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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2022-11-27 

(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 

11/27
Hoje!

          Lunch @ HSK Today!
     No Prayer Meeting Tonight!

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

12/2
(Sex.) 19:55…Músicos, lideres da Adoração 

                   (Ensaio)

12/4
(Dom.)

     Primeiro dia de jejum e oração 
8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
13:30...Prayer Meeting for Israel
18:55…Reunião de Oração
    ('Ao vivo' pela Internet @ hskchurch.com) 

mailto:hskmychurch@gmail.com
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Caros membros e amigos da HSK:  
 Primeiro, eu devo agradecer a 
todos pela maravilhosa festa que vocês 
me deram no Domingo passado. Eu 
fiquei realmente surpreso e então 
impressionado pelos cartões, dinheiro, 
comida, balas, roupas, e muitas 
palavras de encorajamento. Eu me senti 
tão amado por todos. Sinceramente 
falando, se você simplesmente não me 
deu nada, mas um sorriso, eu estaria 
satisfeito. Em outras palavras, sua 
presença na HSK me faz tão feliz. Eu me 
agrado muito em ver vocês adorando ao 
Senhor. Obrigado! 
       Eu não disse muito sobre a nossa 
viagem ao Hawaii neste mês, mas foi 
realmente um tempo relaxante. Ruth e 
eu visitamos apenas uma igreja na qual 
eu fui capaz de falar com o pastor por 
cerca de 2 horas. Nós tivemos uma boa 
conve r sa . Eu f i que i um pouco 
desapontado ao saber que o COVID fez 
mais de 50% de sua congregação parar 
de frequentar sua igreja, mas ele crê 
que Deus fará grandes coisas por ele. 
Muitas poucas pessoas no Hawaii usam 
máscaras, mas parece que muitas 
poucas pessoas estão doentes.   
       Enquanto estávamos no Hawaii, eu 
tive uma mistura de idéias sobre o 
futuro da HSK. Mas o que iniciou essas 
idéias foi isso: Uma ‘mensagem’ ou 
‘sermão’ podem tão facilmente se tornar 
uma ‘informação’. Algumas verdades 
que eu penso que ‘precisamos saber’. 
Alguma verdade que eu penso que 
‘precisamos lembrar'. Mas eu penso que 

Deus falou para mim um dia no Hawaii; 
‘ C r i s t ã o s d e v e m c r e s c e r n o 
conhecimento de Deus, mas, esse alerta 
deve ser anexado à ‘mensagem’ ou 
‘sermão’: “Todos devem esperar alguma 
t r a n s f o r m a ç ã o e m s e u s 
comportamentos.” Eu penso que eu vejo 
esse significado nas palavras de Tiago,  
‘Pois, se ouvirem a palavra e não a 
praticarem, serão como alguém que 
olha no espelho, vê a si mesmo, mas, 
assim que se afasta, esquece como era 
a sua aparênc ia . Se , con tudo, 
observarem atentamente a lei perfeita 
que os liberta, perseverarem nela e a 
prat icarem sem esquecer o que 
ouviram, serão felizes no que fizerem.
(Tg 1:23-25). 
      Quem acha que está ficando frio? 
Eu sim, mas, ainda não está realmente 
frio! Contudo, esta é a estação perfeita 
para resfriados e tosse! (Eu estou 
orando para todos nós 
ficarmos bem.) Mas, se você 
'pegar uma', não se torne 
d e s e n c o r a j a d o o u 
depressivo. Ao invés disso, peça ao 
Senhor pa ra cu ra - lo . Eu es tou 
convencido de que nós devemos pedir 
ao Senhor por cura, libertação e 
proteção. E erga a sua voz quando você 
orar! Não, nunca será difícil para o 
Senhor ouvir a oração de alguém, mas, 
eu penso que há uma grande diferença 
entre oração e oração apaixonada. O Rei 
Davi escreveu: ‘Agora, ouve minha 
oração, escuta meu clamor!’(Sl 88:2). 
        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……………….…………………………………………….11/27

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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Para 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. 

N o p r ó x i m o D o m i n g o ( 4 ) e 
Segunda-feira(5)…serão os próximos 

dias de jejum e oração. Todos os 
membros da ig re ja es tão 
convocados a escolher um 

desses dias para jejuar e orar. Nós 
precisamos da ajuda e cura de Deus, e 
para que Ele faça algo na Ucrânia e 
Russ ia! Desde já, obr igado por 
participar. 

Como o nosso pastor anunciou no 
Domingo passado…centenas de 
folhetos de Natal e outros 
temas podem ser encontrados 
aos fundos do salão principal. 
Por favor pegue vários e dê 
para seus amigos e vizinhos nesta 
semana. Vários folhetos são para 
crianças. Todos os folhetos incluem as 

boas novas do amor de Deus para 
todos! 

Novas informações sobre Israel…
podem ser encontradas na mesa na 
entrada da igreja. Por favor 
pegue uma cópia do livreto, 
'Olive Life'.  Leve e compartilhe 
com um amigo! Uma reunião 
de oração será realizada na casa de 
Tomoko-san no próximo Domingo(4) 
com início às 13:30h. 

O dízimo da igreja de ¥61,000…foi 
d i v i d i d o a s s i m : H S K F o o d 

Bank(¥11,000), Bridges for 
Peace(¥10,000)(Ajuda à Israel), 
Wyc l i f fe B ib le Trans lators 

(¥20,000)(Ajuda Missionária), Samaritan 
Purse (¥20,000)(Missões na Ucrânia). 
Muito obrigado a todos por ofertarem 
para a HSK. Esses dízimos para outras 
pessoas fazem do seu pastor muito feliz! 
Desde Janeiro, a HSK tem ofertado 
¥550,000 para outras pessoas! Aleluia!  
Vamos nos regozijar e nos alegrar!

Anúncios da igreja/Informações…….………………………..……..…………….11/27

  HSK Monthly Financial Report(Oct.-Nov.'22)

Fund Previous 
Balance

Income Expenses Current 
Balance

General ¥26,349 ¥608,670 ¥507,828 ¥127,191

Building ¥764,762 ¥22,500 ¥28,323 ¥758,939

Helps ¥60,968 ¥0 ¥0 ¥60,968

Missionary ¥157,697 ¥0 ¥0 ¥157,697

Bible School ¥171,527 ¥0 ¥0 ¥171,527

Christmas ¥534 ¥0 ¥0 ¥534

Evangelism ¥11,169 ¥0 ¥0 ¥11,169

Cemetery ¥130,126 ¥0 ¥0 ¥130,126

A secretária da igreja, 
Suzuki Tomoko-san, tem 
preparado o relatório 
f inance i ro mensal da 
i g r e j a p a r a t o d o s 
analisarem: 16/Out. - 15/
Nov. Cópias do relatório 
podem ser encontradas no 
estande SKI. O dízimo da 
igreja ofertado foi de 
¥61,000. Muito obrigado a 
todos que tem ofertado a 
H S K . Q u e D e u s l h e 
abençoe mais! E, seu 
pastor é tão grato pela 
nossa constante oferta 
para outras pessoas!  
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Ore por quem você conhece que tem 
alergias durante esta estação. Eles 
desejam a cura de Deus! 

Vamos estar orando pelo nosso 
grupo de louvor, pois eles nos lideram 
em adoração a cada Domingo. O nosso 
pastor quer aprender novas músicas 
que necessitarão de muito treino! 

Vamos orar para a guerra entre 
Russia e Ucrânia acabar? Muitas vidas 
estão sendo perdidas. 

Vamos cont inuar orando pela 
Tsuyako-san para estar bem nesses 
dias. E pela salvação de sua irmã, 
Narumi-san. 

Ore pelos vizinhos da nossa igreja, 
família Kamiya, para conhecerem Jesus 
em breve. 

Nós ainda estamos pedindo e crendo 
por um lugar sem restrições para nossa 
igreja. Por favor ore! 

Vamos orar nesta semana por outros 
pastores que conhecemos? Que eles 
estejam encorajados enquanto lideram 
suas igrejas. 

Continue orando por nossa Escola 
Dominical. Se você gostaria de ajudar, 
fale com Tomoko-san ou Ruth. 

Nós ainda estamos com o “Food 
Bank” em ação. Vamos orar por esse 
projeto da nossa igreja. 

Vamos orar por aqueles que nós 
conhecemos que trabalham em escolas 
japonesas? Que a fé deles em Jesus 
seja vista e sentida. 
………………………………………………………. 
Nota: Se você não quer seu pedido de 
oração no boletim da igreja, marque no 
seu cartão de pedido de oração.

Pedidos de oração………………..…………………………………………….......11/27

   There is no greater call on a 
Christian’s life than to wait for the 
Lord’s return and in so doing to 
value the Spirit’s work in us and 
through us until Jesus comes back, 
or one so commonly dismissed as 
something to think about later.  
Peter doesn’t give us that option.  It 
is now, Peter said, that we are to 
wait, for what? “…to share in God’s 
eternal glory by means of Christ 
Jesus.” And Peter insisted that 
while, “ a little while that seems long 
to our time-bound awareness, “He 
will restore, support, and strengthen 
you, and He will place you on a firm 
foundation” that will enable us to 
persevere (I Per 5:10).  No sandy 
foundation of promised comfort 

now, but instead a foundation of 
rock that keeps us stable and 
steady in our pursuit of growing into 
the likeness of Jesus, even while 
life’s storms rage inside and around 
us.  I hear Peter telling me this:

    I am to never passively wait for 
the Lord’s return as an after thought, 
with no more valued ambition than 
to enjoy the good things available 
now in this world.  To live with no 
infinitely broader perspective than to 
live in-between my birth and my 
death is to live a wasted life, a life 
that fails to tell God’s Larger Story 
by how I relate.

Thoughts to ponder…  
From the book…”Waiting For Heaven”  by: Larry Crabb

    


