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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2021-5-23 
(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 

5/23
Hoje!         No Prayer Meeting Tonight!

5/26
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

5/27
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

5/30
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
   Brazilian BBQ!  (Note: Rain?  Eat Inside!)
18:55…Reunião de Oração
    ('Ao vivo' pela Internet @ hskchurch.com)
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Caros membros e amigos da HSK: 
 Esses últimos dias eu tenho 
desfrutado muito da minha liberdade, 
sem quarentena. E estando com vocês 
no último Domingo foi uma alegria 
muito especial para mim. Como eu 
tenho falado para poucos pastores pelos 
anos, é fácil pensar que a mensagem 
deveria ser mais como um pedaço de 
bolo ou um sorvete. Eu sirvo bife! E eu 
estou feliz em estar de volta com 
Cristãos que querem bife! Você me 
entende? 
      Eu espero que vocês tenham lido 
sobre notícias sobre Israel e India. 
Diariamente situações estão mudando 
em ambos países e eu penso que 
deveríamos estar orando talvez um 
pouco diferentemente a cada dia! Por 
favor não pare de pedir ao Senhor para 
parar o vírus e a guerra! Ambos estão 
matando muitas pessoas! 
 Por vários meses atrás eu tenho 
lido o Velho Testamento com um pouco 
mais de cuidado. Pode não lhe 
interessar mas eu tenho ainda que 
encontrar no Ve lho Testamento 
escrituras que digam que Jesus 
ressuscitaria do sepulcro ao terceiro dia. 
Quem disse que isso estava no Velho 
Testamento? Paulo. (veja 1Coríntios 
15:3) Mas você pode imaginar o que eu 
tenho descoberto? Êxodo 3:6 'Eu sou o 
Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o 
Deus de Jacó.' E como Jesus interpretou 
aquelas palavras do Deus Altíssimo? 
Resposta: Ele não é Deus de mortos, 
mas de vivos.'(Mateus 22:32). Aleluia!  

A morte não tem mais controle sobre 
nossas vidas! 
    Eu ainda estou pensando sobre as 
vár ias experiências que eu t ive 
enquanto eu visitava os EUA no mês 
passado. Uma foi esta: Prédios de 
igrejas! Alguns são enormes! Os 
estacionamentos são grandes! Claro que 
você pode ver tais prédios na internet 
mas vendo eles com meus olhos, nunca 
falha em me fazer perguntar quem teve 
o sonho para tal prédio grande assim. E 
quais palavras na Bíblia sustentariam a 
ideia para um lugar no qual milhares de 
Cristãos se reuniriam? Essas palavras de 
Cristo parecem sustentar essa ideia: 'E 
digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre 
esta pedra edificarei a minha igreja, e 
as portas do inferno não prevalecerão 
contra ela.'(Mateus 16:18). Sim, isso foi 
planejado por Deus para fazer a igreja 
tão poderosa. E o que tudo isso significa 
para mim? Aqui está uma 
resposta para essa questão: 
' p a r a q u e a g o r a a 
multiforme sabedoria de 
Deus seja manifestada, por 
meio da igreja, aos principados e 
poderios nas regiões celestiais'(Efésios 
3:10).   
      Novamente, obrigado por ofertar 
para sua igreja. E obrigado por orar por 
Ruth e por mim. Cantando e rindo com 
vocês, que alegria é maior? Que Ele 
possa abençoar vocês mais e 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……........……………………………………………….......5/23

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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Se você desejar se conectar ao wi-
fi da HSK...configure: hsk/1...PW: 
song1234. Informações sobre ouvir a 
mensagem de hoje em seu idioma, 
serão exibidas no telão da igreja. 

Nó iremos aprender uma nova 
música...em breve, 'At The Cross.'  
Você encontrará esta música no You 

Tube em Português com o 
título: At the cross - Chris 
Tomlin (Lá na cruz - Diego 
Natan Cover). Em Inglês: 
Chris Tomlin - At the cross 

(love ran red). Vamos aprender esta 
música em breve e começar a cantar 
juntos. 

Novas informações dos nossos 
missionários na região de Tohoku... 
Mami-san e Ryo-san, podem ser 
encontradas em Inglês e Japonês no 
quadro de informações da 
igreja. Eles ainda estão 
compartilhando o evangelho 
com muitos que tem falta de uma 
habitação apropriada. Ore por eles 
nesta semana! 

A tradução de hoje...da mensagem 
do nosso pastor em 'Português pode ser 
ouvida em seu celular em 
hskchurch.com ou rádio FM 
90.  Também, se você quiser 
usar fones de ouvido grandes, 
pegue um no ce s t o na 
prateleira de livros nos fundos do salão 
principal.   

F i n a l m e n t e , a t r a d u ç ã o e m  
Japonês da mensagem do nosso  
pastor...pode ser ouvida pelo rádio FM 
Radio 87 e 'Line'(quando Yukiko-san 

está traduzindo da casa 
dela) Sim, o canal do rádio 
FM Radio tem falhado por 
muitas vezes...mas parece 

que agora está funcionando.  E se você 
não sabe como operar o rádio FM, fale 
com Tomoko-san! 

Um grande churrasco brasileiro 
s e r á r e a l i z a d o n o p r ó x i m o 
Domingo, 30! Sim, estamos na 
estação de chuvas mas algumas 
pessoas (incluindo o  pastor) 
realmente querem comer um 
bom bife brasileiro! Contudo, 
se chover nós comeremos 
dentro do salão da igreja e se 
tivermos um lindo dia, nós 
comeremos ao ar livre! O valor desse 
almoço será o seguinte: De 7 à 77 anos: 
¥700. Dos 4-6: ¥600.  Visitantes: ¥500. 
Abaixo dos 4 anos: Grátis! Será um bom 
momento de comunhão enquanto 
apreciamos uma deliciosa comida feita 
por verdadeiros cozinheiros brasileiros! 
Vamos fazer isto! 

O dízimo da HSK foi dividido assim: 
Abril(¥47,000)...Wycliffe Bible Trans-
lators(Suporte à missões)(¥12,000), 
HSK Food Bank(¥10,000), Tohoku 
Ministry(Mami & Ryu)(¥15,000), Bridges 
for Peace(Min. Israel)(¥10,000). Ofertas 
desde Janeiro: ¥201,000! Aleluia! 
M a i o ( ¥ 3 2 , 0 0 0 ) . . . H S K F o o d 
Bank(¥10,000), Tohoku Ministry(Mami & 
Ryu)(¥12,000), Tikkun(Min. Israel)
(¥10,000). Ofertas desde Janeiro: 
¥233,000!  Aleluia!  E obrigado!! 

Anúncios da igreja/Informações........………….……..………..….....…………….5/23
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Ore pela mãe de Satomi-san, 
Tomoko-san, para ter boa saúde. 

Continue orando por todas as 
c r i a n ç a s d a H S K ! E l a s e s t ã o 
aprendendo a amar e servir à Deus. 

O COVID-19 ainda está ao redor e 
nós devemos nos manter pedindo ao 
Senhor para parar a contaminação.  
Ore pela India. Milhares de pessoas 
estão infectadas e morrendo! 

Que todos nós possamos estar 
orando por Israel e Palestina nesta 
semana. As batalhas entre aquelas 
pessoas estão se intensificando! 
Certamente o Senhor tem planos para 
os Judeus viverem em paz. 

Ore pelos líderes de seus países 
nesta semana! Muitos líderes de 
nossos países não são Cristãos ainda. 
Eles devem ser salvos! 

Vamos orar por aqueles entre nós na 
HSK que tem o privilégio de trabalhar 
no sistema de educação Japonesa? 

Ore pelos pastores que você 

conhece que possam estar precisando 
da sabedoria do Senhor nesses dias. O 
trabalho deles é difícil. 

A mãe do nosso Pastor, Wrae, está 
tendo problemas de visão por esses 
dias. Ore pela restauração dela. 

Vamos orar pelo grupo de louvor 
nesta semana? Todos eles desejam ter 
o Espírito Santo direcionando-os. 

Vamos orar por todos os visitantes 
que vem na HSK. Que eles possam se 
sentir amados e aceitos aqui. 

Ore pela Ayako-san pois ela cuida de 
seu pai. Ela deseja que ele seja salvo. 

Todos nós temos familiares que 
ainda não são Cristãos. E isso inclui 
filhos e filhas, pais e mães. Quem irá 
pedir ao Senhor novamente pela 
salvação deles? 
…………………………………………………….. 
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………………………………………..………………………….……5/23

Thoughts to ponder… from the book, ”Hungry For More Of Jesus” 
By: David Wilkerson 

   As I look back at some of the things 
I’ve prayed for over a long period of 
time, I heard the Lord saying,"David, 
I’m holding up this request to you, like 
a mirror.  And through this, I’m going 
to show you what’s deep in your 
heart."  What I’ve seen reflected in 
that mirror is doubt…fear…unbelief…
things that have made me throw 
myself at Jesus’ feet and cry, “O Lord!  
I’m not interested in the answer 
anymore, but only in getting this spirit 
out of me.  I don’t want to doubt You
—to pray and weep for an answer, yet 
still have seeds of unbelief in my 
heart!”

    It’s true that the hardest part of faith 
is the last half hour.  When it looks as 

if God won’t answer, we give up, 
putting all behind us and going on to 
something else.  And as we do this, 
we think we are surrendering to God’s 
providence, His sovereign will.  We 
say, “Lord, do what You think is best,” 
or, “Well, God, You must not have 
wanted it after all.”  That is not what 
God ever intended!  When we pray for 
what is obviously the will of God—
salvation of a family member, for 
instance—we have every right to hold 
on and never give up until Jesus 
answers. We have reason not to listen 
to the devil.  And we have every right 
to ask God to plant the faith of Jesus 
Christ in us and not let us relax until 
we see completion.



