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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2021-3-14 
(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. 

Nas tendas dos justos há voz de júbilo e 
de salvação; a destra do Senhor faz 
proezas.  A destra do Senhor se exalta; 
a destra do Senhor faz proezas.  Não 
morrerei, mas viverei; e contarei as 
obras do Senhor.  O Senhor me castigou 
muito, mas não me entregou à morte.  
                      Salmos 118:15-18

…………………………HSK Eventos………………..….… 

Data Horários e Detalhes 

3/14
Hoje!

           No Prayer Meeting Tonight.
Deacons'/Overseer's Meeting is next week!

3/17
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

3/19
(Sex.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

3/21
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
13:30...Deacons'/Overseer's Meeting
18:55…Reunião de Oração
    ('Ao vivo' pela Internet @ hskchurch.com)
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Caros membros e amigos da HSK: 
 Quem aproveitou a festa de 
aniversário surpresa do Domingo 
passado? Eu aproveitei. E aqueles bolos 
estavam tão bons. Eu estou ansioso por 
outra festa como aquela! E com a 
alegria que nós compartilhamos, eu 
penso que anjos foram atraídos para 
aquela festa. Eu estou me perguntando 
como nós podemos ter festas com 100, 
200 ou 300 pessoas! Poderia ser 
possível? Vamos tentar fazer isto! 
     Como eu mencionei em um boletim 
recentemente, via Youtube, eu tenho 
assistido um pequena parte de um culto 
de uma igreja na África do Sul. Eu 
penso que cada culto dura cerca de 3 
horas por causa de todos os louvores 
que eles cantam, a mensagem do 
p a s t o r e o r a ç õ e s . A s o r a ç õ e s 
frequentemente incluem revelações para 
o pastor sobre as necessidades de 
algumas pessoas. Um problema comum 
é a consulta de algumas pessoas com 
um médico espiritual, claro que não é 
um médico de verdade e não é um 
médico Cristão. Aquele 'médico' pede 
¥10,000 ou ¥50,000 ou mais para a 
obtenção de alguma maldição ou 
'benção'. Mas parece que mulheres que 
vão a tais pessoas são frequentemente 
a b u s a d a s s e x u a l m e n t e . E l a s 
frequentemente deixam a casa dessa 
pessoa diabólica grávidas. E então essas 
mulheres vão para a igreja com dívida, 
sem dinheiro, com um filho ilegítimo e 
pior. Várias vezes, lágrimas escorrem 
dos meus olhos quando mulheres dizem 
para o pastor sobre a tristeza que 
preenche a vida delas. E ele olha fundo 

nos olhos delas e diz, 'Deus te ama 
imensamente.' 
 E então eu penso, 'O que aquela 
mulher pensava? Ela não deveria saber 
o que uma pessoa diabólica poderia 
pedir!' Mas Jesus encontrou mulheres e 
ouviu histórias. E o que Ele disse? 'Eu 
não te condeno. Vá e não peques mais.' 
Minha conclusão: Nós não estamos 
dizendo as palavras de Cristo o 
suficiente!  
 A alguns dias atrás eu estava 
conversando com Ruth sobre os motivos 
de alguns pastores. Eu penso que 
poucos tem se tornado ministros com o 
propósito de querer ser um líder ou 
compartilhar o conhecimento deles 
sobre a Bíblia. Talvez alguns mais 
pensam que construindo um grande 
prédio é uma grande realização. 
Contudo, parece para mim que Jesus 
teve um motivo para tudo o que Ele fez. 
E qual poderia ter sido esse 
motivo? Aqui está a minha 
ideia: Para dar vida. Para 
restaurar aquilo tinha se 
perdido. Para mostrar o amor de Deus. 
'O ladrão' disse Jesus, 'vem apenas para 
roubar, matar e destruir. Eu vim para 
que tenhais vida e vida em abundância.' 
(João 10:10).  
 Estava ansioso para estar com 
vocês hoje. Espero que enquanto 
cantamos, a presença de Deus seja 
sentida, e que o Espírito Santo 
transforme nossos corações. Ruth e eu 
oramos sempre por vocês. Seus sorrisos 
e risadas nos fazem tão felizes. Deus 
vos 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.

Nota do seu Pastor……………………………………………………….................................…...…3/14

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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Se você desejar se conectar ao wi-
fi da HSK...configure: hsk/1... PW: 
song1234. Informações sobre como 
ouvir a mensagem de hoje em seu 
idioma serão exibidas no telão da igreja. 

V a m o s a p r e n d e r u m a n o v a 
música...na semana que vem, 'Glory to 
God Forever.' Você encontrará essa 

música no YouTube(English 
o n l y ) a t h t t p s : / /
www.youtube.com/watch?
v=kA4-ioUmYjo. Desculpe, 
sem traduções em Japonês 

ou Português para esta música! Mas 
vamos aprende-la nesta semana! 

A próxima reunião de Diáconos/
O b r e i r o s . . . s e r á n o p r ó x i m o 
Domingo(21). (13:30h) Muitos líderes 
da igreja estão ausentes 
hoje. Nessa reunião nós 
temos que discutir quem 
deverá se tornar diácono a 
partir do próximo mês. 
(Obrigado por estarem dispostos com 
repentinas mudanças de datas e 
horários da reunião.) 

Parabéns para Danielly e Iuri...pelo 
nascimento do mais novo filho, Sthevan. 

Ela pode estar ou não no 
hospital quando você ler isto, 
mas por favor o re pe la 
restauração completa dela. 
Muito obrigado por todos que 

oraram por ela e sua família! Peça ao 
Senhor para traze-los para a vontade de 
Deus! 

A tradução de hoje...da mensagem 
do nosso pastor para o Português pode 
ser ouvida em seu celular pelo site  
hskchurch.com ou pelo FM 
radio 90.  Também, se você 
desejar usar fones grandes, 
pegue um na ces ta na 
prateleira de livros nos fundos 
do salão principal. (Nota: Esses fones 
podem ou não funcionar em seu 
celular.) 

Uma sugestão tem sido feita...para 
manter a Cesta Básica cheia.  Então, no 
primeiro Domingo de cada mês, vamos 
planejar trazer alimentos para a igreja.   
Claro, se você desejar ofertar qualquer 

quantia de dinheiro para a 
compra de alimentos, isso 
pode ser feito a qualquer 
momento. Apenas escreva 
'Food Bank' em seu envelope 

de oferta então o dinheiro será usado 
para este propósito. Obrigado. Uma lista 
de itens que são atualmente necessários 
pode ser encontrada no estande SKI. 

N o p r i m e i r o D o m i n g o d e 
Abril(4)...com chuva ou sol, você 
poderá ser batizado imediatamente após 
o culto da manhã. Fale com o nosso 
pastor ou com Yukio para 
maiores informações. 
Uma simples informação 
sobre o batismo nas 
águas está disponível. 
'Portanto, fomos sepultados com ele na 
morte pelo batismo, para que, como 
Cristo foi ressuscitado dentre os mortos 
pela glória do Pai, assim andemos nós 
t a m b é m e m n o v i d a d e d e 
vida.'(Romanos 6:4) 

Anúncios da igreja/Informações…........……….……..………..….....…………….3/14
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Watanabe-san está internado no 
hospital. Ore pela restauração dele 
nesta semana. 

Paulo e Jane crêem na salvação do 
filhos, Jonas e Davi. Vamos pedir ao 
Senhor para salvar os filhos deles. 

Daisy está crendo na cura de uma 
hérnia no pescoço. Ore por ela nesta 
semana. 

Andrea está pedindo para o Senhor  
trabalhar no coração daqueles que 
estão longe da igreja. Quem irá orar 
com ela por isto? 

Oishi-san está pedindo orações por 
cura de seu amigo Murakami-san, de 
um câncer. Deus ainda está curando! 

Vamos continuar orando pela 
salvação dos governantes Japoneses. 
Há poucos líderes Cristãos no Japão. 

Rose está pedindo ao Senhor para 
trabalhar no coração da irmã dela, 
Rosinei. Rose quer a irmã dela de volta 
na igreja. 

Creia que teremos mais membros no 
nosso grupo de louvor. 

Vamos crer na restauração do ombro 
de Mark de um entorse? Deus ainda 
cura! 

Novamente, vamos pedir à Deus 
para parar o COVID-19 ao redor do 
mundo. Desde a semana passada um 
grande hospital em Hamamatsu está 
fechado por causa de enfermeiros que 
foram infectados! 

Você crê que muitas pessoas irão 
querer ser batizadas no dia 4 de Abril? 
…………………………………………………….. 
Nota: Se você não quer seu pedido de 
oração esteja no boletim da igreja, 
marque isto claramente no seu papel 
de pedido de oração. 

Pedidos de oração…………………………………………......................................…..3/14

Thoughts to ponder… from the book, ”Come Before Winter” 
By: Charles Swindoll

   The way to show yourself wise is 
not so much by speech but by 
silence. The way to stop a loud 
argument is by a soft-spoken word.  
The most powerful rebuke is not a 
loud, negative blast, but a quiet, 
positive model.

  The secret of helping others 
mature is not more rules and 
stricter laws but greater trust.

   God often delivers His best gifts 
to us through the back door of our 
lives. In unexpected ways…with 
surprises inside the wrappings.  
Somewhat like the therapy He used 
when Elijah was so lost, so terribly 
disillusioned. How did the Lord 
minister to him?  By an earth-
quake?  In a whirlwind? Through a 

scorching fire?  No, The story in 1 
Kings 19 makes it clear that 
Jehovah was not in the earthquake 
or the wind or fire.  Too obvious. 
Too predictable.  That’s not the 
Sovereign’s style.

     After everything died down, 
there came “a gentle blowing” and 
shortly thereafter, “a voice” came to 
him with the words of reassurance 
and affirmation.  No blame, no 
shame, no sermon, no blistering 
rebuke.  The Lord encouraged His 
friend to go on from there.  He gave 
him a plan to follow, a promise to 
remember, and a traveling com-
panion to help him make it through 
the night.  


