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Estudos para as semanas de: 3 de maio a 6 de junho de 2021

Imagem da capa: [Descrição da imagem:] O jovem Davi, futuro rei de Israel, se prepara para proteger um rebanho de ovelhas do ataque de um urso.
Legenda: Ao cuidar do rebanho de seu pai, Davi foi responsável e confiável. Ele até mesmo protegeu as ovelhas do ataque de um urso. (Veja o estudo 9, parágrafo 4.)

Nesta revista
Estudo 9: 3 a 9 de maio
Jovens — como vocês podem ganhar a confiança de outros?, página 2 (Arquivo 01)
Estudo 10: 10 a 16 de maio
Toda a congregação pode ajudar um estudante a chegar ao batismo, página 8 (Arquivo 02)
Estudo 11: 17 a 23 de maio
Como a Bíblia pode ajudá-lo a perseverar, página 14 (Arquivo 03)
Estudo 12: 24 a 30 de maio
O amor nos ajuda a suportar o ódio, página 20 (Arquivo 04)
Estudo 13: 31 de maio a 6 de junho
Como Jeová protege você?, página 26 (Arquivo 05)
Perguntas dos Leitores, página 31 (Arquivo 06)

Veja mais no {{jw.org}}
Relatos da vida de Testemunhas de Jeová
Um sacerdote encontra a verdade
Por causa da morte do seu único filho, um sacerdote e sua esposa ficaram muito tristes. Mas logo conseguiram encontrar respostas para as perguntas que eles tinham sobre a morte.
Acesse Biblioteca > Séries de artigos > Relatos da vida de Testemunhas de Jeová.

Perguntas bíblicas respondidas
O que quer dizer “olho por olho”?
Será que a regra do “olho por olho” incentiva a fazer justiça com as próprias mãos?
Acesse Biblioteca > Séries de artigos > Perguntas bíblicas respondidas.
[Fim do arquivo.]

