Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK!

浜松救い主教会 2022-7-17
(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.
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.

Ele fortalece o cansado e dá grande
vigor ao que está sem forças.

Até os

jovens se cansam e ficam exaustos, e os
moços tropeçam e caem; mas aqueles
que esperam no Senhor renovam as suas
forças. Voam alto como águias; correm
e não ficam exaustos, andam e não se
cansam.

Isaías 40:29-31

…………………………HSK Eventos……………….….…
Data
7/17
Hoje!

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

7/20
13:30…Grupo de Oração(Sala 22)
(Qua.)
7/22 19:25…Músicos, lideres da Adoração
(Sex.)
(Ensaio)
8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)
7/24 9:55…Momento de Louvor e Confraternização
(Dom.)
& Escola Biblica Dominical
No Prayer Meeting Tonight!
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Caros membros e amigos da HSK:
Eu realmente estou ansioso sobre
o que faremos hoje: Batismo nas águas!
Eu estou pedindo ao Senhor para nos
dar a oportunidade de batizar muitos
cristãos neste ano, e hoje teremos dois!
Maravilhoso!
Essa pode não ser uma
experiência de muitas pessoas no
Japão, mas em muitos países que falam
Inglês, muitas pessoas tem sido
escamadas (Eu acho que você sabe o
significado, enganadas!). Poucas
pessoas tem realmente perdido grandes
somas de dinheiro. Contudo, o que faz
isso interessante para mim é quão
simples são os métodos de golpes. Os
golpistas não apontam armas para as
vítimas ou colocam uma bomba debaixo
do carro, ao invés disso, eles fazem uma
ligação telefônica informando a vítima
sobre um acontecimento que cause
preocupação ou pânico. E ao invés de
avisar a pessoa que ela precisa trancar a
porta de sua casa ou procurar por um
suspeito no shopping, todas elas tem
que dar ao golpista o número de seu
cartão de crédito ou depositar dinheiro
em uma certa conta bancária. Mas você
pode imaginar o que faz do golpe ainda
mais interessante? Eu penso que mais
cristãos estão sendo enganados por um
pequeno demônio vindo do inferno.
Não, nós não estamos perdendo
dinheiro, mas, ao invés disso, nós
estamos perdendo a nossa fé. Estamos
perdendo a nossa paz, nossa força.
Jesus disse isso uma vez: ‘Venham a
mim, todos os que estão cansados e

sobrecarregados(e enganados)(Sim,
essas são minhas palavras!) e eu lhes
darei descanso'(Mt 11:28). Vamos evitar
sermos enganados!
Na semana passada eu comecei a
ler minha Bíblia novamente do início,
Gênesis 1. E novamente eu cheguei a
um versículo que parece tão estranho,
‘E o Senhor se arrependeu de te-los
criado e colocado na terra. Isso lhe
causou imensa tristeza.' (Gn 6:6). Eu
não sou muito familiarizado com
Hebreu, mas para mim parece que
várias palavras precisam de explicações
detalhadas: 'arrepender', 'tristeza',
'coração'. Mas, o que Deus estava
sentindo quando ‘o Senhor viu que a
maldade do homem era grande sobre a
terra…’(Vr. 5)? Estava o Deus TodoPoderoso desapontado, realmente
desapontado? Estava Ele desencorajado,
realmente desencorajado? Estava Ele
arrependido, realmente arrependido? Eu
penso que eu não darei a
explicação correta para os
sentimentos de Deus até eu
falar com Ele nos céus! Mas,
essa idéia me trouxe conforto: Ele
realmente ama eu e você. Isaias
escreveu, ’Portanto, o Senhor esperará
até que voltem para Ele, para lhes
mostrar seu amor e compaixão.(Is
30:18). Oh que Salvador!
Ruth e eu estamos orando por
você. Nós queremos que o Senhor te
abençoe, te guarde e faça Sua face
resplandecer e derrame graça sobre ti!
(Nm 6:24-25)
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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Importante para saber e lembrar:
To d o s o s D o m i n g o s a
mensagem será traduzida em
um idioma que você pode
precisar ouvir em seu celular ou rádio
FM. Sempre, traga seu fone de ouvido
ou, use um rádio FM da HSK. O
endereço do wi-fi e o canal do rádio FM
serão exibidos na tela em frente ao
salão principal.

Yoko-san e Tomoko-san. O pastor delas
é extremamente grato pelo que elas
fazem. Atualmente elas estão traduzindo
11 músicas! Provavelmente no próximo
ano nós cantaremos algumas dessas
músicas!
Também, você pode não saber
disso, mas…há pelo menos 7 grupos
de cristãos que fazem
algumas coisas serem bem
sucedidas todos os Domingos.
Quais são esses grupos?
Líderes de louvor, cantores, ‘operadores’
de computadores, PA, vídeo mixer,
tradutores e recepcionistas! O pastor
deles está extremamente grato por eles!
Oh, e mais dois grupos: Obreiros e
diáconos! Tornando 9 grupos! Que Deus
possa abençoar ainda mais todos eles!

O almoço será servido…no último
Domingo de Julho(31)! E o nosso pastor
tem sido informado de que
um cozinheiro vindo da Índia
preparará a refeição! Durante
a primeira semana de Agosto
ele retornará para a Índia e se casará.
Ele quer que todos se lembrem dele,
então ele está preparando uma comida
que você nunca se esquecerá! 'Verdade,
Pastor? Eu acho que você está usando
muito a sua imaginação!' Agora, quem
poderia ser esse cozinheiro indiano?

Em um futuro próximo…pelo menos
uma versão dos versículos da Bíblia que
o nosso pastor usa na mensagem de
Domingo será exibida no telão principal.
Fazer isso acontecer sem nenhum
problema provavelmente não será
possível por várias semanas. Por favor
seja paciente com o operador dos
computadores. Em algum momento,
não haverá problemas!

Pelas últimas 8 ou 9 semanas…os
líderes de louvor tem iniciado o
culto cantando um hino. Apesar
de alguns de nós termos
cantado esses hinos no
passado, mui tas palavras
nesses hinos não são usadas em
conversas com outras pessoas. Em um
futuro próximo, um hinário ‘revisado’
poderá ser usado para mudar algumas
palavras. Apesar de que as ‘novas’
palavras possam parecer estranhas, por
favor continue cantando!
Você pode não saber disso, mas…
muitas horas são gastas
traduzindo muitas músicas
que nós cantamos para o
Japonês! As principais tradutoras são
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Continue orando pela pequena
Hadassah, para ficar forte e ganhar
peso.
Vamos orar por Nadine pois ela está
perto de ganhar o doce Makoto.
Parece não haver fim a guerra entre
Russia e Ucrânia. Ore para essa guerra
acabar!
Ore pelos líderes do Japão para
reconhecerem Jesus como o Salvador
deles.
O batismo nas águas de hoje fazem
os líderes da igreja realmente felizes.
Dois jovens cristãos estão fazendo aquilo
que Jesus disse para fazer. Ore por eles
e por todas as outras crianças na HSK.
Alexes, irmão de Agnes, está de volta
ao hospital para tratar de um câncer.
Ore por ele nesta semana.
Continue orando pelo nosso grupo de
louvor. Novos membros estão sendo
acrescentados.

Vamos orar pelos visitantes da nossa
igreja, para se sentirem amados e
aceitos quando eles entrarem pelas
portas da nossa igreja?
Filhos de muitos membros da igreja
não são cristãos ainda. Esses pais
precisam de nossas orações para os
filhos deles. Vamos orar.
Vamos orar novamente pela paz em
Jerusalém e para que muitos por lá
aceitem Jesus como o Messias deles?
Ore pelos pastores que você conhece.
Alguns podem precisar de força e
encorajamento.
Há terríveis inundações na China
agora. Enchentes estão fundas e
destruindo casas e fazendas.
Certamente há cristãos que estão
perdendo tudo. Vamos orar por eles?
………………………………………………………..
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, ”Fresh Power”
By: Jim Cymbala

At the very last moment, Peter was
rescued; the church’s prayers were
answered. That is the way it will be
for you and me if we just keep
holding on in faith. God’s clock is not
like ours. Over and over in Scripture,
He comes on the scene just in time.
How many of us are facing pitch
dark dilemmas in our marriages,
among our children, or in our
nances? Possibly there are spiritual
problems nagging at us, with
seemingly no solution. We have
re a s o n e d a n d c o u n s e l e d a n d
strategized, all to no avail. What we
need is a burst of God’s light.

Just as God woke up Peter in
answer to his people’s earnest
praying, we can trust God to come
and do it again. I have seen many,
many of these answers to prayer in
our church. We need to be praying
as never before: Wake them up,
Lord! Wake them up.
In the account of Peter God
somehow dispensed with the
guards, and the chains fell o Peter’s
wrists. I want to say today that God
still breaks chains—no matter how
strong the shackles of lust, drugs,
alcohol, or deceit might be. The
Spirit’s power can break these fetters
and set men and women free!
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