Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK!

浜松救い主教会 2021-3-28

(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.
Acreditamos que Ele é
Grandioso, Poderoso e Santo!
Voçê que gostaria de conhecelo 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 ajudalos, 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
3/28
Hoje!

Horários e Detalhes
No Prayer Meeting Tonight!

3/31
13:30…Grupo de Oração(Sala 22)
(Qua.)
4/1
(Qui.)

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

4/3
19:30...Português Meeting
(Sáb.)
Primeiro dia de jejum e oração
4/4
8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)
(Dom.) 9:55…Momento de Louvor e Confraternização
& Escola Biblica Dominical
Water Baptism Service
12:30...Reunião de oração das mães
12:30...Reunião de oração por Israel
18:55…Reunião de Oração
('Ao vivo' pela Internet)
4/5
Segundo dia de jejum e oração
(Seg.) 18:55…Reunião de Oração
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Nota do seu Pastor…………………………………………………………...…3/28
Caros membros e amigos da HSK:
Eu preciso iniciar esta nota dizendo
'Obrigado' à todos que fizeram da festa
de aniversário de Ruth tão maravilhosa.
Ela e eu ficamos maravilhados com a
comida, músicas e seu amor por ela. Eu
penso que ela se sentiu jovem estando
com vocês. Sim, nós dois estamos
envelhecendo, não mais jovens, mas em
comunhão com vocês certamente nos
dá a sensação de sermos jovens!
Se você tem lido os noticiários, você
pode saber que vulcões estão em
erupção ao redor do mundo. Eu li que
existem mais de 50 vulcões ativos nos
continentes. E poderia o próximo a
despertar ser o Mt. Fuji? Seja o que
acontecer eu penso que nós devemos
estar certos que o nosso refúgio é o
Senhor! Você está certo sobre isto?
Depois de pregar para vocês no
Domingo passado, eu estava pensando
sobre uma palavra que eu usei em
minha mensagem, 'mal'. Em Efésios 6,
nós lemos recentemente sobre os
'dardos inflamados do inimigo'(vs.16).
Eu acho que nós temos que falar sobre
ações malignas e espíritos malignos. A
Bíblia também usa essas palavras;
'desejos malignos' e 'homens malignos'.
Mas Paulo escreveu isto também em sua
carta para os Cristãos gregos: 'remindo
o tempo, porquanto os dias são
maus.'(Ef 5:16). Sim, onde ele viveu
havia coisas más acontecendo. E eu
creio que Deus mostrou isto para aquele
líder de igreja: 'seu tempo' deve ser
usado sabiamente. Você deve ser sábio

naquilo que você faz. Por que? Porque
você pode evitar ser encurralado por
algo que seja mal. Você pode evitar ser
atacado por algo que seja mal. Como eu
posso crer nisto? O próximo verso está
escrito, 'Pelo que não sejais insensatos,
mas entendeis qual seja a vontade do
Senhor'(17). Se não formos sábios, nós
seremos imprudentes e isso não é bom.
Eu quero agradecer a todos que
tem ofertado qualquer quantia em
dinheiro para esta igreja. Eu não acho
que eu falo muito sobre ofertar porque
eu creio que nós estamos ouvindo o que
Deus está falando. E junto com isso, Ele
tem dito que enquanto nós ofertamos,
Ele dará a nós. Mas a cada semana, eu
quero que nós continuemos a ler a
Palavra de Deus antes de ofertarmos.
Eu vejo verdades naquelas palavras as
quais me mostrarão como
ofertar em outros momentos
o u o fe r t a r p a ra o u t ra s
pessoas. Nós devemos ser
benção para muitas outras pessoas.
No Domingo passado, eu acho que
5 pessoas vieram para a HSK pela
primeira vez. Talvez eles retornarão.
Mas eu estou certo disto: Deus
direcionou eles para a nossa igreja com
o propósito de abençoarmos eles e
transmitir e permitir que eles saibam
que Ele é real.
Estou orando para que Deus faça
grandes coisas em seu lar nesta
semana. Vamos continuar a orar uns
pelos outros.
Seu pastor...................Ben

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.
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.
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Anúncios da igreja/Informações........………….……..………..………....………..3/28
Se você desejar se conectar ao wifi da HSK...configure: Wi-Fi: hsk/1...
PW: song1234. Informações
sobre como ouvir a mensagem
de hoje em seu idioma serão
exibidas no telão da igreja.

(¥12.000), Pastor Claude(Min. Israel)
(¥15,000), e HSK Food Bank(¥15,000).
Total: ¥42,000. Total ofertado neste
ano: ¥154,000. Maravilha!
Neste Sábado à noite(3 de Abril)...
outro culto para todos aqueles que
falam Português começará às
19:30h. Apenas poucas pessoas
tem frequentado esses cultos,
mas, mais de 50 pessoas tem
assistido os cultos pela internet. Isso é
maravilhoso. Por favor ore pelo culto
desta semana..

Imediatamente após o próximo
culto de Domingo(4)...teremos o
batismo nas águas no estacionamento
da igreja. Dois Cristãos serão batizados
nas águas e ainda não é tarde para
participar. Fale com o nosso Pastor ou
com Yukio hoje se você deseja ser
batizado na próxima semana.

No próximo Domingo(4) você irá
trazer um alimento para colocar na
Cesta básica? O nosso pastor falará
mais sobre isto hoje. Nossa igreja tem
ajudado muitas pessoas e nós devemos
continuar a fazer isto. Hoje você
receberá uma lista de alimentos que são
mais necessários.

4 e 5 de Abril(Domingo e Segundafeira)...serão os dois dias de jejum e
oração. Todos os membros estão
convocados para escolherem um
desses dois dias para jejuar e
orar. Nós precisamos da ajuda e
cura de Deus nesses dias. A reunião de
oração começará às 19:00h no Domingo
e na Segunda-feira. Vamos orar juntos.

Três reuniões de oração no
próximo Domingo! Oração por
Israel(12:30h/Sala 12). Oração da mães
(12:30h/Sala dos bebês). Oração da
noite(19:00h/Salão principal).

O dízimo da igreja do mês de
Março...foi dividido da seguinte forma:
Ryo-san & Mami-san(Min. Ishinomaki)

HSK Relatório Financeiro: Fevereiro-Março ('21)
Fund

Previous
Balance

Income

Expenses

General Fund

¥615,290

Building Fund

¥679,588

¥2,003

¥0

¥681,591

¥60,968

¥0

¥0

¥60,968

Missionary Fund

¥157,697

¥0

¥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

¥130,126

¥0

¥0

¥130,126

Helps Fund

Cemetery Fund

¥412,431 ¥496,280

Current
Balance
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¥531,441

Our church treasurer,
Suzuki Tomoko-san, has
prepared the monthly
church financial report for
everyone’s examination;
February 16th-March
15th('21). Copies of the
financial report can be
found in the SKI stand.
The church tithe to
others was ¥42,000.
Many thanks to all who
have given to HSK. May
God bless you more!
And…your pastor is so
thankful for our consistent giving to others!
Hallelujah!

Prayer Requests………………………........................................................................3/28

In many parts of the world there are
various volcanoes erupting.
Please
pray for safety of those nearby.
Let’s continue to ask the Lord to
stop the spread of COVID-19 and new
strains that are emerging.
Please pray for all visitors who come
to HSK to meet the Lord and be saved.
Next week, Oiishi-san and Youji-kun
will be water baptized. Let’s pray for
them this week.
Will you pray for the children in our
church this week? May they all desire
to have Jesus in their hearts.
Please pray for Brazil as the virus is
spreading rapidly there. And for their
president, Mr. Bolsonaro-san.
Let’s pray for Angelo-san's mother,
Miriam-san. She is a nurse in a
Brazilian hospital. May the Lord keep
her from becoming sick!

Many are suffering from allergies
during this season. Please pray for
their health.
Let’s remember to pray for all the
single mother’s in our church. May they
all be encouraged and have their needs
met.
We thank God for our “Food Bank”
outreach. Many lives are being
touched.
Who is praying for those who are not
permitted to attend church because of
someone living in their home?
We
must be praying for all members and
friends of HSK!
The children of many Christians are
not Christians yet! Let's pray for them.
…………………………………….....…………….
Note: If you do not want your prayer
request in the church bulletin, please
mark that clearly on your card.

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

Perhaps no apostle understood
better than Peter the keeping power
of God in the life of an inconsistent
believer. God had preserved him
and matured him through every kind
of failure, including severe sins and
compromises—even repeated denials of the Lord accompanied by
cursing and swearing! Yet Peter
was kept in faith by the power of
God despite his own failures.
In his writing to believers living in
Asia Minor, he wrote to encourage
them. He reminded them that they
were aliens in this world, citizens of
heaven, a royal aristocracy, children
of God, residents of an unearthly
kingdom, living stones, a holy
priesthood, and a people for God’s

own possession. Peter told them
they were not to fear the threats,
they were not to be intimated, they
were not to be troubled, and they
were not to be afraid when they
suﬀered.
Why? Because Christians are
“protected by the power of God
through faith.” Instead of giving
them doses of sympathy, Peter
pointed them to their absolute
security as believers. He knew they
might lose all their earthly possessions and even their lives, but he
wanted them all to know they would
never lose what they had in Christ.
Their heavenly inheritance was
guaranteed. They were being kept
by divine power!
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