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Você leu com atenção os números da Sentinela deste ano? Então tente responder às seguintes perguntas:
Como seremos beneficiados se tirarmos tempo para conversar com Jeová, escutá-lo e pensar sobre ele?
Vamos tomar melhores decisões, nos tornar melhores instrutores, ter a fé mais forte e aumentar nosso amor por Jeová. — w22.01, páginas 30 a 31.
Como seremos beneficiados se aprendermos a confiar em Jeová e nos homens que ele escolheu para liderar seu povo?
Quando começar a grande tribulação, precisaremos estar prontos para obedecer, mesmo que as orientações sejam difíceis de entender. Então, agora é o momento de confiarmos no modo de Jeová fazer as coisas, seguindo as orientações e as decisões dos anciãos. — w22.02, páginas 4 a 6.
O que significavam as palavras do anjo quando falou sobre o “prumo na mão de Zorobabel”, o governador dos judeus? (Zacarias capítulo 4 versículos 8 a 10)
O anjo quis dizer que, apesar de o templo parecer simples, ele seria terminado e estaria dentro dos padrões de Jeová. — w22.03, páginas 16 a 17.
Como podemos ser um ‘exemplo no falar’? (Primeira Timóteo capítulo 4 versículo 12)
Por falar com bondade e respeito em nosso ministério, dar comentários nas reuniões e cantar de coração nelas. Também precisamos falar a verdade, encorajar nossos irmãos e não ser sarcásticos. — w22.04, páginas 6 a 9.
Por que a fera de Apocalipse capítulo 13 versículos 1,2 tem as características encontradas nas quatro feras (governos) mencionadas no capítulo 7 de Daniel?
A fera de Apocalipse capítulo 13 não representa um governo específico, como Roma. Ela representa todos os governos da humanidade até agora. — w22.05, página 9.
De que modo mostramos nossa confiança na justiça de Deus?
Se alguém nos ofender ou pecar contra nós, não vamos guardar ressentimento nem ficar com raiva. Vamos deixar o assunto nas mãos de Jeová. Ele vai desfazer todo o mal causado pelo pecado. — w22.06, páginas 10 a 11.
De que deve se lembrar um irmão que faz a oração em uma reunião?
As orações não devem ser feitas para dar conselhos ou fazer anúncios. O irmão que faz a oração não precisa usar de “muitas palavras”, principalmente na oração inicial. (Mateus capítulo 6 versículo 7) — w22.07, páginas 24 a 25.
Em que sentido “os que praticaram coisas ruins” terão “uma ressurreição de julgamento”? (João capítulo 5 versículo 29)
Eles não terão um julgamento negativo baseado no que fizeram antes de morrer. Eles serão avaliados de acordo com a maneira em que irão reagir ao treinamento que receberão no novo mundo. — w22.09, página 18.
Que palavras empolgantes o irmão Rutherford disse em um congresso em setembro de 1922?
Em um congresso em Cedar Point, Ohio, EUA, ele disse: “O Rei reina! Vós sois seus agentes de publicidade. Portanto, anunciai, anunciai, anunciai o Rei e seu Reino!” — w22.10, páginas 3 a 5.
De que três maneiras o capítulo 30 de Isaías fala que Jeová nos ajuda a perseverar?
Esse capítulo mostra que Jeová (1) escuta com atenção nossas orações e responde a elas, (2) nos dá orientações e (3) nos abençoa agora e também no futuro. — w22.11, página 9.
Por que podemos dizer que as palavras do Salmo 37 versículos 10,11,29 tiveram um cumprimento no passado e terão um cumprimento futuro?
As palavras de Davi descrevem as bênçãos que o povo de Israel teve, como durante o reinado de Salomão. Citando o versículo 11, Jesus disse que haveria um paraíso no futuro. (Mateus capítulo 5 versículo 5; Lucas capítulo 23 versículo 43) — w22.12, páginas 8 a 10, 14.


