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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2021-9-5 
(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 

9/5
Hoje!

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

9/8
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

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

9/12
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
12:30...Reunião de oração das mães
13:30...Deacons' & Overseers' Meeting
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Caros membros e amigos da HSK: 
 Eu estou tão feliz em ter a minha 
esposa de volta a igreja! E muito 
obrigado a todos que tem orado por ela. 
Ela estava muito doente nos EUA e 
ainda precisa de alívio de algo que está 
causando muitas tosses. Então você 
está convidado a impor suas mãos sobre 
ela e pedir ao Senhor por um milagre. 
Ela quer um milagre hoje! 
 Este é o primeiro Domingo de 
Setembro e eu penso sobre o fim deste 
mês, o verão acabará. Deverá estar frio 
quando 2 membros se casarem em 
Outubro. Eu estou ansioso para o que 
Deus fará neste mês. E você? 
 Na semana passada eu estava 
pensando sobre o que eu tenho ouvido 
que muitas igrejas estão fazendo mais 
frequentemente, cultos online! Apesar 
de eu ser tão grato por essa habilidade 
de apresentar o evangelho pela internet, 
eu tenho outras idéias que não são 
boas! O que é? Se mais Cristãos estão 
assistindo seus pastores em seus 
computadores, isto significa que poucos 
membros estão na igreja. E poucos 
membros me dão a sensação que algo 
está encolhendo, não está expandindo. 
Honestamente falando, eu não peço ao 
Senhor para tirar de mim esta sensação.  
Eu disse isto à Ele, ‘O mais rápido 
possível, me dê planos, dinheiro, e 
qualquer coisa que eu precise para um 
prédio maior, um estacionamento maior, 
mais tradutores, secretários para a 
igreja! Eu não gosto de encolhimento!" 
Não, eu não tenho recebido uma 
resposta Dele ainda, então eu tenho 

chegado a esta conclusão: Ele está 
trabalhando para fazer isto acontecer! 
Agora quem concordará comigo sobre o 
nosso futuro? 
 Hoje eu compartilharei a 2ª parte 
da verdade que eu não falei em outras 
ocasiões. Nos EUA, essa verdade é 
frequentemente compartilhada. Mas em 
uma recente meditação sobre esta 
verdade, eu acho que o Senhor falou 
isto para mim, ‘Você deve persuadir 
seus membros!' Primeiro, a palavra 
‘persuadir’ pode parecer melhor usada 
em explicar o que um vendedor de carro 
faz(Ha!) ou o que um vendedor de 
pneus faz(HA!) ou o que um vendedor 
de seguros faz(Ha! Ha!). Mas esta 
palavra está na Bíblia! O Apóstolo Paulo 
escreveu, 'Portanto, conhecendo o 
temor do Senhor, persuadimos os 
homens....'(2Co 5:11). Minha conclusão: 
Eu tentarei persuadir você à crer. 
‘Durante 3 meses, Paulo 
frequentou a sinagoga, onde 
f a l a v a o u s a d a m e n t e , 
dissertando e persuadindo à 
respeito ao reino de Deus.'(Atos 19:8).  
 Bem, parece que esta semana 
será quente e talvez úmido, chuva. Eu 
continuo pedindo ao Senhor para 
man te r t odos bem. E eu d i go 
novamente, se a qualquer momento 
você quiser que eu ou outro Cristão ore 
por você, por favor peça ou ligue. Há 
membros desta igreja que querem que 
você seja abençoado!          
                  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…………………………………………………………...…...9/5

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 e 
obreiros…será no próximo Domingo 

(12)iniciando às 13:30h.  
Todos o s d i á conos e 
obreiros da HSK devem 
estar nessa reunião. Seu  

pastor aprecia muito esses membros 
da igreja! 

Amanhã, 6 de Setembro…é o 2º 
dia de jejum e oração. Se você não 
jejuou hoje, faça isso amanhã. Você 
sabe sobre muitas coisas 
que nós devemos estar 
pedindo para o Senhor 
fazer. Amanhã à noite a 
r e u n i ã o d e o r a ç ã o 
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 
opr imidos e despedaces todo 
julgo?’(Isaias 58:6). 

Iniciando às 12:30, hoje…uma 
reunião de oração pela nação de   

Israel será realizada na sala 
12. Por favor fale com Suzuki 
Tomoko-san para maiores 
informações sobre esta 

reunião. Talvez ainda há incêndios 
florestais em Israel! Ore! 

Informações para se 
conectar ao wi-fi da HSK: 
hsk/1  PW: song1234.  Hoje, 
a tradução em  Português da 
mensagem do nosso pastor 
pode ser ouvida pelo rádio FM 90 e 
Team Viewer.   

Esta bolsa foi deixada…na cozinha 
da igreja por talvez 6 meses ou mais! 
É sua? Por favor leve-a hoje ou??????  
Obrigado.  

   Cor: Marrom escuro…forro prata!    

Aqui está uma velha canção…que 
n ó s e m b r e v e c a n t a r e m o s 
novamente. Veja no Youtube e 

prat ique: GREAT IN 
P O W E R b y 
H i l l s o n g ( h t t p s : / /
w w w. y o u t u b e . c o m /

watch?v=JhrnsaeHPh4). Várias novas 
canções serão introduzidas antes do 
final deste ano. Seu pastor está 
ansioso para aprender novas canções 
para cantar para o nosso Deus!

Anúncios da igreja/Informações…….……….……..…………….………………..9/5

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

Se sim….Feliz Aniversário!   
Todos estão tão felizes por você completar mais 

um ano de vida…que seja um ano melhor! 
Que Deus o abençoe ainda mais!
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Ore por aqueles que foram afetados 
pelos furacões no Tennessee & 
Louisiana. Incêndios florestais em várias 
nações ainda existem. Peça ao Senhor 
para parar esses incêndios! 

Ore pela família de Sakura-san e por 
Ito-san para serem curados. A família 
dela nas Filipinas também precisa de 
cura. 

Continue orando pela mãe do nosso 
pastor para se recuperar da queda. Ela 
ainda está machucada e precisa de 
cura. 

Masae-san está pedindo orações por 
suas filhas que estão morando em 
Tokyo, onde o vírus está grave. Ore pela 
proteção delas. 

Vamos orar pela família do pastor 
Brasileiro, Marcelo, que foi estar com o 
Senhor na Segunda-feira passada, por 
causa do COVID-19?  

Quem irá orar novamente por  
Hamamatsu? 

Ore pela amiga de Tsuyako-san 
chamada Yamashita-san, que precisa de 
cura de um câncer. 

Vamos orar pela igreja de Joanna & 
Daisuke-san em Osaka?  Eles precisam 
encontrar um novo local para os cultos. 

Ore por forças para Daisy pois ela 
está cuidando da família dela. 

Continue orando por Yukio & Nadine, 
pois eles estão se preparando para o dia 
do casamento! 

Nós devemos continuar a orar pelos 
v á r i o s l í d e r e s d e p a í s e s p a ra 
conhecerem Jesus de um modo pessoal. 
………………………………………………………. 
Nota: Se você não quer seu pedido de 
oração no boletim da igreja, marque isto 
claramente no seu papel de pedido de 
oração!

Prayer Requests…………………………………………..………………....………….……9/5

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

  One of the most difficult things for 
Christians to accept is the suffering of 
the righteous. 

  Today, there is an erroneous doctrine 
that says if you are in covenant with 
God you will never suffer; just call out 
to God and He will come running and 
solve everything immediately. This is 
not the Gospel. The heroes of faith 
listed in Hebrews 11 all walked in 
covenant with God and they suffered.  
Paul himself, who walked closely with 
God, was shipwrecked, stoned, 
whipped, jailed and persecuted. He 
suffered the loss of all things. Why? 
These were testings and purgings, the 
proving of his faith to the glory of God.

   I don’t know what your area of testing 
may be.  I do know that many of God’s 
precious ones have prayed for years for 

their deliverance, particularly physical 
healing, and are still waiting for it. I 
believe we will have afflictions and I 
believe in healing.  But I also believe 
that God allows healing afflictions.  
David said, “Before I was afflicted I 
went astray, but now I keep Your word”

(Psalm 119:67).

   At times I’ve had to endure physical 
pain for years.  Each time I’ve prayed 
for God to heal me, yet through the 
pain I could feel God working in my life, 
driving me to Jesus and keeping me on 
my knees. And after each painful 
episode passed I could say it had been 
good for me.  Do you want to be a man 
or woman of God?  Do you want the 
hand of God on your life?  Then drink 
your cup of pain and bathe your bed in 
tears.  Ask God not only for healing, but 
for what He wants you to learn from the 
trial.


