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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2021-5-9 
(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! No Prayer Meeting Tonight!

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

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

5/15
(Sáb)

19:30...Portuguese Meeting!
         ('Live' on hskchurch.com)

5/16
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
13:30...Deacons'/Overseer's Meeting
18:55…Reunião de Oração
    ('Ao vivo' pela Internet @ hskchurch.com)



2

Caros membros e amigos da HSK: 
     Estou tão feliz por estar de volta ao 
Japão apesar de não estar na HSK até o 
próximo Domingo(16). Eu tenho que 
permanecer em casa por 2 semanas e 
quando você ler esta pequena nota, eu 
terei 6 dias restantes. Todos os dias eu 
oro por você e quero estar louvando 
com você. E muito obrigado por orar por 
mim enquanto eu estava nos EUA. Eu 
tive um maravilhoso tempo visitando 
minha mãe que quer ver vocês 
novamente, mas é muito difícil para ela 
viajar. Ela encontrará vocês no céu 
algum dia no futuro. Também, todos os 
meus filhos ficaram felizes em ouvirem o 
relatório que eu dei a eles sobre vocês. 
Muitos deles estão orando pela HSK! 
      Por causa das infecções do COVID, 
muitos negócios nos EUA pedem 
máscaras antes de você entrar nas 
lojas, mas pessoas frequentando a 
igreja da minha mãe não usavam 
máscaras. Contudo em todo lugar 
pessoas tentavam ev i tar de se 
aproximar uns dos outros. Isso parece 
que pessoas de vários estados não 
estão permitidas de entrarem no Japão.   
 Eu frequentei apenas uma igreja 
por duas vezes e surpreendentemente o 
pastor, meu cunhado, prega com uma 
tradutora porque Cristãos Mexicanos 
frequentam a igreja dele. Então eu me 
senti não tão longe de vocês! Eu não 
estou certo do que o Senhor está 
fazendo nos EUA mas parece que as 
infecções e problemas políticos são 
razões para mais orações. 

     Então, eu descobri mais da vontade 
de Deus para nós durante esta viagem? 
Eu aprendi mais sobre os planos de 
Deus para nós? Eu não acho. Contudo, 
eu posso dizer isto: Eu estou convencido 
que nós estamos caminhando para ver o 
Deus Altíssimo fazer grandes coisas as 
quais podem ser facilmente esquecidas. 
E como podem essas ações de Deus 
serem esquecidas? Resposta: Tentando 
possuir mais coisas, falhando em ver a 
dor do próximo, estando satisfeito com 
o trabalho. E talvez eu poderia ser 
responsável por mais do que vocês 
poderiam esquecer! Como? Resposta: 
Compartilhar verdades que fazem vocês 
se sentirem bem, pedindo para vocês 
fazerem menos pela sua igreja, dando a 
vocês motivos para fraquezas. Isso me 
incomoda! Portanto eu estou pedindo so 
Senhor para por mais fogo em cada 
mensagem. O que você acha? 
      Hoje, eu espero pregar para vocês 
da minha casa. Isto pode acontecer ou 
não. Eu ouvi que havia problemas com 
alguns microfones enquanto 
eu falava.  O que eu posso 
fazer sobre isto? Mas eu 
penso que algo bom vem 
dos céus todas as vezes que nos 
encontramos. E se tornará ainda melhor.   
     Bem, o verão chegará em breve o 
que fará os dias mais quentes. Estou 
orando para todos ficarem bem. E a 
qualquer momento que você quiser orar 
por alguma dor ou problema, peça a 
alguém para orar por você! Deus é a 
sua cura! 
              Seu pastor................Ben

Continue a falar para…sua família e amigos sobre os cultos da HSK 'ao vivo' e gravados. Acesse 
<www.hskchurch.com> e clique ‘Schedule of Meetings’. Em seguida ‘Click here to visit Live Stream 

channel.’ Os cultos que podem ser vistos a qualquer momento. Obrigado por compartilhar. 

Nota do seu Pastor…………………………………………………………...…..5/9

Você pode ouvir a mensagem do pastor…em Português (ou Inglês) pelo aplicativo 'Team 
Viewer'. O ID será exibido no telão antes da pregação. Você precisará de fones de ouvido.
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A próxima reunião de diáconos/
o b r e i r o s … s e r á n o p r ó x i m o 

Domingo, 16. Todos os 
diáconos e obreiros da HSK 
dever iam es ta r nes ta 
reunião. Seu pastor aprecia 

muito esses membros da igreja! 

Neste Sábado(15), com início às 
19:30h...haverá um culto na HSK 
que será totalmente em 
Português. Como em todo 
culto de Domingo no qual nós 
c a n t a m o s , o r a m o s e 
p r e g a m o s , n e s s e c u l t o n ó s 
cantaremos e pregaremos somente 
em Português. Todos serão bem-
vindos a estarem nesse culto, mas 
não haverá qualquer tradução da 
mensagem. Contudo, todo o culto 

pode ser visto 'ao vivo' no site da 
igreja. 

Informações para se conectar ao 
wi-fi da HSK: hsk/1  PW: song1234.  
Hoje, a tradução em Português da 
mensagem do nosso pastor 
pode ser ouvida pelo rádio 
FM 90. Também, se você 
dese ja r usar fones de 
ouvido, por favor pegue um 
no cesto aos fundos do salão 
principal.   

O nosso pastor retornou ao  
Japão, mas...ele deve permanecer 
em seu lar até neste Sábado(15).  No 
próximo Domingo ele estará em 
nossa igreja! Ele sente muito a falta 
de vocês!

Anúncios da igreja/Informações………........….……..……….......…...........……..5/9

    Maio é o mês de aniversário de alguém! 
  Este mês é o seu aniversário?  
Se sim….Parabéns para você!   

Todos nós estamos felizes por mais um ano de 
vida e…que o próximo seja ainda melhor! 

Que Deus lhe abençoe ainda mais!

   Feliz Dia das Mães!
Hoje nós comemoramos um 

maravilhoso presente de 
Deus para nossa igreja:  

Mamães! 
Que o Senhor possa lhe abençoar mais e mais.  Seu pastor realmente 
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Cathy tem feito uma nova amiga  
onde ela mora. Ela quer ser usada  
pelo Senhor com essa mulher! Ore por 
ela e sua amiga. 

Pe ç a à D e u s p a r a p a r a r o 
COVID-19. Muitos países ainda estão 
sendo afetados! Especialmente, vamos 
orar pela India. 

Vamos orar novamente para o 
tráfico de crianças parar. Deus 
abençoe essas preciosas crianças.  

Vamos orar novamente pelos líderes 
de nossos países? Todos eles precisam 
de Jesus em seus corações. 

Agradecemos o Senhor pelo projeto 
da nossa igreja “Food Bank”. Vamos 
continuar a orar e ofertar! 

Ore pelo nosso grupo de louvor 
nesta semana. 

Ore pelo Gilson, pois ele está se 
recuperando de uma cirurgia nos 
olhos. 

Nós louvamos à Deus por curar  
Nadine. Ore por ela nesta semana. 

Patricia Yamashita e seu marido 
estão se recuperando do COVID-19.  
Lembre-se de orar por eles nesta 
semana. 

Vamos orar pela salvação do 
imperador do Japão e a família dele 
inteira! 

O Senhor tem prometido salvar 
todos os membros de nossas famílias. 
Vamos orar por eles nesta semana. 

Ore pelos líderes da nossa igreja 
nesta semana. Eles querem ter a 
sabedoria de Deus para sua igreja. 
……………………………………………………. 
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….................................................................................…………5/9

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

  Hopelessness is the result of 
trusting in man.  In Jeremiah 17, 
Jeremiah introduces two immu-
table laws of spiritual life.  One 
leads to death and hopelessness, 
the other to life and hope. These 
laws are key to understanding why 
some Christians enjoy constant 
peace and joy in the Lord while 
others grope in despair.

   Jeremiah uses a Hebrews word 
for “cursed”. It means “utterly 
detestable.”  In other words, the 
person who departs from God and 
leans instead on man is utterly 
detestable to Him.  How can we 
know when we are trusting in man 
rather than in God?  If we come 
apart when someone lets us down, 
or if the actions of others affect our 

walk with God, then we know our 
trust is in man—that is, in some-
thing or someone other than God.  
Christians who put their trust in 
man in order to provide safety for 
themselves are guaranteed to get 
hurt.

   Many Christians today lose hope, 
turning inward instead of running to 
the Lord.  But God is saying to His 
people. “You are in despair simply 
because you do not trust Me.  You 
are not uplifted by My promises- 
yet you let the words of men cast 
you down.

   When we neglect faith, prayer 
and the Word the result is always 
loneliness, fruitlessness and emp-
tiness.


