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Edição de Estudo de A Sentinela
Artigos de Estudo
A grande multidão de outras ovelhas louva a Deus e a Cristo, janeiro
Achegue-se a Jeová e a seus irmãos na fé, setembro
Ajude seus estudantes a progredir até o batismo, junho
Alegre-se com seu próprio progresso! julho
Ame de coração seus irmãos, janeiro
Apegue-se à verdade com convicção, outubro
Aprenda com as últimas palavras de Jesus, abril
Aumente sua fé no Criador, agosto
Com Jeová, você nunca está sozinho, junho
Como a Bíblia pode ajudá-lo a perseverar, março
Como Jeová protege você? março
Como manter a alegria ao enfrentar provações, fevereiro
Continue a escutar a voz de Jesus, dezembro
Continue sendo grato pelo resgate, abril
Continuem a mostrar amor leal uns pelos outros, novembro
Dê valor a nossos irmãos idosos, setembro
Dê valor ao seu lugar na família de Jeová, agosto
Escute a voz do bom pastor, dezembro
Fique feliz com os privilégios que você tem, agosto
Imite a perseverança de Jeová, julho
Jeová ama muito você! abril
Jeová vai dar força para você, maio
Jovens — como vocês podem ganhar a confiança de outros? março
Nada pode fazer o justo tropeçar, maio
Não atice competição — promova a paz, julho
Não desista! outubro
Não faça nenhum “destes pequenos” tropeçar, junho
Nosso Deus é “rico em misericórdia”, outubro
O amor nos ajuda a suportar o ódio, março
“O cabeça da mulher é o homem”, fevereiro
“O cabeça de todo homem é o Cristo”, fevereiro
O princípio da chefia na congregação, fevereiro
O que aprendemos com “o discípulo a quem Jesus amava”, janeiro
O que é o verdadeiro arrependimento? outubro
O que Levítico nos ensina sobre como tratar outros, dezembro
O que o amor leal de Jeová significa para você? novembro
Permaneça calmo e confie em Jeová, janeiro
‘Prove e veja’ que Jeová é bom, agosto
Quando alguém que amamos abandona a Jeová, setembro
Recém-casados, coloquem o serviço a Jeová em primeiro lugar, novembro
“Sejam santos”, dezembro
Será que sua fé vai ser forte? novembro
Será que você vai tropeçar por causa de Jesus? maio
Siga fielmente os passos de Jesus, abril
Tenha uma visão positiva do seu ministério, maio
Toda a congregação pode ajudar um estudante a chegar ao batismo, março
Valorize a força dos jovens, setembro
Você está disposto a esperar por Jeová? agosto
Você pode ajudar no trabalho de fazer discípulos? julho
Você pode escapar dos laços de Satanás! junho
“Vou fazer tremer todas as nações”, setembro
Assuntos diversos
Impostos nos dias de Jesus, junho
Nínive depois dos dias de Jonas, novembro
Papiro era utilizado na fabricação de barcos nos tempos bíblicos, maio
Tudo por causa de um sorriso! fevereiro
Bíblia
Como uma inscrição antiga confirma o que a Bíblia diz? janeiro
Histórias de Vida
“Agora eu amo pregar!” (Vanessa Vicini), abril
Aprendemos a nunca dizer não para Jeová (Kathleen Logan), janeiro
“Eu aprendi muito com outros!” (Louis Breine), maio
Jeová ‘endireitou as minhas veredas’ (Stephen Hardy), fevereiro
Lembrei de Jeová antes de cada passo (Dyah Yazbek), junho
Minha busca por um objetivo na vida (Martin Witholt), novembro
Minha vida feliz no serviço de Jeová (John Kikot), julho
Perguntas dos Leitores
O que Paulo quis dizer com a expressão: “Por meio da Lei eu morri para a Lei”? (Gálatas capítulo 2 versículo 19), junho
Por que os cristãos devem ter cuidado ao usar aplicativos de mensagens? março
Por que, antes de morrer, Jesus citou as palavras de Davi mencionadas no Salmo 22:1? abril
Será que as Testemunhas de Jeová devem usar sites e aplicativos de relacionamento? julho
Significado do mandamento de não ‘se levantar contra a vida do seu próximo’ (Levítico capítulo 19 versículo 16), dezembro
Testemunhas de Jeová
1921 — Cem anos atrás, outubro
Vida e qualidades cristãs
Reconstruindo sua amizade com Jeová, outubro
Você trabalha bem com outros? dezembro
Edição para o público de A Sentinela
Como ter um futuro seguro? Número 3
Será que Deus ouve nossas orações? Número 1
Um mundo melhor está próximo, Número 2
Despertai!
A sabedoria que leva à felicidade, Número 1
Faz sentido acreditar num Criador? Número 3
Tecnologia: Quem manda em quem? Número 2
