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Welcome to Hamamatsu Sukuinushi Kyokai…HSK! 

 浜松救い主教会      2021-1-3 
(Hamamatsu Church of  the Savior) 

Please believe us when we say….  
“The first time you come here you are 

a visitor…BUT…the second time  
you are a friend!”

〠430-0853 

522 Mishima Cho, Minami 
Ku, Hamamatsu Shi  

Church Phone: (053)442-5080    
Church Fax:     (053)442-5186 
Church Cell:    070-4500-9327 
Portuguese:    090-9220-0600 
E-mail: 
   hskmychurch@gmail.com 

Internet:  www.hskchurch.com 

Hamamatsu Sukuinushi 
Kyokai (HSK) (Hama-
matsu Church of the 
Savior) is a Protestant group 
of Christians who are very 
dependent on God! We 
believe He is great, good, and 
holy!  Anyone who has a 
desire to know Him and seeks 
fellowship with others is 
welcome to attend th is 
church. 

Welcome Visitors!  We are 
so glad you came today.  
Please come again and again.  
And if there is any way we 
can assist you, please talk to 
our pastor or his wife, Ben or 
Ruth Fowler. We have been 
praying for you. A ‘Baby 
Room’ is available for anyone 
who has a small child. 

....................This Week’s Events at HSK……………..…

Date Time & Details

1/3
Today!

               Happy New Year!
         (No Prayer Meeting Tonight!)

1/6
(Wed.) 1:30 PM…Prayer Meeting (Main Room)

1/7
(Thu.) 7:25 PM…Musicians & Worship Leader:Practice

1/10
(Sun.)

8:45 AM...Musicians & Worship Leader:Practice 
9:55 AM...Singing, Sharing, Sunday School &
                        Fellowship Time 
1:30 PM...Deacons'/Overseer Meeting      
6:55 PM...Gathering of Watchmen(Prayer)
      (‘Live’ Prayer meeting on Internet)

The Lord reigns, let the peoples tremble.  
He is enthroned above the cherubim, let 
the earth shake!  The Lord is great in Zion 
and He is exalted above all the peoples.  
Let them praise Your great and awesome 
name.  Holy is He.  The strength of the 
King loves justice.  You have established 
equity.  You have executed justice and 
righteousness in Jacob.  Exalt the Lord our 
God and worship at His footstool.  Holy is 
He.                                        Psalm 99:1-5
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Caros membros e amigos da HSK: 
    Feliz Ano Novo! Hoje é o primeiro 
Domingo de um novo ano e eu estou 
tão feliz de iniciar este ano com vocês. 
Como eu pensei sobre o que nós 
fizemos juntos no Domingo passado 
com tão grande alegria, eu me 
empolguei com o que acontecerá neste 
ano. Uau! Todas as a t i v idades 
misturadas com sorrisos, risadas e 
aplausos me deixaram muito alegre. Eu 
já estou pensando sobre o que nós 
poderíamos fazer de diferente em 
Dezembro que trará mais alegria. 
      E hoje, minha esposa, Ruth, será a 
pregadora. Ela realmente queria 
compartilhar com vocês no mês passado 
mas eu senti que ela precisava pregar 
sem tosses e então hoje, eu espero que 
o Senhor faça isto acontecer. Neste ano 
e u n ã o e s t o u c e r t o q u ã o 
frequentemente os membros da HSK 
compartilharão algo com vocês mas eu 
espero escutar o que o Senhor está 
falando para eles.   
 Como eu penso que você tem 
provavelmente lido ou visto na TV, as 
infecções pelo vírus tem aumentado. 
Americanos estão recebendo agora a 
vacina que provavelmente protegerá 
muitas pessoas de ficarem doentes, mas 
quando esta vacina estará disponível 
para nós? Vamos continuar a orar por 
proteção vinda do nosso Pai Celestial.   
    Pelos últimos 2 meses eu tenho 
escutado vários pastores Americanos e 
líderes de igrejas que tem tido muitos 
sonhos sobre o presidente Americano, 

Mr. Trump. Esses líderes de igrejas 
crêem fortemente que Deus dará ao Mr. 
Trump mais 4 anos na Casa Branca.  Eu 
pareço me 'agarrar' na Palavra de Deus 
parecido com um homem sendo jogado 
pelas ondas do oceano que está se 
agarrando a algo que mal mantém sua 
cabeça acima das águas. E isso parece 
assustador! Mas recentemente uma 
palavra parece ter mais significado para 
mim do que em todo passado: 
'Combate'! Embora esta palavra é usada 
apenas na carta de Paulo para o pastor, 
Timóteo (veja 1Timóteo 1:18, 6:12) isso 
foi revelado à Paulo; se nós crermos no 
que Deus diz sobre o futuro, nós 
devemos ser combatentes! 
      Eu quero agradecer a todos pelos 
presentes para Ruth e eu. Eu voltei para 
casa com muitos presentes. Quando 
abr imos cada um eu t i ve es te 
pensamento vindo ao redor da minha 
mente: HSK está cheia de 
Cristãos que se alegram 
em dar. E isto também é 
verdade: Um pequeno 
saco de balas dado por 
uma criança me fez tão feliz. Obrigado.  
      Hoje é o último dia das decorações 
que você tem visto por mais de 1 mês. 
Eu tenho apreciado a decoração mas eu 
acho que é tempo delas serem 
retiradas. Mas, a qualquer momento que 
vocês queiram celebrar um aniversário, 
traga um grande bolo decorado!   
      Que o Senhor vos abençoe ainda 
mais nesta semana! 
               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……….......……………………………………………………....…1/3

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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A próxima reunião de diáconos…
será no próximo Domingo, 
10. Todos os diáconos 
devem part ic ipar desta 
importante reunião com 

início às 13:30h. Todos podem almoçar 
juntos antes da reunião! 

Outra coleção de máscaras...está 
disponível para qualquer pessoa levar. 
As máscaras estão em uma caixa na 
bancada aos fundos do salão 
principal. Todos que participam 
de qualquer reunião na HSK 
devem usar máscaras. E todas 
as salas na igreja tem um 
frasco de álcool para mãos. Por favor 
use frequentemente enquanto estiver na 
igreja. 

D i a 1 6 d e J a n e i r o , à s 
19:30h...haverá o culto na HSK que 

s e r á q u a s e t o d o e m 
Português. Como em todo 
culto de Domingo onde 
c a n t a m o s , o r a m o s e 

pregamos, neste culto nós cantaremos e 
pregaremos somente em Português. 
Todos estão convidados para este culto, 
mas não haverá qualquer tradução da 

pregação. Esperamos que você possa 
assistir este culto pela internet.   

Novas informações sobre Israel...da 
Bridges for Peace podem ser 
encontradas na entrada da 
igreja. Procure pelo livreto, 
'Olive Life', e compartilhe com 
um amigo! 

Neste mês, Janeiro, a reunião de 
oração da tarde... será nos dias 10 e 
24. Retomaremos o jejum em Fevereiro. 
Por favor ore frequentemente neste 
mês. As infecções pelo 
COVID19 ainda não estão 
diminuindo. Hospitais estão 
cheios de pessoas doentes. 
Nós precisamos que o Deus Altíssimo 
faça milagres neste mês! 

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

Talvez você esteja interessado...em 
compartilhar o vídeo sobre o nascimento 
de Cristo que foi mostrado no Domingo 
passado. Aqui estão as informações do 
Youtube:   

Anúncios da igreja/Informações..........………….……..……….......……......……..1/3

    Janeiro é o mês de aniversário de alguém! 
  É o seu aniversário?  

Se sim….Parabéns para você!   
Todos estão tão felizes por mais um ano de vida, e 

que o próximo possa ser melhor! 
Que Deus lhe abençoe ainda mais!

Feliz Ano Novo a todos!
Seu pastor agradece à todos  que participaram da Celebração de Natal!  Foi 
grandioso! Ele começou a pensar como isto pode ser melhor em Dezembro 

de 2021!
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Ore pela prima do pastor, Beth. O 
marido e filha dela recentemente foram 
estar com Jesus. 

Mantenha-se pedindo ao Senhor para 
por um fim ao COVID-19! 

Vamos orar por todos os visitantes da 
nossa igreja? Que eles possam se 
sentirem amados e aceitos aqui e serem 
tocados por Deus. 

Continue orando pela nossa irmã, 
Lyn, pois ela iniciará a radioterapia em 
breve. 

Continue orando pelos governantes 
virem a conhecer Jesus. 

Ore pela China. Muitos ainda estão 
sendo perseguidos por lá por causa da 
fé deles em Jesus Cristo. 

Vamos continuar orando pelo Japão 
também! Muitos não tem Jesus em seus 
corações. 

America ainda precisa de orações. 
Vamos orar por aquele país nesta 
semana? 

O Senhor continua abençoando 
muitos através do “Food Bank” da HSK.  

Obrigado por ofertar e continue orando. 
Vamos orar pelo imperador do Japão 

e pela família dele serem salvos? 
Vamos orar por forças e ajuda de 

Deus para todas as mães solteiras da 
HSK! 

Nós somos muito gratos pelo nosso 
grupo de louvor. Vamos orar por eles 
nesta semana. 

Nós somos gratos pelo prédio da 
n o s s a i g r e j a , m a s n ó s a i n d a 
gostaríamos de um prédio com fácil 
acesso para todos. Por favor orem! 

Vamos orar pelos pastores que nós 
conhecemos para ficarem encorajados 
nesta semana. Muitos podem estar 
lutando, pois as contaminações estão 
fazendo muitos temerem por irem à 
igreja. 
………………………………………………………. 
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………………..……………………………………........…........1/3

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

           The Power We Need Most 
  The God who empowered Simon 
Peter is the same God who is waiting to 
empower us.  The needs today to 
confront the works of darkness are 
greater than they have ever been.  The 
influence of filth and violence in 
people’s lives will not be destroyed by 
polite talk.  There is a divine antidote 
to the demonic powers that stir up 
young people to shoot up schools and 
worship dark impulses.  Our only hope 
is in the power of the Holy Spirit. 
  The great preacher Charles Spurgeon 
admitted, “Without the Spirit of God we 
can do nothing.  We are as ships with 
no wind or chariots without horses.  

Like branches without sap, we are 
withered.  Like coals without fire, we 
are useless." 
   The idea that the church is just a 
teaching center, or a place to escape 
the world, is not the right picture.  We 
have a mission from Jesus Himself, and 
only the outpouring of the Spirt’s power 
will enable us to make a difference. 
   The promise Jesus gave His disciples 
in Acts 1:8 kept ringing in the disciples 
ears after Jesus ascended back into 
heaven.  “You will receive power, you 
will be My witnesses.”  The Lord had 
promised to supernaturally equip them.  
And that promise is for us also today! 


