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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2021-6-6 
(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 

6/6
Hoje!

          Primeiro dia de jejum e oração
12:30...Reunião de oração das mães
12:30...Reunião de oração por Israel
18:55…Reunião de Oração
    ('Ao vivo' pela Internet @ hskchurch.com)

6/7
(Seg.)

       Segundo dia de jejum e oração
18:55…Reunião de Oração 

6/9
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

6/10
(Qui.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

6/12
(Sáb.)

7:30 PM...Portuguese Meeting @ HSK
   ('Ao vivo' pela Internet @ hskchurch.com)

6/13
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
1:30 PM...Deacons'/Overseer's Meeting
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Caros membros e amigos da HSK: 
 Primeiro, muito obrigado a todos 
que prepararam a comida para o 
churrasco no Domingo passado. Tudo 
estava delicioso e os bolos fizeram o 
evento tão especial. Espero que mais 
membros estivessem aqui, mas nós 
faremos isso novamente em breve, 
espero. Como eu anunciei no Domingo 
passado, eu não estou certo sobre 
comermos juntos dentro da igreja por 
causa das contaminações, mas eu 
espero que possamos comer ao ar livre 
mais frequentemente neste ano. E 
obrigado a todos por usarem máscaras 
a cada Domingo. Eu sei que o clima 
quente fará uma máscara mais 
desconfortável de se usar, mas isso deve 
ser feito. Mas continue pedindo ao 
Senhor para parar esse vírus! 
 Na semana passada, eu tirei um 
dia para pintar o portão de entrada do 
estacionamento da igreja. O clima 
estava perfeito para trabalhar ao ar 
livre, não tão quente! Eu tirei a maioria 
do tempo orando por vocês e suas 
famílias e amigos. E eu orei muito por 
mim mesmo. Por que? Porque eu quero 
falar o que o Senhor está falando. Claro 
que a Bíblia é cheia de verdades que 
nós não estudamos ainda, mas você 
precisa de um arado para trabalhar em 
um campo e você precisa de uma arma 
para a guerra. Trazendo um arado para 
uma batalha provavelmente resulta em 
perder a batalha. Então, o que o Espírito 
Santo está dizendo que devemos estar 
ouvindo? Obrigado por orar por mim.   

 Oh, e muito obrigado a todos que 
ajudaram na l impeza depois do 
churrasco. Eu hesitei em l impar 
rapidamente porque poderia parecer 
para algumas pessoas que era hora de ir 
embora, mas eu tenho uma idéia para 
manter a comunhão em andamento! O 
que você acha? Sobre servir sorvetes?!?   
     Hoje eu darei detalhes sobre as 2 
bandeiras que serão exibidas por vários 
meses. Apesar de ambas as bandeiras 
nunca terem sido vistas aqui no Japão, 
eu acho que todos sabem onde a 
bandeira de Israel sempre será vista. A 
bandeira Cristã é frequentemente vista 
em igrejas da América do Norte, o que 
inclui o Canadá, EUA, e México.  
Contudo elas são familiares para 
pessoas que v ivem na 
América Latina e África. E 
porque essas bandeiras 
serão exibidas em nossa 
igreja? Eu darei uma explicação hoje. 
    Na reunião de oração na noite do 
Domingo passado, 5 nações foram 
representadas: Brasil, India, Japão, 
EUA, e Canadá. Essa passagem da Bíblia 
veio a minha  mente quando eu pensava 
sobe aquela noite, 'E cantavam um 
cântico novo, dizendo: Tu és digno de 
tomar o livro e de abrir seus selos, 
porque foste morto, e com o teu sangue 
compraste para Deus homens de toda 
tribo, língua, povo e nação;'(Apocalipse 
5:9). Oh, que maravilhosa obra Jesus 
fez por toda nação.  
     Deus abençoe e proteja você nesta 
semana! 
                  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…………………………………………………………...….6/6

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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A próxima reunião de diáconos…
será no próximo Domingo, 13. Todos 

o s d i á c o n o s d a H S K 
deveriam planejar para 
estarem nesta reunião. Seu 
pastor aprecia muito esses 

membros da igreja ! 

Amanhã, 7 de Junho…é o 2º dia 
de jejum e oração. Se você não 
jejuou hoje, por favor considere faze-
lo amanhã. Você sabe de muitas 
coisas que nós devemos 
estar pedindo para o Senhor 
fazer. Amanhã à noite uma 
reunião de oração começará 
às 18:55h. ’Não é este o 
jejum que escolhi, que soltes as 
ligaduras da impiedade, desfaças as 
ataduras da servidão, deixes livres 
os’(Isaias 58:6). 

Neste Sábado(12), iniciando às 
19:30h...haverá um culto na HSK o 

q u a l s e r á i n t e i r o e m 
Português. Como em todo 
culto de Domingo no qual 
nós cantamos, oramos 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 
e m Po r t u g u ê s . To d o s e s t ã o 
convidados para participar desse 
culto, mas não haverá qualquer 

tradução da mensagem. Contudo, o 
culto inteiro pode ser visto 'ao vivo' 
no site da igreja. 

Você sabe onde a reunião...de 
oração pela nação de Israel 
será na próxima semana? 
Essa reunião será realizada na 
Sala 12 com início às 12:30h. 
Todos serão bem-vindos para essa 
reunião! 

Informações para se conectar ao 
wi-fi da HSK: hsk/1  PW: song1234.  

H o j e , a t r a d u ç ã o d a 
mensagem do nosso pastor 
em Português pode ser 
ouvida no rádio FM 90 e Team 

Viewer.   

M a i o r e s i n f o r m a ç õ e s ( e m 
Japonês) sobre...o trabalho de 
nossos missionários no norte do 
Japão pode ser encontradas no 
estande SKI. 'ICC Newsletter'. Por 
favor procure por sua cópia gratuita e 
leia cuidadosamente. Ainda está difícil 
de se trabalhar por lá então ore por 
Mami-san e Ryo-san.  Também, o site 
d e l e s é mu i t o i n t e r e s s an t e : 
<ishinomakicc.org> 

Anúncios da igreja/Informações..........………….……..……….......……......……..6/6

    Junho é o mês do aniversário de alguém! 
  É o seu aniversário?  

Se sim….Parabéns para você!   
Estamos tão felizes por mais uma no de vida e, 

que o próximo seja melhor! 
Que Deus te abençoe ainda mais!
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A Bíblia diz, "não recebemos porque 
não pedimos." Vamos pedir ao Senhor 
para fazer grandes coisas nesta 
semana! 

Continue orando pelos visitantes 
que vem a nossa igreja. E vamos ter 
certeza de fazer todos eles se sentirem 
bem recebidos. 

Estamos gratos pelo cessar fogo 
entre Israel e Palestina. Por favor não 
se esqueça de orar pela paz em 
Jerusalém! 

Não foi maravilhoso ouvir as 
crianças da nossa igreja cantando no 
Domingo passado? Lembre-se de orar 
por elas nesta semana? 

Mieko-san tem 4 irmãos que ainda 
não são salvos. Por favor ore por 
Hirohiko-san, Kazuyo, Michio e Takao-
san para serem salvos. 

Ruth estará visitando a família dela 
em NY em Julho. Ore pela salvação de 
Marilyn, Kim e Jacqueline. 

Vamos orar mais uma vez por todas 
as mães solteiras em nossa igreja. 

COVID-19 ainda está causando 
doenças e mortes em muitos lugares. 
Vamos orar para que isso pare! 

Ore pela mãe do pastor, Wrae, e sua 
tia Berni, para terem boa saúde nesses 
dias! 

Vamos orar pela salvação do 
imperador do Japão e sua família nesta 
semana? 

As fi lhas de Masae-san estão 
vivendo por conta própria e ela está 
pedindo ao Senhor para proteger e 
abençoa-las. 
……………………………………………………… 
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………………………………………..…………………….……6/6

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

   Isn’t it wonderful that we are 
called to be intercessors?  And 
anybody can be one.  Do you 
realize that not one of your 
intercessory prayers will be lost?  
Not one!  Sometimes we forget.  
The devil may laugh at our plans. 
He smiles when we are up to our 
eyes in work.  But he quakes when 
we pray.  When we are faithful 
intercessors he often says to us, 
“shouldn’t you stop?  You have 
been doing this for such a long 
time, and can’t you see the Lord 
doesn’t listen.”  But he is liar!  Not 
one of our prayers is lost.

   When we enter heaven we will be 
surprised to see that those we 
prayed for have been saved for 

eternity, through our intercessions. 
Do you find it difficult to inter-cede? 
...Even if you find it very difficult, 
you shouldn’t give up, because 
Romans 8:26-27 gives us this 
wonderful consolation where it 
says, “We do not know what we 
ought to pray for, but the Spirit 
Himself intercedes for us with 
groans that words cannot express.  
And he who searches our hearts 
knows the mind of the Spirit, 
because the Spirit intercedes for 
the saints in accordance with God’s 
will.”

    Isn’t it amazing? The Holy Spirit 
prays together with you and me, 
and that’s why our prayers are 
always heard.  HALLELUJAH!



