Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK!

浜松救い主教会 2022-8-7
(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!”
Recordarei os feitos do Senhor; recordarei os
teus antigos milagres. Meditarei em todas as
tuas obrase considerarei todos os teus feitos.
Telefone: (053)442-5080
Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que deus é
Fax:
(053)442-5186
tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus
Celular:
070-4500-9327
que realiza milagres;mostras o teu poder entre
Português 090-9220-0600
os povos. Com o teu braço forte resgataste o
E-mail:
hskmychurch@gmail.com teu povo, os descendentes de Jacó e de
José.Pausa.
Salmos 77:11-15
Site da Igreja:
522 Mishima Cho, Minami
Ku, Hamamatsu Shi
〠430-0853

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.

…………………………HSK Eventos……………….….…
Data
8/7
Hoje!
8/8
(Seg.)

Horários e Detalhes
Primeiro dia de jejum e oração
13:30...Reunião de oração por Israel
18:55…Reunião de Oração
('Ao vivo' pela Internet @ hskchurch.com)
Segundo dia de jejum e oração

8/10
13:30…Grupo de Oração(Sala 22)
(Qua.)
8/12 19:25…Músicos, lideres da Adoração
(Sex.)
(Ensaio)
8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)
8/14 9:55…Momento de Louvor e Confraternização
(Dom.)
& Escola Biblica Dominical
13:30...Deacons'/Overseerds' Meeting
No Prayer Meeting Tonight!
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Nota do seu Pastor……………………………………………………...….........8/7
Caros membros e amigos da HSK:
Quem acha que está muito quente?
Eu acho! Uau! E eu espero estar certo
em dizer que não teremos mais do que
6 semanas de clima quente! Mas, pode
ser 7 ou 8, eu acho. De qualquer forma,
você pode pensar em regar um pouco
mais as plantas. Esse clima quente fará
delas realmente secas, eu penso.
Eu tenho recentemente lido que há
uma ‘nova’ doença, varíola do macaco.
Primeiro eu pensei que alguém estava
brincando quando disse que essa varíola
do macaco estava se espalhando para
outros países. Mas você sabe qual foi
outro pensamento: Outra doença para
nos deixar com medo de ficarmos
doentes, ou ficarmos com medo de falar
com outras pessoas. Com certeza,
precauções anunciadas por profissionais
da medicina não devem ser ignoradas,
mas estaremos nos tornando temerosos
de novo? Obrigado Deus pelas palavras
que destes ao rei Davi: ‘O Senhor está
comigo, não temerei. O que é que
alguém pode me fazer?’(Salmos 118:6).
Todos os dias eu leio os noticiários
sobre acontecimentos nos EUA. Nem
todos os americanos estão interessados
nas notícias dos EUA, mas eu quero
saber o que as pessoas tem feito
enquanto o preço do gás sobe e
incêndios florestais estão se tornando
maiores. Algumas pessoas estão
perdendo suas casas por causa da falta
de dinheiro ou o fogo tem queimado
tudo. Mas você pode imaginar o que é
tão comum na América nesses dias?

Algumas pessoas estão ficando tão
bravas que elas estão dirigindo seus
carros em direção a multidões de
pessoas que estão assistindo uma
parada. Raiva, amargura, ódio! Seria
esse o novo comportamento? Não!
Tiago escreveu isto; ‘Vocês sabem estas
coisas, meus amados irmãos. Cada um
esteja pronto para ouvir, mas seja tardio
para falar e tardio para ficar irado.
Porque a ira humana não produz a
justiça de Deus.’(Tiago 1:19-20). Minha
conclusão: Vamos conhecer melhor o
amor de Deus!
Eu penso que com o clima quente,
fica difícil para algumas pessoas
trabalhar sem suar. E quando você
estiver com calor, é fácil de murmurar,
eu penso. Mas essa verdade tem saltado
das páginas da minha Bíblia por muitas
vezes. Enquanto Pedro estava
escrevendo sobre a aparência da mulher
Cristã, Deus mostrou a ele o que Ele
realmente se interessa; ‘Mas
que ela seja no ser interior,
uma beleza permanente de
um espírito manso e
tranquilo, que é de grande valor para
Deus.'(1Pe 3:4). Outra conclusão:
Quando você se sentir realmente com
calor e querer murmurar, você não deve
lançar fora a pessoa interior! Isso é uma
beleza permanente e de grande valor
para Deus!
Eu estou orando por você 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…………………..…….…………………………,,.8/7
Importante para saber e lembrar:
To d o s o s D o m i n g o s a
mensagem será traduzida para
um idioma que você possa
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 na tela na frente do
salão principal.

salão principal. Isso significa
que o salão não ficará fresco
por muito tempo. A solução
para esse problema poderia ser
escolher um local mais fresco. Portanto,
se você ficar com frio, escolha um
assento nos cantos do salão. (Nota: se o
ar condicionado for desligado, ficará
bem quente e você poderá desmaiar!)
Até o final deste ano…a primeira
música será um hino. Sim,
algumas pessoas não saberão
cantar um ou dois hinos, mas
por favor, procure no Youtube e
aprenda a cantar. Seu pastor
acredita que memorizando essas
músicas, pode ser o que você precisa
‘ouvir’ em um grande conflito!

2 eventos para Agosto!(1) Dia 21 de
Agosto(Domingo), haverá uma festa
'Sayonara Party" para o
Mark. Ele retornará ao
Canadá no dia 23 de
Agosto. Provavelmente será
um Domingo quente, mas vamos fazer
desse momento especial para o Mark…
Almoço americano (Pot Luck
Lunch)! (2) Dia 28 de
Agosto(Domingo) haverá uma festa
'Kakigori Party' logo após o culto da
manhã. O valor será ¥100 por copo,
mas será digno do valor! Quem gostaria
de ter sorvete sobre o gelo? Feijões
sobre o gelo? Natto sobre o gelo?

Um lembrete! A cada semana nem
todas as informações sobre os
eventos da igreja serão
anunciados pelo pastor ou
pelo líder de louvor. O que não
for anunciado pode ser
encontrado no boletim da
igreja e pode ser importante para você.
Por favor pegue um boletim antes de
deixar a igreja. Leia atenciosamente.

O ‘operador’ do computador da
igreja…começou a tentar exibir
versículos da Bíblia que o
pastor compartilha. No
momento, apenas versículos
em Inglês e Japonês podem
ser exibidos, mas em um futuro
próximo, versículos em Português serão
facilmente vistos. Exibir os versículos
não deve fazer com que você deixe sua
Bíblia em casa! Por favor traga-a em
todos os cultos!
O ar condicionado da igreja está
em perfeita condição, mas…o teto
da igreja joga muito ar quente para o
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Pedidos de oração………………..……………………………………........………….8/7
Ore pela filha de Daisy, Yuko. Ela tem
um desvio na coluna e possa precisar de
cirurgia.
Continue a orar pelo pai de Sakura,
Romeo, para ter sua saúde restaurada.
A pequena Hadassah está indo bem e
ganhando peso. Vamos orar para ela ser
liberada do hospital em breve.
Makoto está perto de nascer. Vamos
orar por um parto suave e seguro para
Nadine.
Vamos continuar a orar para esse
vírus parar. O nosso Deus ainda está no
controle de todas as coisas.
Continue a orar por uma boa saúde
para nossa irmã, Tsuyako-san. Nós
sentimos muito a falta dela.
Vamos orar por boa saúde para o
Pastor Ben e Ruth nesta semana? Eles
precisam de forças a cada dia.

Muitas igrejas tem vários eventos de
v e r ã o . Va m o s c r e r q u e m u i t o s
conhecerão o Senhor.
Mark estará deixando o Japão e
retornando ao Canadá neste mês.
Vamos continuar a orar por ele.
Ore pela escola New Life Christian no
Camboja. Que o Senhor possa continuar
a suprir todas as necessidades deles.
Ore pela sobrinha de Ruth, Kim, que
está lidando com uma doença mental.
Que o Senhor possa tocar a mente dela.
Vamos continuar a orar por todas as
mães solteiras na HSK. Deus tem
prometido suprir todas as necessidades
delas.
……………………………………………………….
Nota: Se você não quer seu pedido de
oração no boletim da igreja, marque no
seu papel de pedido de oração.
TENHA UMA ÓTIMA SEMANA!

Thoughts to ponder…
From the book…”Expecting To See Jesus”
By… Anne Graham Lots
The morning of the first day of my
seminar called, “breakaway”, I opened
the Daily Light, a volume of selected
Scriptures I have read every day of my
life since I was 10 years old. Here is
the way I “heard” those Scriptures that
morning.
“Be strong…and work; for I am with
you Anne”, says the Lord. Lord, You
mean I can do all things through Christ
who strengthens me?
Yes, Anne, “be strong in the Lord and
the power of His might…the joy of the
Lord is your strength”…the Lord turned
to Anne and said, “Go in this might that
is yours… If God is for you Anne, who
can be against you?”

Thank You, Thank You…Thanks be to
God, who gives me the victory through
our Lord Jesus Christ.
As I read those verses, I clearly and
distinctly heard my Shepherd speaking
to me with a heart filled with
compassion, sensitive to the challenge
that was facing me and with genuine
understanding of my weakness. I was
so encouraged and strengthened by His
words that I was able to carry out my
assignment triumphantly. None of the
women who came to that seminar ever
suspected how I had struggled. When
our Shepherd speaks, He speaks
personally—by name.
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