyo para 
trabalhar e estudar mais. Ore para que 
ela encontre uma igreja perto de onde 
ela mora. 

A Cesta Básica da HSK está 
ajudando muitas pessoas nesses dias. 
Ore especialmente pelas mães solteiras 
que estão sendo ajudadas! 

O nosso grupo de louvor aprecia 
suas orações. Que eles possam ser 
guiados pelo Espírito Santo a cada 
semana. 

Continue orando pelos EUA! Que a 
vontade de Deus seja feita por lá neste 
ano. 

Ore por Danielly pois ela está 
cuidando do bebê dela nesses meses. 

Vamos orar por Yukio e Nadine pois 
eles são noivos agora. Que o Senhor 
continue abençoando e usando eles. 

Ore pelo Pastor e Ruth para estarem 
com saúde durante os meses de 
inverno. Vamos pedir ao Senhor pelas 
nossas saúdes! 

Vamos orar novamente pelos líderes 
do Japão para conhecerem Jesus. 

Continue a "se pôr na brecha" por 
s e u s a m a d o s q u e a i n d a n ã o 
reconhecem Jesus como o Salvador 
deles! 

Ore para o Senhor abençoar o 
culto de Sábado à noite desta 
semana. Pessoas virão com grandes 
problemas! 
……………………………………………………… 
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..………………………..…………………………………………..…..1/10

Thoughts to ponder… from the book, ”Fresh Power” 
By: Jim Cymbala

  There is a great need in churches 
today.  This is what pastors 
desperately require.  We need 
something with the mark of heaven 
upon it.  Too much of our church life 
can be made up of programs and 
human ideas, talents and strategies. 
While these have value, they pitifully 
fail to meet the need of the hour.  
What is missing today is something 
from heaven itself, something from 
God the Holy Spirit that fills and 
floods our lives.

  This has always been God’s design 
for His church.  Take, for example, the 
Bible’s statement  “If anyone speaks, 
he should do it as one speaking the 
very words of God” ( I Peter 4:11).


Everything in the service may be 
doctrinally sound—but there’s nothing 
from heaven that grips them.  Too 
often we are found discussing only 
words and phrases , doct r ina l 
positions and traditions—but where is 
the power of the Holy Spirit in all of 
this?

   The New Testament church and its 
ministers regularly had en-counters 
with the living God.   This sense of the 
divine brought hardened sinners to 
their knees.  The powerful word 
stabbed their consciences.  The Holy 
Spirit produced a climate that was 
anything but dull and just ordinary. 


