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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2021-1-2 
(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 
Português   090-9220-0600 
E-mail: 
      hskmychurch@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. 

Os que confiam no Senhor são como o monte 
Sião, que não se pode abalar, mas permanece 
para sempre.  Como os montes cercam 
Jerusalém, assim o Senhor protege o seu 
povo, desde agora e para sempre.  O cetro 
dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada 
aos justos; se assim fosse, até os justos 
praticariam a injustiça.  Senhor, trata com 
bondade os que fazem o bem, os que têm 
coração íntegro.             Salmo 125:1-4 

…………………………HSK Eventos………………..….… 

Data Horários e Detalhes 

1/2
Hoje!

          Feliz Ano Novo!
         No Prayer Meeting Tonight!

1/5
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

1/7
(Sex.)

19:25…Músicos, lideres da Adoração 
                   (Ensaio)

1/9
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
            A Ceia do Senhor/Comunhão
12:30...Reunião de oração por Israel
18:55…Reunião de Oração
    ('Ao vivo' pela Internet @ hskchurch.com)
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Caros membros e amigos da HSK: 
       Você pode imaginar o que eu tenho 
pensado pelos últimos 7 dias? Sim, 
sobre o bom momento que tivemos 
juntos no Domingo passado! Uau! Foi o 
melhor! As músicas e comidas especiais  
fizeram da comunhão ainda melhor! E 
isso me fez pensar em como podemos 
fazer isso novamente! E também, 
chequei meu calendário e neste ano o 
Natal será em um Domingo! Nós 
devemos ter mais músicas, mais amigos 
e mais comidas neste ano! O que você 
acha? De qualquer forma, muito 
obrigado à todos que participaram e 
trouxeram comidas e compartilharam do 
amor de Deus com outras pessoas! 
     Na semana passada eu falei com 
Ruth sobre as músicas e vídeos 
especiais que vimos. Eu apenas me 
perguntei se poderíamos fazer as 
mesmas coisas com 500 ou 1000 
membros na igreja! Seria possível 
permitir qualquer pessoa cantar? 
Certamente haveriam 30, 40 ou mais  
grupos de Cristãos que iriam querer 
participar, certo? Mas eu acho que 
existem várias soluções! Uma poderia 
ser termos músicas especiais a cada 
Domingo durante o mês de Dezembro! 
Ou começar a cantar a partir das 9:00h 
até às 21:00h! Ou que tal gravar 
vídeos? Bem, quem pode ver que eu 
estou pensando “além do tempo”?  
 E eu preciso dizer isto: Eu espero 
que uma atmosfera de alegria seja 
sempre a característica da HSK. O que 
eu quero dizer? Liberdade para rir, 

orações que são genuínas que incluem 
lágrimas, e um forte desejo de conhecer 
o Deus Todo-Poderoso. Sim, eu sei que 
outros líderes de igrejas pensam que 
nós cantamos muito alto e conversamos 
muito, e permanecemos na igreja até 
mais tarde, mas, aqui está a minha 
resposta para a opinião deles: Eu vejo 
muitos de nossos familiares e amigos 
“se afogando”, e eles precisam de um 
bote salva-vidas, uma bóia não é grande 
o suficiente!  
      Bem, este é o primeiro Domingo 
deste ano, 2022.  E nós teremos mais 
51 Domingos para nos encontrar, cantar 
e crescer juntos. Eu acho que nós 
continuaremos comendo juntos no 
último Domingo de quase todo mês. 
Mas, eu tenho a sensação de que 
teremos um pouco mais de churrascos. 
Eu gosto desta sensação! E muito 
obrigado a todos que convidaram seus 
amigos à HSK no ano passado. Eu 
espero que muitos virão e 
continuarão a vir à HSK. E 
realmente, esse desejo é a 
raiz para alcançar outras 
pessoas: Eles devem conhecer o 
Salvador. Eles devem crer no Salvador. O 
único que pode salva-los de seus 
pecados.   
     Hoje será um ótimo dia. Esta frio lá 
fora e provavelmente ficará mais frio 
neste mês, mas eu acho isso não nos 
parará de encontrar o Deus Todo-
Poderoso! 
                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…………………………………………………………...….1/2

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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Um plano de leitura da Bíblia 
g r a t u i t o … p o d e s e r 
encontrado na entrada da 
i g r e j a . V o c ê p o d e 
compartilhar uma cópia com 
alguém. Mas, vamos ler a Bíblia toda! 
Isso não é impossível 

A Ceia do Senhor/Comunhão…
será servida no próximo Domingo(9).  

Nesta semana, por favor 
t i r e u m t e m p o p a ra 
preparar seu coração para 
lembrar do sofrimento e 

morte de Jesus para o perdão dos 
pecados e sua benção de vida eterna. 
Você não precisa ser membro da HSK 
para participar deste evento. Todas 
as crianças que sabem que são 
Cristãs estão convidadas a participar.   

A reunião de oração por Israel... 
será no próximo Domingo(9) às 
12:30h. Por favor fale 
com Suzuki Tomoko-san 
para maiores informações 
s o b r e e s t a r e u n i ã o . N o v a s 
informações obre Israel podem ser 
encontradas na entrada da igreja, 
Bridges for Peace, "Olive Live". 

O Dízimo da igreja do mês de 
Dezembro(¥46,000)…foi dividido 
assim: Mami-san e Ryo-san(Min. 
Ishinomaki)(¥16,000), 
Pastor Claude (Israel)
(¥20 ,000 ) , New L i fe 
League(Impressão de 
Bíblias)(¥10,000). E obrigado por 
ofertar!  

Um ótimo relatório: 2021 Total 
o f e r t a d o p e l a H S K :
¥593,000.  Aleluia!  Isso 
faz seu pastor muito feliz! 
2021 HSK Food Bank 

ofertado: ¥380,376.  Valor total 
o f e r t a d o d e t o d o 2 0 2 1 : 
¥973,376! 

Ontem...Alex, Emiko, e Haruki, 
chegaram em Tokyo e tiveram que 
iniciar uma quarentena de 
7 dias. Eles esperam 
mudar para Hamamatsu 
no final desta semana. 
Ore para eles terem saúde e 
chegarem seguros em nossa cidade. 
Hoje o nosso pastor falará sobre o 
q u e e l e s p r e c i s a m p a r a o 
apartamento que eles se mudarão.

Anúncios da igreja/Informações……..…….…….…………..……..………………..1/2

De todos os Obreiros e Diáconos da HSK, seu 
Pastor e Ruth:

Feliz Ano Novo!
Que o Senhor te abençoe e 

mantenha com saúde neste ano!
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Ore por Berni(tia do Pastor) para a 
recuperação completa dos ossos do 
ombro que ela quebrou, e para ela 
estar encorajada. 

Vamos c r e r n a s ‘ s emen t e s ’ 
plantadas no nosso culto de Natal, 
para que criem raízes em todos que 
ouviram o verdadeiro significado do 
Natal pela primeira vez! 

Continue a orar pela mãe de 
Satomi-san, Tomoko-san, para ser 
curada e ter forças. 

Vamos orar por Joanna, Daisuke-san 
e as crianças, para estarem saudáveis 
enquanto estão nos EUA, e estarem 
capazes de voltar ao Japão nesta 
semana, sem quaisquer problemas? 

Vamos colocar cada um em orações 
durante esses meses de inverno 
rigoroso. 

Nós vimos pelo vídeo como Deus 
tem abençoado e usado o “Food Bank”.  
Continue ofertando! 

Alex, Emiko, e filho, estão de 
quarentena em Tokyo nesta semana. 
Peça ao Senhor para dá-los saúde. 

Deus é capaz de fazer ainda mais do 
que pedimos ou pensamos! Vamos 
estar pedindo nesta semana. 

Vamos orar pelos pastores que 
conhecemos, que prec isam de 
encorajamento nesses dias? 

Lembre-se de colocar todas as mães 
solteiras da HSK em suas orações 
nesta semana. Elas podem precisar de 
mais esperança para este novo ano. 

De novo, não vamos desistir de orar 
para que o COVID e as recentes 
variantes que tem aparecido parem. 
……………………………………………………… 
Nota: Se você não quer seu pedido de 
oração no boletim da igreja, marque 
claramente no seu papel de pedido de 
oração. 
Tenha uma maravilhosa semana e 
esteja bem e feliz em Jesus! 

Pedidos de oração………………………………………..………..........................1/2

   What if God said, “Stop praying”?

What if I told you to stop talking to 
God for awhile, but instead to take 
a long, hard look at Him before you 
speak another word? Solomon 
warned us not to rush into God’s 
presence with words.  That’s what 
fools do.  And often, that’s what we 
do.

 We are a culture that relies on 
technology over community, a 
society in which spoken and written 
words are cheap, easy to come by, 
and excessive.  Our culture says 
anything goes; fear of God is 
almost unheard of.  We are slow to 
listen, quick to speak, and quick to 
become angry.


     The wise man comes to God 
without saying a word and stands 
in awe of Him. It may seem a 
hopeless endeavor, to gaze at the 
invisible God.  But Romans 1:20 
tells us that through creation, we 
see His “invisible qualities” and 
“divine nature.”

    Why would God create more 
than 350,000,000,000 galaxies that 
generations of people never saw or 
even knew existed?  Do you think 
maybe it was to make us say, 
“Wow, God is unfathomably big”?  
Or perhaps God wanted us to see 
these pictures so that our response 
would be, “Who do I think I am?”

Thoughts to ponder… from the book, ”Forgotten God” 
By: Francis Chan 


