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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2022-6-5 

(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. 

'O Senhor é o meu pastor; de nada terei falta.  
Em verdes pastagens me faz repousar e me 
conduz a águas tranqüilas; restaura-me o vigor. 
Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu 
nome. Mesmo quando eu andar por um vale de 
trevas e morte, não temerei perigo algum, pois 
tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me 
protegem.'     Salmos 23:1-4 

…………………………HSK Eventos……………….….… 

Data Horários e Detalhes 

6/5
Hoje!

     Primeiro dia de jejum e oração 
13:30...Reunião de oração por Israel
13:30...Deacons'/Overseerds' Meeting
18:55…Reunião de Oração
    ('Ao vivo' pela Internet @ hskchurch.com)

6/6
(Seg.)       Segundo dia de jejum e oração

6/8
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

6/10
(Sex.)

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

6/12
(Dom.)

         Primeiro dia de jejum e oração 
8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
No Prayer Meeting Tonight!

mailto:hskmychurch@gmail.com


2

Caros membros e amigos da HSK:  
   Eu não sei o que você pensou sobre o 
churrasco da semana passada, mas eu 
pensei que estava ótimo! E então mais 
pessoas aproveitaram o chá de bebê e o 
aniversário! E eu agradeço a cada um 
que cozinhou, limpou e fez algo para 
fazer desse momento de comunhão tão 
maravilhoso. Você pode acreditar nisso? 
3 eventos na tarde de Domingo! Uau! 
Espero que todos nós tenhamos feito 
novos amigos. Eles podem retornar a 
HSK no futuro, mas se eles não 
retornarem, eu acho que deveríamos 
orar por eles. Certamente alguém teve 
uma boa experiência em nossa igreja 
que Deus usará! 
 Nesta Sexta-feira, Ruth e eu 
celebraremos o dia em que casamos em  
New York, 50 anos atrás! Sim, eu me 
lembro do casamento por muitas 
razões. Naquele dia, o céu estava tão 
azul e estava ventando muito. Eu estava 
um pouco magro, por causa do ‘inseto 
nervoso ’ que descontro lou meu 
estômago. Eu não pude comer por 3 
dias! Mas, vendo Ruth andando até o 
altar da igreja, vestindo um belo vestido 
branco de casamento, bem, eu logo me 
senti melhor. Nós sabíamos um pouco 
onde Deus tinha planejado vivermos por 
mais de 43 anos, Japão! Mas, enquanto 
eu penso sobre 10 de Junho de 1972, 
vivendo com ela, em Hamamatsu, tem 
sido tão proveitoso. E nós temos sido  
muito abençoados. Família e amigos nos 

EUA tem sido fiéis orando por nós bem 
como ofertando várias fezes. E essa é a 
verdade; Eu acho que nosso futuro será 
maravilhoso! Eu acho que o nosso 
futuro com vocês será maravilhoso! 
 Eu estou ansioso por cada 
Domingo deste mês. Angelo pregará no 
próximo Domingo(12), Ruth pregará no 
dia 19, e então teremos o HSK Summer 
Song Festival no dia 26. E antes do 
Na t a l , t e r emos 3 be l o s bebê s 
frequentando a HSK! Louve à Deus! 
 Começando hoje, até o final deste 
mês, cada culto de Domingo começará 
com um hino que a maioria de nós 
conhece, espero. Mas diferente da 
forma que cantamos esses hinos antes, 
às 10:00h o grupo de louvor começará a 
cantar esses hinos sem apresentação. 
Você pode desejar ficar de pé ou 
sentado enquanto nós cantamos, tudo 
bem. E depois de cantar esse hino, 
alguém convidará a todos para o culto 
como de costume. Qual a 
razão desta mudança? Eu 
quero que adoremos o nosso 
Deus um pouco ma i s , 
adoração espontânea, adoração 
repentina, gritar repentinamente. Vamos 
tentar isso!   
 Que o Senhor abençoe você e sua 
família nesta semana de formas 
maravilhosas. Estou orando por seus 
amigos também! 
         
 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……………………………………………………...….........6/5

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.
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Importante para quem quiser saber 
o u l e m b r a r : Todo s o s 
D o m i n g o s d e m a n h ã a 
mensagem será traduzida para 
um idioma que você pode precisar ouvir 
em seu celular ou no rádio FM. Sempre, 
traga seus fones de ouvidos ou....use 
um rádio FM da HSK. O endereço da 
internet e o canal do rádio FM serão 
exibidos na tela em frente do salão 
principal. 

No último Domingo de Junho(26)... 
o primeiro 'Summer Song Festival' será 
realizado na HSK. Da 
me sma mane i r a que 
cantamos em Dezembro 
d e 2 0 2 0 , 2 0 2 1 n o 
Natal(cantando durante o 
culto todo), esse evento de Junho será 
durante o culto inteiro! Isso significa 
que qualquer pessoa ou grupo que 
deseje cantar sobre Jesus, ou igreja, 
podem par t i c ipar. Ass im, todos 
participantes precisarão se ‘inscrever’ 
para esse evento. Mas, talvez você 
queira começar a praticar agora para 
esse evento! Vamos fazer isto! 

Hoje(5) e Segunda-feira(6)…todos 
os membros da igreja estão 
convocados a escolher um 
desses dias para jejuar e 
orar. Precisamos da ajuda e 

cura de Deus nesses dias. Precisamos 
que Deus faça algo na Ucrânia e Rússia! 
Desde já, agradeço a participação. 

Eventos de Junho…que você possa 
querer orar por: 12 de Junho…Angelo 
será o pregador.  (O nosso pastor e 
Ruth estarão viajando com a filha deles 
e famí l ia . E les retornarão para 
Hamamatsu no Domingo à noite. 19 de 

J u n h o … R u t h s e r á a 
p r e g a d o r a . E l a q u e r 
compar t i l ha r o que o 
Senhor tem falado com ela 
sobre nossa igreja. 26 de 
Junho...HSK Summer Song Festival. 
Uma banda b ra s i l e i r a t ambém 
participará deste evento! 

Obrigado! Muito obrigado à todos que 
fizeram algo para fazer do último BBQ  

de Domingo tão maravilhoso 
evento. O cl ima estava 
perfeito para comer ao ar-
livre. O próximo evento ao 
ar-livre e confraternização 

provavelmente serão em Setembro! 
Mas, essa programação pode mudar! 
Quem quer comer hot-dogs e yakisoba 
ao ar-livre? 

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

‘Será que não é este o jejum que 
escolhi: que vocês quebrem as 
correntes da injustiça, desfaçam as 
ataduras da servidão, deixem livres 
os oprimidos e acabem com todo tipo 
de servidão? Será que não é também 
que vocês repartam o seu pão com 
os famintos, recolham em casa os 
pobres desabrigados, vistam os que 
encontrarem nus e não voltem as 
costas aos seus semelhantes? Então 
a luz de vocês romperá como a luz do 
alvorecer, e a sua cura brotará sem 
demora, a justiça irá adiante de 
vocês, e a glória de Senhor será a 
sua retaguarda ’(Isaias 58:6-8).

Anúncios da igreja/Informações……..…….……….……………..…………………6/5
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Ore pela mãe do pastor, Wrae.  Ela 
está caindo muito e precisa do Senhor 
para fortalecer e cura-la. 

Também, ore por Berni, que está 
agora nos EUA. Ela está fazendo vários 
testes e também precisa de cura. 

Emiko está perto de dar a luz a 
pequena Solana. Ore por um parto 
tranquilo e forças para Emiko. 

O Covid ainda está ao redor. Vamos 
continuar pedindo ao Senhor para parar 
as contaminações desse vírus. 

Infelizmente, a guerra entre Rússia e 
Ucrânia ainda está acontecendo. Vamos 
orar por paz naquela região. 

Vamos continuar orando pelas 
crianças da HSK nesta semana. Que 
todas elas possam continuar seguras e 
saudáveis. 

Ore de novo pelos professores de 
i n g l ê s n a H S K e p e l o s s e u s 

companheiros de trabalho e estudantes, 
para conhecerem o Senhor. 

Ore por Nadine e Vanessa, pois elas 
carregam seus preciosos bebês. Que o 
Senhor as mantenham saudáveis e 
fortes. 

Nós fomos ensinados a orar pelos 
nossos líderes. Vamos fazer isto nesta 
semana! 

Ore por Mark pois o contrato dele 
acabará em breve, e ele deseja ouvir 
Deus em relação ao futuro dele. 

Ore pela China. Muitas idéias sobre  
Taiwan e Israel não são muito boas no 
momento.  
……………………………………………………….. 
Nota: Se você não quer seu pedido de 
oração no boletim da igreja, marque no 
seu papel de pedido de oração! 
Deus abençoe à todos nesta semana! 

Pedidos de oração………………..………………………………………………….…6/5

  When people give their lives to the 
Lord just in exchange for a ticket out of 
hell, there is often no turning or change 
of direction, which is the definition of 
repentance. If all you want is a little 
Jesus to “spiritualize” your life, a little 
extra God to keep you out of hell, you 
are missing out on the fullness of life 
you were created for. 
    Not only this, you don’t need the 
Holy Spirit.  You don’t need the Holy 
Spirit if you are merely seeking to live a 
semi-moral life and attend church 
regularly.  You can find people of all 
sorts in many religions doing that quite 
nicely without Him. You only need the 
Holy Spirit’s guidance and help if you 
truly want to follow the Way of Jesus 
Christ. You only need Him if you desire 
to “obey everything” He commanded 

and to teach others to do the same.  
You only need the Holy Spirit if you 
understand that you are called to share 
in Christ’s suffering and death, as well 
as His resurrection. Paul demonstrated 
this when he wrote, 
   “But we have this treasure in jars of 
clay to show that this all-surpassing 
power is from God and not from us.  We 
are hard pressed on every side, but not 
crushed, perplexed, but not in despair; 
persecuted but not destroyed.  We 
always carry around in our body the 
death of Jesus, so that the life of Jesus 
may also be revealed in our body. 
   If you truly believe and have turned 
from the way you were headed and 
joined a different Way of living, then 
you desperately need the help of the 
Holy Spirit....  


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


