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Estudos para as semanas de: 5 de julho a 1.º de agosto de 2021
Imagem da capa: [Descrição da imagem:] Primeiros cristãos pregam com zelo de casa em casa e para comerciantes.
Legenda: Depois de Jesus subir ao céu, seus discípulos pregam com zelo em Jerusalém e em outros lugares. (Veja o estudo 20, parágrafo 1.)
Nesta revista
Estudo 18: 5 a 11 de julho
Será que você vai tropeçar por causa de Jesus?, página 2 (Arquivo 01)
Estudo 19: 12 a 18 de julho
Nada pode fazer o justo tropeçar, página 8 (Arquivo 02)
Estudo 20: 19 a 25 de julho
Tenha uma visão positiva do seu ministério, página 14 (Arquivo 03)
Estudo 21: 26 de julho a 1.º de agosto
Jeová vai dar força para você, página 20 (Arquivo 04)
História de Vida — “Eu aprendi muito com outros!”, página 26 (Arquivo 05)
Você Sabia? — Será que o papiro era utilizado na fabricação de barcos nos tempos bíblicos?, página 31 (Arquivo 06)

Veja mais no {{jw.org}}
Perguntas bíblicas respondidas
O que podemos aprender com as mulheres mencionadas na Bíblia?
Veja o contraste entre mulheres que foram excelentes exemplos e as que foram péssimos exemplos.
Acesse Biblioteca > Séries de artigos > Perguntas bíblicas respondidas > A Bíblia.
Como seus donativos são usados
Reuniões por videoconferência
Como a organização está ajudando as congregações a adquirir contas seguras de videoconferência (Zoom) para realizarem as reuniões?
Acesse Biblioteca > Séries de artigos >Como seus donativos são usados.
[Fim do arquivo.]

