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Edição de estudo de A Sentinela
Artigos de estudo
A ressurreição — uma esperança segura! dezembro
A ressurreição revela o amor, a sabedoria e a paciência de Deus, agosto
Ajude outros a obedecer às ordens de Cristo, novembro
Amem uns aos outros intensamente, março
Amor e gratidão a Jeová levam ao batismo, março
Apoie as irmãs da sua congregação, setembro
Como ajudar seus estudantes a chegar ao batismo — Parte 1, outubro
Como ajudar seus estudantes a chegar ao batismo — Parte 2, outubro
“Como é que os mortos serão levantados?” dezembro
Como podemos saber o momento certo para falar? março
Como você pode vencer o desânimo, dezembro
Como você vê os campos? abril
Continue a ser reajustado, novembro
Continue andando na verdade, julho
Deixe Jeová acalmar você, fevereiro
Escute, conheça e mostre compaixão, abril
Esteja convencido de que você tem a verdade, julho
“Eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas”, junho
“Eu os chamo de amigos”, abril
“Guarde o que lhe foi confiado”, setembro
Jeová está guiando sua organização, outubro
‘Jeová salva os que estão desanimados’, dezembro
Não deixe que a inveja acabe com a paz, fevereiro
“Não descanse as suas mãos”, setembro
Não pense de si mesmo mais do que é necessário, julho
Nós amamos muito nosso Pai, Jeová, fevereiro
Nós iremos com vocês, janeiro
Nosso Pai, Jeová, nos ama muito, fevereiro
“O próprio espírito dá testemunho”, janeiro
“O rei do norte” no tempo do fim, maio
‘Olhe diretamente para a frente’, novembro
“Quando estou fraco, então é que sou poderoso”, julho
Quem é “o rei do norte” hoje? maio
Respeite o lugar que os outros têm na congregação de Jeová, agosto
“Santificado seja o teu nome”, junho
Seja grato pelos tesouros não vistos, maio
Seja humilde e modesto ao andar com Deus, agosto
Seja sábio em tempos de paz, setembro
Será que seus filhos vão servir a Deus quando forem adultos? outubro
Tenha coragem — Jeová é seu Ajudador, novembro
Termine a corrida! abril
Um ataque que vem do norte! abril
“Unifica meu coração para temer o teu nome”, junho
“Vão e façam discípulos”, janeiro
Você é grato pelos presentes que Deus dá? maio
Você é precioso para Jeová, seu Deus! janeiro
Você está aguardando “a cidade que tem verdadeiros alicerces”? agosto
Você está pronto para se batizar? março
Você está pronto para se tornar um pescador de homens? setembro
Você pode ser “uma fonte de grande consolo”, janeiro
Você tem um lugar na congregação de Jeová! agosto
“Voltem para mim”, junho
Assuntos diversos
Provas de que os israelitas eram escravos no Egito, março
Reis inimigos no tempo do fim, maio
Bíblia
Arqueologia confirma papel de Belsazar? fevereiro
Histórias de vida
Aprender com bons exemplos me trouxe muitas bênçãos (Léonce Crépeault), fevereiro
“Aqui estamos! Envie-nos!” (Jack e Marie-Line Bergame), março
“Jeová não esqueceu de mim” (Mark Herman), novembro
O que eu fiz é o que eu devia fazer (Don Ridley), julho
Perguntas dos leitores
Eclesiastes capítulo 5 versículo 8 se refere apenas a governantes humanos ou também a Jeová? setembro
Quando Jesus se tornou Sumo Sacerdote? Existe diferença entre quando o novo pacto foi validado e quando foi inaugurado? julho
Será que Primeira Coríntios capítulo 15 versículo 29 indica que cristãos se batizavam a favor dos mortos? dezembro
Será que “o fruto do espírito” inclui apenas as qualidades mencionadas em Gálatas capítulo 5 versículos 22, 23? junho
Será que Provérbios capítulo 24 versículo 16 se refere a alguém que peca várias vezes e é perdoado por Deus? dezembro
O que era a polícia do templo? Qual era a sua função? março
Testemunhas de Jeová
1920 — Cem anos atrás, outubro
O que você faz quando a trombeta toca? junho
Ricas bênçãos para quem retorna a seu país de origem, novembro
Vida e qualidades cristãs
Autodomínio — essencial para agradarmos a Jeová, junho
Brandura — por que é bom mostrarmos essa qualidade? maio
Faça o melhor em sua designação! dezembro
Edição para o público de A Sentinela
Bênçãos eternas de um Deus amoroso, Número 3
Em busca da verdade, Número 1
O que é o Reino de Deus? Número 2
Despertai!
Como aliviar o estresse, Número 1
O preconceito vai acabar? Número 3
Sofrimento — 5 coisas que você precisa saber, Número 2
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