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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2021-4-11 
(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. 

Louvai ao SENHOR, porque ele é bom; 
porque a sua benignidade dura para 
sempre. Louvai ao Deus dos deuses; 
porque a sua benignidade dura para 
sempre . Louva i ao Senhor dos 
senhores; porque a sua benignidade 
dura para sempre. Aquele que só faz 
maravilhas; porque a sua benignidade 
dura para sempre.             
                     Salmos 136:1-4

…………………………HSK Eventos………………..….… 

Data Horários e Detalhes 

4/11
Hoje!

 1:30 PM...Deacons'/Overseer's Meeting
           No Prayer Meeting Tonight!

4/14
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

4/15
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

4/18
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
18:55…Reunião de Oração
    ('Ao vivo' pela Internet @ hskchurch.com)
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Caros membros e amigos da HSK: 
     Eu não sei você, mas o Domingo 
passado foi tão especial para mim. E  
apesar de o céu estar nublado e a água 
estava realmente gelada (e eu me 
molhei um pouco), batizando 4 Cristãos 
me encheu de alegria. Eu acho que 
alguns pastores creem que o batismo 
nas águas é um acontecimento solene 
mas não é desse jeito para mim! 
Aqueles que vão e voltam das águas no 
batismo receberão 'novidade de vida'. 
Eu desejava que a água estivesse 
aquecida então eu pensei como eu faria 
isso, mas, até lá, espero que nós 
possamos batizar mais Cristãos neste 
ano! Vamos fazer isto. Esta é a verdade: 
'De sorte que fomos sepultados com ele 
pelo batismo na morte; para que, como 
Cristo foi ressuscitado dos mortos pela 
glória do Pai, assim andemos nós 
também em novidade de vida.'(Rm 6:4).   
 As vezes quando estou pregando, 
eu penso que o Espírito Santo me diz 
algo sobre como eu deveria pregar no 
próximo Domingo. Mas isso leva tempo 
para eu compreender muitas coisas que 
eu acho que Deus está falando para 
mim. Uma coisa é muito importante 
p a r a m i m : N ó s d e v e m o s s e r 
transformados do modo como apenas 
Jesus afetou as vidas de multidões de 
pessoas, eu penso que é deste modo 
que deveríamos viver. 'Mas nós que 
somos fortes devemos suportar as 
fraquezas dos fracos e não agradar a 
nós mesmos.'(Rm 15:1). 

 Por algumas semanas deste mês 
eu estarei nos EUA com o propósito de 
primeiramente estar com minha mãe. 
Uma grande festa de aniversário para 
ela está sendo planejada em Agosto, o 
que fará ser muito difícil falar com ela, 
então, eu estou indo um pouco mais 
cedo. Na minha ausência, vocês terão 2 
obre i ros que encorajarão vocês 
sabiamente, direciona-los, e proteje-los. 
E claro, Ruth checará eles de tempo em 
tempo! Eu penso que suas orações por 
mim me ajudarão a evitar muitos 
problemas que o COVID está causando 
em vôos internacionais. Eu estarei 
orando por vocês sempre! Vocês todos 
são muito especiais para mim! 
 Quando eu retornar dos EUA, eu 
espero estar removendo a sujeira e a 
pintura velha dos portões da entrada do 
estacionamento bem como reparar o 
estrado de madeira que conecta as 
casas exteriores(10 e 12). As escadas 
da igreja precisam  ser pintadas. Se 
você quiser participar, por favor fale 
comigo. Este é o verão para pintura! 
     Se o clima estiver bom 
durante a primeira semana 
de Maio, quero saber quem 
está interessado em um 
churrasco no estacionamento da igreja! 
Você?  Nós poderíamos jogar fora 
nossas máscaras nesse dia(bem, 
talvez!), comer deliciosas comidas e 
rindo o dia todo. Vamos fazer isto.  
     Que o Senhor te 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…………………………………………………………...…4/11

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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Informações para se conectar ao 
wi-fi da HSK: hsk/1  PW: song1234.  
Hoje, a tradução em Japonês da 
mensagem do nosso pastor pode ser 
ouvida pelo rádio FM 87 e pelo app, 
'Line'. 

Parabéns...para aqueles que foram 
batizados nas águas no Domingo 
passado! 

Novas informações da...Bridges 
for Peace sobre Israel 
podem ser encontradas na 
entrada da igreja. Por favor 
pegue uma cópia do livreto 'Olive 

Life', os quais são gratuitos para 
qualquer pessoa levar. 

Um lembrete: Qualquer pessoa sem 
estar acompanhada de crianças  
pequenas ou aqueles que não tem 
nenhuma inaptidão que desejam 
frequentar a HSK, 
p e d i m o s q u e 
estacionem seus carros 
na área #2.  Um mapa 
m o s t r a n d o a l o c a l i z a ç ã o d o 
estacionamento pode ser encontrado 
n a e n t r a d a d a i g r e j a . O 
estacionamento para visitantes está 
localizado no estacionamento #1.  
Por favor e obrigado! 

Durante a ausência do nosso 
pastor... Ruth e Angelo serão os 
pregadores. Se por qualquer razão 
você não puder ouvir a mensagem 

deles em seu idioma, por 
favor fale com Ronaldo.  O 
nosso pastor ainda está 
testando equipamentos 

para permitir que todos ouçam o que 
está sendo falado, mas, as vezes 
haverão problemas inesperados! 

A próxima nova música...a qual 
será cantada em breve na HSK é 
intitulada, 'You Hold It All 
Together' by Maverick City 
Music. Apenas a versão em 
Inglês desta música pode 
ser encontrada no YouTube 
em: <https://www.youtube.com/
watch?v=0EgEJcwh93I>. Por favor 
ouça em breve.  

Anúncios da igreja/Informações........………….……..……….......……......……..4/11

Yara(L) 
Vanessa(C) 
Gabriella(R)

Testemunhas do Batismo!

Youji-kun

Oishi-san
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Ore para que o COVID-19 pare de 
se espalhar pelo mundo. 

Vamos orar pelo nosso pastor pois 
ele visitará familiares nos EUA por 2 
semanas. Que ele possa estar saudável 
e forte. 

Continue orando pelas crianças da 
HSK para estarem protegidas de toda 
influência malígna. 

Vamos orar pelos líderes dos nossos 
países. Que todos eles possam 
reconhecer Jesus como o Salvador 
deles. 

Ore por aque les que fo ram 
ba t i z a do s r e c en t emen t e p a ra 
crescerem na caminhada deles com o 
Senhor. 

Vamos orar pela mãe do Angelo,  
Miriam, para estar protegida do 
COVID, pois ela é enfermeira no Brasil. 

Mais uma vez, vamos pedir e crer 
em um prédio para a igreja com fácil 

acesso para todas as pessoas! 
Ore por todos os líderes da HSK 

para sempre terem a sabedoria do 
Senhor.  

Ore por um despertar espiritual nos 
corações dos japoneses. Muitos não 
tem Cristo em seus corações. 

Nós somos tão gratos por cada 
visitante a cada semana. Ore para que 
eles sejam abençoados e encorajados! 

Vamos fazer como o mandamento e 
orar pela paz em Jerusalem. 

Quem irá orar com Amal que quer 
sua esposa e filha com ele aqui em 
Hamamatsu? Vamos pedir ao Senhor 
para rapidamente dar o visto para elas. 
…………………………………………………….. 
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……………………………………………………..….....................4/11

Thoughts to ponder… from the book, ”The Gospel-Centered Life” 
By: Robert H. Thune

 The Gospel empowers us to forgive: 
By moving towards us, God invites 
and enables us to move toward Him.  
The gospel starts with God (the 
offended party) moving towards us 
(the offenders). He cancels our debt 
and opens to us an opportunity for 
reconciliation.  If we acknowledge our 
sin and repent, we are reconciled to 
God and are able to experience the 
joy and delight of a relationship with 
Him.

  What, then does it look like for us to 
forgive others as God has forgiven 
us? Scripture assumes that if we have 
truly experienced God’s forgiveness in 
the gospel, we will be radically 
forgiving towards others. By contrast 
if we are unforgiving, resentful, or 

bitter toward others, it is a sure sign 
that we are not living out of the deep 
joy and freedom of the gospel..

 When we embrace a gospel 
perspective on our own sin, we 
recognize that the sin debt God has 
forgiven on our behalf is greater than 
any sin that has been committed 
against us. As the significance of 
Jesus’ work on the cross grows in our 
consciousness, our willingness and 
ability to see restoration with others 
will grow.  We are to long for 
repentance and restoration. This is 
exactly how God has acted toward us 
in Jesus Christ. And through the 
gospel, the Holy Spirit empowers us 
to do the same.


