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Estudos para as semanas de: 7 de junho a 4 de julho de 2021

Imagem da capa: [Descrição da imagem:] Jesus reparte o pão e passa para seus apóstolos, que estão sentados com ele em volta de uma mesa.
Legenda: Por meio de uma refeição simples, Jesus mostrou a seus discípulos como lembrar do resgate. (Veja o estudo 16, parágrafo 16.)

Nesta revista
Estudo 14: 7 a 13 de junho
Siga fielmente os passos de Jesus, página 2 (Arquivo 01)
Estudo 15: 14 a 20 de junho
Aprenda com as últimas palavras de Jesus, página 8 (Arquivo 02)
Estudo 16: 21 a 27 de junho
Continue sendo grato pelo resgate, página 14 (Arquivo 03)
Estudo 17: 28 de junho–4 de julho
Jeová ama muito você!, página 20 (Arquivo 04)
História de Vida — “Agora eu amo pregar!”, página 26 (Arquivo 05)
Perguntas dos Leitores, página 30 (Arquivo 06)

Veja mais no {{jw.org}}
A Bíblia muda a vida das pessoas
“Eu não sou mais escravo da violência”
No seu primeiro dia em um trabalho novo, perguntaram para Michael Kuenzle: “Você acha que Deus é o responsável pelo sofrimento que existe no mundo?” A partir daí, a vida dele mudou completamente.
Acesse Biblioteca > Séries de artigos > A Bíblia muda a vida das pessoas.
Os Jovens perguntam
O que eu faço para espantar o tédio?
A tecnologia ajuda ou atrapalha? Será que a sua atitude pode fazer a diferença?
Acesse Biblioteca > Séries de artigos > Os jovens perguntam.
[Fim do arquivo.]

