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Estudos para as semanas de: 2 a 29 de agosto de 2021
Imagem da capa: [Descrição da imagem:] Um irmão, acompanhado por sua esposa, dirige estudo para um jovem.
Legenda: Um irmão, acompanhado por sua esposa, dirige estudo para um jovem no livro Seja Feliz para Sempre!. (Veja o estudo 22, parágrafo 2.)
Nesta Revista
Estudo 22: 2 a 8 de agosto
Ajude seus estudantes a progredir até o batismo, página 2 (Arquivo 01)
Estudo 23: 9 a 15 de agosto
Com Jeová, você nunca está sozinho, página 8 (Arquivo 02)
Estudo 24: 16 a 22 de agosto
Você pode escapar dos laços de Satanás!, página 14 (Arquivo 03)
Estudo 25: 23 a 29 de agosto
Não faça nenhum “destes pequenos” tropeçar, página 20 (Arquivo 04)
Você Sabia? — Nos dias de Jesus, que impostos as pessoas tinham que pagar?, página 25 (Arquivo 05)
História de Vida — Lembrei de Jeová antes de cada passo, página 26 (Arquivo 06)
Perguntas dos Leitores, página 31 (Arquivo 07)

Veja mais no {{jw.org}}
Ajuda para a família
Como controlar o uso da tecnologia em seu casamento?
O uso da tecnologia pode fortalecer ou prejudicar o casamento. E no seu caso? A tecnologia está ajudando ou atrapalhando?
No JW Library, acesse Publicações > Séries de artigos > Ajuda para a família.
No {{jw.org}}, acesse Biblioteca > Séries de artigos > Ajuda para a família.
De nossos arquivos
Ensinando pessoas no mundo todo a ler e escrever
Autoridades de vários países têm elogiado as Testemunhas de Jeová por ensinarem as pessoas a ler e escrever.
No JW Library, acesse Publicações > Séries de artigos > De nossos arquivos.
No {{jw.org}}, acesse Biblioteca > Séries de artigos > De nossos arquivos.
[Fim do arquivo.]

