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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2021-3-21 
(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 

3/21
Hoje!

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

3/24
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

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

3/28
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
          Lunch will be served today!
            No Prayer Meeting Tonight.
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Caros membros e amigos da HSK: 
 Eu não posso me lembrar do 
número de vezes que eu tenho pensado 
sobre o que eu espero que nosso Pai 
Celestial fará por nós quando nos 
reunirmos juntos. Porque eu tenho 
esses pensamentos? Um motivo é que 
louvando à Deus deveria ser uma 
experiência nova. Não, esta não é a 
minha opinião, isso é a verdade. O Rei 
Davi escreveu isto: 'Cantai um cântico 
novo ao Senhor'(Salmos 96:1). Sim, 
músicas antigas tem muito significado,  
mas eles podem se tornar velhas. Novas 
experiências são feitas pelo Deus 
Altíssimo para mim e para você. 
Salomão escreveu isto: '...e os teus 
lagares transbordarão de vinho.
(Provérbios 3:10).  E sobre a bondade 
de Deus?  O profeta, Jeremias, escreveu 
isto em seu livro, 'A bondade do Senhor 
é a razão de não sermos consumidos, as 
suas misericórdias não tem fim; 
r e n o v a m - s e a c a d a m a n h ã !
(Lamentações 3:22-23). E você pode 
imaginar o que eu penso que faz a 
igreja de Deus tão emocionada? Sim, 
novas bençãos, uma  presença fresca de 
Deus, uma nova alegria. Como nós 
continuamos através deste ano eu 
continuarei a pedir ao Senhor dar novas 
coisas para nós. 'Pois crio novos céus  e 
novas terra; e as coisas passadas não 
serão lembradas, nem serão mais 
recordadas.'(Isaias 65:17). 
 Quando Jesus foi perguntado  
quem tinha dado à Ele autoridade para 
fazer milagres, a resposta Dele foi esta: 
'Eu vos perguntarei uma coisa, 

respondei-me, e eu vos direi com que 
autoridade faço essas coisas'(Marcos 
11:29). Quando eu li estas palavras de 
Jesus eu sempre pergunto como Ele 
falou para aquele povo que duvidou 
Dele. Jesus falou polidamente? Ou Ele 
foi forte e rigoroso? É difícil de saber a 
atitude de Jesus naquele momento. 
Contudo, eu penso que a atitude 
daqueles que perguntaram à Ele foi 
esta: Eles não tinham respeito por 
Jesus. Eles queriam que os milagres 
parassem. o que Jesus estava fazendo 
não estava de acordo com as regras 
deles. Ele não estava seguindo o 
protocolo deles. Eu penso que as 
palavras de Jesus empoderou os 
discípulos para dizer mais tarde, "Antes 
importa obedecer à Deus ao invés dos 
homens"(Atos 5:29). Não deveríamos 
nós  repetir aquelas palavras? Eu penso 
que deveríamos. 
 Quando você ler estas palavras, 
Ruth e eu teremos retornado de uma 
curta visita com nossa filha 
e a família dela em Kobe! 
Essa visita manteve minha 
esposa parecendo jovem e 
se comportando como jovem! Muito 
obrigado a todos que amam e respeitam 
ela. Ela ama vocês! Ela espera neste 
ano poder dar risadas com você, se 
alegrando com você, abraçando você! 
     E que o Senhor possa fazer desta 
semana  uma grande semana para você. 
Nós devemos continuar a caminhar com 
Deus, esperando Ele fazer grandes 
coisas que nós cantaremos a respeito.  
         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…………………………………………………………...…3/21

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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S e v o c ê desejar 
s e c o n e c t a r a o w i - f i d a 
HSK...configure em seu celular: hsk/1... 
PW: song1234. Informações sobre como 
ouvir a mensagem de hoje em seu 
idioma serão exibidas no telão da igreja. 

A nova música que cantamos 
hoje... 'Glory to God Forever,' pode ser 
encontrada no YouTube(apenas em 

I n g l ê s ) e m h t t p s : / /
www.youtube.com/watch?
v=kA4-ioUmYjo. Desculpe, sem 
t radução em Japonês ou 

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

A tradução de hoje...da mensagem 
do nosso pastor para o Japonês pode 
ser ouvida em seu celular pelo 
app, 'Line' ou pelo rádio FM 87. 
Também, se você desejar usar 
fones de ouvido grandes, pegue 
um na cesta na prateleira de livros nos 
fundos do salão principal. 

Uma sugestão tem sido feita...para 
manter a cesta básica cheia. Então, no  
primeiro Domingo de cada mês, vamos 
trazer alimentos para a cesta básica da 

HSK. Claro, se você desejar 
ofertar qualquer quantia em 
d i n h e i r o p a r a c o m p r a r 
alimentos, isso pode ser feito a 

qualquer momento. Uma lista de 
a l imen to s que são a tua lmen te 
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 pode 

ser batizado nas águas logo após o culto 
da manhã. Por favor fale com o nosso 
pastor ou com Yukio para maiores 
informações sobre esse 
a c o n t e c i m e n t o . U m a 
simples explicação sobre 
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 também em novidade de 
vida.'(Romanos 6:3). 

No próximo Domingo, 28...todos 
estão convidados para ficar e almoçar 
juntos. O cardápio ainda não 
foi decidido, mas, nós não 
iremos comer cachorro-
quente novamente! O pastor espera que 
neste verão nós possamos comer 
hamburguer, bife, yakisoba, ou? Ele 
falará sobre o cardápio mais tarde! 

Todos os Domingos por cerca de 
30min....ou mais do momento de 
comunhão será transmitido no site da 

igreja. O propósito é de 
manter os membros que 
estão assistindo em casa em 

contato com a igreja deles! Seu pastor 
sente a falta de todos que não podem 
estar nos cultos e ele está realmente 
ansioso para o dia quando todos nós 
poderemos estar juntos! 
........................................................... 
'Portanto, irmãos, exorto-vos pelas 

compaixões de Deus que 
apresenteis o vosso corpo como 

sacrifício vivo, santo e agradável à 
Deus, que é o vosso culto racional.'   

(Romanos 12:1)

Anúncios da igreja/Informações........………….……..………..….....…………….3/21
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Ore por aqueles que você conhece 
que estão sofrendo com alergias 
durante essa temporada. 

Vamos continuar orando pelos 
nossos governantes para nascerem 
novamente. 

Vamos orar pelo nosso Pastor ser 
direcionado pelo Espírito Santo em 
tudo o que ele diz e faz? Esse é o 
desejo dele. 

O vírus COVID-19 ainda está ao 
redor. Vamos continuar orando para 
isso para em breve! 

Cont inue orando pelo nosso 
projeto,“Food Bank” e por aqueles que 
r e c e b e m o s a l i m e n t o s p a r a 
conhecerem o Senhor. 

Vamos orar por todos os visitantes 
da HSK para serem tocados e terem 
suas vidas transformadas pelo poder 
de Deus? 

Vamos orar pela nação do Japão 
nesta semana para conhecer Jesus. 

Nós ainda estamos orando por um 
local que tenha fácil acesso para 
todos. Ore por isto nesta semana. 

Vamos elevar cada criança da HSK 
diante de Deus. Que elas possam ser 
mantidas seguras de todo mal. 

Ore por Mark, Ruth, Satomi, Patricia 
e Nadine, que estão trabalhando em 
escolas Japonesas. Eles desejam ser 
uma benção. 

Vamos orar por sabedoria, força e 
encorajamento para todas as mães 
solteiras em nossa igreja. 

Existem terríveis incêndios florestais 
na Argentina, enchentes na Indonesia, 
e erupções vulcânicas na Itália. Você 
deveria ver os noticiários! E então orar 
por essas nações. Vamos fazer isto.  
…………………………………………………….. 
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…………..………………………………..….................................3/21

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

 Freedom from the law means 
freedom from sin’s bondage and 
freedom from the law’s penalty—
not freedom from moral restraint.   
Grace does not mean that we have 
permission to do as we please; it 
means we have the power to do 
what pleases God.

 When you present yourselves to 
someone as slaves for obedience, 
you are slaves of the one whom 
you obey!  There are only two 
choices.  If our lives are char-
acterized by sin, then we are sin’s 
slaves.  If we are characterized by 
obedience, then we are slaves of 
righteousness.  Either way, we are 
not our own masters.


  Paul in Romans chapter 6 was not 
teaching that they ought to be 
slaves of righteousness.  He was 
reminding them that they are 
slaves of righteousness.  For the 
Christian, the life of unrighteous-
ness and hostility toward God is in 
the past.  No true believer contin-
ues indefinitely in disobedience, 
because sin is diametrically op-
posed to our new and holy nature.

  Again , I must be c lear :  
Obedience does not produce or 
maintain salvation, but it is the 
inevitable characteristic of those 
who are truly saved. The desire to 
know and obey God’s truth is one 
of the surest marks of genuine 
salvation.


