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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2021-9-19 
(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. 

SENHOR, tu me sondaste, e me conheces.Tu 
sabes o meu assentar e o meu levantar; de 
longe entendes o meu pensamento. Cercas o 
meu andar, e o meu deitar; e conheces todos 
os meus caminhos. Não havendo ainda 
palavra alguma na minha língua, eis que logo, 
ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por 
detrás e por diante, e puseste sobre mim a 
t u a m ã o . Ta l c i ê n c i a é p a r a m i m 
maravilhosíssima; tão alta que não a posso 
atingir.                   Salmos 139:1-6

…………………………HSK Eventos………………..….… 

Data Horários e Detalhes 

9/19
Hoje!

18:55…Reunião de Oração
    ('Ao vivo' pela Internet @ hskchurch.com)

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

9/24
(Sex.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

9/26
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
                September Hot Dog BBQ
No Prayer Meeting Tonight!
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Caros membros e amigos da HSK: 
 Você provavelmente não sabia 
disto mas Ruth e eu tivemos 2 dias 
inteiros em Kobe na semana passada 
visitando nossa filha e netos, eles estão 
tentando falar! E enquanto estávamos 
por lá, nós ficamos tão gratos com a 
notícia de um novo local para a igreja 
que eles frequentam em Osaka. A igreja 
se reunirá em breve em um hotel. Mas 
eles ainda precisam de muita sabedoria 
de Deus para as atividades da igreja, 
por favor continue orando por aqueles 
Cristãos.  
 Ruth e eu realmente não tivemos 
longas conversas com Joanna e Daisuke 
porque 1 ou todos os 3 netos queriam 
nós dois para brincar com eles. Você 
n ã o m e v ê b r i n c a r c o m e l e s 
frequentemente, mas eu me divirto 
muito. E minha grande alegria vem 
quando vejo o sorriso deles e ouço as 
risadas deles. E isso não é porque eles 
são fofos. Ao invés disto, eles querem 
que o avô deles faça eles rirem ainda 
mais. Eles querem que eu faça mais 
cócegas nos pés deles ou belisque o 
braço deles mais uma vez. Eles querem 
ser amados! E você pode adivinhar qual 
palavra na Bíblia parece familiar com o 
amor por meus netos? “Ame o Senhor, 
seu Deus, de todo o coração, de toda 
sua alma, com todas as suas forças e 
todo o seu entendimento."(Lucas 10:27) 
Certamente isto me faz feliz. 
 Em uma recente conversa com 2 
membros da HSK que irão se casar no 
próx imo mês, eu fa le i sobre a 

necessidade de descanso. Porque? Pois 
é tão fácil de estar fazendo algo e ter 
pouco tempo para descansar. Pois a 
falta de descanso pode trazer problemas 
de saúde. Pois bom raciocínio é difícil 
quando você está cansado. Em uma 
carta do apóstolo Paulo para os Cristãos 
judeus ele escreveu, ‘Portanto, resta um 
repouso sabático para o povo de 
Deus’(Hebreus 4:9). A definição de 
‘repouso sabático’ era sempre um 
mistério para mim, mas recentemente 
eu tive essa idéia baseada em outras 
palavras na carta de Paulo: ‘Visto, 
portanto, que resta entrarem alguns 
(Israelitas que seguiram Moises fora do 
cativeiro no Egito) naquele descanso e 
que, por causa da desobediência, não 
entraram.’ (verso 6). O desobediente 
não era permitido entrar no descanso de 
Deus. Conclusão: Seja obediente ao 
Senhor. Você terá descanso. 
 Talvez você pense que eu falo 
muito sobre o clima em 
muitas notas, mas, eu vejo 
Deus fazendo algo todos 
os dias através do clima. 
‘Os céus declaram Sua 
justiça e todos os povos tem visto Sua 
glória.'(Salmos 97:6). ‘Em tempos 
remotos, lançastes os fundamentos da 
terra; e os céus são obras de Tuas 
mãos'(Salmos 102:25).  Deus vos 
abençoe.    
       
   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………………………………………………………...…...9/19

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.  

No próximo Domingo (26)…todos 
estão convidados a permanecer 
depois do culto para um grande 
c h u r r a s c o n o 
es tac i onamento da 
igreja. Com certeza, 
com chuva ou neve, 
calor ou frio, a comida será servida 
com alegria! Este será um churrasco 
Japonês/Americano! ¥600 para todos 
acima de 10 anos, ¥500 para crianças 
de 5 a 9 anos, grátis para menores  
de 4 anos! Se você deseja participar, 
seu nome deve estar na lista até o 
dia 21 de Setembro. 

Cópias gratuitas do livro, 'Battle-
field of the Mind’...escrito pela 
escritora Americana, Joyce Meyer, 
está disponível hoje. 思考という名の戦場 

Por favor pegue sua cópia 
na entrada da igreja. Este 
l i v r o e s t á apena s em 
Japonês. E, parece que esse 
livro e outros mais escritos 

po r e l a podem se r ba i xados 
g ra t u i t a m e n t e n o s i t e d e l a . 
(tv.joycemeter.org/japanese/ebooks). 

O local para o casamento de  
Yukio e Nadine mudou. A data 
ainda é a mesma mas o casamento 

será realizado na igreja Assembléia 
de Deus em Kakegawa. Para maiores 
informações sobre o local , por favor 

fale  com um deles. Esse 
local é uma grande resposta 
para a oração de muitas 
pessoas. Mas, continue 

orando para que todos os planos do 
casamento se completem em breve.   

T a m b é m . . . . n o p r ó x i m o 
Domingo(26), será o último Domingo 
para muitos de nós falarmos com 
Amal. Ele retornará para a Índia no 
dia 2 de Outubro. Os líderes da igreja 
estarão orando por ele e 
s u a f a m í l i a n e s s e 
Domingo, mas ele está 
pedindo agora ao Senhor para 
mostrar a ele onde ele deverá 
trabalhar e servir ao Senhor ao 
mesmo tempo. Por favor ore por ele 
e sua família nesta semana.  

           Sou feliz com Jesus! 
               (Horatio Spafford) 

Se paz a mais doce me deres gozar

Se dor a mais forte sofrer

Oh! Seja o que for, Tu me fazes saber

Que feliz com Jesus sempre sou!


Sou feliz, com Jesus, sou feliz, com Jesus

Sou feliz com Jesus, meu Senhor!


Meu triste pecado, por meu Salvador

Foi pago de um modo cabal

Valeu-me o Senhor, oh! Mercê sem igual

Sou Feliz! Graças dou a Jesus!


A vinda eu anseio do meu Salvador

Em breve virá me levar

Ao céu onde vou para sempre morar

Com remidos na luz do Senhor


Anúncios da igreja/Informações…………..……..…….…………………………9/19
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Novamente, vamos estar orando por 
um fim do COVID-19! Muitos em muitas 
nações ainda estão doentes e morrendo. 

California está enfrentando muitos 
incêndios florestais. Por favor ore pela 
p r o t e ç ã o d a q u e l e s q u e e s t ã o 
combatendo aqueles incêndios. 

Vamos fazer conforme o Senhor nos 
pede e orar pela paz em Jerusalem 
nesta semana. 

Continue a orar por forças para a mãe 
do nosso pastor, Wrae.  

Vamos orar por pastores que 
possamos conhecer para que estejam 
encorajados nesses dias.  

Ore pelos líderes da Coréia do Norte 
para conhecerem o Senhor em breve. 

Em algumas semanas Nadine e Yukio 
se casarão. Vamos orar por eles pois 

eles se preparam para este dia especial! 
Lyn está pedindo orações pela 

salvação da nora dela, Rossana. 
Vamos orar por aqueles que não podem 

vir à igreja nesses dias, para que a fé 
deles permaneça firme no Senhor. 
Lembre-se de orar pelo imperador do 

Japão, para ele ver a necessidade 
dele de um Salvador. 
Vamos orar por Ruth pois ela fará uma 

biópsia no próximo mês em um sinal 
na pele suspeito? E peça ao Senhor para 
restaurar a voz dela.   
……………………………………………………… 
Nota: Se você não quer seu pedido de 
oração no boletim da igreja, marque 
claramente no seu papel de pedido de 
oração!

Pedidos de oração………………………………………..…………………………......……9/19

Thoughts to ponder ”Hungry For More Of Jesus” 
By:  David Wilkerson 

   Do you know if you have won your 
Lord’s heart?  Do you know that if you 
hunger after Him you will have a desire 
to win His heart? The apostle Paul 
stated that this was his purpose in 
renouncing his past life: 'I count all 
things but loss for the excellency of the 
knowledge of Christ Jesus my Lord: for 
whom I have suffered the loss of all 
things, and do count them but dung, 
that I may win Christ'  (Philippians 3:8).

   Paul was completely captivated by 
his Lord.  Why would he feel the need 
to “win” Christ?  Paul’s entire being—
his ministry, life and very purpose for 
living—was focused only on pleasing 
his Master and Lord. All else was 
rubbish to him, even “good” things.  I 
believe one of the reasons Paul never 
married was to give himself more time 
to care for the things of the Lord.  And 
he urged others in the same direction, 

“that you may walk worthy of the Lord, 
fully pleasing Him” (Colossians 1:10).

   Is this scriptural, you may ask, this 
idea of winning the heart of Jesus?  
Aren’t we already the objects of God’s 
love?  But there is another kind of love 
that few Christians ever experience.  It 
is an affectionate love with Christ such 
as occurs between a husband and 
wife.

    This love is expressed in the Song of 
Solomon. In that book, Solomon is 
portrayed as a type of Christ.  

   The bride of Christ will consist of holy 
people who long to be so pleasing to 
their Lord, and who will live so 
obediently and so separated from all 
other things, that Christ’s heart will be 
ravished.

   May the Lord help us to have minds 
that are focused on Christ alone!


