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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2021-1-16 
(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 

1/16
Hoje!          No Prayer Meeting Tonight!

1/19
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

1/21
(Sex.)

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

1/23
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
18:55…Reunião de Oração
    ('Ao vivo' pela Internet @ hskchurch.com)
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Caros membros e amigos da HSK: 
      Eu não sei se você tem pensado 
nisto, mas por 3 Domingos seguidos nós 
tivemos festas! Tivemos o evento de 
Natal, a celebração de Ano novo, e no 
Domingo passado tivemos um delicioso 
bolo (da festa de aniversário da 
Vanessa)! E eu estou avisando que 
antes do fim deste mês teremos outro 
bolo de aniversário! Eu não estou certo 
o que todos esses eventos significam, 
mas parece para mim que o nosso Deus 
quer que este ano seja um ano de 
celebrações! Eu acho que Ele quer que 
tenhamos um ano de muito mais 
alegria. Eu acho que alguns pastores me 
falariam, “Nós não fazemos isso na 
nossa igreja!” Mas, do que eu leio em 
minha Bíblia, o grande rei Davi pensou 
muito diferente sobre estar na presença 
de Deus. Ele escreveu, “vamos aclama-
lo com cânticos de louvor.”(Salmos 
95:2). E sobre estas palavras, “celebrem 
ao Senho r com júb i l o , t oda a 
terra”(Salmos 100:1). Vamos fazer deste 
ano um ano de celebração ao Senhor. 
      Uma experiência que Ruth teve no 
ano passado e que ela compartilhou na 
semana passada, eu também tive.  E o 
que foi? Encontrando uma mulher 
trabalhando no prédio onde moramos, 
que se desculpou pelo barulho que eles 
estavam fazendo, e acrescentou essas 
palavras, “Jesus te ama”. Por alguns 
segundos eu parei e pensei quando eu 
ouvi as palavras dela. Que tipo de 
pessoa era aquela mulher? Uma Cristã? 

E eu não conhecia ela! Mas, mais tarde, 
outro líder de igreja disse isso para 
mim, “Nós devemos estar falando sobre 
Jesus para outras pessoas que não 
conhecemos!” É isso ai! Então, se você  
não fez uma decisão para este ano, 
porque não escolher isso: “Eu falarei o 
nome de Jesus para mais pessoas, 
mesmo que eu não conheça.”    
       Eu não tenho pensado muito sobre 
novos sonhos que eu tenho para a HSK. 
Eu tenho muitos que ainda estão 
‘frescos’. Contudo, para todos os 
sonhos, eu acho que isso é o mais 
importante: Neste ano, o coração de 
mul t idões de pessoas deve ser 
transformado. Multidões devem crer no 
Deus Todo-Poderoso e buscar segui-lo. 
Sobre todas as ilhas do Japão, deve 
haver mais igrejas cheias de pessoas de 
todas as idades que querem viver para 
agradar ao Senhor. Agora, esse é um 
bom sonho? Eu acho que sim. 
 Nós devemos continuar a orar 
para que Deus pare todas as formas do 
COVID 19. Parece que a 
ú l t ima ve r s ão é mu i t o 
contagiosa e pode deixar 
qualquer pessoas muito 
doente. Talvez as vacinas tem protegido 
algumas pessoas, mas parece que 
muitas outras pessoas não tiveram 
mudanças na saúde. Por favor peça ao 
Senhor, junto com outras pessoas, para 
este vírus cessar. Nós devemos ter mais 
restaurações 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…………………………………………………………...….1/16

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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Informações para se conectar ao 
wi-fi da HSK: hsk/1  PW: song1234.  
H o j e , a t r a d u ç ã o e m 
Português da mensagem do 
nosso pastor pode ser ouvida 
pelo rádio FM 90.1 e Team 
Viewer. Se você não souber como 
funciona o Rádio FM, fale com 
Ronaldo! 

Um plano de leitura da Bíblia em 
Inglês…pode ser encontrado na 
entrada da igreja. Você 
pode compartilhar com 
alguém. Mas, vamos ler a 
Bíblia toda! Isso não é 
impossível! Cópias em Japonês 
também podem ser encontradas na 
entrada da igreja. 

Com início hoje(16)…a mensagem 
do nosso pastor pode ser ouvida pelo 

"Line" (com seu smartphone) 
quando o intérprete estiver 
na “sala de tradução” ou na 
casa dela. Ouvir a mensagem 

pelo "Line" não tem sido possível por 
vários meses, mas este problema tem 
sido resolvido. Para ajuda para usar o 
"Line", fale com Suzuki Tomoko-san!  

Se você se esqueceu:  Se você não 
tem f i lhos , por favor 
estacione seu carro no 
estacionamento que fica 
a p e n a s a u m a c u r t a 
distância da igreja. Mapas deste 
estacionamento estão na entrada da 
igreja. Vagas no estacionamento são 
necessárias para pais com filhos, bem 
como aqueles que tem dificuldade 
para andar. Obrigado.  

Alguém esqueceu…de levar para 
casa um prato ou pote que 
foi trazido com comida no 
mês passado. Eles podem 
ser encontrados na cozinha da igreja. 
Se você não encontrar, fale com  
Lynn. 

Você gostaria de se tornar 
membro da HSK? Informações 

g r a t u i t a s s o b r e 
membresia nesta igreja, 
e s t ão d i s pon í ve i s ( 3 

idiomas). Ou, você pode falar com o 
nosso pastor, Angelo, ou Yukio. Eles 
responderão alegremente suas 
perguntas! 

Muito obrigado à todos que…que 
trouxeram alimentos nos eventos que 
foram realizados na HSK pelas 3 
semanas passadas. Os alimentos 
acrescentaram muito à comunhão. O 
almoço de Natal tem trazido boas  
lembranças para o nosso pastor. Ele 
já está pensando em como o próximo 
evento de Natal pode ser ainda 
melhor.

Anúncios da igreja/Informações…….……….……..………..……..…………….1/16
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Ore pelas mães de Satomi-san, ela 
está se recuperando mas ainda precisa 
de forças. E pela mãe de Yuko-san, 
pois ela quebrou um osso das costas. 
Que Deus possa cur-las em breve. 

As variantes do Covid ainda estão ao 
redor. Vamos continuar crendo que o 
nosso Pai Celestial irá parar isso e 
curar aqueles que estão doentes. 

Ore por nossa filha, seu esposo e 3 
filhos, que estão em quarentena em 
Tokyo por mais uma semana. 

Vamos orar novamente pela paz em 
Jerusalém e para muitos por lá virem a 
aceitar Jesus como o Salvador deles? 

Lembre-se de orar pelos líderes de 
seu país de origem. Governantes 
podem ser transformados através de 
nossas orações. 

Vamos orar novamente por todas as 
crianças da HSK nesta semana. Peça 

ao Senhor para protegê-las de toda 
influência maligna. 

Deus é capaz de continuar usando o 
nosso projeto Food Bank para tocar 
vidas. Ore por isso! 

Vamos orar novamente por aqueles 
na HSK que estão ensinando Inglês em 
várias escolas aqui no Japão. 

Ore por Nadine, Vanessa e Emiko 
para permanecerem bem, e pelos 
bebês, para continuarem fortes e 
saudáveis. 

Vamos orar por todos os visitantes 
da nossa igreja? Muitos estão feridos e 
precisam de amigos. 
…………………………………………………….. 
Nota: Se você não quer seu pedido de 
oração no boletim da igreja, marque 
claramente no seu papel de pedido de 
oração! 
Tenha uma semana maravilhosa! 

Pedidos de oração………………………………………..…...........................…1/16

  Who do you know that has set 
himself or herself against Christ…a 
co-worker?…a family member?…a 
professor?… a government sys-
tem?

   One day the entire world will set 
itself against Christ!  But sooner or 
later, those who set themselves 
against Him will end up on their 
faces before Him. But He gives us 
no right to choose whether or not 
we will acknowledge Him as Lord.  
One day, everyone will acknow-
ledge Him, whether they want to or 
not, and the entire universe will 
resound with unbounded praise of 
the One who alone is worthy; the 
Lord, seated on the throne, high 
and exalted, with the train of His 

robe filling the temple!  Jesus is 
Lord of all!

 Whatever is interrupting your 
praise, would you take it to Jesus in 
prayer? Perhaps you can ask 
someone else to pray with and for 
you—then make a list of every 
characteristic of Jesus you can 
think of, and praise Him for who He 
is.  Fill in the blank:  I praise You for

Your______________________.

   The wonderful truth is that God 
draws near to us as we praise Him 
because He inhabits the praises of 
His people. Oh, God, open our 
eyes to the powerful blessing of 
uninterrupted praise…in my own 
life and flowing from my lips!

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


