Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK!

浜松救い主教会 2022-11-20
(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!”
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.
Telefone: (053)442-5080
Como as alturas do Zafom é o monte Sião,
Fax:
(053)442-5186
Celular:
070-4500-9327
a cidade do grande Rei. Nas suas cidadelas
Português 090-9220-0600
Deus se revela como sua proteção.
E-mail:
Salmos 48:1-3
hskmychurch@gmail.com
522 Mishima Cho, Minami
Ku, Hamamatsu Shi
〠430-0853

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.

…………………………HSK Eventos……………….….…
Data
11/20
Hoje!

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

11/23
13:30…Grupo de Oração(Sala 22)
(Qua.)
11/25
19:25…Músicos, lideres da Adoração
(Sex.)

(Ensaio)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio)
11/27 9:55…Momento de Louvor e Confraternização
(Dom.)
& Escola Biblica Dominical
Lunch @ HSK Today!
No Prayer Meeting Tonight!
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Nota do seu Pastor……………………………………………………...….......11/20
Caros membros e amigos da HSK:
Hoje eu espero ouvir um bom
relatório dos eventos que aconteceram
enquanto eu estava fora. Sim, eu espero
boas coisas dos céus a todo tempo! E
talvez eu terei um bom relatório dos
eventos que eu vi no Hawaii. Eu espero
visitar 2 igrejas por lá. Sim, Ruth pensa
que eu não posso cantar tão alto em
outras igrejas como na HSK, o que é
verdade, mas eu penso que eu preciso
estar vendo e ouvindo o que está
acontecendo. Por que? Porque eu quero
ver e ouvir o que o Espírito de Deus
está fazendo naquela igreja! Eu quero
aprender novas músicas! Eu quero
receber uma visão maior de Deus! Bem,
eu espero retornar com algumas
experiências novas que me inspirarão a
ser um líder de igreja melhor.
Há 2 semanas atrás eu escrevi
sobre uma reunião que eu tive em
Outubro com um pequeno grupo de
homens. Eu escolhi falar sobre a
conexão entre uma família cristã e a
igreja. Aqui estão os 4 pontos que eu
disse à eles: Constantemente conversar
sobre sua igreja com seus filhos. Não,
os filhos não podem ter uma opinião,
mas eles tem que saber a sua! Eu estou
convencido que muitas conversar à
mesa omitem algo que a mãe ou pai
ouviram na igreja. Agora, o que você
tem dito recentemente sobre a HSK
para seus filhos?
Em uma conversa sobre a falta de
crianças que conhecem seus pais, eu
penso que eu tenho descoberto a raiz

desse problema: Os pais estão tão
quietos, eles não conversam o
suficiente. Claro, as vozes da TV podem
ser ouvidas por horas, dia após dia. E
sobre todas as vozes que nós ouvimos
na escola e no trabalho, ou no
shopping! Mas, tão valiosa como
algumas informações é, e eu estou
convencido disso, a voz do pai, que
pode mudar emoções tão rapidamente
para boas ou ruins! Jesus disse, ‘Minhas
ovelhas ouvem a minha voz, e a
reconhecem, e me seguem'(Jo 10:27).
Minha conclusão: Pais, conversem mais!
Eu quero que todos saibam como
eu sou grato por cada membro da HSK.
Talvez há muito tempo atrás, ou
recentemente, você escolheu fielmente
estar nos cultos, a ofertar, a respeitar os
líderes da igreja, a amar o próximo. E
sempre penso no que você
disse que faria e, eu sou tão
grato. Eu espero ser um
exemplo ainda melhor de
como viver como um membro desta
igreja.
Hoje outro obreiro da HSK pregará
para vocês. Eu realmente aprecio os
nossos obreiros por muitas razões, não
apenas uma! E eu tive outra razão
recentemente: Eles realmente amam a
mulher que eles casaram e eles amam
os filhos. Eles tem se tornado bons pais!
A igreja precisa deles.
Que o Senhor te abençoe e te
mantenha bem, pois os dias estão mais
frios!
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…….….….………………………..…………….11/20
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 da igreja.

1 9 : 0 0 à s 2 0 : 0 0 . To d o s e s t ã o
convidados, mesmo que você tenha
tempo para frequentar apenas uma vez
ao mês. Por favor venha. Vamos buscar
o Senhor juntos!
No próximo Domingo(27)…o
relatório financeiro da igreja será
publicado. O nosso pastor é
extremamente grato à Suzuki
To m o k o - s a n p o r m a n t e r
atualizado os registros de como a HSK
utiliza o dinheiro. O nosso pastor é
também extremamente grato a todos
que ofertam qualquer quantia de
dinheiro à HSK. Todos os meses 10% de
todo dinheiro é ofertado à outros
pastores ou ministérios no Japão e em
outras nações.
........................................................

No próximo Domingo(27)…um
delicioso almoço será servido logo após
o culto da manhã. Sim, seu
pastor gostaria de ter outro
churrasco,
mas,
provavelmente estará um
pouco frio! Contudo, algo especial
poderá ser servido no próximo
Domingo! (Agora, o que poderia ser?!?!)
Vamos nos preparar para um bom
tempo de comunhão e comida!
Também,
no
próximo
Domingo(27)…será a última vez que
veremos Yukio, Nadine e
filho na HSK este ano!!!
'Verdade??? Eles estão indo
para a America e nunca
voltarão???' Não! Mas eles visitarão a
família de Nadine até o final de Janeiro
de 2023, e então eles retornarão ao
Japão para sempre!!!! (Talvez!)
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Hoje o nosso pastor anunciará…
pelo menos um evento que ele espera
ter em Dezembro: Christmas
Song Festival! Como nós fizemos
em Dezembro 2021, Ele gostaria
de passar o culto do Natal(25)
inteiro cantando e cantando. Quem quer
participar? Todos estão convidados!
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Eu te louvarei Senhor, de todo
o meu coração; anunciarei as
maravilhas que fizestes.
Por causa de ti, me alegrarei e
celebrarei; cantarei louvores
ao teu nome, ó Altíssimo.
Meus inimigos recuaram;
tropeçaram e morreram diante
de tua presença.
Pois julgaste meu direito e
minha causa; de teu trono
julgaste com justiça.
Salmos 9:1-4

Vamos fazer isto!

Talvez você não sabia disso,
mas... há reuniões de orações
no primeiro, terceiro e quinto
Domingo de cada mês, das
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Pedidos de oração………………..…………………………………………..........11/20
Obrigado por orarem por nosso
pastor e pela Ruth. Eles estão felizes
em estarem de volta a igreja deles!
Ore por todas as crianças em nossa
igreja. Que todas elas possam estar
bem e seguras nesses dias.
Masae-san está pedindo orações por
sua filha Yuuri, para poder encontrar
um bom emprego após sua graduação.
Deus quer nos dar Sua sabedoria.
Vamos nos manter orando por isso
nesta semana.
Vamos nos manter orando por todos
os pais na HSK, para educarem seus
filhos nos caminhos de Deus.
Continue orando pelo nosso grupo de
louvor, pois eles nos lideram em
adoração a cada Domingo.
Vamos orar pelos vizinhos ao redor
da nossa igreja, para conhecerem Jesus
em breve?

Vamos nos manter orando para a
guerra entre a Ucrânia e Rússia ter um
fim rápido! Vamos orar pelos líderes de
nossos países nesta semana, para
terem um novo nascimento.
Peça ao Senhor para dar forças para
as novas mamães e para seus bebês,
para continuarem a crescer fortes.
Ore pela paz em Jerusalém nesta
semana!
A mãe do nosso pastor, Wrae, está
precisando de uma saúde melhor.
Vamos orar por ela e por sua irmã mais
nova, Berni Marsh? Uma vez ela foi uma
missionária em Hamamatsu!
………………………………………………………..
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…”Expecting To See Jesus” by: Anne Lotz

On the morning of the rst day of a
conference, I opened the Daily Light,
a volume of selected Scriptures I
have read every day of my life since
I was ten 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 of hosts.”
Lord, You mean I can do all things
through Christ who strengthens me?
“Yes, Anne be strong in the Lord
and in the power of His might…the
joy of the Lord is your strength…The
Lord turned to Anne and said, “Go
in this might of yours….” If God is
for you, Anne, who can be against
you? Therefore, Anne, you have
received mercy, so do not lose

heart…Don’t grow weary while
doing good, for in due season you
will reap if you do not lose heart.”
As I read those verses, I clearly and
distinctly heard my Shepherd
speaking to me with a heart lled
with compassion, sensitive to the
challenge that was facing me and
with genuine understanding of my
weakness. I was so very much
encouraged by His words that I was
enabled to carry out my assignment
triumphantly. None of the many
women who came to the conference
ever suspected how much I had
actually struggled.
When our Shepherd speaks, He
speaks to us personally—by name.
He knows us inside and out.
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