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Estudos para as semanas de: 30 de agosto a 26 de setembro de 2021
Imagem da capa: [Descrição da imagem:] Jesus e alguns de seus discípulos sentados em volta de uma fogueira. Eles cantam e batem palmas enquanto um deles toca a flauta.
Legenda: Os discípulos gostavam de estar com Jesus porque ele nunca agia como se fosse melhor que os outros. E Jesus também gostava de ficar com seus amigos. (Veja o estudo 29, parágrafo 12.)
Nesta revista
Estudo 26: 30 de agosto a 5 de setembro
Você pode ajudar no trabalho de fazer discípulos? Página 2 (Arquivo 01)
Estudo 27: 6 a 12 de setembro
Imite a perseverança de Jeová Página 8 (Arquivo 02)
Estudo 28: 13 a 19 de setembro
Não atice competição — promova a paz Página 14 (Arquivo 03)
Estudo 29: 20 a 26 de setembro
Alegre-se com seu próprio progresso! Página 20 (Arquivo 04)
História de Vida — Minha vida feliz no serviço de Jeová Página 26 (Arquivo 05)
Perguntas dos Leitores Página 30 (Arquivo 06)

Veja mais no JW Library e no {{jw.org}}
A Bíblia muda a vida das pessoas
Agora eu sei o que é ser rico de verdade
Como um executivo bem-sucedido encontrou algo mais valioso do que riqueza e dinheiro?
No JW Library, acesse Publicações > Séries de artigos > A Bíblia muda a vida das pessoas.
No {{jw.org}}, acesse Biblioteca > Séries de artigos > A Bíblia muda a vida das pessoas.

Os Jovens perguntam
Como eu posso superar as dificuldades?
Não tem como fugir dos problemas. Por isso, é importante ter resiliência e aprender a superar os problemas, não importa se são grandes ou pequenos.
No JW Library, acesse Publicações > Séries de artigos > Os jovens perguntam.
No {{jw.org}}, acesse Biblioteca > Séries de artigos > Os jovens perguntam.
[Fim do arquivo.]

