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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2021-1-23 
(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 

1/23
Hoje!

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

1/26
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

1/28
(Sex.)

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

1/30
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical: LUNCH!
  No Prayer Meeting Tonight!
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Caros membros e amigos da HSK: 
      Eu acho que tem estado realmente 
frio pelos últimos dias e eu espero que 
você seja capaz de se manter aquecido. 
Contudo, se o sol nascer um pouco mais 
cedo a cada manhã, eu ficarei feliz. Eu 
não gosto de levantar quando não há 
luz. E sobre você? 
 Como nós continuamos através 
deste primeiro mês do novo ano, eu 
estou buscando mais a palavra de Deus 
a qual eu acho que nós precisaremos 
para várias experiências. Eu não sei o 
que acontecerá com você e comigo, 
mas eu estou convencido que nós 
teremos que passar por a lguns 
acontecimentos, não passar em volta 
deles. 3 mulheres terão seus bebês 
neste ano e não existem muitas formas 
de se fazer isto. Algumas dores virão.  
Alguns suores e talvez algumas lágrimas 
serão derramadas. Então, para obter 
livramento de algumas situações, a dor 
virá. E o que nós permitiremos vir para 
fora de nossas bocas? Gratidão ou 
murmuração? O que nós vamos permitir 
ser visto em nossos rostos? Alegria ou 
tristeza? Eu acho que neste ano nós 
devemos aprender a “avançar para a 
maturidade…’(Hebreus 6:1). Eu ouvi 
você dizer ‘eu recebo!’ E isso nós 
faremos, se Deus permitir.’(vs 4). 
 Na semana passada eu tive uma 
experiência muito estranha! Eu descobri 
que eu e Ruth comemos todos os doces 
de Natal. (Bem, eu provavelmente comi 
mais do que ela, mas) Não haviam mais 
biscoitos de Natal na mesa de jantar! 

Sem chocolates de Natal na geladeira! 
Sem doces de Natal na bandeja de 
copos! E por alguns segundos eu pensei 
que todos os doces do Japão foram 
comidos. Sim, eu realmente tive essa 
ideia! Então, eu fui até um mercado 
próximo e comprei 4 rosquinhas e 2 
pequenas tortas de maçã. Pouco tempo 
depois enquanto eu comia a torta de 
maçã com um copo de chá quente, eu 
me senti muito melhor. Obrigado Deus, 
ainda há algo doce para se comer em 
Hamamatsu! (Agora você pode rir 
comigo!) 
 Em Janeiro, eu frequentemente 
ouço relatórios do que aconteceu em 
outras igrejas durante o mês de 
Dezembro. Houveram muitas festas de 
Natal nas igrejas e os pastores estão tão 
felizes pelos visitantes que vieram. Eu 
desfrutei da alegria deles. Contudo, eu 
também tive estas ideias: Na HSK, nós 
r e a lmen t e amamos o s 
visitantes? As músicas de 
Natal nos f izeram mais 
sensíveis a voz de Deus? Nós 
ofertamos porque nós queríamos ofertar 
como Jesus fez? Honestamente, eu 
espero que os eventos de Natal tiveram 
um grande efeito no modo de vivermos 
neste ano! ‘Cantai que o Salvador 
chegou!’ Sim, o Senhor chegou. Ele veio 
para nos curar. Ele veio para nos salvar. 
Ele veio para nos libertar! Ele veio para 
nos abençoar! ‘Ele governa o mundo 
com verdade e graça.' Deus te abençoe 
mais nesta semana! 
             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………………………………………………………...…...1/23

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 HSK…
configure: hsk/1…PW: song1234.  
Informações sobre como ouvir a 
mensagem de hoje em seu idioma serão 
exibidas no telão da igreja. 

A p r ó x i m a m ú s i c a … q u e 
aprenderemos é 'I Speak Jesus' written 
by Charity Gayle. Não há 
v e r s õ e s em J aponê s o u 
Português no YouTube mas…e 
em Espanhol?   Hablo Jesús 

Novas informações de...Ryo-san e 
Mami-san podem ser encontradas no 
estande SKI. Eles ainda estão 
cheios de fé compartilhando o 
amor de Deus com aqueles 
que perderam muitas coisas 
no terremoto e tsunami de 2011 na 
região de Tohoku. Obrigado por orar por 
eles. 

No Domingo passado(9)…a mãe do 
nosso pastor, Wrae, celebrou seus 100 
anos! Quando ele ligou para 
parabeniza-la, ela agradeceu e 
disse isto, ‘Diga a HSK que estou 
orando por eles todos os dias!' Ela tem 
sido fiel em orações pelo Japão por mais 
de 75 anos! Feliz Aniversário, Wrae! 
Continue orando! 

Quem quer comprar um Ipad usado 
mas em bom estado? Fale com Ruth 
ou com o marido dela(você 
conhece ele!) hoje. ’30-dias, 
s e u d i n h e i r o d e v o l t a 
garantido!' 

O primeiro almoço da igreja em 
2022…será no próximo Domingo(30).  

Va m o s p l a n e j a r c o m e r 
devagar, r i r a l to, cantar 
apa i xonadamente , ouv i r 
intencionalmente, confortar 

seriamente, bem, vamos fazer mais do 
que fazemos! As cozinheiras da igreja 
estão ansiosas para servir deliciosas 
refeições neste ano. Nós teremos vários 
churrascos ao ar-livre neste ano!

Anúncios da igreja/Informações……..………..……..………..……..…………….1/23

HSK Monthly Financial Report(Dec.'21-Jan.'22)

Fund Previous 
Balance

Income Expenses Current 
Balance

General ¥193,480 ¥735,810 ¥526,456 ¥402,834

Building ¥784,719 ¥5,000 ¥0 ¥789,719

Helps ¥60,968 ¥0 ¥0 ¥60,968

Missionary ¥157,697 ¥0 ¥0 ¥157,697

Bible School ¥171,527 ¥0 ¥0 ¥171,527

Christmas ¥534 ¥0 ¥0 ¥534

Evangelism ¥11,169 ¥0 ¥0 ¥11,169

Cemetery ¥130,126 ¥0 ¥0 ¥130,126

Our church secretary, 
Suzuki Tomoko-san, has 
prepared the monthly 
church financial report for 
everyone's examination: 
December 16th - January 
15th.  Copies of the 
financial report can be 
found in the SKI stand.  
The church tithe to others 
was ¥74,000. Many thanks 
to all who have given to 
HSK.  May God bless you 
more!  And...your pastor is 
so thankful for our con-
sistent giving to others!  
Hallelujah!
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Vamos orar por consolo para Emelyn 
e seus filhos, após o falecimento do 
pai deles, Hanamura-san. 

Nós devemos continuar a pedir à 
Deus para parar este vírus de se 
espalhar. Ele é capaz disto! 

Continue a orar pelo nosso projeto 
“Food Bank”. Nós queremos que 
muitas vidas sejam abençoadas e 
conheçam Jesus. 

Tivemos graves inundações em 
várias partes do mundo. Vamos orar 
por aqueles que foram afetados. 

Ore por Vanessa e pelo bebê que 
ela carrega. O médico dela disse para 
ela descansar mais!  

Vamos orar por todos os pastores  
que você possa conhecer. Alguns 
podem precisar ser fortalecidos e 
encorajados. 

Vamos orar novamente por aqueles 
da nossa igreja que estão ensinando 
em várias escolas. Eles querem 
compartilhar sobre Jesus.  

A tia do nosso pastor, Marsh e uma 
grande amiga dela, Kawashima Teruko 
san não estão em boa saúde. Vamos 
pedir ao Senhor para fortalece-las 
nesta semana? 

Muitos membros de nossa igreja 
tem filhos que ainda não tem fé em 
Deus. Devemos continuar a pedir ao 
Senhor para salvar esses filhos. Vamos 
orar por eles nesta semana? 

Peça ao Senhor para dar à Alex e 
Emiko sabedoria para as escolhas que 
eles precisam tomar neste mês. Alex 
precisa de um bom emprego! 

Seu pastor ainda está pedindo ao  
Senhor para nos dar um prédio com 
salão no 1º andar. Peça junto com ele 
para o Senhor fazer isto acontecer em 
breve.  
....................................................... 
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…………………………………..……………………………..1/23

    Do you feel separated from God?  
Do you sometimes feel that He is way 
up there and you are way down here? 
Then, like me, you need to learn to 
rest your faith, not in your feelings, but 
in the Word of God.

   There have been many times in my 
spiritual journey when my feelings 
have crowded out any awareness of 
God’s presence in my life.  I have felt 
abandoned by Him.  At such times of 
weakness I have needed a clear vision 
of Jesus.  I have needed to open my 
eyes to His presence in my life—a 
vision that He has given me through 
His Word, which distinctly promises 
“Never will I leave you; never will I 
forsake you”.


  As Isaiah saw the vision that 
unfolded before him, he observed that 
‘the train of His robe filled the 
temple”.  Obviously, there was no 
place Jesus was not! The omni-
presence of Jesus Christ is an 
enormous comfort to His children.

Think about it for a moment:

  In the mountainous caves of 
Afghanistan, in the bloodied streets of 
Israel, in the drug infested jungles of 
Colombia, in the sleek boardrooms of 
America… “The Lord is there.”

  And the Lord is here—in this place 
and in our hearts.

Thoughts to ponder… from the book, ”Expecting To See Jesus” 
By: Anne Graham Lotz 




