Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK!

浜松救い主教会 2022-6-12
(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!”
'O Senhor é o meu pastor; de nada terei
falta.
Em verdes pastagens me faz
repousar e me conduz a águas
Telefone: (053)442-5080
tranqüilas; restaura-me o vigor. GuiaFax:
(053)442-5186
me nas veredas da justiça por amor do
Celular:
070-4500-9327
seu nome. Mesmo quando eu andar por
Português 090-9220-0600
um vale de trevas e morte, não temerei
E-mail:
hskmychurch@gmail.com perigo algum, pois tu estás comigo; a
Site da Igreja:
tua vara e o teu cajado me protegem.'
www.hskchurch.com
Salmos 23:1-4
522 Mishima Cho, Minami
Ku, Hamamatsu Shi
〠430-0853

Hamamatsu Sukuinushi
Kyokai (HSK)(Igreja do
Salvador De Hamamatsu)
Somos um Grupo Protestante
Cristãos dependentes de Deus.
Acreditamos que Ele é
Grandioso, Poderoso e Santo!
Voçê que gostaria de conhecelo 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 ajudalos, 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.

…………………………HSK Eventos……………….….…
Data
6/12
Hoje!

Horários e Detalhes
No Prayer Meeting Tonight!

6/15
13:30…Grupo de Oração(Sala 22)
(Qua.)
6/17 19:25…Músicos, lideres da Adoração
(Sex.)
(Ensaio)
Primeiro dia de jejum e oração
6/19 8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)
(Dom.) 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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Nota do seu Pastor…………………………………………………...….........6/12
Caros membros e amigos da HSK:
Quando eu retornei para minha
casa no Domingo passado, eu estava
pensando sobre a festa de aniversário
que tivemos após o culto. Se eu me
lembro corretamente, nós celebramos o
aniversário de 3 pessoas ao invés de 2!
E junto com os bolos estarem com um
sabor maravilhoso, a alegria espontânea
estava também maravilhosa. E eu vejo
isso faltando em tantos outros eventos
em outros lugares. Risadas podem ser
realmente planejadas. Sorrisos podem
ser falsos. E multidões pensam que é a
maneira normal de expressar alegria. Eu
realmente discordo sobre essa ‘maneira
normal’. Quando os homens sábios
viram a estrela sobre o local de
nascimento de Cristo, Mateus escreveu
isto; ‘alegraram-se com grande e
intenso júbilo.’(Mt 2:10). Sem risadas
falsas. Sem sorrisos falsos. Alegria pura!
Sim, eu penso que na HSK não é o
único lugar onde essa alegria é sentida,
mas há muitos lugares onde a falsa
alegria é abundante. Que Deus possa
nos manter verdadeiramente alegres.
S e vo c ê nã o no t o u, o ut ro s
membros da HSK tem participado nos
cultos de Domingo, dando os anúncios,
orando, etc, eu não estou simplesmente
‘dando a eles algo para fazerem’ mas eu
acho que esses membros deveriam ser
c a p a z e s d e l i d e ra r, l i d e ra r p e l o
direcionamento do Espírito Santo. Pode
haver algo que eles possam esquecer de
falar ou fazer, contudo, com o passar do
tempo, todas as coisas vão se encaixar.

Daqui 2 semanas a partir de hoje,
nós teremos o primeiro 'HSK Summer
Song Festival'. Estou empolgado com
isso. Eu já sei que alguns cristãos
cantarão pela primeira vez e, uma
banda brasileira também participará!
Nós não comeremos ao ar-livre nesse
Domingo, mas as cozinheiras da igreja
farão uma refeição especial para todos
aproveitarem. Vamos fazer isto!
Obrigado por orar por minha mãe.
Na semana passada, Elisabeth e 3 de
seus filhos passaram 2 dias com ela no
Alabama. Minha mãe parece ter
recuperado as forças depois de cair
várias vezes no mês passado, mas ela
ainda está sentindo falta de forças para
andar sozinha. Eu acho que esses
‘acidentes’ não pararam ela de orar por
nós! Ela sempre espera Deus fazer
grandes coisas em Hamamatsu e no
Japão.
Enquanto você lê esta pequena
nota, Ruth e eu passaremos um pouco
mais de horas com nossos netos em
Kobe. Nós retornaremos
para Hamamatsu hoje à
noite. Na Sexta-feira
passada, 10 de Junho, nós
celebramos 50 anos de
casados! 43 desses anos tem sido em
Hamamatsu (e Kakegawa). Que vida
maravilhosa nós temos tido juntos!
Louvo à Deus!
Seu pastor................Ben

Você pode ouvir a mensagem…em Português (ou Inglês) no app 'TeamViewer'. O ID será
exibido na tela antes da pregação começar. Seus fones de ouvidos serão necessários.
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.
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Anúncios da igreja/Informações………….…………………….………..…………6/12
No último Domingo de Junho(26)...
o primeiro 'Summer Song Festival' será
realizado na HSK. Como o
nosso pastor tem
anunciado, a manhã de
Domingo inteira será para
cantarmos para a glória de Deus!
Se você quer cantar no HSK Summer
Song Festival, por favor escreva seu
nome na lista encontrada na janela aos
fundos do salão principal. Você deve
incluir o nome da música. Nota: Cada
‘cantor’ deve trazer o fundo musical que
cantará.

Esse ar condicionado também é
necessário para diminuir a humidade
que é comum durante o verão.
O estacionamento da igreja…
provavelmente não será
adequado para todos os
carros futuramente. Por favor
lembre-se de que há um
estacionamento adicional perto da
igreja. Mapas podem ser encontrados na
entrada da igreja.
Elisabeth e a mãe do nosso
pastor....Wrae! Elas amam vocês!

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.
No próximo Domingo, 19 de
Junho…Ruth quer se
encontrar com todas as
mulheres Filipinas logo
após o culto da manhã. Ela
está ansiosa para ouvir seus
testemunhos, bem como compartilhar
uma simples palavra de encorajamento.
Todas as mulheres das Filipinas que
estão visitando a HSK são bem-vindas
neste evento.

..........................................................

Muitos são os sofrimentos do
ímpio, mas o que confia no
Senhor, a misericórdia o
cercará. Alegrem-se no Senhor
e regozijem-se, ó justos;
exultem todos vocês que são
retos de coração!
Salmos 32:10-11

Desde o Domingo passado…o ar
condicionado será usado em
todos os cultos. Claro que as
janelas permanecerão
levemente abertas, mas você
pode desejar encontrar outro
lugar para sentar se você sentir frio.
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Pedidos de oração………………..……………………………………………….…6/12
Continue a orar pelo irmão de Agnes,
Alexes, que está internado no hospital
para o tratamento de câncer.
Obrigado por orar por Emiko, Nadine
e Vanessa, enquanto elas carregam seus
preciosos bebês!
Vamos orar por Luan e sua amiga,
Natali, para conhecer Jesus em breve?
Christiana está pedindo orações por
uma amiga, Dijon, para ser uma boa
mãe, pois ela está com a custódia de
seus filhos neste verão.
Vamos continuar a orar pelo pequeno
Patrick para ele ser curado do câncer no
fígado.
Pradeep está pedindo orações por um
amigo, Venkat Rao, pois ele procura por
um emprego.
Rose está pedindo orações por sua
mãe, Leda, para ter a mente saudável.
Vamos nos juntar a ela em orações pela
mãe dela.

A guerra entre Russia e Ucrânia ainda
está acontecendo! Ore por um fim
breve.
Vamos nos lembrar de orar por nossa
querida amiga, Tsuyako-san, para ter
boa saúde nesses dias.
Louvamos ao Senhor por todos os
visitantes da HSK. Vamos orar para que
eles se sintam aceitos e amados aqui.
Somos gratos pot todas as crianças
em nossa igreja. Ore por elas nesta
semana.
Vamos fazer como a Palavra nos
pede, e orar pelos líderes de nossos
países.
…………………………………………………………
Nota: Se você não quer seu pedido de
oração no boletim da igreja, marque no
seu papel de pedido de oração!
Tenha uma ótima semana!

Thoughts to ponder… from the book, ”Forgotten God”
By: Francis Chan
Being led by the Spirit will result in
becoming like Christ in His love. After
Paul addresses the manifestations or
gifts that the Spirit gives, he writes, “I
will show you a still more excellent way”
(I Cor.12:31).
It’s as if he’s saying,
“Sure, these gifts from the Spirit are
important. But let me tell you what is
really important. Let me tell you about
what will change the world.” And then
in chapter 13 of that letter, he writes his
famous “love chapter.” In it he reminds
us that without love, nothing else
matters.
This passage is so powerful because
Paul redirects the focus from supernatural gifts to love. He specifically says
that without love, speaking “in the
tongues of men and angels” and

“prophetic powers” and understanding
“all mysteries and all knowledge” mean
nothing.
May we know this love that surpasses
knowledge—the mystery of this great
love—by the strengthening power of the
Spirit.
Let us not become distracted from
what is more important. Jesus told His
disciples, “Behold, I have given you
authority to tread serpents and
scorpions, and over all the power of the
enemy, and nothing shall hurt you.
Nevertheless, do not rejoice in this, that
the spirits are subject to you, but
rejoice that your names are written in
heaven” ( Luke 10:19-20). Our true
rejoicing comes because of the grace
that’s been given to us.
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