Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK!

浜松救い主教会 2022-9-18
(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
9/18
Hoje!

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

921
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)
9/23 19:55…Músicos, lideres da Adoração
(Sex.)
(Ensaio)
8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)
9/25 9:55…Momento de Louvor e Confraternização
(Dom.)
& Escola Biblica Dominical
Chili Hot Dog Lunch!
No Prayer Meeting Tonight!
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Nota do seu Pastor…………………………………………………...….........9/18
Caros membros e amigos da HSK:
Eu não sei se você notou no
Domingo passado, mas, o volume das
nossas vozes enquanto cantávamos
parecia ter diminuído cerca de 50% ou
mais! Eu fiquei surpreso e grato. Não,
eu não penso que um volume maior faz
um efeito nos céus, mas quando nossos
corações estão ligados a nossas vozes,
eu penso que há um efeito nos céus.
Como eu posso crer nisso? Salmos
22:3…entronizado entre os louvores de
Israel.' Eu penso que uma boa
explicação para esse versículo é essa:
Os louvores do povo de Deus criam um
trono para Deus! Vamos continuar a
cantar com um amor sincero para Ele!
No Domingo passado os obreiros e
diáconos da HSK se reuniram de tarde.
Por alguns meses eu estou começando
essas reuniões com meus pensamentos
sobre o que eu creio que nós devemos
saber antes dos problemas virem de
repente. Eu usei esse exemplo de como
nós devemos estar pensando: Não é
difícil de se aprender a dirigir um carro.
Mas conhecimento sobre o que devemos
fazer quando os freios falharem de
repente é muito importante. Sim, os
freios não podem falhar nunca, mas se
nos há falta de conhecimento sobre o
que fazer nessa situação, poderá ter um
sério acidente. Você entendeu? Mas o
que poderia acontecer em qualquer
igreja que pode resultar em um
‘ a c i d e n t e ’, s e h á u m a f a l t a d e
conhecimento sobre o que fazer? Eu dei
esse exemplo aos obreiros e diáconos:

O líder de louvor querer cantar um
louvor que tem um ritmo 'hip hop'! Ou,
há músicas que são mais sobre quão
terrível a vida pode ser! Eu estou
convencido que toda música deveria nos
deixar com ‘fome’ em estar na presença
Dele! Agora, o que você acha?
E n q u a n t o e u p re g o a c a d a
Domingo, eu posso ver todos os seus
rostos, ou muitos rostos! (Máscaras, que
eu não gosto, ainda cobrem seus
sorrisos!) Ninguém está dormindo!
Obrigado por me ouvir! Eu não me sinto
completamente satisfeito com cada
mensagem tendo que ser traduzida em
2 idiomas, por causa da minha
incapacidade de falar bem. Mas, eu
estou tentando falar melhor. Também,
eu sou tão grato pelos tradutores que
nós temos. Eles realmente estudam
minhas anotações e alegremente
colocam as minhas palavras em um
idioma que você possa entender. Eu
penso que se nós
pagássemos esses
tradutores, equipe de mídia
e g r u p o d e l o u v o r, o
orçamento da igreja para eles seria
cerca de ¥200,000 por mês. Mas, eles
não pedem por nada! Eu sou tão grato
por eles.
O clima fresco estará por aqui em
Dezembro! (Ha! Ha!) Estou certo disso!
Entretanto, que todos vocês possam
estar em boa saúde. Ruth e eu estamos
orando por vocês frequentemente. Nós
queremos mais bençãos para vocês!
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……..…………..…….……………………………9/18
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 no
rádio FM. Sempre traga seus fones de
ouvidos ou....use um rádio FM da HSK.
O endereço da Internet e o canal do
rádio FM serão exibidos na tela em
frente ao salão principal.

retornar para Hamamatsu com
sua esposa no dia 25. O nosso
pastor gostaria que todos
celebrassem o casamento deles
com uma comemoração no dia
2 de Outubro! Por favor se prepare
para estar nesse especial evento que
iniciará logo após o culto da manhã!
Um lembrete! A ‘Sala para bebês' é
para mães e pais e seus
filhos bem novos. Todas as
outras crianças e adultos
não deveriam usar essa
sala. Uma outra sala no 2º andar está
sendo usada por crianças que queiram
fazer atividades em silêncio. A falta de
salas extras está sendo um problema
p a ra a l g u m a s p e s s o a s , m a s n o
momento, não há soluções para esse
problema. Lá embaixo, as salas 10 e 12
estão vagas após o fim da escola
dominical. Conclusão: Peça ao Senhor
para nos dar um prédio maior com mais
salas!

No próximo Domingo: Almoço Chili
Hot Dog!…Sim, no próximo
Domingo(25) vamos comer juntos
dentro da igreja! Ainda está
quente para um churrasco ao ar
livre, então será adiado para
Outubro. Mas, nós ainda podemos
comer comida assada aqui dentro: Chili
Hot Dogs! Esse será outro ótimo evento,
e n t ã o va m o s n o s p l a n e j a r p a ra
comermos devagar e rir muito! O preço
do hot dog será de: ¥500(10-99 anos),
¥400(6-9 anos), Free(0-5 anos)! Para
todos que nos visitam pela primeira vez
será GRATUITO!

.........................................................
Pradeep tem retornado para India!
Não! Ele não está indo para ficar lá
para sempre, mas ele está planejando

Antes……e depois! 3 bebês!
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Pedidos de oração………………..…………………………......…………………….9/18
Ore por Oiishi-san. Ele está com
dores nas costas e precisa de cura. Tem
sido difícil para ele ficar sentado por
muito tempo. Peça ao Senhor para
remover toda essa dor.
Quem pedirá ao Senhor para parar a
guerra na Ucrânia? Cristão por lá
provavelmente estão perdendo tudo.
Lembre-se de orar pelo pai de Sakura,
Romeo? Ele precisa de cura.
Ore pela mãe do nosso pastor, Wrae,
para ser curada das dores nas costas.
Vamos orar por todas as crianças da
nossa igreja, para serem libertas de
qualquer medo que elas possam ter.
Kosugi Susan está pedindo orações
pela salvação de seu marido, Kazuo-san.
Mary Jane precisa que seu passaporte
seja liberado pelos oficiais Filipinos.
Vamos orar para acontecer em breve.
Lyn está pedindo orações pela
salvação de seu marido, Nelson e
família. Vamos orar por eles nesta
semana?

Vamos continuar a orar para que
Rose seja curada e receba bons
relatórios dos testes de câncer.
A avó de Christiana, de 92 anos,
Janie, está hospitalizada e com muitas
dores. Ore por ela e pela família.
Pradeep e Suma estarão em breve
vivendo juntos aqui em Hamamatsu.
Vamos orar por eles.
Emiko e Alex estão pedindo por
sabedoria pois eles precisam saber o
que fazer em relação ao futuro deles.
Ronaldo e Andrea desejam ser
usados para falar aos japoneses no local
de trabalho deles sobre Jesus. Vamos
pedir ao Senhor para abrir o coração dos
amigos deles.
………………………………………………………..
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…”Grace Awakening" By: Charles Swindoll
There are certain Scriptures that
encourage true freedom. They liberate!
I suggest that all who wish to be free—
truly free from bondage traps and
legalistic prisons—read these verses
again and again. They will help awaken
grace within you on a daily basis. Here
are a few…
Gal. 5:1.. It was for freedom that
Christ set us free.
Rom. 6:7..For he who has died is
freed from sin.
Rom. 8:2.. For the law of the Spirit
of life in Christ Jesus has set you free.
I can’t think of a greater mission in
life than helping others know how to

enjoy the life God has supplied. To be
honest, that is one of my life goals..to
help others enjoy life.
You don’t have to be a professional
counselor to help others. Make it your
aim to help your trapped friends to
freedom. Urge :: trapped friends to life
the veil of guilt aha draw in the rusty
anchor of shame.Will You may be their
only defense and protection from the
grace killers. One of my major goals is
to provide more and more breathing
holes for fellow ministers who have lost
the joy of freedom, who know little of
the charm of grace.
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