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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2021-5-16 
(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. 

Em ti, SENHOR, confio; nunca seja eu 
confundido. Livra-me na tua justiça, e faze-me 
escapar; inclina os teus ouvidos para mim, e 
salva-me.Sê tu a minha habitação forte, à 
qual possa recorrer continuamente. Deste um 
mandamento que me salva, pois tu és a 
minha rocha e a minha fortaleza.  Livra-me, 
meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do 
homem injusto e cruel. Pois tu és a minha 
esperança, Senhor DEUS; tu és a minha 
confiança desde a minha mocidade.                            
                          Salmos 71:1-5

…………………………HSK Eventos………………..….

Data Horários e Detalhes 

5/9
Hoje!

18:55…Reunião de Oração
    ('Ao vivo' pela Internet @ hskchurch.com)

5/12
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

5/13
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

5/16
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
No Prayer Meeting Tonight!
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Caros membros e amigos da HSK: 
 Por onde eu devo começar a 
escrever? Primeiro, muito obrigado a 
todos por pacientemente ouvir eu e 
Yukiko pela internet no Domingo 
passado, 9. A HSK não tem os melhores 
equipamentos para nos conectarmos, 
mas para o momento não há a 
n e c e s s i d a d e d e c o m p ra r m a i s 
equipamentos caros. Realmente, 
estando presente é o que eu mais 
gosto. Então hoje, eu estou tão feliz em 
estar na igreja com vocês. (Eu perdi a 
festa na semana passada o que me 
deixou um pouco triste!) E novamente, 
obrigado, por orar por mim durante as 
últimas 2 semanas em que eu tive que 
ficar em casa. Com certeza, vivendo 
com Ruth nunca é tedioso!   
 Desde de que retornei dos EUA, 
eu continuo a pensar sobre coisas que 
eu vi e ouvi por lá. Eu não posso dizer 
que eu orei muito pelas igrejas 
Americanas mas eu pensei sobre as 
igrejas nos EUA. Algumas coisas que 
Deus está fazendo lá eu quero que 
aconteçam aqui. Mas com certeza, o 
que os líderes de igrejas por lá crêem 
que acontecerá aqui me deixa muito 
feliz. Isso parece que mais Cristãos 
Americanos estão orando pelo mundo! 
Isso é algo bom. Na semana passada  
eu comprei 3 bandeiras que eu espero 
receber neste mês. Uma bandeira de 
Israel, uma bandeira Cristã e uma 
bandeira 'Apelo aos céus'. Eu irei falar 
sobre essas 3 bandeiras futuramente, 
mas agora, eu penso que Deus está 
falando para mim sobre ter uma nova 

expectativa pelo que Ele está para fazer 
em todo o Japão. Eu não penso que irei 
muito longe até o próximo mover de 
Deus no Japão, mas eu certamente 
quero ver algo maravilhoso.   
       No Domingo passado eu pedi para 
vocês orarem pela India. Eu espero que 
v o c ê s t e n h a m l i d o s o b r e a 
contaminação do COVID, o qual tem 
quase destruído o sistema de saúde na 
India. Nós devemos continuar orando. E 
por favor peça ao Senhor para proteger 
e abençoar os Cristãos naquela nação. 
Agora, nesta semana, nós devemos orar 
por Israel. Por favor leia ou assista 
frequentemente os noticiários sobre o 
que está acontecendo por lá. As notícias 
não são boas, mas sim terríveis. Nós 
devemos pedir ao Senhor para abençoar 
e proteger os Cristãos naquela nação. 
 Eu quero agradecer a todos 
novamente por ofertar na HSK. Talvez o 
relatório financeiro não interessa a você, 
mas eu quero que todos saibam quanto 
dinheiro é recebido e usado, esta 
informação não deveria ser 
um segredo para vocês. E eu 
penso que sabendo dos 
presentes que nós damos 
para outras pessoas é muito importante. 
Eu tenho ouvido boas notícias sobre as 
ofertas para o Food Bank e nós 
devemos continuar ajudando este 
projeto da nossa igreja.  
 Que esta semana seja cheia das 
bençãos de Deus sobre você e sua 
família. Estou orando para Deus 
abençoar seu lar! 
 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……………………………………………………………....5/16

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

Todos os Domingos por pelo menos 
30 min... ou mais do momento de 
comunhão será transmitido pelo site de 
igreja. O propósito é manter os 
m e m b r o s q u e e s t ã o 
assistindo em seus lares 
'em contato' com a igreja! 
Seu pastor sente a falta de todos que 
não estão frequentando  os cultos e ele 
está realmente ansioso pelo dia em que 
todos poderão estar juntos! 

Neste boletim...você encontrará o 
relatório financeiro de: Março 16-Abril 
15 e Abril 16-Maio 15. Durante a 
ausência do nosso pastor, o primeiro 
relatório não foi anexado ao boletim,  
então você o encontrará hoje. 
T a m b é m , h á c ó p i a s 
detalhadas deste relatório que 
podem ser encontrados no 
estande SKI. Se você tiver qualquer 
pergunta sobre esse relatório, por favor 
fale com a tesoureira da igreja, Suzuki 
Tomoko-san! Seu pastor é muito grato 
por Tomoko-san!  

U m r e l a t ó r i o d o d í z i m o d a 
igreja...dos meses de Abril e Maio 

serão publicados no boletim 
da próx ima semana. A 
ausência do nosso pastor 
at rasou esse re la tór io. 
C o m p a r t i l h a n d o e s s e 

relatório faz dele muito feliz! 

H a v e r ã o 5 D o m i n g o s n e s t e 
mês...isso significa que 3 reuniões de 
oração aos Domingos à noite 
serão realizadas. As próximas 
reuniões de oração serão hoje à 
noite e dia 30. Por favor junte-se 
aos outros membros na igreja ou 
pela  Internet. Vamos orar...com paixão! 

O nosso pastor tem recentemente 
pregado... sobre o que líderes de igreja 
Americanos crêem que Deus começará a 
fazer em breve no mundo, o que inclui o 
Japão. Se você deseja escutar esse 
pastor, Dutch Sheets, compartilhando o 
que ele tem ouvido Deus 
falar, você deveria conferir 
este vídeo no YouTube.  
Esta é uma ótima mensagem! (Nota:  
Esta mensagem é somente em Inglês.) 
https://www.youtube.com/watch?
v=p7sekBMEImk 

Feliz Dia das Mães! 
Que imagem!

Anúncios da igreja/Informações........………….……..……….......……......……..5/16
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Vamos orar pelos EUA, India e Brasil 
nesta semana, eles ainda tem muitos 
casos de COVID-19! 

Ore pelo nosso projeto “Food Bank”. 
Que aque les que estão sendo 
abençoados através dele conheçam 
Jesus. 

Vamos orar contra forças malignas 
que estão influenciando nossos países.  

Lembre-se de orar por todas as 
crianças da HSK. Todas elas são 
preciosas aos olhos de Deus e Ele tem 
planos para todas elas. 

Ore pela Vanessa, pois ela tem 
sentido tonturas ultimamente. 

Mary Jane fará exames físicos em 
breve e está orando por um bom 
relatório. 

Yoko-san está pedindo à Deus para 
a j u d a r - n o s a a d o r a r à D e u s 
particularmente em nossos lares e no 

trabalho, e que nós tenhamos o desejo 
de agradar ao Senhor. 

Yukio está envolvido em procurar 
pessoas com boas qualificações para 
trabalhar em sua nova fábrica. Vamos 
orar por nele neste novo emprego.  

Há muitos conflitos em Israel entre 
eles e os Palestinos. Ore pela paz em 
Jerusalém. 

Vamos continuar pedindo e crendo 
em um prédio para a igreja com fácil 
acesso para todos. 

Vamos orar pela nação da China e 
pelos líderes para conhecerem o 
Senhor. 
……………………………………………………… 
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………………………………………..………………………….……5/16

Thoughts to ponder… from the book, ”Love Like You’ve Never Been Hurt” 
By: Jentzen Franklin

  We need to understand that we are 
in a battle for our lives, a battle for our 
families, a battle for our marriages.  
The enemy is going to throw every-
thing he can at us to discourage us.  
He is going to send strife, conflict, 
stress, contention, arguments and 
bitterness to try to make us quit.

    But the battle is not what we see in 
the natural. The battle is not about the 
trouble in your family.  It is not about a 
financial problem. It is not about 
sickness. It is not about the disagree-
ments in your marriage.  

  The enemy wants your mind.  He 
wants to break you down mentally.  
He wants you to give up, to quit, to 
say, “I can’t take this anymore!”

  Let’s think about the philosophy of 
the Navy SEALS.. It is this: “I will 
never quit…My nation expects me to 

be physically harder and mentally 
stronger than my enemies.  If I get 
knocked down, I will get back up, 
every time. I am never out of the fight.

   Friend, your job is to not exercise 
the option to quit.  Because when you 
make up your mind that you are not 
going to quit, that is when the battle is 
really won.

   What I have learned through various 
tests and trials is that I’m never going 
to quit.  I’m never going to walk away 
from God.  I’m never going to quit my 
church.  I’m never going to give up on 
my kids., on my marriage.

   You have to determine the same 
thing.  Lay hold of the truth deep 
down in your spirit that you are never 
going to quit. 

  



