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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2023-3-12 

(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. 

Orem pela paz de Jerusalém: 
    “Vivam em segurança aqueles que te   
          amam!
Haja paz dentro dos teus muros  
    e segurança nas tuas cidadelas!”
Em favor de meus irmãos e amigos, direi: 
    Paz seja com você!
Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, 
    buscarei o seu bem.
                     Salamo 122:6-9

…………………………HSK Eventos……………….….… 

Data Horários e Detalhes 

3/12
Hoje!

13:30...Deacons'/Oveerseers' Meeting
          (No Prayer Meeting Tonight!)

3/15
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

3/17
(Sex.)

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

3/19
(Dom.)

8:45…Músicos, lideres da Adoração (Ensaio) 
9:55…Momento de Louvor e Confraternização  
               & Escola Biblica Dominical
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:  
 Eu acho que 5 semanas se 
passaram sem eu escrever para vocês. 
Mas, hoje eu retomo essas pequenas 
notas. E Ruth e eu estamos tão felizes 
em retornar para nossa igreja. Sim, nós 
tivemos um tempo muito bom com 
minha mãe que ainda está orando 
diariamente por nós. Desde a nossa 
última visita ela tem perdido a audição 
em seu ouvido esquerdo e quase toda a 
visão, contudo, a nossa visita fez dela 
tão feliz.   
 N o D o m i n g o p a s s a d o e u 
compartilhei apenas um pouco da nossa 
viagem. Eu não tive expriências incríveis 
todos os dias, mas, foi tão bom 
encontrar amigos e parentes que tem 
ofertado e orado pela HSK por anos. E 
eu acho que o relatório que eu dei sobre 
o que está acontecendo na HSK 
encorajou eles. 
 Eu ainda estou pensando sobre 
uma Igreja que nós visitamos que era 
muito diferente das outras 5 igrejas que 
fomos. (Como eu disse na semana 
passada, eles tinham um interpreter 
para o pastor). Mas diferente das outras 
igrejas, parecia que eles queriam um 
toque dos céus para chacoalhar seus 
corpos. Parecia que eles queriam o 
Espírito Santo para fazer eles se 
sentirem realmente livres, livres para 
gritar, para dançar, para adorar. Sim, e o 
que eles tem recebido de Deus é o que 
eu acho que todos nós devemos 
receber. Então eu falarei sobre esta 
experiência em breve.   

 Enquanto vamos através deste 
mês, eu espero que nos agarremos ou 
desejemos orar mais uns pelos outros. 
Enquanto o tempo passa nós podemos 
facilmente aceitar situações confusas, 
acostumados com dores por causa de 
descordâncias, aceitar perdas como 
parte de experiências diárias. Mas eu 
vejo que aquilo que nos acostumamos 
eventualmente nos deixa sem palavras 
de conforto para outras pessoas com 
problemas semelhantes aos nossos. Ou, 
nós começamos a convencer outras 
pessoas que suportar a dor é inevitável, 
ou nós não vemos a necessidade de 
orar por outras pessoas. Que possamos 
estar atentos contra as tentações em 
crer que há problemas que Deus não 
pode mudar!  
 Eu tenho ouvido que começando 
em 1º de Maio, o governo removerá 
algumas regras para a prevenção contra 
a contaminanção do COVID! Isso 
s i g n i f i c a q u e e u n ã o 
precisarei usar máscaras em 
lojas ou mercados? Bem, o 
que quer que mude, vamos 
continuar a pedir ao Senhor para acabar 
com esse vírus, alergias e febres. Estou 
cansado de ficar doente. E você? 
     A Primevera está chegando e eu 
estou ansioso para ver lindas flores. E 
não vestir blusas pesadas. E você? Uma 
nova estação chegará em breve!   
 Que Deus vos abençoe nesta 
semana. Estou feliz em estar de volta a 
nossa igreja! 
        Seu pastor................Ben 

Por favor continue a falar…para sua família e amigos sobre como ver os cultos ‘ao 
vivo’ e gravados da HSK. Entre em <www.hskchurch.com> e clique em ‘Schedule of 

Meetings’. Em seguida, clique em ‘Click here to visit Live Stream channel.’ Você encontrará uma 
lista com cultos gravados. Obrigado por compartilhar esta informação com outras pessoas. 

Nota do seu Pastor……….….………………………………………………….3/12

Você pode ouvir a mensagem do pastor…em seu idioma pelo app 'Team Viewer’. O ID 
será exibido no telão da Igreja antes da pregação. Você precisará de seus fones de ouvido.



3

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 no telão da igreja. 

Bem-vinda à igreja! Hoje, o nosso 
pastor está tão feliz em anunciar que  
Suma se tornou membro da 
HSK. E ela quer servir você! 
Pradeep disse ao nosso 
pastor que ela quer ajudar o 
ministério da HSK. Por favor 
peça ao Senhor para continuar a 
abençoar ela e seu marido, Pradeep! 

O dízimo da igreja….do mês de 
Fevereiro será impresso no próximo 

boletim semanal. Mas hoje, 
Muito obrigado a todos que 
tem ofertado. Todo mês, 10% 
do dinheiro que a HSK recebe 

é ofertado para outras organizações 
missionárias no Japão e em outras 
nações.   

Novas informações sobre Israel... 
impressas pela Bridges for Peace podem 
s e r e n c o n t r a d a s n a 
entrada da igreja...'Olive 
L i fe ' . Pegue , l e i a e 
compartilhe com alguém. 
Nós devemos orar pela nação de Israel. 
Recentes batallhas entre Judeus e 
outras nações tem resultado em muitas 
pessoas sendo mortas! 

Outro lembrete! A ‘Sala para bebês' é 
para mães e pais com seus bebês 
pequenos. Todas as outras crianças e 
adultos não deveriam usar essa sala.  A 
falta de salas extras tem criado 

problemas para algumas 
pessoas, mas não há uma 
solução para esse problema 
no momento. A conclusão: 
Por favor peça ao Senhor para nos dar 
um prédio maior com mais salas! 

Para a segurança das…crianças 
frequentando a HSK, por favor Leia 

cuidadosamente a informação 
p o s t a d a n o q u a d r o d e 
informações, sobre onde as 
c r i a n ç a s d e v e r i a m e s t a r 
imediatamente após a escola 

dominical acabar. Há salas onde as 
crianças não deveriam estar! Obrigado. 

Anúncios da igreja/Informações………….……..……………….....…...........3/12
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Ore nesta semana por aqueles que 
estão sofrendo com alergias! 

Ore pela saúde de Tsuyako-san nesta 
semana. 

Já faz 1 ano desde que Rússia e 
Ucrânia estão em guerra. Ore para esta 
guerra acabar! 

Vamos orar pelas mães solteiras da 
nossa igreja, para estarem encorajadas 
nesta semana. 

Ore por aqueles que você conhece 
que estão ensinando em escolas 
japonesas. Eles desejam ser uma 
benção para as pessoas. 

Vamos continuar orando pelas 
c r ianças da HSK para es tarem 
protegidas contra todo o mal. 

Nós ainda estamos pedindo e crendo 
em um local melhor para nossa Igreja 
com acesso fácil para todos que vierem 
a nossa igreja. 

Vamos continuar a orar pela Rose 
nesta semana. Ela iniciou a quimio no 
dia 8 de Março. 

Nós louvamos à Deus por cada 
visitante em nossa Igreja. Vamos 
continuar fazendo eles se sentirem 
amados e aceitos. 

Vamos continuar a orar pela Daisy 
enquanto ela se recupera da cirurgia no 
joelho. 

Vamos nos manter orando por 
aqueles que conhecemos que ainda não 
são salvos! A Bíblia diz, “hoje é o dia da 
salvação”. 

Ogi Marie está procurando por um 
bom emprego e Hikari também. Vamos 
pedir ao Senhor para mostrar a elas 
onde elas devem trabalhar. 

A mãe do nosso pastor, Wrae, tem 
perdido a audição do ouvido esquerdo e  
enxergar tem se tornado bem difícil. 
Vamos pedir ao Senhor para resturar a 
saúde dela? 
………………………………………………………. 
Nota: Se você não quer seu pedido de 
oração no boletim da Igreja, marque no 
seu cartão de pedido de oração.

Pedidos de oração………………..…………………………………………………3/12

   Reading the sermons of some of the 
great preachers throughout church 
history confirms that true preaching is 
theological in nature. Their sermons 
reveal a depth of understanding of 
Scripture which is rare to find in the 
church today.  Those who preached them 
worked hard to ensure that their 
preaching was solidly rooted in Scripture.  
It is said that Sturgeon read five books a 
week and that Jonathan Edwards spent 
12 to 14 hours a day in his study.  They 
did this because they believed that they 
could not give to others what they 
themselves did not have.  For this reason 
their ministr ies were powerful in 

converting the lost and building up the 
church of God. Most pastors today 
struggle to find adequate time for sermon 
preparat ion let a lone for deeper 
theological study. It is only as pastors 
view the preaching and teaching of God’s 
Word as their primary task that they are 
apt to make the time necessary to gain 
efficiency in handling the Word of truth.

   I have found the study of great men of 
God and their sermons to be a source of 
great encouragement. They have spurred 
me to believe that through such diligence, 
I too could become a better preacher.

Let’s pray for our pastor this week as he 
prepares and studies the Word of God. 

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


