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Estudos para as semanas de: 5 de abril–2 de maio de 2021

Imagem da capa: [Descrição da imagem:] Abigail se ajoelha em frente a Davi e seus homens armados. Os servos dela colocam diante deles as comidas que ela providenciou.
Legenda: Depois de enviar comida para Davi e seus homens, Abigail se aproxima de Davi. Ajoelhada, ela pede para Davi não se vingar, porque isso o faria ter culpa de sangue. (Veja o estudo 6, parágrafo 16.)

Nesta revista
Estudo 5: 5 a 11 de abril
“O cabeça de todo homem é o Cristo”, página 2 (Arquivo 01)
Estudo 6: 12 a 18 de abril 
“O cabeça da mulher é o homem”, página 8 (Arquivo 02)
Estudo 7: 19 a 25 de abril
O princípio da chefia na congregação, página 14 (Arquivo 03)
História de Vida — Jeová ‘endireitou as minhas veredas’, página 20 (Arquivo 04)
Tudo por causa de um sorriso!, página 25 (Arquivo 05)
Estudo 8: 26 de abril–2 de maio
Como manter a alegria ao enfrentar provações, página 26 (Arquivo 06)

Veja Mais no {{jw.org}}
Os jovens perguntam
Como posso treinar minha consciência?
Sua consciência mostra quem você realmente é e o que é importante para você. O que sua consciência diz sobre você?
Acesse Biblioteca > Séries de artigos > Os jovens perguntam.
Imite a sua fé
“Eu vi o Senhor!”
Maria Madalena foi uma mulher fiel e uma das primeiras pessoas a ver Jesus ressuscitado. Ela teve o privilégio de contar essa boa notícia para outros.
Acesse Biblioteca > Séries de artigos > Imite a sua fé.
[Fim do arquivo.]

