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Estudos para as semanas de: 30 de janeiro a 26 de fevereiro de 2023

Imagem da capa [Descrição da imagem:] Um irmão no Paraíso, pintando um quadro enquanto uma irmã o observa. Eles estão cercados de lindas montanhas, árvores e flores. Perto deles estão leões, coelhos e cabras selvagens em paz uns com os outros.
Legenda: No Reinado de Mil Anos, um irmão está feliz por finalmente poder melhorar uma habilidade que há muito tempo ele queria ter. (Veja o estudo 50, parágrafo 19.)
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A religião deve se misturar com a política?
No mundo inteiro, muitas pessoas que dizem seguir a Jesus Cristo estão bem envolvidas na política. Isso está certo?
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