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Você leu com atenção os números da Sentinela deste ano? Então, tente responder às seguintes perguntas:
Como devemos tratar os cristãos ungidos?
Nós damos valor à fé que eles têm, mas não damos atenção exagerada a eles. Nós não ‘admiramos personalidades’. (Judas versículo 16, nota) Não fazemos perguntas pessoais sobre a esperança deles. — Sentinela 01/20 página 29.
O que pode convencê-lo de que Jeová vê você?
A Bíblia garante que Jeová viu você mesmo antes do seu nascimento. E ele escuta cada oração que você faz. Jeová conhece o seu coração e seus pensamentos, e o que você faz influencia os sentimentos dele. (Primeiro Crônicas capítulo 28 versículo 9; Provérbios capítulo 27 versículo 11) Jeová atraiu você a ele. — Sentinela 02/20 página 12.
Quando devemos falar e quando não devemos?
Nós ficamos felizes de falar sobre Jeová. Falamos quando vemos alguém seguindo um caminho errado. Os anciãos falam para dar conselho quando necessário. Nós não falamos de detalhes sobre nossa obra em países onde há proscrição e não falamos de assuntos confidenciais. — Sentinela 03/20 páginas 20 a 21.
Que diferenças existem entre os gafanhotos de Joel, capítulo 2, e os de Apocalipse, capítulo 9?
Joel capítulo 2 versículo 20 a 29 diz que Deus ia afastar para longe os gafanhotos e compensar os danos causados por eles. Depois disso, Deus derramaria seu espírito. Isso se cumpriu quando os babilônios invadiram Jerusalém e também mais tarde. Os gafanhotos de Apocalipse capítulo 9 versículo 1 a 11 se referem aos ungidos que proclamam os julgamentos de Jeová contra este sistema mau e, como resultado, incomodam muito os apoiadores deste mundo. — Sentinela 04/20 páginas 3 a 6.
Quem é o rei do norte hoje?
A Rússia e seus aliados. Eles estão afetando diretamente o povo de Deus por proibir a pregação e por mostrar que odeiam as Testemunhas de Jeová. O rei do norte está competindo com o rei do sul. — Sentinela 05/20 página 13.
Será que “o fruto do espírito” inclui apenas as qualidades mencionadas em Gálatas capítulo 5 versículos 22, 23?
Não. O espírito santo nos ajuda a desenvolver outras qualidades excelentes, como a justiça. (Efésios capítulo 5 versículos 8, 9) — Sentinela 06/20 página 17.
Qual é um dos perigos de postar coisas sobre si mesmo em redes sociais?
As coisas que você posta podem passar a impressão de que você não é humilde e está se exibindo. — Sentinela 07/20 páginas 6 a 7.
O que os cristãos podem aprender dos bons pescadores?
Bons pescadores trabalham quando e onde têm mais chances de pegar peixes, são treinados para usar o equipamento certo e são corajosos ao trabalhar em condições inesperadas. Nós podemos fazer o mesmo na pregação. — Sentinela 09/20 página 5.
Quais são alguns modos de ajudarmos os estudantes da Bíblia a aumentar seu amor por Deus?
Podemos incentivá-los a ler a Bíblia todo dia e a meditar no que leram. Também podemos ensiná-los a orar. — Sentinela 11/20 página 4.
Quem está incluído na frase: “Em Cristo todos receberão vida”? — Primeira Coríntios capítulo 15 versículo 22.
Paulo não estava dizendo que todos os humanos seriam ressuscitados. Aqui, a palavra “todos” inclui os cristãos ungidos, que foram “santificados em união com Cristo Jesus”. (Primeira Coríntios capítulo 1 versículo 2; capítulo 15 versículo 18) — Sentinela 12/20 páginas 5 a 6.
Qual será o trabalho dos ungidos no céu depois que forem ‘transformados num piscar de olhos, durante o toque da última trombeta’? — Primeira Coríntios capítulo 15 versículo 51 a 53.
Seguindo Jesus, os ungidos vão pastorear as nações com vara de ferro. (Apocalipse capítulo 2 versículos 26, 27) — Sentinela 12/20 página 13.
[Fim do arquivo.]

