Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK!

浜松救い主教会 2022-10-30
(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.

Senhor, Senhor nosso, como é
majestoso o teu nome em toda a terra!
Tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos
lábios das crianças e dos recém-nascidos
firmaste o teu nome como fortaleza, por
causa dos teus adversários, para
silenciar o inimigo que busca vingança.
Salmos 8:1-2
…………………………HSK Eventos……………….….…
Data
10/30
Hoje!

Horários e Detalhes

Brazilian BBQ at HSK!
18:55…Reunião de Oração
('Ao vivo' pela Internet @ hskchurch.com)

11/2
13:30…Grupo de Oração
(Qua.)
11/4
(Sex.)

19:55…Músicos, lideres da Adoração
(Ensaio)

Primeiro dia de jejum e oração
11/6 8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)
(Dom.) 9:55…Momento de Louvor e Confraternização
& Escola Biblica Dominical
13:30...Prayer Meeting for Israel
13:30...Overseer's/Deacon's Meeting
18:55…Reunião de Oração
('Ao vivo' pela Internet @ hskchurch.com)
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Nota do seu Pastor………………….………………………………………….10/30
Caros membros e amigos da HSK:
Bem, nós chegamos ao último
Domingo de Outubro. Novembro chega
na Terça-feira. E apesar do outono
poder estar acabando nesta semana, eu
ainda estou grato pelas brisas frescas.
Quem gosta de ter 4 estações? Eu sim.
Se você sempre se pergunta no
que eu gasto a maior parte do meu
tempo, aqui está a melhor resposta: Eu
sempre penso em um problema que eu
quero que o Senhor resolva, ou mude
ou pare. Não, eu não sou pessimista,
mas aprendendo que um neto está
doente me incomoda. Ouvir que 2
pessoas constantemente discutem me
incomoda. Vendo uma pessoa deficiente
me incomoda. Eu penso que Deus quer
que tenhamos boa saúde e sejamos
gratos. ‘Mas, Pastor, você poderia querer
muito mais.' Não, eu não acho. João
escreveu isso na terceira das 3 breves
cartas, ‘Amado, peço a Deus que tudo
corra bem com você e que esteja em
boa saúde, assim como vai bem a sua
alma'(3Jo 1:2). João queria muito? Aqui
a minha conclusão: ‘Orem em todo o
tempo no Espírito, com todo tipo de
oração e súplica, e para isto vigiem com
toda perseverança e súplica por todos
os santos'(Ef 6:18). O que essas
palavras significam? Resp. Quando você
ver um problema, esteja em contato
com os céus o mais rápido possível. E
qualquer problema que você veja que
envolve um membro da igreja de Deus,
tenha certeza de que Deus sabe que
você quer ajudar o mais rápido possível!

Eu frequentemente penso em um
apelido para meus pequenos netos. 2 ou
3 deles eu chamo Buby….pronunciasse
como 'bu' de bule e 'by' de baby... Buby!
Mas, um de meus netos pensa que esse
apelido é meu nome. Quando ele vê o
meu rosto no FaceTime ele começa a
gritar....Buby! Buby! Essas palavras
g e ra m u m a s e n s a ç ã o r e a l m e n t e
agradável dentro de mim, pois ele me
conhece por esse nome. Ele pensa que
e u s o u e s pe c ia l! E qua ndo no s
encontramos, ele pula em meus braços
tão rapidamente. Mas você pode
imaginar quais outros pensamentos eu
tenho por causa dessa experiência com
esse pequeno garoto? Sim, o nosso Pai
Celestial poderia se agradar quando nós
usamos o nome Dele...Jesus...Mestre...Salvador. Vamos falar isso
sempre e fazer Ele feliz!
Eu quero agradecer a todos que
tentam fazer que cada visitante se sinta
aceito em nossa igreja. Eu realmente
creio que nosso amor pelos outros nos
mantem conectados ao amor
de Deus por nós. Eu creio
que entendemos mais sobre
o
amor
de
Deus
compartilhando-o com outras pessoas. E
o que poderia vir a seguir? Eu penso
que todos os visitantes conhecerão o
nosso Pai e querer segui-lo. Jesus disse,
‘Nisto todos saberão que vocês são
meus discípulos: se tiverem amor uns
pelos outros.'(Jo 13:35).
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……….….………..………..……..…………….10/30
Se você deseja 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 na tela do projetor.

Novas informações sobre...Israel
estão disponíveis na mesa na entrada
da igreja. Pegue uma cópia
gratuita do livreto 'Olive Life' e
compartilhe com outras pessoas.
A reunião de oração por Israel será na
casa de Suzuki Tomoko san no próximo
Domingo à tarde às 13:30h.

O aplicativo Team Viewer…pode ser
necessário para ouvir a mensagem de
Domingo em um idioma que
você possa entender, em seu
celular ou computador. Esse
aplicativo pode ser encontrado em
www.teamviewer.com. O número de
acesso será exibido no telão principal.

O nosso pastor e Ruth…tirarão as
‘férias de verão' durante a segunda
semana de Novembro. Eles
visitarão seus filhos no Hawaii
por alguns dias. Maiores
informações sobre a ausência deles
serão anunciadas na próxima semana.

Na semana passada o nosso
pastor…anunciou as salas onde as
crianças devem estar durante o culto de
Domingo de manhã. Se alguém tiver
qualquer pergunta sobre esse assunto,
por favor fale com ele ou Ruth. A
segurança das crianças frequentando a
HSK é importante para os líderes da
igreja. Por favor leia atentamente as
informações abaixo. E obrigado por
fazer da HSK um lugar seguro!

Um lembrete: No próximo
Domingo(6/11), todos os obreiros e
diáconos se reunirão no salão
principal às 13:30h. Seu pastor
está ansioso para planejar
eventos para Dezembro!

⬇

Idades das crianças: 2 ➠ 12 (子供：2才 ➠ 12才)

Horários(時間）

Salão

9:00 ➠ 9:55
9:55 ➠ Oferta
Oferta ➠ Fim da E.B.D.
Fim da E.B.D. ➠ Último Louvor
Último Louvor

➠ Confraternização
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Ginásio

Pedidos de oração………………..………………………………………………….10/30
Continue orando por aqueles que
enfrentam alergias durante esta
estação. Que o Senhor possa curar
todos eles.
Continue orando pelas crianças da
HSK. Que o Senhor as mantenham
todas bem protegidas e seguras.
Vamos continuar orando pelos líderes
de nossos países nesta semana.
Nós agradecemos ao Senhor por cada
visitante em nossa igreja. Vamos fazelos se sentirem amados e aceitos.
Ore por Israel e pela paz em
Jerusalém. Eles parecem ter conflitos
diários naquela nação.
Ainda sem sinal de um fim para a
guerra entre Ucrânia e Rússia. E muitos
estão morrendo todos os dias. Continue
pedindo à Deus para parar essa guerra.
Mary Jane está pedindo orações para
que seu passaporte seja liberado pelas
autoridades Filipinas. Vamos orar!

O nosso Deus é muito maior do que
qualquer problema que enfrentamos.
Vamos continuar orando todos os dias!
Todos nós temos pessoas amadas
que ainda não são salvas. Vamos orar
por elas nesta semana. E sobre os
nossos filhos que ainda estão perdidos?
Nós ainda cremos em um local onde
as pessoas tem acesso fácil. Continue
orando por isso.
Ore por aqueles que você conhece
que são professores em escolas
japonesas. Que a luz deles brilhe por
Jesus.
……………………………………………………….
Nota:Se você não quer seu pedido de
oração no boletim da igreja, marque no
seu cartão de pedido de oração.

Thoughts to ponder…
From the book…”Strengthen Yourself in the Lord” by Bill Johnson

purpose because God can win with any
hand, even a pair of twos.
In reality, He already has won. Our
job is to align our hearts with the reality
of the victory of the Cross so that we
can see His purposes and redemption
at work around us. Then we can
recognize how to partner with Heaven
in our circumstances.
The safest place for us to be at any
point in our lives is passionately
pursuing God and the purposes to
which He called us. Passionate pursuit
positions us for advancement.
Our assignment and destiny is to
advance the Kingdom, and comes with
an umbrella of grace and favor that
works to preserve our lives, no matter
what’s going on around us.

God doesn’t create evil, evil does not
limit His ability to bring about the
ful llment of all that He has purposed
to do in us.
This is another reason never to be
concerned about what the enemy
might be planning. The devil has never
been a threat to God. God could easily
wipe out the whole kingdom of
darkness in a moment. God decided it
would be more bene cial and more
glorious to share His victory with sons
and daughters made in His image who
can put on a display what He’s like.
God not only prepares us for con ict,
He leads us right into it. When we are
pursuing our God-given purpose, every
situation in our lives works together to
accomplish it. We never have to live in
a moment of con ict without divine
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