Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK!

浜松救い主教会 2022-7-31
(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
7/31
Hoje!

Horários e Detalhes
Let's eat Lunch together today!
18:55…Reunião de Oração
('Ao vivo' pela Internet @ hskchurch.com)

8/3
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)
8/5
19:25…Músicos, lideres da Adoração
(Sex.)

(Ensaio)

Primeiro dia de jejum e oração
8/7
8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)
(Dom.) 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)
8/8
(Seg.)

Segundo dia de jejum e oração
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Nota do seu Pastor………….……………………………………………………7/31
Caros membros e amigos da HSK:
Hoje é o último dia de Julho, e
Agosto começa amanhã. E eu acredito
que estará realmente quente pelas
próximas 6 ou 7 semanas, mas,
provavelmente não tão quente como em
outros países! Na semana passada
estava 40º em algumas partes dos EUA!
Tão quente! Beba muito líquido por
esses dias!
Eu tenho iniciado a ler minha
Bíblia novamente do início. Como você
pode saber, essa história antiga dos pais
de Israel é cuidadosamente estudada
por todos os Judeus. Mas o que tem
feito Genesis um pouco mais
interessante para mim agora, são as
palavras de Davi no Salmos 105. Ele
escreveu; ‘Lembrem-se das maravilhas
que Ele fez, dos milagres que realizou e
dos juízos que pronunciou, vocês que
são filhos de seu servo Abraão,
descendentes de Jacó, seus
escolhidos.’(5-6). O que deveria ser
lembrado sobre a história antiga de
Israel? Resp.: As maravilhas e palavras
de Deus! 3 coisas Deus fez a muito
tempo atrás que não podem ser
esquecidas. Minha conclusão é: Vamos
nos lembrar de suas maravilhas e
palavras! E ainda há mais que Ele quer
fazer! Eu ouvi alguém dizer 'Amém'?
Enquanto escrevo esta pequena
nota, Ruth está em Kobe visitando
nossa filha e netos. Eu notei que
quando ela saiu de Hamamatsu, ela só
pensava em abraçar e beijar eles várias
e várias vezes. Mas quando ela retornar,
ela pensará em ir para a cama cedo!

Sim, aquelas 3 pequenas crianças
podem acabar com o nível de energia
dela rapidamente. Claro que todos nós
fazemos coisas que diminuem o nível de
nossas forças. Mas o rei Davi teve essa
experiência: A força dele falhou em
algumas batalhas, ele não foi forte o
suficiente! Contudo, parece para mim
que ele descobriu isso sobre força: ‘O
meu corpo e o meu coração poderão
fraquejar, mas Deus é a força do meu
coração e a minha herança para
sempre.’(Salmos 73:26). Nós podemos
ter plenitude de força vinda do Deus
Todo-Poderoso!
O último dia de cada mês causa
vários pensamentos rondando minha
mente. Aqui está um: Um novo mês
está começando! Outro pensamento: O
tempo está voando! Outro
pensamento: O que o nosso
Pai Celestial fará que Ele
ainda não fez! Eu acho que
esse é o melhor pensamento! Vamos
todos compartilhar isso.
Recentemente eu comecei a
imaginar o que Deus realmente pensa
sobre minhas orações para que Seu
poder seja visto por multidões de
pessoas! Deus realmente está para fazer
algo por muitas pessoas como resposta
para minhas orações? Apenas eu,
orando? Isso parece que Ele se atrasa
em responder algumas orações por
muito tempo, certo? Mas Ele disse isso:
‘Pede-me, e te darei as nações como
herança…’(Salmos 2:8).
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………….….…..…….…………………………,,.7/31
Para todos saberem e lembrarem:
To d o s o s D o m i n g o s a
mensagem será traduzida para
um idioma que você pode
precisar ouvir em seu celular ou rádio
FM. Sempre, traga seus fones de ouvido
ou....use um rádio FM da HSK. O
endereço da internet e o canal do rádio
FM serão exibidos no telão do salão
principal.

2 eventos para Agosto! (1) No dia 21
de Agosto(Domingo), haverá uma ‘festa
de despedida’ para o Mark. Ele retornará
ao Canadá no dia 23 de Agosto. Esse
provavelmente será um Domingo
quente, mas vamos fazer desse
momento especial para o
Mark…..Almoço Americano (Pot
Luck Lunch)! (2) No dia 28 de
Agosto(Domingo) haverá uma ‘Festa do
Kakigori' logo após o culto da manhã. O
preço será ¥100 por
copo, mas será digno do
valor! Quem gostaria de
uma bola de sorvete
sobre o gelo? Natto
sobre o gelo? (Pastor,
você está usando muito a sua
imaginação de novo!)

No próximo Domingo(7) e
Segunda-feira(8)…serão os dias de
jejum e oração. Todos os
membros da igreja estão
convocados a escolher um
desses dias para jejuar e orar. Nós
precisamos da ajuda e cura de Deus
nesses dias. Nós precisamos que Deus
faça algo na Ucrânia e Russia! Desde já,
agradeço por participarem.

A próxima música que iremos
aprender se chama, 'King of Glory'.
Essa música em inglês pode ser
encontrada no YouTube como: King of
Glory - Lyrics(Live). Em Português: Rei
da Glória - Letra - Tood Dulaney. A
tradução em Japonês está sendo feita
por tradutores de músicas da HSK!
(Uau!)

Novas Informações da Bridges for
Peace…podem
ser
encontradas na entrada da
i g r e j a . Pe g u e u m a c ó p i a
gratuita do livreto 'Olive Life' e
compartilhe com alguém! A nação de
Israel está agora em grande
necessidade pela ajuda de Deus. Vamos
orar por aquela nação!
Pradeep está retornando para a
Índia nesta Sexta-feira(13)! Ele está
indo como um homem solteiro,
mas retornará ao Japão no
final deste mês como um
homem casado! A futura Sra.
Pradeep terá que obter um
visto depois do casamento, o que
retardará por 1 ou 2 meses sua viagem
ao Japão. Vamos continuar a pedir ao
Senhor para abençoar esses 2 cristãos!
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Pedidos de oração………………..…………………………………………………....7/31
Nadine pode estar grávida ainda
quando você ler esse pedido. Continue
orando por ela!
Quantos soldados morreram na
guerra na Ucrânia nas últimas 24 horas?
100? 200? 300? Nós devemos continuar
a pedir à Deus para parar essa guerra e
trazer Sua paz para aquela nação e para
a Rússia!
Pradeep retornará para a Índia nesta
semana. Peça ao Senhor para ajudar em
todos os planos do casamento e que
seja maravilhoso!
Todos nós conhecemos membros de
igrejas que não temos visto
recentemente. Vamos pedir ao Senhor
para traze-los de volta, em breve?
Vamos continuar clamando!
Hadassah está ganhando peso aos
poucos, mas ela precisa de um pouco
mais para sair do hospital. Vamos pedir
ao Senhor de novo para ajuda-la a
ganhar peso! E peça ao Senhor para
curar a Vanessa!

Daisy está pedindo orações por toda a
família, filhos e marido. Todos eles
precisam de boa saúde e uma grande
benção dos céus. Quem irá orar com
ela?
Vanessa está pedindo orações por 2
enfermeiras, Yuka-san e Azusa-san.
Elas estão precisando confiar no Senhor
para a vida eterna!
O filho de Ronaldo e sua amiga
precisam da ajuda dos céus. Vamos orar
de novo por Luan e Natali?
Gilson tem um familiar que o
casamento está destruído. Peça ao
Senhor para restaurar o relacionamento
entre Fabio e Flávia.
A mãe do nosso pastor, Wrae, precisa
de forças. Ela não está pronta para ir
para o céu ainda, pois ela quer ver Deus
fazer grandes coisas no Japão. Vamos
pedir ao Senhor para ‘mante-la firme’.
………………………………………………….
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, ”Extreme Devotion"
"Extreme Courage” by The Vice of the Martyrs
It was almost midnight as the women
prisoners heard the Communist guards
arrive. They quickly gathered around the
condemned, a young woman of twenty
who had been sentenced to die for her
faith in Christ. They whispered hurried
good-byes. There were no tears from the
young Romanian woman, no screams for
mercy.
Earlier that evening, the prisoners had
listened to the young woman, her face
glowing with love. "For me, this grave is
the doorway to a heavenly city," she had
told them. "Who can tell the beauty of
that city? There, sadness is not known.
There is only joy and song. Everyone is

dressed in the white of purity. We can see
God face to face! ...Why should I be sad?"
She was engaged to be married, but
this night, she told them, instead of being
with her earthly fiancé, she would meet
her heavenly bridegroom.
The pitiless guards entered the cell, and
the woman stepped toward them, ready to
go.
As she left the cell, surrounded by
guards, she began to repeat the Apostles'
Creed. Minutes later, with tears streaming
down their faces, the remaining prisoners
heard shots.
The executioners thought
they had ended the young woman's life,
but they had only sent her to live forever in
a much better place.
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