Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK!

浜松救い主教会 2022-6-19
(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
6/19
Hoje!

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

6/22
13:30…Grupo de Oração(Sala 22)
(Qua.)
6/24 19:25…Músicos, lideres da Adoração
(Sex.)
(Ensaio)
Primeiro dia de jejum e oração
6/26 8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)
(Dom.) 9:55…Momento de Louvor e Confraternização
& Escola Biblica Dominical
HSK Summer Song Festival
Delicious Lunch served after the Festival!
NO Prayer Meeting Tonight
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Nota do seu Pastor…………………………………………………...….........6/19
Caros membros e amigos da HSK:
Eu acho que eu falhei em dizer
para alguém que nós estaríamos em
Nagasaki na semana passada. Contudo,
foi onde nós estávamos junto com
Daisuke-san, Joanna, e 3 netos. Eles
quiseram nos levar para uma viagem em
celebração ao nosso 50º aniversário de
casamento, nós tivemos um maravilhoso
momento. Foi a nossa primeira vez
naquela cidade, e visitando vários
museus nos deu mais entendimento
sobre acontecimentos históricos. Se
alguém perguntar onde há um lugar
interessante no Japão, a cidade de
Nagasaki é muito interessante.
Tão interessante quanto qualquer
cidade possa ser, eu frequentemente
penso sobre as pessoas que eu
encontro, estudantes, homens de
negócios, donas de casa. Eu não penso
que eles estejam considerando a
história da cidade deles. Eles estão
pensando sobre o teste de matemática
ou compras ou transações de negócios.
Mas a muito tempo atrás, talvez 60,000
a 80,000 pessoas morreram em
Nagasaki por exposição aguda a
explosão atômica e por longo período
de efeitos colaterais da radiação. Talvez
todos os cidadãos de Nagasaki que eu
passei por, tinham um parente que
morreu durante a 2ª Guerra Mundial. E
agora, hoje, o que é importante de se
pensar? Estou certo de que todos tem
uma opinião sobre o passado, mas, e
sobre o futuro? Raiva, amargura,
tristeza? E quando esses sentimentos

se tornam história? Provavelmente
nunca! A não ser que…o Salvador do
mundo venha habitar no coração. Jesus
disse, ‘Aquele que crer em mim não
perecerá mas viverá para
sempre.' ‘Assim, se alguém em Cristo
está, nova criatura é, as coisas velhas se
foram e tudo se fez novo'(2Co 5:17).
Eu tenho estado ansioso para o
evento que teremos no próximo
Domingo...Summer Song Festival! Sim,
eu estou um pouco nervoso porque eu
cantarei, mas eu não canto bem! Mas
pensando em quem eu verei e ouvirei
cantando já me faz feliz. Vamos esperar
sentir a presença de Deus!
O primeiro de 3 bebês chegou.
Solana! Nós não veremos ela até o
próximo mês, mas a chegada dela me
faz ter boas sensações. Nova vida! Um
presente de Deus! Sim, ela precisará ter
suas fraldas trocadas muitas vezes e
abraçada às 1:00 ou 2:00
por muitas noites, mas, suas
risadas e sorrisos refletirão
algo que está acontecendo
nos céus! Agora, quem crê nisso?
Eu tenho sido avisado de que a
estação de chuvas começou. Eu penso
que isso significa que teremos muitos
dias nublados e muito pouca luz do sol!
Contudo, Quem fez o clima? Talvez essa
temporada será um pouco curta,
espero.
Que o Senhor te abençoe nesta
semana!
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………….…….………..…………..…………….6/19
Parabéns! Solana Christel chegou!
14 de Junho. 3,830 Kg! E essa nota da

O almoço será servido no próximo
Domingo(26)! Nós comeremos dentro
da igreja após o Festival, será
um bom tempo de
confraternização para todos. O
almoço custará ¥400(13-99),
¥300 (7-12), ¥0(0 -6).
Ainda está
barato!
Para todos os visitantes é
GRÁTIS!

Emiko:
“Nós louvamos o nosso maravilhoso
Criador! Obrigada por suas preciosas
orações. Nós, os Hasegawa, estamos
indo bem com a ajuda de muitas
p e s s o a s . N ã o ve m o s a h o ra d e
apresenta-la a vocês pessoalmente! Nós
amamos todos vocês!"

Uma grande variedade de folhetos
de evangelismo…em vários idiomas
pode ser encontrado na
entrada da igreja. Por favor
pegue quantos você quiser
para compartillhar com outras pessoas!
Para se conectar ao wi-fi da
HSK...configure: hsk/1...PW: song1234.
Informações sobre ouvir a
mensagem de hoje em seu
idioma serão exibidas no telão
da igreja. Todos os Domingos
a mensagem será traduzida
em um idioma que você pode precisar
ouvir em seu celular ou rádio FM.

No próximo Domingo...26 de
Junho! Será o primeiro HSK
Summer Song Festival! Se
você quiser cantar neste evento,
por favor escreva seu nome na
lista que se encontra na janela aos
fundos do salão principal. Você deve
incluir o título da sua música. Nota:
Cada 'cantor' deve trazer o fundo
musical de sua música.

Feliz Dia dos Pais!
Hoje nós compartilhamos uma palavra especial de obrigado a todos
os pais que frequentam a HSK. Todos vocês são especiais para
nós. Nós oramos e esperamos que vocês sejam abençoados neste
dia e todos os dias deste ano. Seu amor por sua família e amigos
está sendo demonstrado! Obrigado!
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Pedidos de oração………………..…………………………………………………....6/19
Ore por Emiko pois ela se recupera do
nascimento da doce Solana. Mamãe e
bebê estão indo bem.
L Vamos orar por Nadine pois o tempo
dela dar a luz está se aproximando. Que
ela e o bebê Makoto possam ficar fortes
e saudáveis.
O vírus ainda não está
completamente erradicado. Vamos orar
para isso acabar em breve.
Vamos nos lembrar de orar por todos
os pais da HSK! Que o Senhor mantenha
todos eles fortes e bem.
Vamos orar pela mãe do Pr.Ben, Wrae,
para continuar a ter forças a cada dia.
Ore pela paz em Jerusalém nesta
semana.
Que todas as mães solteiras em nossa
igreja possam ter todas as necessidades
supridas nesta semana.
Lembre-se de orar por todos os
visitantes da nossa igreja.

O nosso grupo de louvor desfruta em
louvar a Deus junto com todos vocês.
Ore por eles nesta semana.
Vamos orar pelos vizinhos da nossa
igreja. Kamiya-san e família e Oba-san e
os trabalhadores dele.
Vamos orar por todos os professores
de Inglês da HSK? Eles desejam ver os
estudantes e companheiros de trabalho
deles salvos.
Vanessa está internada desde Quartafeira. Peça ao Senhor para manter ela e
a bebê em boa saúde.
Vamos orar pelo pastor e sua família
nesta semana? Eles amam vocês!
………………………………………………………..
Nota: Se você não quer seu pedido de
oração no boletim da igreja, marque no
seu papel de pedido de oração!

Thoughts to ponder… from the book, ”In The Grip Of Grace”
By: Max Laced

Remember your position—you are
a child of God. Some interpret the
presence of a battle as the abandonment of God.. Their logic goes
something like this: “I am a Christian.
My desires, however, are anything
but Christian. No child of God would
have these battles. I must be an
orphan. God may have given me a
place back then, but He has no
place for me now.”
That’s Satan sowing those seeds of
shame. If he can’t seduce you with
your sin, he’ll let you sink in your
guilt. “God’s tired of your struggles,"
he whispers. “Your father is weary of
your petitions for forgiveness,” he
lies.

And many believe him, spending
years convinced that they are
disquali ed from the kingdom. Can I
go to the well of grace too many
times?
Forgive me, but who told you that
you deserved forgiveness the rst
time? When you came to Christ did
He know every sin you’d committed
up until that point? Yes. Jesus saved
you knowing all the sins you would
ever commit until the end of your life.
You mean He is willing to call you His
child even though He knows each
and every mistake of your past and
your future? Yes!!! Is there any
reason to think that the One who
received you the rst time won’t
receive you every time?

fi
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