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Bem-Vindos a Hamamatsu Sukuinushi Kyokai:HSK! 

浜松救い主教会    2023-3-26 

(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 

3/26
Hoje!

        Lunch & More Fellowship Time! 
 No Prayer Meeting Tonight! 

3/29
(Qua.) 13:30…Grupo de Oração(Sala 22)

3/31
(Sex.)

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

4/2
(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) 

4/3
(Seg.)       Segundo dia de jejum e oração

mailto:hskmychurch@gmail.com
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Caros membros e amigos da HSK:  
 Que grande momento nós tivemos 
no Domingo passado! Eu fui para casa 
alegre. Novos membros da HSK, um 
pouco mais de visitantes, e cantando ao 
Senhor me fez sentir como se o céu 
tivesse vindo ao nosso prédio. Nós 
devemos nos manter pedindo ao Senhor 
para nos fazer melhores adoradores e 
nos ajudar a guiar outras pessoas para 
conhecerem o amor de Deus e o perdão 
dos pecados.   
 Bem, como você tem ouvido, Ruth 
e eu temos escolhido 2 membros da 
igreja para serem o futuro pastor e o 
pastor assistente. E em 1º de Outubro, 
nós permitiremos eles terem total 
responsabilidade por tudo na HSK. 
Como eu disse na semana passada, eu 
ainda estou um pouco ansioso sobre 
todos que frequentam a HSK, pois eu 
desejo fortemente que cada cristão 
crescerá em fé, desejará seguir o 
Senhor ainda mais, e esperará grandes 
coisas acontecerem. Qualquer um que 
queira viver dessa forma será mais cedo 
ou mais tarde tentado por algo do 
inferno para duvidar do poder de Deus 
ou resistir a ajuda Dele ou parar de 
ouvir a voz de Deus! Eu não quero que 
isso aconteça com você! Então, eu 
continuarei orando por você! E obrigado 
por orar por mim.  
 Eu não dei muitos detalhes sobre 
o meu futuro porque eu realmente não 
sei muitos detalhes. Ruth e eu 
esperamos alugar uma casa grande o 
suficiente para nós e minha mãe, que 

quer morar conosco por enquanto. Mas 
exatamente em qual cidade nós 
poderíamos viver será provavelmente 
decidido no Outono. Nós definitivamente 
queremos começar a frequentar uma 
igreja que tenha membros de várias 
nações. E em relação a um emprego, 
isso é um grande mistério agora. 
 Então, esse é o último Domingo 
de Março, e em breve entraremos em 
Abril. Provavelmente estará frio por mais 
algumas semanas, mas os dias quentes 
não estão longe. E espero ter mais ar 
fresco dentro da igreja. Eu não sei você, 
mas estar lá fora me faz sentir a 
presença de Deus um pouco mais. Por 
q u e ? ‘ N u v e n s e e s c u r i d ã o o 
rodeiam...'(Salmo 97:2), ‘Adiante dele 
va i um fogo… ' (vs .3 ) , ‘Os seus 
relâmpagos iluminam o mundo…'(vs.4), 
‘Os céus anunciam a sua justiça…'(vs.6). 
Conclusão: Esse será um 
grande verão, eu acho! 
 Ho j e , Ange l o é o 
p r e g a d o r. E l e t e m s e 
preparado por mais de 3 semanas, 
então sua mensagem será poderosa! (O 
que você acha?) Contudo, eu espero 
que nós possamos ouvir Deus falando 
conosco através dele. Ele e Yukio tem 
escolhido pregar em Inglês.   
     Obrigado por ofertar na sua igreja. 
Eu estou tão feliz em compartilhar o 
dízimo da igreja com outras pessoas. Eu 
penso que a HSK é uma grande benção 
para outras pessoas. Aleluia! 
          
  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. 

Notas do seu Pastor………………………….………………………………….3/26

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. 

Novas informações sobre Israel... 
impressas pela Bridges for Peace podem 

ser encontradas na entrada 
da igreja....'Olive Life'. 
Pegue, leia e compartilhe 

com alguém. Nós devemos estar orando 
mais pela nação de Israel. A reunião de 
oração por Israel será na casa de Suzuki 
Tomoko-san no próximo Domingo(2 de 
Abril).   

Outro lembrete! A última fileira de 
cadeiras está reservada para pais com 
crianças pequenas e qualquer 
pessoa que chegue depois do 
culto ter começado. Portanto, se 
você chegar no horário, por favor 
procure outras cadeiras. Obrigado.  

O dízimo da igreja do mês de 
Fevereiro(¥43,000)…foi ofertado à 

outras pessoas assim:  
Bridges for Peace(Min. de 
Israel)(¥13,000), Wycliffe 

Bible Translators(Ajuda Miss.)(¥15,000), 
e Samaritan's Purse(Para ajudar pessoas 
na Turquia)(¥15,000). Todas as 
o r g a n i z a ç õ e s a c i m a e s t ã o 
apaixonadamente compartilhando o 
evangelho com pessoas que estão em 
grandes necessidades! (O dízimo de 
Março será anunciado na próxima 
semana!) 

Líderes da igreja a partir de 1º de 
Abril de 2023 à 30 de Março de 
2024: Obreiros: Okada 
Yu k i o e H a m a m o t o 
Ange lo .  D iáconos /
D i a c o n i s a s : N a k a t i 
Ronaldo, Nakati Andrea, Lynn, Suzuki 
Tomoko, e Ruth.  Tomoko-san 
continuará a servir como a tesoureira da 
igreja. Em 1º de Outubro, Ruth e Yukio 
serão substituídos por outros membros 
da igreja.  

N o p r ó x i m o D o m i n g o ( 2 ) e 
Segunda-feira(3)…serão os próximos 
dias de jejum e oração. Todos 
os membros da igreja estão 
convocados a escolherem um 
desses 2 dias para jejuar e 
orar. Nós precisamos da ajuda e cura de 
Deus. Nós precisamos que Deus faça 
algo na Ucrânia e na Rússia! Desde já, 
obrigado por participar. 

Um relatório de todo o dinheiro 
recebido e ofertado à outras 

pessoas…pode ser encontrado 
no estande SKI, aos fundos do 
sa l ão p r i n c i pa l . Qua l que r 
pergunta sobre o relatório devem 

ser feitas ao pastor ou para Tomoko-
san. E…ele está muito grato por tudo o 
que ela faz para manter as finanças da 
HSK corretas!

Anúncios da igreja/Infrmações…….………………………………………………..3/26
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Ore por um lugar com fácil acesso 
para as pessoas para a nossa igreja. 

De novo, vamos orar por aqueles 
que sofrem com alergias. 

Vamos nos lembrar de orar por todas 
as crianças da HSK. Que Jesus 
mantenha-as seguras de acidentes e 
doenças. 

Ore pelo Alex, para ele ter a 
sabedoria divina em todas as decisões 
em relação ao seu futuro. Ele está 
pedindo por orações. 

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

Vamos continuar recebendo todos os 
visitantes da nossa igreja. Que eles se 
sintam amados e aceitos aqui. 

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

Vamos o ra r p o r p a s t o r e s e 
missionários que servem ao Senhor 
aqui no Japão. 

Vamos orar por todos que trabalham 
em escolas japonesas. Eles desejam 
brilhar para o Senhor. 

Continue a orar pela Daisy, para ter 
os movimentos completos de seu 
joelho após a cirurgia. 

Vamos orar por nosso querido amigo 
Rick Justus que está com problemas de 
saúde e precisa de cura? 

Takabe Chihori-san está com muita 
dor em suas pernas. Vamos pedir ao 
Senhor para restaurar 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………………..…………………………………………………3/26

  You may be going through a flood 
of trials right now.  You waited and 
waited for answers to prayer.  
You’ve been served a cup of 
affliction.  Nothing and nobody can 
touch that need in your heart!

 When a man or woman is 
hungering for God, enemy forces 
will come against that person with 
great fury. But that believer can 
stand up and say, “though I am tried 
and tested, though all these forces 
are arrayed against me,“I know 
whom I have believed and am 
persuaded that He is able to keep 
what I have committed to Him until 
that Day”

   That’s the time to take your stand!  
You don’t have to be able to laugh 

or rejoice, because you may not 
have any happiness at the moment.  
In fact, you may have nothing but 
turmoil in your soul. But you can 
know, you can be assured in 
knowing that God is still with you, 
because Scripture says, “The Lord  
is sitting upon the flood; yea, the 
Lord sits as King forever” (Psalm 
29:10)

   Be patient.  Soon you will hear His 
voice: Don’t get excited, don’t 
panic.  Just keep your eyes on Me.  
Commit all things to Me.  And you 
will know that you remain the object 
of His incredible love.

         Thank you Jesus!

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


