
1

Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2022-6-26 

(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 

6/26
Hoje!

         HSK Summer Song Festival
Delicious Lunch served after the Festival!
           NO Prayer Meeting Tonight

6/29
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

7/1
(Sex.)

19:55…Músicos, lideres da Adoração 
                   (Ensaio)

7/3
(Dom.)

         Primeiro dia de jejum e oração 
8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
13:30...Reunião de oração por Israel
18:55…Reunião de Oração
    ('Ao vivo' pela Internet @ hskchurch.com)

7/4
(Seg.)        Segundo dia de jejum e oração

mailto:hskmychurch@gmail.com
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Caros membros e amigos da HSK:  
 Eu aproveitei o evento do Dia dos 
Pais que tivemos no Domingo passado. 
Foi muito bom. Claro que os presentes 
foram especiais, mas a comunhão entre 
os homens foi realmente especial. E eu 
vejo todos nós nos tornando mais 
parecidos com Jesus. Maravilhoso! 
 Quando sou questionado sobre 
qual o tipo de filme que eu gosto, minha 
resposta é ‘filmes de ação’. Filmes 
históricos de ação são os meus 
favoritos, mas não pense que eu gosto 
só de antigos filmes de guerra. Há uma 
variedade de filmes sobre desastres 
naturais! Claro que eu não gosto de ver 
pessoas morrendo. Mas bem aqui você 
tem que ler cuidadosamente: Eu gosto 
de uma boa luta! ‘Pastor, você gosta de 
uma boa luta? O que é bom em ver 
pessoas se batendo ou atirando umas 
nas outras?’ Aqui está minha definição: 
Algumas pessoas pensam que são mais 
fortes do que outras e querem provar 
isso! Ou que as pessoas são estúpidas e 
querem provar isso. Pessoas pensam 
que deveriam estar no controle e 
querem provar isso. Essas ideias criam 
uma boa luta! E como eu penso que as 
minhas ideias estão de acordo com a 
Palavra de Deus? Considere essas 
palavras de um dos primeiros líderes da 
igreja: ‘O aguilhão da morte é o pecado, 
e a força do pecado é a lei. Graças a 
Deus,  que nos dá a vitória por meio do 
nosso Senhor Jesus Cristo.’ (1Co 
15:56-57). 
 Hoje é o último Domingo de 
Junho, metade de 2022 se foi. O tempo 

voa! Sim, eu penso que o verão será 
quente mas não muito longo. E espero 
que tenhamos alguns dias de férias para 
sentar perto de um riacho fresco e 
tomar mugicha. Mas, eu ainda espero 
ver Deus fazer grandes coisas neste 
ano. E posso pedir a você para me 
encorajar a manter essa expectativa? 
Realmente. a guerra na Ucrânia parece 
ser uma guerra com uma nação de 
líderes tão demoníacos, Russia. E 
apesar de estarmos longe de toda 
aquela batalha, eu penso que algo do 
inferno está tentando intimidar a obra  
de Deus ao redor do mundo. Nós 
devemos estar pedindo a Deus para 
parar a guerra e colocar líderes justos 
em todas as nações. 
    Quem nós veremos e ouviremos 
cantar hoje? Pensar nesse festival de 
música me deixa feliz. Eu já estou 
pensando em fazer de novo em 
Dezembro! E por favor não hesite em rir 
e aplaudir os cantores! Pelo 
que eu leio na Bíblia, não 
parece que os discípulos 
compartilharam muitas piadas 
para fazer Jesus rir, mas os 
cristãos se alegraram grandemente no 
Senhor. (Veja Fp 4:10)  
   Que o Senhor abençoe você e sua 
família nesta semana. Estou orando 
para que todos nós estejamos bem pois 
os dias ficarão mais quentes. E vamos 
orar frequentemente pelas nações da 
Ucrânia e Russia. Centenas de homens 
estão morrendo todos os dias naquela 
guerra. 
           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……………………………………………………………………………..6/26

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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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. 

Novas informações sobre Israel...da 
Bridges for Peace podem ser 
encontradas na entrada da 
igreja. Procure por um cópia 

gratuita do livreto, 'Olive Life'.  Uma 
reunião de oração por Israel começará 
às 13:30h no próximo Domingo(3) na 
casa deSuzuki Tomoko-san.   

O dízimo da HSK de ¥35,000 foi 
dividido assim: Mami-san e 
R y o - s a n ( I s h i n o m a k i )
(¥15,000), Tikkun(Min. Israel)
(¥10 ,000) , e Samar i t an 
Purse(Ucrânia)(¥10,000). Desde Janeiro, 
a HSK tem ofertado ¥298,000. Aleluia! 
Obrigado por ofertar à outras pessoas! 

N o p r ó x i m o D o m i n g o ( 3 ) e 
Segunda-feira(4)…serão os próximos 

dias de jejum e oração. 
Todos os membros da HSK 
e s t ã o c o n v o c a d o s a 
escolherem um desses dias 

para jejuar e orar. Nós precisamos da 
ajuda e cura de Deus nesses dias, e 
para Deus fazer algo na Ucrânia e 
Russia! Desde já agradeço por sua 
participação. 

Anúncios da igreja/Informações………….……..………….……..………………..6/26

    HSK Relatório Financeiro Mensal(Maio-Junho.’22)

Fundo Balanço 
Anterior

Entrada Gastos Balanço 
Atual

Geral ¥254,453 ¥345,324 ¥483,093 ¥116,684

Prédio ¥827,770 ¥6,800 ¥27,433 ¥807,137

Ajudas ¥60,968 ¥0 ¥0 ¥60,968

Missionários ¥157,697 ¥0 ¥0 ¥157,697

Esc. Bíblica ¥171,527 ¥0 ¥0 ¥171,527

Natal ¥534 ¥0 ¥0 ¥534

Evangelismo ¥11,169 ¥0 ¥0 ¥11,169

Cemitério ¥130,126 ¥0 ¥0 ¥130,126

Our church secretary, 
Suzuki Tomoko-san, has 
prepared the monthly 
church financial report for 
everyone's examination: 
May 16th - June 15th.  
Copies of the financial 
report can be found in the 
SKI stand.  The church 
t i t h e t o o t h e r s wa s 
¥35,000. Many thanks to 
all who have given to HSK.  
May God bless you more!  
And...your pastor is so 
thankful for our con-
sistent giving to others!  
Hallelujah!
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Vamos continuar a orar por Vanessa e 
Hadassah. Deus está cuidando delas. 

Nadine está quase para ganhar seu 
doce bebê Makoto. Vamos orar por eles 
nesta semana. 

O r e p o r O i s h i - s a n . E l e e s t á 
enfrentando dores nas costas e deseja 
ser curado. 

A guerra entre Russia e Ucrânia 
continua acontecendo. Vamos orar para 
isso parar em breve. 

Continue orando pela nossa querida 
irmã, Tsuyako-san. Que ela permaneça 
forte a cada dia. 

Vamos orar por todas as mães 
solteiras em nossa igreja nesta semana, 
para terem suas necessidades supridas? 

Vamos orar nesta semana pelos 
pastores que nós conhecemos. Que 
todos eles possam permanecer bem e 
encorajados nesta semana. 

Ore por todas as preciosas crianças 
em nossa igreja. Que o Senhor as 
proteja de todo o mal. 

Ore pelo nosso projeto “Food Bank”.  
Q u e m u i t a s v i d a s p o s s a m s e r 
abençoadas. Por favor tragam itens que 
nós possamos doar! 

Obrigado por orar pelo nosso grupo 
de louvor. Nós desejamos que Deus nos 
use a cada semana para sermos benção. 

Vamos orar pelo imperador do Japão 
e sua família, para conhecerem o 
Senhor. 

Vamos orar pelos vizinhos da nossa 
igreja para desejarem virem para esta 
igreja e serem salvos? 
……………………………………………………… 
Nota: Se você não quer seu pedido de 
oração no boletim da igreja, marque no 
seu papel de pedido de oração. 
Que você tenha uma semana 
maravilhosa amando Jesus e outras 
pessoas! 

Pedidos de oração………………..………………………………………………….6/26

  One of the most powerful 
metaphors for the people of God 
throughout Scriptures is that we 
are, “the house of God”.  The 
reality that the blood of Christ 
made a way for the Spirit of God 
Himself to dwell inside us is 
absolutely mind boggling.  But, 
God moved into a house that 
needs to be gutted and remodeled, 
so to speak.  So, the moment we 
choose to follow Christ, we sign up 
for an ongoing process of trans-
formation in our lives that works to 
change us into a house that can 
truly express the glory and nature 

of God in the world.  Paul explains 
in Romans that this ongoing trans-
formation is taking place primarily 
in the dimensions of our mind, 
which must be renewed, and our 
body, which must be given as a 
“living sacrifice.”  The reason—
without a yielded heart, a renewed 
mind, and a surrendered body, we 
can’t fully cooperate with the Holy 
Spirit, who is the Architect and 
Builder at work in our lives.

       

   

    

    


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


