Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK!

浜松救い主教会 2021-3-7

(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

3/7
Hoje!

Horários e Detalhes
Primeiro dia de jejum e oração
12:30...Reunião de oração das mães
12:30...Reunião de oração por Israel
18:55…Reunião de Oração
('Ao vivo' pela Internet @ hskchurch.com)

3/8
Segundo dia de jejum e oração
(Seg.) 18:55…Reunião de Oração
3/10
13:30…Grupo de Oração(Sala 22)
(Qua.)
3/11
(Qui.)

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

3/13 7:30 PM...Portuguese Meeting @ HSK
(Sáb.)
('Ao vivo' pela Internet @ hskchurch.com)
8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)
3/14 9:55…Momento de Louvor e Confraternização
(Dom.)
& Escola Biblica Dominical
1:30 PM...Deacons'/Overseer's Meeting
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Nota do seu Pastor……………………………………………………………...…3/7
Caros membros e amigos da HSK:
Nós estamos indo para o terceiro
mês deste ano, Março. E eu estou
ansioso para aprender junto com vocês
mais sobre como o nosso Pai Celestial
quer que vivamos. Nós estamos em um
tipo de série de mensagens mas eu não
planejei que fosse desta forma. Apenas
parece para mim que o Espírito de Deus
está querendo que sejamos vitoriosos
em conflitos que possamos ter evitado.
O que você acha? Eu verdadeiramente
espero que nós nos tornemos
vencedores! Esse é o plano de Deus do
qual eu estou muito certo a respeito.
Eu quero agradecer a todos
novamente por usarem seus celulares
ou os rádios FM para ouvir a tradução
da mensagem bem como os anúncios.
Eu sei que a maioria dos membros
Japoneses da nossa igreja estão
ouvindo a cada Domingo o que pode
requerer mais paciência. Obrigado. Eu
penso que não há outra igreja no Japão
que use 3 idiomas a cada Domingo.
Pelos últimos dias passados eu
tenho assistido vídeos no Youtube de
um pastor que vive em Johannesburg,
África do Sul, Pastor Alph Lukau. Todos
os vídeos tem sido sobre pessoas que
estão visitando a igreja dele com sérios
problemas de saúde, de
relacionamentos, financeiros e muito
mais. As conversas entre aquelas
pessoas e o pastor são todas realmente
únicas por causa do que o Espírito de
Deus fala para o pastor sobre aquelas
pessoas que ele nunca havia encontrado

antes! Deus fala a ele coisas como a
data de nascimento deles, o nome de
seus parentes, ou onde eles estão
trabalhando. Quão maravilhoso é esse
conhecimento, eu tenho assistido as
expressões daquelas pessoas. Pelo fato
da maioria delas estarem em
sofrimentos ou grandes angústias ou
esperando morrerem, frequentemente
as pessoas tem grandes lágrimas
escorrendo pelos rostos. Sim, Pastor
Lukau parece estar vestindo um terno
diferente em todos vídeos. Ele anda e
fala muito! Mas ao final de cada
conversa, aquelas pessoas estão
completamente transformadas,
aliviadas, sentindo-se livres. Eu tenho
esse pensamento rondando minha
mente: Quem está perto de mim com
tais problemas? Quem passa por mim
desejando que as dores delas
parassem? Eu quero ver essas pessoas
curadas e transformadas.
Eu sinto que estamos ouvindo
verdades que poderiam ser para uma
experiência futura. E apesar
de poder estar pregando um
pouco mais longo a cada
semana, por favor ouça.
Preparações para alguma coisa que nós
possamos querer fazer podem levar
tempo! E isso poderia ser verdade para
experiências que teremos neste mês ou
neste ano. Eu estou convencido que nós
devemos
permanecer
no
Senhor. "Porque, se estais firme no
Senhor, nós agora vivemos."(I Ts 3:8).
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…..........……….……..……….......……......……..3/7
A próxima reunião de diáconos…
será no próximo Domingo, 14. Todos os
diáconos da HSK devem se
planejarem para estar nesta
reunião. Seu pastor aprecia
muito esses membros da
igreja!

O horário e local mensais...da
reunião de oração pela nação de
Israel foram alterados para
12:30h. E será realizada na Sala
12 todos os meses. Todos são
bem-vindos nesta reunião de hoje!

Informações para conectar-se
ao wi-fi da HSK:
hsk/1, PW:
song1234. Hoje, a tradução da
mensagem do nosso
pastor para o idioma
Japonês pode ser ouvida
no rádio FM 87 e no App
'Line'. Também, se você deseja
usar fones de ouvido grandes, por
favor pegue um no cesto na
prateleira de livros nos fundos do
salão principal.

Amanhã, 8 de Março…é o 2º dia de
jejum e oração. Se você não está
jejuando hoje, por favor considere fazelo amanhã. Você sabe de muitas coisas
que devemos estar pedindo para o
Senhor fazer. A reunião de
oração de amanhã à noite
começará às 18:55h. ’Por
acaso não é este o jejum que
escolhi? Que soltes as cordas
da maldade, que desfaças as ataduras
da opressão, ponhas em liberdade os
oprimidos e despedaces todo
jugo?’(Isaias 58:6).

Nós temos um novo fotógrafo
na igreja! Amal se dispôs
a fotografar eventos na
HSK a cada semana.
Claro, se você não quer
aparecer nas fotos, por favor aviseo. Algumas fotos serão usadas no
site da igreja ocasionalmente.
Cópias dessas fotos não podem ser
feitas pelo site.

Neste Sábado(13), com início às
19:30h...haverá um culto na HSK que
será quase todo em Português. Como
em todo culto de Domingo no
qual cantamos, oramos e
pregamos, nesse culto nós
cantaremos e pregaremos
somente em Português. Todos estão
convidados para esse culto, mas não
h a v e r á t ra d u ç ã o d a m e n s a g e m .
Contudo, todo o culto pode ser visto "ao
vivo" pelo site da igreja.

Março é o mês de aniversário de alguém!
Seu aniversário é neste mês?
Se sim….Parabéns para você!
Nós estamos tão felizes por você completar mais um
ano de vida, e que o próximo seja ainda melhor!
Que Deus te abençoe ainda mais!
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Pedidos de oração.....…………………..…………………………..…..............................3/7

Ore por aqueles que precisam de
um emprego! Deus pode ajuda-los!
Vamos orar pelas crianças da HSK
para serem salvas em breve e
entregarem suas vidas para Jesus!
Continuem orando pela Danielly
pois o dia do parto está perto, dia 15
de Março.
Louvado seja Deus pelos casos do
COVID estarem diminuindo. Continue
orando para que este vírus acabe por
completo.
Muitas partes do mundo estão
tendo enchentes maiores. Por favor
ore!
Vamos orar pelos 4 irmãos de
Mieko-san que não conhecem Jesus
ainda? Que eles possam ser salvos em
breve!
Não se esqueça de ofertar ao “Food
Bank” da nossa igreja. Deus continua
abençoando vidas através deste
projeto!

Ore pelos governantes de seus
países nesta semana.
Continuem orando para que a
família de Amal tenha permissão para
entrar no Japão muito em breve.
Vamos orar pelos líderes da nossa
igreja nesta semana para serem
direcionados pelo Espírito Santo em
tudo que eles fizerem?
Vamos lembrar de colocar as mães
solteiras em orações nesta semana. E
sobre as mães que estão separadas de
seus filhos? Vamos orar!
Nadine tem pedido orações pela
irmã gêmea dela que está noiva de
Eric, mas algo está impedindo sua ida
aos EUA.
……………………………………………………..
Nota: Se você não quer seu pedido de
oração no boletim da igreja, por favor
marque isto claramente no seu papel
de pedido de oração.

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

in and choke the word, and it
becomes unfruitful.'
Period. No ifs, ands, or maybes.
The thorns are dictators. Demanding first place, they ultimately
siphon oﬀ every ounce of spiritual
interest and emotional energy.
Why do so many Christians live
among thorns like these? Because
we have a quiet, respectable secret
love for them. I know. I’ve got the
ugly scars to prove it. Each one a
reminder of years trapped in the
thicket.
I’ve never heard of such, but I’d
like to proclaim today as Thorn
Pulling Day. We may bleed and it
may hurt…but, oh, the beauty of a
thornless day!

The Sting of the Thorn
It is interesting that the thorns are
already present at the time the seed
enters the soil, and that the thorns
were never completely out of the
picture even though the seeds
began to take root (Mark 4:7).
And what do the thorns represent?
They represent the “worries of the
world”, the deceitfulness of riches
and the desire for other things.
When these thorns enter, spiritual
growth and production slip out the
rear exit. Our Lord doesn’t say they
“might” cause trouble, nor does He
suggest they “have been known to
hinder”. He says that they…'enter
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