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Estudos para as semanas de: 1.º de março–4 de abril de 2021

Imagem da capa: Imagem da capa: [Descrição da imagem:] Membros da grande multidão felizes usando compridas vestes brancas e segurando folhas de palmeiras. Eles estão de pé diante do trono de Deus e diante de Jesus.
Legenda: Membros da grande multidão usam compridas vestes brancas e seguram folhas de palmeiras. Eles estão de pé diante do trono brilhante de Deus e diante do Cordeiro. (Veja o estudo 3, parágrafo 7.)

Nesta revista
Estudo 1: 1.º-7 de março
Permaneça calmo e confie em Jeová, página 2 (Arquivo 01)
Estudo 2: 8 a 14 de março
O que aprendemos com “o discípulo a quem Jesus amava”, página 8 (Arquivo 02)
Estudo 3: 15 a 21 de março
A grande multidão de outras ovelhas louva a Deus e a Cristo, página 14 (Arquivo 03)
Estudo 4: 29 de março–4 de abril
Ame de coração seus irmãos, página 20 (Arquivo 04)
História de Vida — Aprendemos a nunca dizer não para Jeová, página 26 (Arquivo 05)
Você Sabia? — Como uma inscrição antiga confirma o que a Bíblia diz?, página 31 (Arquivo 06)

Veja mais no {{jw.org}}
Perguntas bíblicas respondidas
O que a Bíblia diz sobre cuidar de pais idosos?
A Bíblia dá conselhos práticos que podem ajudar aqueles que cuidam de pais idosos.
Acesse Biblioteca > Séries de artigos > Perguntas bíblicas respondidas.
Relatos da vida de Testemunhas de Jeová
Uma viagem pelo rio Maroni
Um grupo de 13 Testemunhas de Jeová viajou para falar da mensagem de esperança da Bíblia com as pessoas que vivem em regiões isoladas da floresta amazônica na América do Sul.
Acesse Biblioteca > Séries de artigos > Relatos da vida de Testemunhas de Jeová.
[Fim do arquivo.]

