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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2021-1-9 
(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 

1/9
Hoje!

12:30...Reunião de oração por Israel
18:55…Reunião de Oração
    ('Ao vivo' pela Internet @ hskchurch.com)

1/12
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

1/14
(Sex.)

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

1/16
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
           No Prayer Meeting Tonight!
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Caros membros e amigos da HSK: 
 Eu preciso agradecer todos 
novamente por fazerem o início deste 
ano tão bom. Enquanto nós comíamos 
omochi no Domingo passado, eu 
novamente aproveitei a comunhão que 
nós tivemos. Alguém me disse no dia 2 
de Janeiro, que outro grupo de Cristãos  
estavam entediados, e ir à igreja tem se 
tornado uma perda de tempo. Eu fui 
para casa pensando sobre soluções para 
tais problemas e eu acho que Deus 
falou comigo. Primeiro, Ele disse, ‘Você 
deve demons t ra r o sen t i do de 
comunhão…Você! Pessoas aprendem o 
que é comunhão através de como você 
o faz.' Em seguida o Espírito de Deus 
disse para mim, ‘Ter comunhão é uma 
parte importante do que você faz a cada 
Domingo! Não deixe isso de fora!' E 
finalmente, eu acho que Deus falou isto 
para mim, ‘Preencha a comunhão com 
alegria!  Alta alegria!' Eu penso que nós 
estamos fazendo o certo, mas eu quero 
que isso melhore! Vamos fazer isto! 
       Você aproveitou os poucos dias de 
descanso na semana passada? Eu ouvi 
que várias pessoas tiveram bons 
momentos  brincando na neve, não em 
Hamamatsu, mas em algum lugar 
gelado. Quando eu penso em descanso, 
eu normalmente não durmo, mas leio 
ou assisto algo sobre pessoas, carros   e 
hobbies, ou pessoas e suas falhas e 
conquistas. Existem várias atividades 
perigosas que podem resultar em 
graves danos ou morte. 2 anos atrás um 
Nepales escalou até o cume do 14º 

mais alto monte do mundo em 6 meses 
e 6 dias, esmagando o recorde anterior 
por mais de 7 anos. Mas quantas 
pessoas sabem sobre este homem e seu 
feito? Que troféu ele recebeu? Qual 
seria o próximo feito a ser realizado que 
acrescentaria ao sucesso dele? O rei 
Davi, o homem que matou Golias, 
ganhou grandes batalhas, e que seu 
nome foi cantado várias e várias vezes, 
escreveu isto: ‘Deleite-se no Senhor e 
Ele satisfará os desejos do seu coração'  
(Salmos 37:4). 
 Eu poderia estar errado mas 
provavelmente 99% de todos os filmes 
são sobre acontecimentos que nunca 
poderiam realmente acontecer. Pessoas 
não podem dirigir seus carros rápido o 
suficiente para atravessar um rio em sua 
superfície. E quem tem visto pilotos 
voando em aviões por longas distâncias 
enquanto o avião estava em chamas?
Edifícios explodindo são incríveis, mas 
os cineastas costumam faze-
lo em um piscar de olhos. 
Por que? A explosão não foi 
realmente tão horr ível . 
Contudo, alguém teve um sonho sobre 
esses eventos! Algum produtor de filmes 
creu que pessoas estariam interessadas 
em ver o impossível. Minha conclusão: 
Eu acho que eu também posso sonhar! 
Por que? Porque o Deus Todo-Poderoso 
pode realmente fazer coisas ainda mais 
incríveis! Quem crê comigo?   
 Que Deus te abençoe ainda 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……….……………………………………………………….1/9

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.  
Hoje, a tradução em Português 
da mensagem pode ser ouvida 
pelo radio FM ou TeamViewer. 
Se você não sabe operar os radios 
FM, fale com Ronaldo! 

Um plano de leitura da Bíblia 
gratuito…pode ser encontrado na 
entrada da igreja. Você 
pode compartilhar uma 
cópia com outra pessoa. 
Mas, vamos ler a Bíblia 
inteira! Isso não é impossível! 

Neste mês, a reunião de oração 
da noite…será realizada hoje a 

noite(9) e dia 23. Essa 
reunião da oração pode 
ser vista no site da 
igreja com início às 
1 9 : 0 0 h . J u n t e - s e 

àqueles que estão orando na igreja. E 
neste ano, porque não estar em uma 
dessas reuniões de oração? Você 
pode receber uma oração no final de 
cada reunião.  

No Domingo passado(2)…uma 
c óp i a do r e l a t ó r i o 
financeiro mensal foi 
anexado ao boletim da 
i g r e j a . U m b r e v e 
relatório é impresso no 
boletim da igreja a cada 
mês. Um relatório completo pode ser 
encontrado no estande nos fundos do 
salão principal. 
  

Obrigado por orar por... Daisuke-
san, Joanna e seus 3 filhos, enquanto 
eles estavam visitando familiares nos 
EUA, desde de 25 de Dezembro. Eles 
retornaram em 
segurança ao 
Japão na noite 
da Quarta-feira passada. 

Variantes do COVID-19…estão 
rapidamente se espalhando por 
várias nações. Nós precisamos 
continuar a usar máscaras e manter 

nossas mãos l impas 
enquanto estivermos na 
igreja. Esperançoso que 
esse novo ataque do 
COVID não nos impeça 
de comermos juntos a 

cada mês! 

C o m e ç a n d o n o p r ó x i m o 
Domingo(16)…a mensagem do  
nosso pastor pode ser ouvida pelo 
“Line"(com seu smartphone), quando 
o tradutor estiver na ‘sala de 
tradução'. Ouvir a mensagem pelo  
"Line" não tem sido possível por 
vá r i o s meses , 
m a s e s s e 
p rob l ema t em 
sido resolvido, 
esperamos. Para ajuda-lo com o 
"Line", fale com Suzuki Tomoko-san! 

Anúncios da igreja/Informações….….………….……..………..……..…………….1/9
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Ore para que este terrível vírus e 
todas as variantes cheguem a um fim 
em breve! 

Rose deseja ser usada pelo Senhor 
em seu local de trabalho. Seus 
companheiros de trabalho precisam 
conhecer Jesus. Ore por ela e por eles! 

Vamos nos lembrar de orar pelos 
visitantes que vem à HSK, para que se 
sintam amados e aceitos. 

Ore pela amiga de Vanessa, Jessica.  
Que ela seja salva e transformada pelo 
poder do Senhor. 

Vamos orar por Nadine, Vanessa e 
Emiko, pois elas carregam seus 
preciosos bebês em seus ventres. Que o 
Senhor as mantenha bem e fortes. 

Ronaldo crê para que todos em 
nossa igreja cresçam no amor por 
Jesus, por cada irmão e em comunhão. 

Ore por continua saúde e força para 
Tsuyako-san. 

Vamos orar novamente pela mãe de  
Satomi-san, Tomoko-san, para ser 
curada e liberada do hospital? 

Nós gostaríamos de um prédio com 
fácil acesso para todas as pessoas. Ore 
conosco por esta causa. 

Vamos orar pelo presidente do Brasil, 
S r. Bo l s ona ro? E l e a i nda e s t á 
hospitalizado devido a complicações por 
ter sido esfaqueado durante sua 
campanha eleitoral. 

Nós agradecemos à Deus por todas 
as professoras da escola Dominical. Ore 
por elas nesta semana. 
……………………………………………………… 
Nota: Se você não quer seu pedido de 
oração no boletim da igreja, marque no 
seu papel de pedido de oração!

Pedidos de oração………………………………………..……...............................1/9

    Sadly, many Christians today 
have built their house of faith on the 
sands of ease and goodness.  
When the storms of trial come, they 
will be blown away.  Already I see 
Christians being blown apart in 
these last days. They don’t 
understand the testings and trials 
of the Lord. They believe that 
because they sought after God with 
all their heart, loved Him and 
longed after Him, they should be 
entitled to prosperity and a painless 
existence.  They think every prayer 
should be answered immediately, 
with no trials at all.

  But, as we see in the Bible the 
Lord doesn’t say He will keep us 

from afflictions; it says He will 
deliver us out of them.

   Our troubles are not unforeseen 
accidents.  And whatever we are 
going through, however deep the 
hurt, God is right on target and 
right on time in fighting our 
monsters. We may tend to think 
that the devil came and interrupted 
God’s plan, but that’s not so.  If we 
are l istening to His leading, 
hungering for close fellowship, 
r idding our l ives of al l that 
displeases Him, then He will 
harness everything meant for evil 
and turn it around for good.

Thoughts to ponder… from the book, ”Hungry For More Of Jesus” 
By: David Wilkerson 


