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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2021-8-29 
(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 

8/29
Hoje! 18:55…Reunião de Oração

9/1
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

9/2
(Sex.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

9/5
(Dom.)

          Primeiro dia de jejum e oração
8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
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)

9/6
(Seg.)

       Segundo dia de jejum e oração
18:55…Reunião de Oração
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Caros membros e amigos da HSK: 
 Como vocês podem imaginar, eu 
estou tão feliz em ter minha esposa de 
volta em nosso lar. E ela também está 
feliz em retornar. Se Deus quiser, ela 
e s t a r á n a i g r e j a n o p r ó x i m o 
Domingo(5). Mas eu preciso pedir 
orações para que ela pare de tossir. Ela 
tem estado incapaz de falar desde seu 
retorno ao Japão.   
 Então o que tem mudado em sua 
vida nesses últimos dias? Como eu 
tenho continuado a estudar a minha 
Bíblia, pequenas palavras parecem ter 
um novo sentido para mim. E a mais 
nova palavra é ‘desde’. E apesar desta 
palavra parecer insignif icante, o 
principal propósito é esse: conectar uma 
decisão a uma direção, conectar uma 
perda a uma emoção, conectar uma 
situação com uma mudança. Paulo 
escreveu isto aos seus amigos em 
Colosso, ‘Damos sempre graças à Deus, 
Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e do 
amor que tendes para com todos os 
santos.'(Colossenses 1:3-4).  Agora aqui 
está a minha pergunta, de novo: Desde 
que você foi salvo, o que tem mudado 
em sua vida nesses últimos dias? Vamos 
esperar uma boa resposta diariamente! 
O que você acha? 
 Eu quero agradecer à todos por 
ofertarem para sua igreja. Quando eu 
penso nas igrejas que estão fechando 
por causa do COVID, eu sei que 
pastores estão sobre pressão para 
encontrar meios de pagar as contas. 
Sim, nós podemos não ter dinheiro 

suficiente todos os meses, mas, eu 
estou feliz em não ter que pressionar 
ninguém para ofertar. ‘Cada um 
contribua segundo propôs em seu 
coração, não com tristeza ou por 
necessidade, porque Deus ama aquele 
que dá com alegria.'(2 Coríntios 9:7). 
        Na semana passada eu vi o título 
de um vídeo no Youtube que me 
perturbou. Era algo como: ‘Porque 
nossa igreja não cantará músicas 
escritas por 2 grupos de compositores!’ 
Eu pensei comigo mesmo, ‘Certamente 
alguns compositores devem estar 
compondo músicas que estão incorretas 
sobre o amor de Deus!’ Mas eu descobri 
que nós cantamos músicas escritos por 
aqueles compositores e não há nada 
incorreto escrito sobre o Deus Altíssimo. 
Outro pensamento: ‘Eu acho que 
aqueles compositores estão fazendo 
algo demoníaco agora.’ Mas eu não 
poderia achar evidências 
sobre o comportamento 
daqueles cristãos. Minha 
conclusão: Nós cantaremos 
músicas que proclamem que nosso Deus 
é grande e que Jesus perdoou todos os 
nossos pecados. E se uma música fizer 
com que Deus estremeça a terra, nós a 
cantaremos frequentemente. 
      Eu digo novamente, estou orando 
por você e sua família. Essa pandemia 
está afetando a mente de multidões. 
Nós não devemos ter medo nesses dias. 
Que o Senhor lhe dê forças para tudo o 
que fizeres. 
            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.

From Your Pastor…………………………………………………………...…...8/29

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 do nosso 
pastor pode ser ouvida pelo 
rádio FM 90 e TeamViewer. 
Se você não sabe operar o rádio FM, 
peça ao Ronaldo! 

5 e 6 de Setembro(Domingo e 
Segunda-feira)…serão os próximos 
2 dias de jejum e oração. Todos os 

membros da igreja estão 
convocados a escolher um 
desses 2 dias para jejuar e 
orar. Nós precisamos da 

ajuda de Deus nesses dias. Uma 
reunião de oração começará às 
18:55h  hoje à noite. 

A última edição do...livreto, 'Olive 
Life'(Setembro) publicado pela  
B r i d g e s f o r Pe a c e p o de s e r 
encontrado na entrada da igreja. 
Esse livreto é gratuito e 
você pode levar uma cópia 
extra para compartilhar com 
outras pessoas. Incêndios 
florestais podem ainda estar 
se espalhando em Israel, então ore 
por aquela nação nesta semana.  

No próximo Domingo(5 de 
Setembro)…haverá a reunião de 
oração por Israel na sala 12 com 

início às 12:30. Para maiores 
informações sobre essa 
reunião, fale com Suzuki 
Tomoko-san!  Israel tem um 

novo primeiro ministro mas ainda 
está senado atacada por velhos 

inimigos. Vamos orar por aquelas 
nação. 

Um bom noticiário…tem sido 
recebido dos nossos missionários na 
região Tohoku, Ryo-san e 
Mami-san. Uma carta em 
Japonês e outra em Inglês. 
Você encontrará essas 
cartas no quadro de avisos da igreja. 
Por favor leia e devolva ao quadro 
para que outras pessoas possam ler. 
Obrigado.  

O dízimo da igreja(¥49,000) de 
Junho foi dividido assim: Tohoku 

M i n i s t r y ( M i s s i o n a r y 
Support)(¥19,000), Bridges 
for Peace(Israel Ministry)
( ¥ 1 0 , 0 0 0 ) , F o o d f o r 

Hungry(Food support)(¥10,000), and 
HSK Food Bank(Support)(¥10,000).  
Total ofertado desde Janeiro '21: 
¥329,000. 

O dízimo da igreja(¥35,000) de 
Julho foi dividido assim: Tohoku 
M in i s t r y (M i s s i ona r y Suppo r t )
(¥15,000), Tikkun(Israel 
Ministry)(¥10,000), and 
Gideons(Bible Ministry)
(¥10,000). Total ofertado 
desde Janeiro ’21: ¥364,000!  Nota:  
Seu pastor está tão grato com o quão 
generosos todos tem sido com as 
pessoas pobres no Japão e em outras 
nações. Muitas igrejas não são tão 
generosas.   
...................................................... 
Jesus disse, ‘Dê e lhe será dado. Eles 
lhe darão uma boa medida'....Lucas 
6:38.

Anúncios da igreja/Informações.………….….……..…………….………………..8/29
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Muitos países ainda estão lidando 
com o COVID. Vamos orar e pedir ao 
Senhor para parar esse vírus. 

Muitas enchentes nos EUA e China, 
incêndios florestais, terremotos e  
tristeza no Afeganistão. Por favor ore! 

Vamos orar pelas crianças da HSK 
para estarem com saúde e estarem 
protegidas de todo mal. 

Ore por todas as igrejas no Japão 
que podem e s t a r en f r en t ando  
dificuldades financeiras devido ao 
COVID-19. 

Vamos orar pelos líderes japoneses e 
especialmente pelo imperador e família 
para serem salvos? 

Vamos nos lembrar de colocar em 
orações os líderes de nossa igreja nesta 
semana. Eles precisam ter a sabedoria 
de Deus a cada dia! 

Vamos nos mante r o rando e 
encorajando uns aos outros nesses dias. 

Ligue ou escreva para alguém nesta 
semana. 

Por favor o re pe la , “paz em 
Jerusalem”. 

Vamos orar novamente por aqueles 
que conhecemos que estão trabalhando 
como p ro fe s so re s na s e s co l a s 
japonesas? 

Vamos orar pelos pastores que você 
c o n h e c e p a r a p e r m a n e c e r e m 
encorajados durante esses tempos 
difíceis. 

Vamos orar pelas mães solteiras em 
nossa igreja. Que todas as necessidades 
delas sejam ouvidas pelo Senhor nesta 
semana. 
……………………………………………………… 
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…………………………………..……...............………………….……8/29

Thoughts to ponder ”Forgotten God” 
By:  Francis Chan 

  Why do you desire the Holy Spirit’s 
activity in your life?  Do you want to 
experience more of the Holy Spirit 
merely for your own benefit? When 
the answer is yes, then we are no 
different from Simon the magician, 
who tried to buy the Holy Spirit’s 
power from the apostles.

  The Holy Spirit is not a commodity 
to be brought or traded according to 
our individual wants, whims, or even 
our felt needs.  We absolutely cannot 
have this discussion about the Holy 
Spirit without calling our motives into 
question.

 While we may have our own 
purposes for desiring the Spirit’s 
presence and power in our lives, so 
does God!  I Corinthians 12 tells us 
that each follower of Christ is given a 

“manifestation of the Spirit for the 
common good”.

 The Spirit is intentional as He 
apportions the spiritual gifts to each 
person, according to His will and 
purposes. The most obvious and 
stated purpose of these mani-
festations is for the good and edi-
fication of the church.  The Spirit 
desires to use us when our hearts 
are aligned with this vision, when we 
are filled with genuine love for the 
church, and when we desire to see 
the church grow in love for God and 
for others.

  May we be as the apostle Paul 
was. He wanted to go to heaven, but 
he was torn because he loved the 
church so much. His love for the 
church was the only thing that kept 
him tied to life on earth.


