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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2021-5-30 
(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 

5/30
Hoje!

18:55…Reunião de Oração
           ('Ao vivo' pela Internet)

6/2
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

6/3
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

6/6
(Dom.)

       Primeiro dia de jejum e oração
8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
            Water Baptism Service
12:30...Reunião de oração das mães
12:30...Reunião de oração por Israel
18:55…Reunião de Oração
           ('Ao vivo' pela Internet)

6/7
(Seg.)

      Segundo dia de jejum e oração
18:55…Reunião de Oração 
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Caros membros e amigos da HSK: 
 Bem, este é o último Domingo de 
Maio e amanhã sera o último dia de 
Maio. Você pode não acreditar nisto, 
mas na semana passada eu estive 
pensando quando eu preciso colocar a 
decoração de Natal! Eu acho que eu 
frequentemente olho adiante, para o 
futuro. Bem, eu penso que esperar Deus 
fazer grandes coisas é importante para 
viver nos caminhos Dele. E com certeza, 
suportando acontecimentos rotineiros é 
entediante. O que você acha? 
 Desde a semana passada ou mais 
eu tenho lido o livro de Ezequiel. O 
primeiro capítulo contém uma visão 
muito estranha que pode fazer você se 
perguntar sobre os conteúdos desse 
livro...'eu vou entender o que este 
profeta Judeu está escrevendo?' E lendo 
um pouco mais de seus escritos, parece 
que Deus não pode dizer o suficiente 
sobre como 'teimoso e obstinado' Israel 
tem sido. (Estudiosos crêem que o 
Capítulo 28 é uma descrição de 
Satanás.) Mas então chegamos as boas 
novas, 34:11, 'Porque assim diz o 
Senhor Deus: Eu, eu mesmo, procurarei 
as minhas ovelhas e as buscarei.' "Eu 
mesmo cuidarei das minhas ovelhas e 
as farei repousar, diz o Senhor 
Deus.'(34:15). Minha conclusão: O 
Senhor estará ao nosso lado para 
sempre! 
 Uma das mais pobres opiniões 
sobre políticos é esta: Eles falam aquilo 
que faz a maioria dos amigos deles 
felizes. Talvez uma opinião parecida não 

é considerada ruim, mas certamente 
vendedores dirão frequentemente o que 
faz seus clientes felizes. E sobre os 
atores e atrizes? Eles não se tornariam 
famosos se e les cr i t icassem os 
produtores de filmes! Mas você pode 
imaginar o que muitos líderes de igrejas 
fazem? Sim, eles falam o que faz os 
membros felizes e contentes. Isto é o 
que eu creio que eu deveria falar para 
você: 'Você saberá a verdade e a 
verdade te libertará. Você saberá a 
verdade completa e a verdade completa 
fará você realmente livre. 
 As opiniões de muitas pessoas 
sobre os conflitos entre Judeus e Árabes 
tem colocado esse pensamento em 
minha mente: De qual lado eu deveria 
estar? E então na semana passada eu 
recebi algumas boas notícias de um líder 
Judeu de uma organização que a nossa 
igreja ajuda. Ele escreveu: 'Deixe-me 
terminar dizendo que em 
meio a todos esses desafios, 
comunidades de Cristãos 
Árabes e Judeus Messiânicos 
tem orado juntos em amor, unidade e 
paz. Os Cristãos Árabes permanecem 
em um lugar de heroísmo e fé. Nós nos 
agarramos juntos na esperança de um 
futuro melhor.' Eu agradeço ao Senhor 
por todas as pessoas que amam nosso 
Salvador, Jesus Cristo. 
 Que o Senhor te abençoe e 
proteja. Que o Senhor derrame graça e 
faça resplandecer Tua face sobre ti. E te 
dê a paz.  
           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…………………………………………………………...….5/30

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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Noriyoshi está crendo na salvação 
de seus amigos, Leo e Keyla. Vamos 
orar por eles nesta semana. 

Ore pela amiga de Moriya Susan, 
Thess, de quem a mãe morreu 
recentemente de COVID-19. 

Alguém está pedindo para todos que 
v e m à H S K p a r a c r e s c e r e m 
espiritualmente e serem sábios. 

Muitos países ainda estão lutando 
com o COVID-19. Vamos pedir ao 
Senhor novamente para parar esse 
vírus! 

Vanessa está pedindo por força e a 
ajuda de Deus para falar sobre Jesus 
para muitas pessoas. 

Vamos continuar orando pelo nosso 
projeto Food Bank. Que muitas 
pessoas possam ser salvas através 
desse projeto. 

Vamos orar por Israel/Palestina para 
os conflitos pararem! 

Ore por Mary Jane e sua filha, Leika. 
O r e p o r m u i t o s p a s t o r e s e 

missionários que servem ao Senhor 
aqui no Japão, para permanecerem 
encorajados nesses dias. 

Somos gratos ao Senhor por todos 
os visitantes na nossa igreja. Vamos 
alcança-los quando eles vierem. 

Vamos orar pela salvação do 
imperador do Japão e sua família. 

Ore por todas as crianças em nossa 
igreja. Que todas elas possam ser 
protegidas de todo mal. 
…………………………………………………….. 
Nota: Se você não quer que seu 
pedido de oração esteja no boletim da 
igreja, marque isto claramente no seu 
papel de pedido de oração. 

Pedidos de oração………………………………………..………………………….……5/30

Thoughts to ponder… from the book, ”Stand At The Door And Knock” 
By: Corrie Ten Boom 

  Angels have a gift and an 
assignment to praise and thank the 
Lord, often through their music and 
song.  
    They were present at the creation 
of the earth.  In the book of Job you 
can read about their discipline and 
assignment for which they had to 
report regularly for duty. 
   Angels are not omniscient, but they 
do know more than we do... It is clear 
that they are interested in and 
sympathize with us people when the 
Lord Jesus says that there is joy 
amongst the angels about every 
sinner who repents, and I am sure 
that their singing puts their joy into 
words. 
    There are different ranks among 
the heavenly beings.  The Bible   

speaks of two important classes: the 
cherubim and the seraphs.  The 
angels who work on earth are 
frequently de-scribed in the Bible as 
friendly, under-standing helpers. 
   The story of Peter in prison states 
that he was guarded by a consider-
able number of soldiers.  Suddenly an 
angel of the Lord appeared in the cell 
and light shone immediately.  It’s 
interesting how this angel arranged 
things in the smallest details.  
   Angels are no less active today.  
Missionaries in Africa tell of rebels who 
were getting ready to attack their 
home when they later recall saying, 
“We saw hundred of soldiers in white 
and we were scared to death.  The 
rebels were seeing angels protecting 
those missionaries. 


