Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK!

浜松救い主教会 2021-4-4

(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.

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. Louvai 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

4/4
Hoje!

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

4/5
Segundo dia de jejum e oração
(Seg.) 18:55…Reunião de Oração
4/7
13:30…Grupo de Oração(Sala 22)
(Qua.)
4/8
(Qui.)

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

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)
4/11 9:55…Momento de Louvor e Confraternização
(Dom.)
& Escola Biblica Dominical
Communion/Lord's Supper
1:30 PM...Deacons'/Overseer's Meeting
No Prayer Meeting Tonight!
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Nota do seu pastor………………………………………………………….......................…..4/4

Caros membros e amigos da HSK:
Eu acho que o clima está sendo tão
bom nesses últimos dias. E se você não
tem visto algumas cerejeiras, por favor
não espere muito. Elas estão realmente
lindas. E, se você tiver tempo, por favor
vá ao Parque das Flores. As tulipas lá
estão totalmente abertas. Eu acho que o
Senhor tem feito uma linda ilha para
nós vivermos!
Por vários meses eu tenho ouvido a
pregação de Domingo de 2 pastores
americanos que estão no YouTube;
Hank Kunneman e Kent Christmas.
Quando eu comecei a ouvir eles, eu
notei que eles se referiam à eles
mesmos como sendo profetas. Eu tive
uma estranha sensação quando eu ouvi
eles usando esta palavra para descrever
eles mesmos pois eu cresci sendo
alertado que profetas viveram nos
tempos do Velho Testamento. E, eu vim
a crer que o número de profetas tem
constantemente diminuído para que não
existam mais. Quem conhece um
profeta que vive no Japão? Contudo, as
primeiras igrejas tinham profetas. E os
líderes de igrejas frequentemente
advertiam os membros sobre falsos
profetas. Mas, além de líderes de igrejas
tais como evangelistas, pastores e
mestres, Deus fez profetas para a igreja
Dele. Não, eu não acho que eu sou um
daqueles líderes mas agora eu creio
nisto: Nós precisamos de profetas no
Japão. Vamos pedir ao Senhor para
escolher um ou mais para a HSK! Uma
palavra que está 'tirada' da Bíblia é

'tradição'. Sim, tirada! Respeitada e
depois rejeitada, aprovada e depois
desaprovada, amada e depois odiada!
Paulo escreveu isto para os Cristãos
Gregos, 'Eu vos elogio porque em tudo
vos lembrais de mim e vos tendes
apegado com firmeza às tradições que
vos entreguei.'(1Coríntios 11:2). Mas
para outros Cristãos ele escreveu,
'Tende cuidado para que ninguém vos
tome por presa, por meio de filosofias e
sutilezas vazias, segundo a tradição dos
homens.'(Colossenses 2:8). Então, são
as tradições boas ou ruins? Eu estou
para concordar com as palavras de
Paulo para outros Gregos, 'Então,
irmãos, ficai firmes e conserveis as
tradições que vos foram ensinadas
oralmente ou por nossas cartas.'(2Ts
2:15). 'Ficai firmes e conserveis', o que
eu penso que significa isto: A forma que
você tem sido ensinado a
viver para agradar à Deus,
mantenha-se vivendo dessa
forma, diariamente, sem
desistir, fazendo dessa forma de viver
um hábito! Conclusão: Vamos criar
algumas tradições!
Hoje eu batizo pelo menos 3
Cristãos. Isso me traz grande gratidão.
'Pois todos fomos batizados em um só
Espírito para ser um só corpo, quer
Judeus, quer Gregos, quer escravos,
quer livres, e a todos nós foi dado beber
de um só Espírito.'(1Coríntios 12:13).
Que o Senhor abençoe você e sua
família inteira nesta semana!
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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Senhor...será servida durante o
culto da manhã. Todos os Cristãos
que frequentam a HSK deveriam
participar. Você não precisa ser
membro da HSK para participar.
Todas as crianças que
sabem que são Cristãs
p o d e m p a r t i c i p a r.
'Tomando o pão e tendo
dado graças, partiu-o e o entregou a
eles, dizendo: Isto é o meu corpo
dado em favor de vós; fazei isto em
memória de mim.'(Lucas 22:19).

A próxima reunião de diáconos…
será no próximo Domingo, 11. Todos os
diáconos da HSK devem estar
nesta reunião. Seu pastor
aprecia muito esses membros
da igreja!
Amanhã, 5 de Abril…é o 2º dia de
jejum e oração. Se você não jejuou
hoje, por favor considere faze-lo
amanhã. Você sabe de muitas coisas
que todos nós devemos estar pedindo
para o Senhor fazer. A reunião de
oração de amanhã começará
às 18:55h. ’Por acaso não é
este o jejum que eu escolhi?
Que soltes as cordas da
maldade, que desfaças as
ataduras da opressão, ponhas em
liberdade os oprimidos e despedaces
todo julgo?’(Isaias 58:6).

Muito obrigado a esses membros
da igreja...que tem servido como
diáconos por pelo menos os 2 últimos
anos: Lynn, Tomoko-san, Ruth,
A n g e l o , Yu k i k o - s a n , e Yu k o .
Iniciando hoje, o próximo grupo de
membros da igreja que serão
diáconos de '2021/4-'2022/3 incluem
Lynn, Tomoko-san, Ruth, Yukiko-san,
Nadine e Ronaldo. Os obreiros da
HSK para '2021/3-'2023/3 são Yukio e
Angelo. Seu pastor está ansioso para
ser auxiliado por esses membros da
igreja que amam vocês e ele!

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

No próximo Domingo(11),
Comunhão ou a Ceia do

Abril é o mês de aniversário de alguém!
É o seu aniversário?
Se sim….Parabéns para você!
Estamos felizes por mais um ano de vida, e que o
próximo seja ainda melhor!
Que Deus lhe abençoe ainda mais!
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Pedidos de oração…………………................................................................…4/4
Ore por aqueles que serão batizados
hoje, para ficarem firmes na fé nesses
dias.
Vamos orar por todas as mães
solteiras da nossa igreja. Que todas
elas possam ser encorajadas.
Ore pela, “paz em Jerusalem” como
o Senhor nos ordenou.
Vamos orar pelos líderes da nossa
igreja HSK? Eles querem agradar à
Deus em tudo que eles fazem.
Vamos orar por todos os visitantes
que o Senhor traz para nossos
caminhos. Que eles possam saber que
Jesus os ama e os aceita.
Vamos orar pelas professoras da
nossa escola dominical nesta semana?
Elas desejam ver as crianças virem
para Jesus.
Ainda temos muitos terremotos,
enchentes e erupções vulcânicas
acontecendo. Por favor ore pela
segurança de muitas pessoas.

Você tem visto esse vídeo no
YouTube: '400 Bilhões de gafanhotos!
Pragas tem atingido a África!' Nós
devemos orar por muitas nações que
estão infestadas de gafanhotos!
Lembre-se de orar e participar do
nosso projeto “Food Bank”. Nós
desejamos ver muitas pessoas crendo
em Jesus.
Ore pelos jovens no Japão para eles
verem que necessitam de um Salvador.
Vamos orar pelo nosso pastor e
outros pastores que você conhece para
serem encorajados pelo Senhor?
Vamos orar pelos governantes nesta
semana. E os líderes políticos dos EUA
precisam de muitas orações.
………………………………………………………
Nota: Se você não quer seu pedido de
oração no boletim da igreja, marque
claramente no seu papel de pedido de
oração!

Thoughts to ponder… from the book, ”The Gospel-Centered Life”
By: Robert H. Thune
Adoption is the biblical truth that
God has welcomed us into His family
as His own sons and daughters by
virtue of our union with Jesus. Part of
the work of the Holy Spirit is to
confirm this adoption within us: The
Spirit himself testifies with our spirit
that we are God’s children. Galatians
4:7 says, “so you are no longer a
slave, but a son; and since you are a
son, God has made you also an heir.”
Sadly, we are prone to forget our
identity as God’s children. We live like
orphans instead of sons and
daughters.
Rather than resting in
God’s fatherly love, we try to gain His
favor by living up to His expectations.
We live life on a treadmill, trying to be

“good Christians” so God will approve
us.
We don’t need to do anything to
secure God’s love and acceptance;
Jesus’ righteousness has been
credited to us apart from works. We
don’t need to do anything to secure
His love and acceptance; Jesus has
secured it for us. When we embrace
the gospel in this way, the infinite
standard of God’s holiness is no
longer fearful or intimidating. It leads
to worship, because Jesus has met it
for us. Our identity is in Him. The
good news of the gospel is not that
God favors us because of who we
are, but that He favors us in spite of
who we are.
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