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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2021-8-22 
(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. 

Cantai ao SENHOR um cântico novo, 
cantai ao SENHOR toda a terra. Cantai ao 
Senhor, bendizei o seu nome; anunciai a 
sua salvação de dia em dia.  Anunciai 
entre as nações a sua glória; entre todos 
os povos as suas maravilhas. Porque 
grande é o Senhor, e digno de louvor, mais 
temível do que todos os deuses.  Porque 
todos os deuses dos povos são ídolos, 
mas o Senhor fez os céus.
                      Salmos 96:1-5

…………………………HSK Eventos………………..….… 

Data Horários e Detalhes 

8/22
Hoje!        No Prayer Meeting Tonight!

8/25
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

8/27
(Sex.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

8/29
(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 estou tão feliz por estar de 
volta à igreja. Ruth está em casa e deve 
ficar até 4 de Setembro, mas ela estará 
de volta à igreja no dia 5. Sim, a nossa 
viagem para os EUA tem nos deixado 
longe por muito tempo, mas nós dois 
estamos de volta. E muito obrigado por 
orarem pela saúde de Ruth. Ela não 
está com o vírus e espera nunca mais 
contrai-lo. Mas nós devemos continuar a 
orar para que todos estejam saudáveis.    
      E quem tem sentindo falta de ver o 
sol por mais de 9 ou 10 dias? Eu tenho. 
Parece que estamos tendo a estação de 
chuvas pela segunda vez neste ano. 
Talvez nesta semana tenhamos um 
clima bom. Contudo, o clima em muitos 
outros países tem sido bem ruim e pode 
ficar assim por várias semanas. Você 
tem visto as imagens das enchentes na 
China? E sobre os países que não tem 
chovido por meses? Regiões secas! E 
você deveria ter visto as imagens dos 
incêndios florestais em muitos países. 
Por favor peça ao Senhor para parar 
esses incêndios!   
 Pelas 2 últimas semanas eu tenho 
lido mais a minha Bíblia. Mas isso não 
significa que eu gasto o dia inteiro 
lendo. Ao invés disso eu voltei da 
América pensando nos métodos que 
parecem que muitas igrejas estão 
usando para ‘edificar o corpo de 
Cristo’ (Efésios 4:12). 
     Em comparação ao que nós temos 
comprado e como nós usamos, eu sou 
tentado a pensar que nós estamos 

muitos atrás dos outros. E você pode 
acreditar em um pensamento que eu 
tive na semana passada? ’Pastor, você 
está na arena errada?’ Bem, eu fui à 
Deus com um papel em branco para 
novos planos, mas eu acho que Ele me 
disse isto: ‘Eu ainda estou a procura de 
adoradores que adorem em espírito e 
verdade! Escreva isto! Você está 
edificando na Minha igreja? Não pare!’ 
      Na semana passada o governo de 
Hyogo-ken disse que qualquer pessoa 
que deixasse o estado durante o feriado 
de verão, quando retornasse, deveria 
ficar em suas casas por uma semana. 
Essa lei manteve Joanna e Daisuke 
‘presos’. Sim, hospitais estão cheios 
novamente, mas eu ainda me pergunto 
quantas pessoas tem apenas desistido 
de suas vidas, tirando suas vidas. Esses 
são dias para sérios pedidos aos céus de 
nossa parte.   
 As mensagens para 
este e próximo meses não 
serão tediosas, eu acho. 
Eu estou sendo ‘ativado’ 
ou ‘ativando’ eu mesmo. 
Cl ima, trabalho e muitas outras 
atividades interferem tão facilmente em 
minha fé. Eu não devo permitir que isso 
aconteça. E, ‘Também, considero justo, 
enquanto estou neste tabernáculo, 
despertar essas lembranças em vocês’(2 
Pedro 1:13). 
 Deus te abençoe e mantenha-o 
bem.  
            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………………………………………………………...…...8/22

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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Para se conectar ao wi-fi da 
H S K . . . c on f i g u r e : h s k / 1 . . . PW: 
song1234. Informações sobre como 
ouvir a mensagem de hoje em seu 
idioma serão exibidas no telão da igreja. 

Abaixo está o último relatório 
financeiro...organizado pela tesoureira 
da nossa igre ja , Suzuk i 
Tomoko-san. Na semana 
passada o relatório para 
Junho-Julho foi impresso e 
hoje o relatório de Julho-Agosto. Na 
próxima semana, informações serão 
impressas sobre quem recebeu a oferta 
da igre ja , de Ju lho(¥49,000) e 
Agosto(¥35,000).   

Se você se esqueceu…uma pequena 
mesa tem sido colocada ao lado 
do piano para expor todas as 
flores que são trazidas para a 
igreja. E todos que trazem flores 

podem também leva-las de volta para 

suas casas ao final dos cultos. Flores 
frescas não permanecerão muito tempo 
em um salão quente.   

As escadas que levam para..a 
entrada da igreja ainda não estão 

completamente p intadas . 
C o n t u d o , e l a s s e r ã o 
inte iramente pintadas de 
vermelho antes do Natal, ou 

muito mais breve! O pintor retornou 
para a igreja!   

No Domingo passado(15)…houve 
um problema com a conexão da 
internet. Provavelmente você 
pode ver esse culto no site da 
igreja. A reunião de oração do 
D o m i n g o t a m b é m f o i 
gravada. Seu pastor é muito grato por 
t o d o s q u e e s t ã o o p e ra n d o o s 
computadores, equipamentos de som e 
vídeo.     
........................................................... 
‘Portanto, ao Rei eterno, invisível, o 
Único Deus, sejam a honra e glória 
p e l o s s é c u l o s d o s s é c u l o s . 
Amém.’ (1Timóteo 1:17)

Anúncios da igreja/Informações………….….……..………..……..…………….8/22

HSK Monthly Financial Report(July-August 2021)

Fund Previous 
Balance

Income Expenses Current 
Balance

General ¥248,511 ¥345,083 ¥475,738 ¥117,856

Building ¥775,416 ¥2,400 ¥24,295 ¥775,416

Helps ¥60,968 ¥0 ¥0 ¥60,968

Missionary ¥157,697 ¥0 ¥0 ¥157,697

Bible School ¥171,527 ¥0 ¥0 ¥171,527

Christmas ¥5,452 ¥0 ¥0 ¥5,452

Evangelism ¥11,169 ¥0 ¥0 ¥11,169

Cemetery ¥130,126 ¥0 ¥0 ¥130,126

Our church secretary, 
Suzuki Tomoko-san, has 
prepared the monthly 
church financial report for 
everyone's examination: 
July16th - August 15th.  
Copies of the financial 
report can be found in the 
SKI stand.  The church 
t i t h e t o o t h e r s wa s 
¥35,000. Many thanks to 
all who have given to HSK.  
May God bless you more!  
And...your pastor is so 
thankful for our consistent 
giving to others!  Hal-
lelujah!
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I n c ê n d i o s f l o r e s t a i s e s t ã o 
incontroláveis nos EUA, Turquia, 
Grécia, Sibéria e Israel! Inundações 
estão destruindo propriedades na 
China. Outra variante de COVID está 
matando pessoas ao redor do mundo. 
Quem pedirá ao Senhor para parar 
esses desastres e pandemia? 

Continue orando por todos líderes 
de igrejas que tem fechado suas 
igrejas por causa das contaminações. 
Este vírus é do inferno e deve ser 
parado pelo nosso Pai! 

Nós devemos pedir ao Senhor para 
m a n t e r a n o s s a f é ‘ q u e n t e ’, 
‘queimando’ durante esses dias. E o 
medo em adoecer não tem lugar em 
nossas vidas. Vamos pedir ao Senhor 
novamente para nos fortalecer em 
nossa fé. 

A mãe do nosso pastor, Wrae, 
realmente quer ver melhor. Ela não 
pode ler nada. Peça ao Senhor para 
dar a ela boa saúde e visão. ‘Moisés 

tinha 120 anos quando morreu, mas os 
s e u s o l h o s n ã o s e h a v i a m 
enfraquecido, e ele não havia perdido 
vigor.’'(Deuteronômio 34:7). A irmã  
Fowler quer ter essa experiência! 

Mieko-san tem 4 irmãos que ainda 
não são salvos. Ore por Hirohiko-san, 
Kazuyo, Michio e Takao-san para serem 
salvos. Quem também tem um parente 
que ainda não é Cristão? Vamos orar 
uns pelos outros e por nossas famílias. 

Vamos orar mais uma vez por todas 
as mães solteiras em nossa igreja. E 
peça ao Senhor para abençoar todos 
que devem permanecer em casa 
durante esse período. Eles realmente 
querem estar na 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………………………………………..…………………….…8/22

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!



