Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK!

浜松救い主教会 2022-9-11
(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.

O Senhor liberta os presos, o Senhor dá
vista aos cegos, o Senhor levanta os
abatidos, o Senhor ama os justos.
O Senhor protege o estrangeiro e
sustém o órfão e a viúva, mas frustra o
propósito dos ímpios. O Senhor reina
para sempre!
O teu Deus, ó Sião, reina de geração em
geração. Aleluia!
Salmos 146:8-10
…………………………HSK Eventos……………….….…
Data
9/11
Hoje!

Horários e Detalhes
13:30...Deacons'/Overseerds' Meeting
No Prayer Meeting Tonight!

9/14
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)
9/16 19:55…Músicos, lideres da Adoração
(Sex.)
(Ensaio)
8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)
9/18 9:55…Momento de Louvor e Confraternização
(Dom.)
& Escola Biblica Dominical
18:55…Reunião de Oração
('Ao vivo' pela Internet @ hskchurch.com)
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Nota do seu Pastor……………………………………………………...….........9/11
Caros membros e amigos da HSK:
Uma das palavras que eu sempre
penso quando eu quero descrever Deus,
é essa, ‘poderoso’. Eu sempre escrevo e
falo sobre o Deus Todo-Poderoso. Mas
procurar pela definição certa de
poderoso como uma descrição de Deus,
pode ser um pouco difícil! Por que?
Quem tem visto Deus fazer coisas
poderosas? E o que alguém diz sobre
um acontecimento que revela Deus
sendo poderoso, pode ser facilmente
redefinido como Ele sendo ‘grande’ ou
‘maravilhoso’ ou ‘incrível’. Então, eu li
essas palavras de Davi em Salmos 24:8,
‘Quem é o Rei da glória?’ Note a
pergunta que Davi está fazendo;
‘Quem?’ E a resposta, ‘O Senhor forte e
poderoso, poderoso nas batalhas.’ Então
como nós definimos Deus sendo
poderoso? Resp. ‘O Senhor poderoso
nas batalhas.’ Agora quem quer
conhecer o Deus Todo-Poderoso? Eu
quero. Agora me mostre uma batalha!
Espero que estejamos orando
diariamente ou talvez frequentemente
pelas 2 nações na Europa, Ucrânia e
Rússia. Eu estou pedindo ao Senhor
para parar essa guerra por causa das
centenas de pessoas que estão
morrendo diariamente, mas, eu também
estou pedindo para Ele fazer dos
soldados ucranianos vitoriosos. Por
causa da grande distância entre a
Ucrânia e o Japão, eu penso que é fácil
de se pensar que esse conflito não é
algo que deveríamos estar orando. E
sobre as pessoas morrendo de fome em

outras nações, e o tráfico humano, e a
perseguição de cristãos? Os problemas
dos países podem realmente parecer
fazer das nossas orações ineficazes,
certo? Mas isso foi mostrado para o
primeiro líder da igreja, ‘A oração de um
justo pode muito em seus efeitos.’ (Tg
5:16). Qual o significado dessas
palavras? Eu creio nisto: A oração de
uma pessoa que o Deus Todo-Poderoso
não está descordando, pode ser eficaz
em transformar um monte de situações
confusas. Conclusão: Ore
apaixonadamente por qualquer coisa
que você quer transformar, parar ou
iniciar! Como para mim, eu quero a
vitória sobre todo o mal! 'Teus, ó
Senhor, são a grandeza, o poder, a
glória, a majestade e o esplendor, pois
tudo o que há nos céus e na terra é teu.
Teu, ó Senhor, é o reino; tu estás acima
de tudo.'(1 Cr 29:11).
Provavelmente nós termos mais 2
semanas de clima quente. Sim, o verão
tem sido longo e quente! Mas, o clima
fresco está chegando, eu
espero. Entretanto, eu quero
que continuemos pedindo ao
Senhor para abençoar todos
os líderes de igreja. Nós precisamos
mais da presença de Deus em todos os
cultos. Nós precisamos mais
demonstrações do poder de Deus
quando nós oramos. E adoração deveria
atrair anjos! O que você acha? Vamos
nos manter cantando e ver o que
acontece!
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……………………..……………………………9/11
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 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 na tela em frente do
salão principal.

convidados a participar desse
‘seminário’. A data será anunciada mais
tarde.
Os bebês estão vindo para a HSK!
Sim, finalmente eles estão
aqui. Contudo, se você quiser
segurar um desses presentes
dos céus, primeiro, peça a
mãe a aprovação para segurar o bebê
dela! Um bebê pode ser derrubado sem
intenção, o que poderia causar algum
tipo de ferimento! E por favor peça ao
Senhor para dar a essas mães força e
sabedoria para cuidar de seus filhos!

A equipe de mídia…precisa de
alguém para operar as
câmeras
e
os
computadores que são
usados na transmissão
dos cultos de Domingo pela internet.
Não se trata de uma responsabilidade
semanal, mas você revezará com outras
pessoas. Por favor fale com Ronaldo
hoje ou em breve, se você estiver
interessado em aprender essas tarefas.

Um lembrete! Todas as salas na HSK
tem frascos de desinfetantes
de mão. E por causa do
vírus ainda estar deixando
algumas pessoas doentes,
por favor use esses desinfetantes de
m ã o f r e q u e n t e m e n t e . To d o s o s
Domingos há alimentos que deveriam
ser comidos com as mãos limpas!
...........................................................

Nós almoçaremos juntos…no último
Domingo deste mês(25). Se
estiver muito quente lá fora,
nós comeremos dentro da
igreja. Mas, se estiver fresco,
comeremos ao ar livre. O almoço
sempre tem sido um evento especial
para o seu pastor, mas este ano, outros
eventos de Domingo tem feito muitos
Domingos especiais para ele. Ele está
tão grato pelos cozinheiros e
confeiteiras da HSK!

‘Depois trouxeram crianças a
Jesus, para que lhes impusesse
as mãos e orasse por elas. Mas
os discípulos os repreendiam.
Então disse Jesus: "Deixem vir a
mim as crianças e não as
impeçam; pois o Reino dos céus
pertence aos que são
semelhantes a elas".
Depois de lhes impor as mãos,
partiu dali.’
Mateus 19:13-15

No próximo mês(Outubro)…o nosso
pastor está planejando um
curto ‘seminário de
adoração’ para todos do
grupo de louvor da HSK. Membros desse
grupo não deveriam estar ausentes e,
outras pessoas que desejem saber mais
sobre ser um cantor de adoração estão
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Pedidos de oração………………..……………………………………….......……….9/11
Ore pela cura completa da pequena
Hadassah. Jeová Rafa!
Vamos orar novamente pelas mães
solteiras que conhecemos. Que o Senhor
continue abençoando todas elas.
Continue orando por Rose. Ela está
fazendo exames, mas sem os resultados
ainda.
Obrigado por orar pelo nosso grupo
de louvor. Que todos eles possam ser
usados para trazer um sorriso à face de
Jesus.
Mantenha-se pedindo ao Senhor para
livrar o mundo do Corona vírus.
Muitos estão morrendo nos exércitos
da Rússia e Ucrânia. Estima-se que mais
de 50,000 soldados russos morreram.
Vamos orar para a paz chegar lá.
Agradecemos ao Senhor por cada
visitante em nossa igreja. Vamos nos
manter amando cada um.
Continue orando por forças e boa
saúde para Tsuyako-san. Você pode
pedir ao Senhor para dar à Tomoko-san
renovo para cuidar da mãe dela!
Nós desejamos um lugar melhor para
os cultos, com fácil acesso para todas as
pessoas. Sem escadas! Por favor ore!

Todos nós temos familiares que não
são salvos ainda! Vamos orar por cada
um nesta semana.
Daisuke-san está pensando sobre
mudar de emprego e todos eles
morarem próximos à Osaka. Vamos
pedir ao Senhor para mostrar-lhes o que
fazer?
Lembre-se de orar novamente pela
paz em Jerusalém. Que aquela nação
venha a crer que Jesus é o Messias
deles!
A China está passando por 3 grandes
fe n ô m e n o s c l i m á t i c o s r e l a t a d o s :
Inundações, secas e terremotos. Talvez
o Senhor está fazendo Seu poder um
pouco mais conhecido para aquela
nação, com o propósito de mudar o
coração de muitas pessoas! Vamos nos
manter em orações por aquela nação!
………………………………………………………..
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…”Hungry For More Of Jesus” By….David Wilkerson
Everything the Holy Spirit does is related
to His reason for coming, which is to bring
us home as a prepared Bride. He acts only
in keeping with that mission. Yes, He is our
Guide, our Comforter, our Strength in time
of need. But He uses every act of
deliverance, every touch, every
manifestation of Himself in us—to make us
more suitable as a Bride.
The Holy Spirit has only one message;
everything He teaches leads to one,
central truth. “You are not your own—you
have been bought with a price. You have
been chosen to be espoused to Christ.

And, I, the Spirit of God, have been sent to
reveal to you the truth that will set you free
from all other loves. My truth will break
every bondage to sin and deal with all
unbelief. For you are not of this world; you
are headed for a glorious meeting with
your Espoused and are being readied for
His Marriage Supper. All things are now
ready—and I am preparing you! I want to
present you spotless, with a passionate
love in your heart for Him.”
That is the work of the Holy Spirit—to
manifest Jesus to the Church so that we
will fall in love with Him.
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