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Estudos para as semanas de: 1.º-28 de fevereiro de 2021

Imagem da capa: [Descrição da imagem:] Um irmão olha pela janela de casa, enquanto sua esposa senta com as filhas para ler a Bíblia.
Legenda: Uma família continua adorando a Deus apesar de viver em um país onde a obra é restrita. Eles têm total confiança nas promessas de Deus para o futuro. (Veja o estudo 50, parágrafo 4.)

Nesta revista
Estudo 49: 1.º-7 de fevereiro
A ressurreição — uma esperança segura!, página 2 (Arquivo 01)
Estudo 50: 8 a 14 de fevereiro
“Como é que os mortos serão levantados?”, página 8 (Arquivo 02)
Perguntas dos Leitores, página 14 (Arquivo 03)
Estudo 51: 15 a 21 de fevereiro
‘Jeová salva os que estão desanimados’, página 16 (Arquivo 04)
Estudo 52: 22 a 28 de fevereiro
Como você pode vencer o desânimo, página 22 (Arquivo 05)
Faça o melhor em sua designação!, página 28 (Arquivo 06)
Lembra-se?, página 30 (Arquivo 07)
Índice de Assuntos de A Sentinela e Despertai! de 2020, página 31 (Arquivo 08)

Veja Mais no {{jw.org}}
A Bíblia muda a vida das pessoas
“Eu tinha mais perguntas do que respostas”
O que convenceu Mario, que era pastor de uma igreja, de que as Testemunhas de Jeová ensinam a verdade sobre a Bíblia?
Acesse Biblioteca > Séries de artigos > A Bíblia muda a vida das pessoas.

Teve um projeto?
A estrutura dos dentes da lapa
O que faz os dentes da lapa serem mais fortes do que a teia de aranha?
Acesse Biblioteca > Séries de artigos > Teve um projeto?
[Fim do arquivo.]

