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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2021-9-12 
(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 

9/12
Hoje!

13:30...Deacons' & Overseers' Meeting
      No Prayer Meeting Tonight!

9/15
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

9/17
(Sex.) 19:25…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)

9/19
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
     Mini Lunch from India; Spicy Chicken!
18:55…Reunião de Oração
    ('Ao vivo' pela Internet @ hskchurch.com)
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Caros membros e amigos da HSK: 
 Quem acha que estava um pouco 
fresco na semana passada, eu acho! 
Sim, eu acho que os dias quentes estão 
diminuindo, então certamente nós  
suaremos menos. Eu estou tão feliz! O 
que você acha?   
 De acordo com a minha lista de 
músicas, nós temos pelo menos 15 
novas músicas para aprender. Você pode 
acreditar? Eu estou ansioso para 
aprender essas músicas. E eu sou tão 
grato pelas nossas tradutoras japonesas 
de músicas, Yoko-san e Tomoko-san 
bem como nossos tradutores brasileiros,  
Andrea, Ronaldo, e Rose. Eles traduzem 
com alegria e habilidade. Nós estaremos 
aprendendo talvez 2 ou 3 novas músicas 
antes do final deste ano. 
 Eu não busco na internet pelos 
últimos sermões compartilhados por 
algum pastor de uma enorme igreja. 
Contudo, eu espero que meu navegador 
tenha aprend ido que eu es tou 
interessado em pregadores e pregações. 
Então o que aparece de repente na tela 
do meu computador? Geralmente o líder 
da igreja está vestido em um estilo que 
apela para alguém na igreja dele, 
camisa xadrez, jeans velho, tênis. 
Definitivamente sem gravata! (eu não 
estou indo nesta direção, camisa xadrez, 
jeans velho, tênis, por pelo menos 50 
anos ou mais!) Contudo, o que é 
“relativo” parece ser o tema da 
mensagem, um problema relativo tal 
como ter filhos que não gostam de ir 
para a escola, ou sem dinheiro para 

pagar as despesas, ou a perda de um 
pet em um acidente de carro. Eu não 
estou pregando “mensagens relativas”. 
Aqui está o que você ouvirá de mim: 
Onde o Deus Todo-Poderoso quer que 
nós ataquemos o diabo! Porque a 
adoração deve ser apaixonada! Quando 
você deve orar! O que deve ser feito 
para conhecer o Senhor! Conclusão: 
‘Porque, agora, vivemos, se vocês estão 
firmes no Senhor.’(1Ts 3:8). 
 Muito obrigado por orar por Ruth 
no Domingo passado depois do culto. 
Enquanto eu via muitos de vocês 
impondo suas mãos sobre ela orando 
com lágrimas em seus olhos, eu vi um 
amor por ela que eu não havia visto 
antes. Eu não posso explicar o que eu 
senti mas aquele amor mexeu comigo. 
Que outra igreja tem  membros que 
amam a esposa do pastor? 
E s p e r o q u e t o d o s o s 
membros de todas as igrejas 
tenham tal amor. 
 As vezes é realmente difícil para 
mim falar sobre algo que nós estamos 
fa zendo que não é ce r t o . t ão 
frequentemente palavras negativas não 
encorajam ninguém.  Mas eu penso que 
uma armadilha está frequentemente 
escondida para aqueles que estão indo 
para caminhos errados ou fazendo 
coisas erradas. O apóstolo Paulo 
escreveu, ‘Mas também o retorno da 
sensatez, a fim de que se livrem dos 
laços do diabo’(2Tm 2:26).   
     Que Deus o livre dos laços do diabo!  
        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………………………………………………………...…...9/12

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.   

Aqui está uma nova música…que 
cantaremos em breve;  'It is well with 
m y s o u l . ' P o r f a v o r 
encontre-a no Youtube e 
p r a t i q u e : P o r t u g u ê s 
(Grande Coral - Cantor 
Cristão Hino 398 - Sou 
Feliz), Japonês(It Is Well With My 
Soul 日本語). 

No próximo Domingo (19)…todos 
estão convidados a permanecer após 

o culto para um mini almoço! 
Amal quer servir uma comida 
indiana: Frango apimentado! 
Ele tem cozinhado por muito 
tempo e antes dele retornar 

para India, essa comida será um 
tratamento especial dele para nós! 
Quão apimentado será esse frango 
indiano?   

Como anunciado no Domingo 
p a s s a d o … n ó s t e m o s n o va s 
informações de nossos 
missionários na região de 
Tohoku, Ryo-san e Mami-
san. Sua cópia gratuita 
pode ser encontrada no 
estande SKI na parte de trás do salão 
principal. (Somente em Japonês!) 

Parece que a 2ª dose da vacina…
contra o COVID19 está deixando 
algumas pessoas doentes 
com febres. Por favor não 
permita o medo de ter febre 
impedir você de se vacinar. 
Estando internado com esse 
vírus é muito pior! 

Mais uma música…que queremos 
cantar em breve: 'The Power of the 
C r o s s ' : O p o d e r d a 
cruz(Português), The Power 
of the Cross 十字架の力
(Japonês).   

O poder da cruz 

Eis que foge a luz , em vergonha e 
dor 
Cristo caminha rumo à cruz 
Mudo ali sofreu, escárnio suportou 
Paga a punição 
Lá na cruz, meu Senhor 
Por amor padeceu 
Sobre si o meu pecar 
Seu sangue nos comprou perdão. 

Densa escuridão cobre terra e céu 
Pende sem vida o Criador 
Parte o véu em dois, consumado 
está 
Cristo ressuscitou 
Pelo seu sofrer, livre enfim estou 
Meu nome marca suas mãos 
Finda a maldição, temos salvação 
Por seu amor sem fim

Anúncios da igreja/Informações….………..…………….…………………………9/12
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Ore pelas pessoas do Afeganistão 
nesta semana. 

Ore por sabedoria para Yukio e 
Nadine independente onde se realize o 
casamento deles.   

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

Cont inue a orar pela paz em 
Jerusalem.  

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

Lembre-se de orar para esse terrível 
vírus ser completamente eliminado. 

Ronaldo está pedindo novamente 
orações por seu filho Luan e sua amiga, 
Natalie. Eles precisam conhecer o 
Salvador. 

Lyn está pedindo orações por sua 
nora, Rossana, para ser salva. 

Vamos orar por nossos membros da 
igreja para estarem firmes na fé e 
caminharem perto de Deus nesta 
semana. 

Ore pela família Kamiya que são 
vizinhos da nossa igreja. Que eles 
possam ver a necessidade deles de um 
Salvador em breve. 

Vamos orar pelo próximo primeiro 
ministro do Japão para ser salvo.  

Incêndios ainda estão acontecendo 
nos EUA. Alguém pediria ao Senhor para 
parar esses incêndios? 
……………………………………………………… 
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………………………………………..………………………….….........9/12

F

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

   “Whoever is wise will observe these 
things, and they will understand the 
lovingkindness of the Lord” (Psalm 
107:43)  David received this awesome 
revelation of God’s gracious, forgiving 
heart simply by looking at  His record of 
dealing with His beloved children.  
David relates the key to understanding 
God’s lovingkindness in this particular 
psalm. And that key is simple and 
uncomplicated: “Then they cried out to 
the Lord…”  It is repeated four times in 
Psalm 107.

    Over and over again the children of 
Israel wandered away from the Lord in 
the wilderness, hungry and thirsty, lost 
because of sin.  “Then they cried out to 
the Lord in their trouble, and He 
delivered them out of their dis-
tresses” (vs. 6)

    Here is what the Lord was teaching 
David:  “Simply look at My record.  

Observe all My dealings with the 
children of Israel.  They failed Me over 
and over again but when they cried out 
to Me, I heard them. My nature is 
touched by the tears of my children 
and moved with compassion when they 
return to Me.  I am touched by the 
feelings of their infirmities.”

     In response to this revelation, David 
is saying, “Look how easily God’s heart 
is moved, how quickly He responds to 
the cries of His children.  There is no 
end to His mercies.  We don’t have to 
continue experiencing agony and guilt.  
We can simply go the Lord and cry out 
in confession to Him.  He is a very 
tender Father who is touched by our 
needs.  What joy there is in knowing 
that, as the Bible says, God takes 
pleasure in His children! 


