Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK!

浜松救い主教会 2022-7-24
(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

Horários e Detalhes

7/24
Hoje!

No Prayer Meeting Tonight!

7/27
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)
7/29 19:25…Músicos, lideres da Adoração
(Sex.)

(Ensaio)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)
7/31 9:55…Momento de Louvor e Confraternização
(Dom.)
& Escola Biblica Dominical
Let's eat Lunch together today!
18:55…Reunião de Oração
('Ao vivo' pela Internet @ hskchurch.com)
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Notas do seu Pastor……………………………………………………………….…………..7/24

Caros membros e amigos da HSK:
Eu não estou certo se eu posso
explicar o quanto ansioso eu estava no
Domingo passado, mas eu achei que o
céu desceu até a HSK. Uau! Primeiro,
lembrar so sofrimento e morte de
Cristo(Comunhão), então o batismo de
2 jovens cristãos, e então uma
verdadeira e grande festa de
aniversário. Eu estava tão empolgado. E
eu penso que se tornará melhor. Sim!
Eu disse para Lynn no Domingo passado
que chegará o dia que nós serviremos a
C e i a p a ra v á r i a s p e s s o a s e e l a
concordou comigo! E você notou como
o clima estava perfeito!
Hoje eu compartilharei o final da
mensagem do Domingo passado.
Quando a energia acabou durante a
mensagem eu senti que o final da
mensagem foi grandemente
interrompida. Então você ouvirá o final
da mensagem hoje mais um pouco mais
de verdade! Mas eu não penso que a
mensagem se tornará mais longa. Eu sei
que estando na igreja por pelo menos 2
horas(as vezes 3 horas), pode fazer com
que os planos para fazer outras coisas
se tornem um pouco difícil, mas, sendo
transformado pelo Deus Todo-Poderoso
fará com que outras coisas cooperem
para o nosso bem! Quem crê nisto? Eu
creio.
Quando eu deixei a igreja na tarde
do Domingo passado, eu pensei
novamente sobre a comunhão que nós
tivemos. Apenas algumas pessoas foram
embora logo após o batismo, mas,
quase todas as pessoas ficaram para o

simples almoço. Eu não acho que as
risadas que eu ouvi e as conversas entre
cristãos são iguais ao que acontece em
outras igrejas. Na América por exemplo,
tardes de Domingo podem ser
aproveitadas dirigindo um barco em um
grande lago ou nadando na piscina do
vizinho. Pescar é uma grande atividade
de final de semana, ou assistir um filme
ou apenas ‘sair’ com os amigos. Então,
estando na igreja mais de 60 min. é
muito tempo! Mas, nós cantamos,
conversamos e rimos por muito tempo.
Conclusão: Eu estou na igreja certa! E
você faz ela ser a igreja certa!
Pradeep foi avisado na semana
passada que ele tem que tomar alguns
remédios e descansar por pelo menos 1
semana ou mais, então, isso significa
que provavelmente não teremos o
delicioso almoço indiano no próximo
Domingo (31). Mas nós temos bons
cozinheiros que farão a
refeição do próximo Domingo
um grande evento.
Esse clima quente pode
facilmente afetar sua saúde. Assim, é
extremamente importante beber muito
líquido diariamente. Vários anos atrás
eu não bebi água suficiente e eu tive
‘insolação’. Essa não foi uma boa
experiência. Andando de ambulância foi
interessante, mas eu não quero fazer
isso de novo! Então, por favor se
hidrate!
E que o Senhor possa manter todos
nós em boa saúde.
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………..…..….…..………..……..………………7/24
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
(31)…O almoço será servido
logo depois do culto. Por
causa do clima quente, o
almoço não será servido em Agosto,
mas, haverá um evento especial que
incluirá algumas maravilhosas comidas.
Maiores informações serão dadas em
breve.

Novas informações sobre os nossos
missionários…na região de Tohoku,
podem ser encontrada no
estande SKI. Continue a pedir ao
Senhor para abençoar Ryo-san e
Mami-san pois eles continuam a
falar para muitas pessoas que
perderam tudo e desesperadamente
precisam do Senhor.

Bem-vindas à igreja! Hoje o
nosso pastor anunciará 2 novos
membros: Valerio Shelly e sua
mãe, Ito Sakura. Ambas se juntaram ao
grupo de louvor da HSK, o que fará do
grupo ainda mais brilhante!

O dízimo da HSK de ¥49,000 foi
dividido assim: Mami-san e Ryosan(Min. Ishinomaki)
(¥15,000), Pastor Claude(Min.
Israel)(¥20,000), e Samaritan
Purse(Min. Ucrânia)(¥14,000).
Desde Janeiro, a HSK tem ofertado
¥347,000. Aleluia! Obrigado por ofertar
para outras pessoas!

Parabéns aos 2 jovens cristãos…
que foram batizados no
Domingo passado: Furuya
Sakura e Ito Mauku! O
pastor deles ficou muito
feliz por mergulhar e tira-los das águas
batismais! Agora eles estão andando em
‘novidade de vida.’

HSK Monthly Financial Report(June-July.'22)
Fund

Previous
Balance

Income

Expenses

Current
Balance

General

¥116,684

¥489,397

¥497,010

¥109,071

Building

¥807,137

¥4,670

¥0

¥811,807

Helps

¥60,968

¥0

¥0

¥60,968

Missionary

¥157,697

¥0

¥0

¥157,697

Bible School

¥171,527

¥0

¥0

¥171,527

Christmas

¥534

¥0

¥0

¥534

Evangelism

¥11,169

¥0

¥0

¥11,169

Cemetery

¥130,126

¥0

¥0

¥130,126
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Our church secretary,
Suzuki Tomoko-san, has
p re p a re d t h e m o n t h l y
church financial report for
everyone's examination:
June 16th - July 15th.
Copies of the financial
report can be found in the
SKI stand.
The church
tithe to others was
¥49,000. Many thanks to
all who have given to HSK.
May God bless you more!
And...your pastor is so
thankful for our consistent giving to others!
Hallelujah!

Pedidos de oração………………..……..…………………………………………….7/24
Filhos são um presente de Deus para
nós. Continue orando por Nadine pois
ela está próxima do dia do parto.
Vamos continuar orando pelas
crianças da HSK! Que todas elas possam
declarar Jesus com o Salvador delas.
Vamos orar por forças para Tsuyakosan? Nós sentimos muito a falta dela.
Vamos orar por todas as mães
solteiras em nossa igreja, para terem
suas necessidades supridas.
Nós agradecemos à Deus pelo “Food
Bank” da nossa igreja. Que aqueles que
recebem alimentos possam conhecer
Jesus em breve.
Vamos continuar a orar pela pequena
Hadassah, para que ela ganhe peso e
seja liberada do hospital.
Ore para que a guerra entre Russia e
Ucrânia acabe. E peça ao Senhor para
proteger os cristãos em ambas as
nações. Certamente alguns deles tem
perdido tudo!

Ore pela Agynhez e família, depois do
falecimento de seu irmão mais velho,
Alexes.
Vamos pedir ao Senhor novamente
para acabar com o COVID e todas as
variantes ao redor.
Continue orando pelos líderes de seus
países. Que todos eles possam conhecer
o Senhor em breve.
Q u e m p e d i r á a o S e n h o r p a ra
restaurar a saúde de Pradeep? Ele quer
retornar ao trabalho e para a igreja
dele!
Obrigado por orar pelo nosso grupo
de louvor. Nós somos gratos pelos novos
membros que tem se juntado a nós.
Ore por forças para o nosso pastor
Ben. E pelos líderes da nossa igreja
nesta semana.
………………………………………………………..
Nota: Se você não quer seu pedido de
oração no boletim da igreja, marque nos
seu papel de pedido de oração!

Thoughts to ponder… from the book, ”Hungry For More Of Jesus”
By: David Wilkerson

In Psalms 107 this phrase is
repeated four times, “Then they cried
out to the Lord…” Whenever God’s
people come to their wit's end, when
storms are raging and trouble melts
their souls, they cried out to the Lord
and He brings them out of their
distresses.
Here is what the Lord is teaching
David: Simply look at My record.
Observe all my dealings with the
children of Israel.
They failed me
over and over again, but when they
cried out to Me, I heard them. My
nature is touched by the tears of My
children and moved with compassion when they return to Me. I am

touched by the feelings of their
in rmities.
In Psalm 107, David is saying
this, “Look how easily God’s heart is
moved, how quickly He responds to
the cries of His children". There is
no end to His mercies! We don’t
have to continue experiencing agony
and guilt; we don’t have to run to a
counselor or friend. We can simply
go to the Lord and cry out to Him.
He is a tender Father who is touched
by our needs.

fi
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