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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2021-6-13 
(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 

6/13
Hoje!

1:30 PM...Deacons'/Overseer's Meeting
       No Prayer Meeting Tonight!

6/16
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

6/17
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

6/20
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
18:55…Reunião de Oração
    ('Ao vivo' pela Internet @ hskchurch.com)
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Caros membros e amigos da HSK: 
 Eu acho que está mais quente nos 
últimos dias! Nós finalmente iniciamos o 
verão? Contudo, eu gosto dos dias 
ensolarados e eu estou ansioso para 
estar na igreja com vocês. Com o ar-
condicionado eu espero que possamos 
estar refrescados.  
 Na semana passada, eu pintei 
algumas coisas que nós não usamos 
frequentemente mas, elas com certeza 
nos ajudam quando chove. O que é 
isso? A passarela de madeira que liga as 
salas exteriores ao prédio principal.  
Além de precisarem ser pintadas, várias 
madeiras estavam podres e precisaram 
ser trocadas. 2 coisas que eu não gosto 
aconteceram com as madeiras velhas: 
cupins e podridão. Cupins não são 
mencionados na Bíblia, mas podridão 
sim. A mulher virtuosa é a coroa do 
marido, mas a que se comporta de 
modo vergonhoso é como podridão nos 
seus ossos.(Provérbios 12:4) Esse não é 
um verso interessante? Mas e sobre 
este aqui: ‘Agora, prestai atenção, vós 
ricos. Chorai e lamentai, por causa das 
desgraças que virão sobre vós. Vossas 
riquezas estão podres, e vossas roupas 
roídas pela traça.'(Tiago 5:1-2). Minha 
conclusão: Cuidado com a podridão!   
 Na Quinta-feira passada, 10 de 
Junho, Ruth e eu celebramos o nosso 
49º aniversário de casamento. Eu não 
olho frequentemente para nossas fotos 
de casamento porque as 2 pessoas nas 
fotos tem mudado muito. Mas, estando 
casado com e mesma mulher Cristã por 
49 anos me faz tão feliz. Ela tem me 

seguido por algumas ‘águas profundas’. 
Eu tenho puxado ela de alguns ‘longos 
vales’. Ela tem sido uma verdadeira 
‘irmã’ para muitas pessoas e uma ‘mãe’ 
para provavelmente mais pessoas do 
que ela possa contar. E agora nós 
vamos em direção aos 50. Para minha 
esposa, ‘Obrigado!’ ‘Eu te amo!’ 
      Pelas últimas 3 semanas eu tenho 
recebido tristes notícias sobre pessoas 
sendo contaminadas e morrendo. E eu 
acho que alguém está esperando eu 
fechar a igreja. Contudo, por favor leia a 
seguinte nota cuidadosamente: Se você 
quiser ficar em sua casa por vários 
Domingos, não tem problema para mim. 
Mas eu penso desta forma: Alguém que 
está ficando em casa está também 
sozinho, desencorajado, brigando com 
um familiar, gritando com suas crianças. 
Você pode não ficar fisicamente doente 
mas você pode se tornar 
mentalmente doente. 
Tenha certeza de que 
voce está buscando o 
Senhor! Tenha certeza de 
que você quer que o Senhor coloque 
você de volta a igreja! 
      ‘O Senhor é o meu pastor, nada me 
faltará…refigera-me a alma, guia-me 
pelas veredas da justiça por amor do 
seu nome. Ainda que eu ande pelo vale 
da sombra da morte, não temerei mal  
nenhum, porque tu estas comigo, o teu 
b o r d ã o e o t e u c a j a d o m e 
consolam.’(Salmos 23:1,3-4). 
      Que Ele mantenha-o bem e salvo.  
          
  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……………………………………………………………....6/13

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

Não é tão tarde para começar a 
ler...sua Bíblia do começo ao fim. Um 

plano de leitura anual da 
B í b l i a p o d e s e r 
encontrado na entrada 
da igreja. Você pode 

desejar compartilhar uma cópia com 
outras pessoas. Mas, vamos ler o 
livro inteiro! Isso não é impossível! 

Em um futuro breve...uma mesa 
será colocada na frente do salão 
principal com o propósito de 
exibir flores que qualquer 
pessoa pode doar para a 
igreja. Seu pastor sempre 
deseja que essas flores 
durem por longos períodos, mas é 
difícil de acontecer. Mas enquanto 
elas durarem, vamos apreciar as 
cores e a fragância. 

Você quer se tornar membro da  
HSK? Se sim, por favor peça por 
informações gratuitas sobre muitas 
coisas sobre a HSK. Os líderes da 
HSK crêem que a membresia pode 
direcionar para muitas experiências 
maravilhosas. Essas informações está 
em 3 idiomas! 

Todos os Domingos por cerca de 
30 minutos...a comunhão será 
'transmitida ao vivo'. O 
propósito é manter os 
membros que estão 
assistindo em seus lares 'em contato' 
co a igreja! Seu pastor sente a falta 
de todos que não podem estar nos 
cultos e ele está realmente ansioso 
para o dia em que todos  estarão 
juntos!

Anúncios da igreja/Informações........………….……..……….......……......……..6/13
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De novo, Vamos estar falando com o 
Senhor para parar a contaminação do 
COVID -19! Peça ao Senhor para curar 
os doentes! 

Continue orando por todas doces 
crianças da HSK. Que todas elas 
possam crescer amando Jesus mais e 
mais. 

Vamos orar pelos líderes da nossa 
igreja para ficarem em unidade e amor 
e tendo a sabedoria de Deus em todas 
as decisões que precisem ser  feitas! 

Vamos orar pelo nosso grupo de 
louvor para continuar a ter a força e 
alegria do Senhor em servi-lo? 

Nós devemos ainda estar orando 
pela nação de Israel. Ore para a paz 
vir e muitos aceitem Jesus como o 
Messias deles. 

Vamos nos lembrar de orar por 
nos sas p ro fe s so ra s da e s co l a 
dominical. Elas amam as crianças e 
querem sempre compartilhar a palavra 

de Deus com elas enquanto elas 
ensinam. 

Ore pelos líderes de seus países de 
origem nesta semana. Que todos eles 
venham a conhecer e seguir o Senhor. 

Vamos nos lembrar de orar pela 
India e especialmente pela família de 
Amal, para continuarem saudáveis 
nesses dias. 

Ore por Yukiko-san. Ela está 
estudando para provas para o trabalho 
dela. Que ela possa ser aprovada em 
todas. 

Nós somos gratos por cada visitante 
em nossa igreja. Que todos eles 
venham a conhecer o Senhor em 
breve. 
…………………………………………………….. 
Nota: Se você não quer seu pedido de 
oração no boletim da igreja, marque 
isto claramente no seu papel de pedido 
de oração.. 

MANTENHA-SE AMANDO JESUS 
NESTA SEMANA! 

Pedidos de oração………………………………………..………………………….……6/13

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

  How does the Lord reward His 
diligent ones? I know that when I walk 
arm and arm with Jesus, in love with 
Him, rewards break out on all sides.  
Those are times when everything I do 
or have is blessed: my wife, my 
children, my friends and ministry.  I 
see a life of Christ growing within me 
that flows like a mighty river.  Yes, I 
have trials and tribulations, even in 
the closest times of walking with Him.  
But through it all He rewards me with 
manifestations of His presence. 
  The person who neglects the Lord 
spins out of control as the devil moves 
in and takes over.  Such a person has 
a devastated self-image.  If only he 

would fall in love with Jesus, walking 
and talking with Him!  God would 
soon show him that satan has no real 
dominion over him and this person 
would quickly allow Christ to control 
him. Then he would be chasing 
demons, putting thousands to flight, 
standing up by faith against every 
fear, lie and doubt that comes from 
hell. 
   When we walk with the Lord, we are 
rewarded with l ight, direct ion, 
discernment, revelation—a certain 
“knowing” that God gives us.  When 
we are truly in love with Jesus, He 
turns up the light. In His presence 
there is no darkness at all.  


