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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2022-11-6 

(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.  
A c r e d i t a m o s q u e E l e é 
Grandioso, Poderoso e Santo! 
Voçê que gostaria de conhece-
lo 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 ajuda-
los, 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. 

Grande é o Senhor, e digno de todo louvor na 
cidade do nosso Deus.  Seu santo monte, belo 

e majestoso,  é a alegria de toda a terra. 
Como as alturas do Zafom é o monte Sião, 
a cidade do grande Rei.  Nas suas cidadelas 

Deus se revela como sua proteção. 
     Salmos 48:1-3

…………………………HSK Eventos……………….….… 

Data Horários e Detalhes 

11/6
Hoje!

         Primeiro dia de jejum e oração 
13:30...Reunião de oração por Israel
13:30...Deacons'/Overseers' Meeting
18:55…Reunião de Oração
    ('Ao vivo' pela Internet @ hskchurch.com)

11/7
(Seg.)      Segundo dia de jejum e oração

11/9
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

11/11
(Sex.)

19:25…Músicos, lideres da Adoração 
                   (Ensaio)

11/13
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
No Prayer Meeting Tonight!

mailto:hskmychurch@gmail.com
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Caros membros e amigos da HSK:  
 Que churrasco nós tivemos no 
Domingo passado! Uau! Eu ainda estou 
pensando sobre a ótima comida, risos, e 
os novos amigos. E o clima estava 
perfeito, não estava? Eu acho que você 
pode imaginar o quanto eu gostaria de 
fazer isso de novo antes do final deste 
ano, mas, provavelmente estará 
realmente frio no fim do mês. Vamos 
fazer novamente na primavera de 2023! 
 Na semana passada eu estava 
pensando sobre o que algumas pessoas, 
tais como um líder de igreja, ou 
professor de faculdade, ou um líder de 
comunidade podem dizer se ele(a) 
fossem chamados para falar para um 
grupo de pessoas sobre algum assunto. 
Normalmente tais preletores começam 
com uma história que pode ser atraente 
para a maioria das pessoas. (Isso 
parece que Jesus falou desta maneira 
para vários grupos de pessoas, ele falou 
parábolas.) Mas, eu me pergunto o que 
mudaria pela forma que o discurso 
começaria. E se todas as pessoas nessa 
reunião tivessem cancer? Ou grandes 
dívidas? Ou estivessem presas? 'Oh 
Pastor, poderiam haver tais grupos?' Eu 
acho que é possível, especialmente um 
grupo de pessoas que tem grandes 
dívidas ou presas! E…certas histórias 
seriam totalmente inapropriadas! Mas 
você pode imaginar qual foi a minha 
conclusão desses pensamento? Você 
não terá uma boa história de mim a 
cada Domingo! Eu creio que todos na  
HSK estão em desesperada necessidade 

de um relacionamento com o Deus 
Todo-Poderoso! 
       A cerca de 10 dias atrás, eu tive 
um ótimo tempo com 4 homens 
Cristãos. Eles disseram que eu poderia 
falar sobre qualquer coisa, que eles 
ouviriam. Então, eu escolhi esse 
assunto: O que mantem a família 
conectada a igreja. A maioria das coisas 
que eu disse a eles vieram de 
experiências que eu e Ruth tivemos 
enquanto criávamos 4 filhos no Japão. 
Eu penso que eu falei muito, mas eu 
terminei a nossa conversa com essas 
palavras: Eu penso que um grande 
efeito na conexão entre uma família e a 
igreja é a atitude dos pais, uma atitude 
positiva, esperando cantar, em adorar, 
em ouvir a voz de Deus, em estar em 
comunhão. Não há qualquer boa 
desculpa para ser negativo!  Amém? 
 N e s t a s e m a n a e u e R u t h 
visitaremos nossos filhos e netos em 
Kobe e Honolulu! Tão longe 
quanto estaremos de vocês, 
eu não me esquecerei de 
vocês. Cada momento de 
adoração de Domingo, compartilhando e 
estando em tempo de comunhão, me 
fazem querer que você tenha outra 
experiência do céu que você ainda não 
teve! Então, eu não estarei tão longe! 
Contudo, em minha ausência eu pedirei  
a você para esperar o Senhor fazer algo 
incrível em sua família. Nós devemos 
sonhar sobre coisas que temos 
convicção de que Deus pode fazer!   
          Seu pastor..............Ben 

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.

Nota do seu Pastor……………………………………………………...….......11/6

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.
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Se você quer 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. 

Por vários meses...uma lista de 
responsabilidades da igreja tem sido 

combinada entre obreiros e 
diáconos. Por exemplo, Lyn tem 
se vo luntar iado para ser 
responsável pelo lanche servido 

ao final de cada culto de Domingo. O 
nosso pastor está frequentemente 
responsável por abrir a igreja. Essa lista 
pode ser encontrada no quadro de 
informações da igreja, a qual você 
possa querer ler. E, se você deseja 
servir de alguma forma na sua igreja, 
por favor fale com a pessoa que está 
responsável por tal tarefa. (Você sabe 
que há um ‘Dirigente do culto?’) 

Se a qualquer hora…você desejar ver 
ou rever algum dos recentes cultos de 
Domingo, por favor busque pelo 
endereço: hskchurch.com. Na 
página, 'Schedule of Meetings', 
clique em 'Click here to visit Live Stream 
channel.'  Vários cultos estão disponíveis 
para qualquer pessoa ver. 

Importante Informação para…
qualquer pessoa assistindo o culto de 

Domingo pelo 'Team Viewer':  
Primeiro, você deve se registrar 
no Team V i ewe r. Não há 

cobrança para isso. Depois, 'Join' na 
reunião da HSK usando o número do ID 
que é sempre o mesmo. (O ID é exibido 
a cada culto) Sendo um serviço de 
internet, qualquer pessoa pode assistir 
ao culto ‘ao vivo' em qualquer lugar do 
mundo! 

Um lembrete! Todas as salas HSK, tem 
frascos de desinfetantes de mão. E por 
causa do vírus ainda estar 
fazendo as pessoas ficarem 
doentes, por favor use os 
des infetantes de mão 
frequentemente. Todos os Domingos há 
lanches que deveriam ser comidos com 
as mãos limpas! 

........................................................... 

24  “O Deus que fez o mundo e tudo 
que nele existe, sendo ele 
Senhor do céu e da terra, não 
habita em santuários feitos por 
mãos humanas; 

 25  nem é servido por mãos 
humanas, com se precisasse 
de alguma coisa, pois ele 
mesmo é quem dá a vida a 
todos, respiração e tudo mais; 

 26  de um só homem fez todas as 
nações para habitarem sobre a 
face da terra, havendo fixado 
os tempos previamente 
estabelecidos e os limites da 
sua habitação, 

 27  para buscarem Deus se, 
porventura, tateando, o 
possam achar, ainda que não 
esteja longe de cada um de 
nós; 

 28  pois nele vivemos, nos 
movemos e existimos, como 
algum dos poetas de vocês 
disseram: “Porque Dele 
também somos geração.” 

                Atos 17:24-28 

Anúncios da igreja/Informações…….….…………..………..……..………………11/6
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O Senhor nos pede para orarmos 
pela “Paz em Jerusalém”.  Vamos fazer 
isto nesta semana. 

Vamos continuar pedindo por um fim 
na guerra entre Ucrânia e Rússia. 
Muitas pessoas morrendo diariamente! 

Foi tão bom ver Tsuyako-san no 
Domingo passado. Continue orando por 
boa saúde para nossa amada irmã. 

Muito obrigado por vocês estarem 
tirando um tempo para falar com 
nossos visitantes. Vamos continuar 
mostrando o amor de Deus para cada 
um que vem aqui. 

Ore pelo pastor e Ruth, pois eles 
visitarão a família deles no Hawaii nesta 
semana. Eles estarão orando por você! 

Vamos continuar a orar por todas as 
mães solteiras da HSK? Nós queremos 
ver todas as necessidades delas sendo 
supridas. Algumas tem filhos que ainda 
não são cristãos! 

Louvo à Deus pelo nosso grupo de 
louvor. Vamos orar por eles nesta 
semana. 

Todos nós temos familiares que 
ainda não são salvos. Vamos orar por 
eles, pelo nome, nesta semana. 

Ore pelos líderes da Coréia do Norte. 
Eles ainda continuam a lançar mísseis 
sobre o Japão. 

Ore pelos vizinhos da nossa igreja,  
Kamiya-san e Oba-san, para serem 
salvos. 

Va m o s o ra r p o r p a s t o r e s e 
missionários que conhecemos, que 
servem Jesus aqui no Japão. Que eles 
possam permanecer encorajados. 

Toda semana, alguém vem à HSK 
com um grande 'fardo'. Eles estão 
sofrendo. Nós devemos pedir por mais 
ajuda dos céus! 
………………………………………………………. 
Nota: Se você não quer se pedido de 
oração no boletim da igreja, marque no 
seu cartão de pedido de oração.

Pedidos de oração………………..……………………………………….........…...11/6

  Repentance isn’t solely an intellectual 
issue.  Surely even Judas changed his 
mind; what he didn’t do was turn from his 
sin and throw himself on the Lord for 
mercy.  Repentance is just not a change of 
mind; it is a change of heart.  It is a 
spiritual turning, a total about face.  
Repentance in the context of the new birth 
means turning from sin to the Savior.  It is 
an inward response, not external activity, 
but its fruit will be evident in the true 
believer’s behavior.  (Luke 3:8) 
  It has often been said that repentance 
and faith are two sides of the same coin.  
T h a t c o i n i s c a l l e d c onve r s i o n .  
Repentance turns from sin to Christ, and 
faith embraces Him as the only hope of 

salvation and righteousness. That is what 
conversion means in simple terms. 
  Faith and repentance are distinct 
concepts , but they cannot occur 
independently of each other.  Genuine 
repentance is always the flip side of faith; 
and true faith accompanies repentance. 
“The two cannot be separated.” 
   The issue in repentance is moral, not 
merely intellectual. What repentance calls 
for is not only a “change of mind” but a 
turning away from the love of sin. A 
leading New Testament dict ionary 
emphasizes that repentance is a decision 
by the whole man to turn around. To be 
concerned with not just an outward 
turning nor with a merely intellectual 
change of ideas.  

Thoughts to ponder…  
From the book…”Faith Works”  by: John MacArthur

   


