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Estudos para as semanas de: 7 de novembro a 4 de dezembro de 2022

Imagem da capa [Descrição da imagem:] Um irmão ensinando alguns ressuscitados no Paraíso. Ele está usando mapas e um diagrama para explicar o significado da imagem do sonho de Nabucodonosor em Daniel capítulo 2.
Legenda: Um irmão participa no grande programa de educação que ocorrerá durante o Reinado de Mil Anos. (Veja o estudo 39, parágrafo 20.)

Nesta revista
Estudo 37: 7 a 13 de novembro
Você pode confiar nos irmãos da congregação Página 2 (Arquivo 01)
Estudo 38: 14 a 20 de novembro
Você é uma pessoa de confiança? Página 8 (Arquivo 02)
Estudo 39: 21 a 27 de novembro
Será que o seu nome está no “livro da vida”? Página 14 (Arquivo 03)
Estudo 40: 28 de novembro a 4 de dezembro
‘Muitos serão levados à justiça’ Página 20 (Arquivo 04)
Perguntas dos Leitores Página 26 (Arquivo 05)
Perguntas dos Leitores Página 27 (Arquivo 06)
História de Vida — Aprender e ensinar sobre Jeová é o maior privilégio da minha vida Página 28 (Arquivo 07)

Veja Mais no JW Library e no jw.org
Como Seus Donativos São Usados
Ajuda humanitária em uma pandemia global
Nossa ajuda humanitária durante a pandemia da covid-19 tem impressionado nossos irmãos e pessoas que não são Testemunhas de Jeová.
Outros Assuntos
Será que é possível acabar com a desigualdade econômica?
Os humanos não conseguiram criar um sistema econômico que satisfaça as necessidades das pessoas. A Bíblia diz o que Deus vai fazer para resolver esse problema.
Os Jovens Perguntam
Como a Bíblia pode me ajudar? — Parte 1: Conheça melhor a sua Bíblia
Se você encontrasse um baú antigo, não teria vontade de ver o que está dentro dele? A Bíblia é como um baú cheio de joias preciosas.


