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Edição de estudo de A Sentinela
Artigos de estudo
A verdadeira sabedoria está clamando, outubro
Ajude outros a perseverar em tempos difíceis, dezembro
Anciãos — Continuem imitando o apóstolo Paulo, março
Apocalipse — O que significa para o seu futuro? maio
Apocalipse — O que significa para os inimigos de Deus? maio
Apocalipse — O que significa para você? maio
Apoie Jesus, o nosso líder, julho
Como Jeová nos ajuda a cumprir nosso ministério? novembro
Como Jeová nos ajuda a perseverar com alegria? novembro
Como o amor nos ajuda a vencer o medo? junho
Confie na maneira de Jeová fazer as coisas, fevereiro
Conselhos que tornam nossa vida melhor, maio
Continue andando na verdade, agosto
Continue se revestindo da nova personalidade depois do batismo, março
Continuem ‘edificando uns aos outros’, agosto
“Escute as palavras dos sábios”, fevereiro
“Espere em Jeová”, junho
“Felizes são os íntegros” a Jeová, outubro
Jeová abençoa quem é perdoador, junho
Jeová protege e cuida de seu povo, agosto
Jeová sempre está pronto para nos perdoar, junho
Jovens — Continuem fazendo progresso depois do batismo, agosto
Mães — Aprendam com o exemplo de Eunice, abril
Mantenha forte a sua esperança, outubro
Mantenha os sentidos quando sua lealdade for testada, novembro
‘Muitos serão levados à justiça’, setembro
“Não faltará nada de bom aos que buscam a Jeová”, janeiro
Não deixe que nada separe você de Jeová! novembro
O povo de Jeová ama o que é justo e certo, agosto
O que as lágrimas de Jesus nos ensinam? janeiro
O que podemos aprender com o irmão mais novo de Jesus? janeiro
O Reino já é uma realidade! julho
Pais — Ajudem seus filhos a amar a Jeová, maio
Participar na adoração verdadeira aumenta a nossa alegria, março
Por que assistimos à Celebração? janeiro
Seja feliz ao dar o seu melhor para Jeová, abril
Será que o seu nome está no “livro da vida”? setembro
Será que os seus conselhos “alegram o coração”? fevereiro
Sirva a outros assim como Jesus, fevereiro
Tenha e alcance alvos espirituais, abril
Uma profecia que é muito importante para você, julho
Use o seu tempo “do melhor modo possível”, janeiro
Você consegue ver o que Zacarias viu? março
Você dá valor ao privilégio de orar? julho
“Você estará comigo no Paraíso”, dezembro
Você é um ‘exemplo no falar’? abril
Você é uma pessoa de confiança? setembro
Você pode confiar nos irmãos da congregação, setembro
Você pode encontrar a verdadeira felicidade, outubro
Você pode se livrar da velha personalidade! março
Você pode ter paz, mesmo em épocas difíceis, dezembro
Você pode viver para sempre! dezembro
Histórias de Vida
Aprender e ensinar sobre Jeová é o maior privilégio da minha vida (Leon Weaver), setembro
Encontrei algo melhor que a medicina (René Ruhlmann), fevereiro
Eu deixei Jeová dirigir os meus passos (Keith Eaton), julho
“Eu queria trabalhar para Jeová” (Daniel van Marl), novembro
Perguntas dos Leitores
O que a Bíblia diz sobre fazer juramentos? abril
O que Jesus quis dizer com as palavras “não pensem que vim trazer paz”? (Mateus capítulo 10 versículos 34,35), julho
O que Paulo quis dizer quando escreveu que era “alguém nascido prematuramente”? (Primeira Coríntios capítulo 15 versículo 8), setembro
Por que a Bíblia diz que Davi “teve compaixão de Mefibosete”, mas depois entregou ele para ser executado? (Segundo Samuel capítulo 21 versículos 7 a 9), março
Quem vai ser ressuscitado para viver na Terra, e o que vai acontecer com essas pessoas depois da ressurreição? setembro
Será que Davi estava exagerando ou sendo irrealista quando disse que iria louvar a Deus “para sempre”? (Salmo 61 versículo 8), dezembro
Situação do antigo casamento e do novo casamento de alguém que se divorcia sem base bíblica, abril
Testemunhas de Jeová
1922 — Cem anos atrás, outubro
Vida e Qualidades Cristãs
Aplique “a lei da bondade” em tudo que fizer, junho
Biscoitos para os meus cães (testemunho com carrinhos), abril
O que você pode fazer para lidar com a ansiedade? abril
Por que os cristãos não participam em guerras assim como os israelitas faziam? outubro
Você está pronto para ‘herdar a Terra’? dezembro
Você Sabia?
Nos tempos bíblicos, como as pessoas sabiam quando um mês e um ano começavam? junho
Por que era bom que os israelitas pudessem oferecer tanto rolas quanto pombos? fevereiro
Por que os antigos israelitas pagavam o preço de noiva? fevereiro
Será que Mordecai existiu mesmo? novembro
Será que os romanos permitiam que alguém que fosse executado na estaca tivesse um enterro normal? junho
Edição para o público de A Sentinela
Como parar o ciclo do ódio, Número 1
Despertai!
Um mundo em crise — O que você pode fazer?, Número 1

