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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2023-3-19 

(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. 

A tua palavra,  Senhor, para sempre está 
firmada nos céus.  A tua fidelidade é 
c o n s t a n t e p o r t o d a s a s g e r a ç õ e s ; 
estabeleceste a terra, que firme subsiste.  
Conforme as tuas ordens, tudo permanece 
até hoje,  pois tudo está a teu serviço. Se a 
tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento 
já me teria destruído.
                       Salmos 119:89-92

…………………………HSK Eventos……………….….… 

Data Horários e Detalhes 

3/19
Hoje!

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

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

3/24
(Sex.)

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

3/26
(Dom.)

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

mailto:hskmychurch@gmail.com
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Caros membros e amigos da HSK:  
 N o D o m i n g o p a s s a d o e u 
apresentei um novo membro da HSK e 
hoje eu apresento mais 2 novos 
membros da HSK! Eu estou tão feliz! E 
quantos mais se tornarão membros? 
Apenas pensando sobre o nosso futuro 
me faz ser tão grato ao Senhor pelo que 
eu creio que Ele está fazendo em nossas 
vidas. O que você acha? 
 Hoje eu compartilharei algumas 
decisões que eu e Ruth temos feito, as 
q u a i s t e m r e q u e r i d o m u i t o s 
pensamentos e orações. E depois de 
ouvir o que eu creio que acontecerá no 
futuro, eu peço que você comece a orar 
e ouvir o que o Espírito Santo quer que 
você faça! E eu realmente quero 
enfatizar o ouvir a voz de Deus! Você 
sabe que eu sempre falo sobre usando a 
sabedoria humana para resolver 
problemas ou usando o raciocinio 
humano para fazer escolhas. E apesar 
de termos conhecimento para fazer 
muitas decisões boas, esta grande 
verdade foi mostrada para os primeiros 
Cristãos que incluia alguns bem 
educados: ‘Porque a loucura de Deus é 
mais sábia do que a sabedoria humana, 
e a fraqueza de Deus é mais forte do 
que a força humana.'(1Co 1:25). Não, 
Paulo não descobriu que Deus as vezes 
faz coisas tolas ou que era fraco, ao 
invés disso, em comparação com a 
inteligência e habilidade humanas, Deus 
é muito mais superior em inteligência e 
habilidade. E era tolice pensar que nós 
sabemos a resposta correta para todos 

os problemas! Era totalmente tolice 
pensar que nós temos a habilidade para 
fazer todas as coisas! E, nós nunca 
vamos na direção errada por obedecer o 
Deus Todo-Poderoso. Portanto Vamos 
buscar as respostas Dele para todas as 
questões! 
 Conforme entramos na primavera, 
eu fui lembrado que há 4 estações em 
cada ano no Japão. E uma nova estação 
chegou, a cor das folhas das árvores e 
plantas podem mudar drásticamente. 
Agora, as folhas tem um lindo verde. 
Mas, o que as estações do ano tem a 
ver com o meu modo de viver? Eu 
encontrei a resposta nesses versos no 
Salmo 1 descrevendo um homem que 
‘Sente prazer na lei do Senhor'(vs2): ‘Ele 
é como a árvore plantada junto as 
correntes de águas, que no devido 
tempo dá seu fruto.' (vs3).  
 Bem, eu agradeço todos de novo, 
por cantarem com paixão e 
tem um amor genuíno pelos 
outros. Eu notei no Domingo 
p a s s a d o e n q u a n t o 
c a n t á va m o s e d e p o i s 
tivemos um tempo conversando uns 
com os outros. Talvez outras igrejas tem 
esse tipo de comunhão, mas eu penso 
que o que temos é tão bom. Ruth e eu 
estamos diariamente orando por você e 
sua família. Queremos que o Senhor 
mantenha-o em boa saúde e te dê paz. 
Eu frequentemente peço ao Senhor para 
nos dar muitas oportunidades de 
compartilhar Seu amor com outros.   
         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………………………………………………………………3/19

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.
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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. 

N ã o p r e c i s a m o s m a i s d e 
máscaras?!? Na Segunda- fe i ra 

passada foi anunciado pelo 
governo que as máscaras não 
são mais requeridas. Usar 
máscaras se tornou opcional. 
Portanto, começando hoje, 

você pode ou não usar máscaras na 
igreja. Mas vamos ser cuidadosos, pois 
há muitas pessoas com resfriados! 

No próximo Domingo(26)…um 
delicioso almoço será servido logo após 
o culto da manhã. Ainda não 
está quente o suficiente para 
comermos ao ar livre, mas os 
dias para um  churrasco estão 
chegando! Vamos fazer isto!  
Também…Angelo será o pregador. Ele 
está preparado para compartillhar algo 
com vocês! Também...Mami-san e Ryo-

san estarão nos visitando. Eles querem 
compatilhar a gratidão deles pelos 
muitos presentes que foram dados a 
eles pela HSK! 

Bem-vindos à igreja! Hoje nós 
reconhecemos 2 Cristãos como os mais 
novos membros da HSK: William e sua 
esposa, Tiemi! Peça ao Senhor 
para usa-los mais para Sua 
glória e fazer deles uma 
benção para muitas pessoas! 
Nós amamos William e Tiemi 
e…a filha deles! 

Para onde o dízimo da Igreja tem 
sido ofertado…será impresso no 
próximo boletim semanal! Por enquanto, 
muito obrigado por ofertar para sua 
igreja!   

Anúncios da igreja/Informações….….…………….………………….……………3/19

  HSK Monthly Financial Report(Feb.-March '23)

Fund Previous 
Balance

Income Expenses Current 
Balance

General ¥14,981 ¥471,666 ¥478,11 ¥8,531

Building ¥819,199 ¥40,003 ¥50,000 ¥809,202

Helps ¥40,968 ¥0 ¥0 ¥40,968

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 ¥133,126 ¥0 ¥0 ¥133,126

Our church secretary, 
Suzuki Tomoko-san, has 
prepared the monthly 
church financial report for 
everyone's examination: 
February 16th - March 
15th.  Copies of the 
financial report can be 
found in the SKI stand.  
The church tithe to others 
was ¥43,000. Many thanks 
to all who have given to 
HSK.  May God bless you 
more!  And...your pastor is 
so thankful for our con-
sistent giving to others!  
Hallelujah!
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Ore pela Rose, pois ela continua 
fazendo tratamento de quimioterapia. 
Que o Senhor dê a ela forças e paz. 

De novo, vamos orar por aqueles 
que estão sofrendo com alergias. 

Vamos nos lembrar de orar por todas 
as ciranças na HSK. Que Jesus possa 
mante-las seguras e longe de acidentes 
ou doenças. 

Sem exergar um fim para a guerra 
entre a Rússia e Ucrânia. Vamos orar 
para isso acabar em breve. 

Ore pelos líderes da nossa igreja 
para continuarem tendo a sabedoria de 
Deus em todos os assuntos. 

Vamos orar nesta semana por todas 
as mães solteiras em nossa igreja? 

Continue a orar por forças para 
Wrae, mãe do nosso pastor. Ela ainda 
está orando pela HSK e pelo Japão! 

Nós ainda estamos pedindo e crendo 
em um local para a Igreja que tenha 
acesso fácil para todos. Por favor ore! 

Continue a orar por Marie & Hikari, 
para encontrarem um bom emprego 
que o Senhor tem planejado para elas. 

Vamos continuar recebendo os 
visitantes em nossa igreja. Que eles 
possam se sentir amados e aceitos 
aqui. 

Vamos orar pelos líderes do Japão e 
pelos líderes de seus países, para 
serem salvos em breve? 

Ore pelo nosso grupo de louvor, pois 
eles nos lideram a cada semana. Nós 
precisamos de mais líderes de louvor! 
……………………………………………………….
Nota: Se você não quer seu pedido de 
oração no boletim da igreja, marque no 
seu cartão de pedido de oração!

Pedidos de oração………………..…………………………………………………3/19

  Where the grace of God is missed, 
bitterness. Is born.  But where the 
grace of God is embraced, forgiveness 
flourishes. In what many believe to be 
Paul’s final letter, he urges Timothy to 
“be strong in the grace we have in 
Christ Jesus” (2 Timothy 2:1).

   How insightful is this last 
exhortation. Paul doesn’t urge Timothy 
to be strong in prayer or Bible study or 
benevolent, as vital as each may be.  
He wants his son in the faith to major 
in grace.  Claim this territory.  Dwell on 
this truth.  If you miss anything, don’t 
miss the grace of God.

   The longer we walk in the garden, 
the more likely we are to smell the 
flowers. The more we immense 
ourselves in grace, the more likely we 

are to give grace.   Could this be the 
clue for coping with anger?  Could it 
be the secret is not in demanding 
payment but in pondering the payment 
of your Savior?

  Your friend might have broke his 
promise to you.  Your boss didn’t keep 
his word.  I’m sorry, but before you 
take action, answer this question:  
How did God react when you broke 
your promises to Him?

  The key to being able to forgive 
others is to quit focusing on what they 
did to you and start focusing on just 
what God did for you.

     'But Max, that’s not fair.  Somebody 
has to pay for what he did.'  I agree.  
Someone must pay, and Someone 
already has.


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


