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Estudos para as semanas de: 28 de setembro–1.º de novembro de 2020

Imagem da capa: Jesus está no céu, e perto dele estão alguns dos 144 mil. Todos estão olhando para um grande número de anjos. Alguns anjos estão indo em direção à Terra para cuidar de suas designações. Jeová delegou autoridade a todos os que aparecem nesta imagem. (Veja o estudo 32, parágrafo 5.)

Nesta revista
Estudo 31: 28 de setembro–4 de outubro
Você está aguardando “a cidade que tem verdadeiros alicerces”?, página 2 (Arquivo 01)
Estudo 32: 5 a 11 de outubro
Seja humilde e modesto ao andar com Deus, página 8 (Arquivo 02)
Estudo 33: 12 a 18 de outubro
A ressurreição revela o amor, a sabedoria e a paciência de Deus, página 14 (Arquivo 03)
Estudo 34: 19 a 25 de outubro
Você tem um lugar na congregação de Jeová! , página 20 (Arquivo 04)
Estudo 35: 26 de outubro–1.º de novembro
Respeite o lugar que os outros têm na congregação de Jeová, página 26 (Arquivo 05)

Veja mais no JW Library e no {{jw.org}}
Imite a sua fé
Jeová recompensou a integridade dele
Se nós imitarmos a fé de Jó, vamos deixar Satanás furioso e alegrar o coração de Jeová!
No JW Library, acesse Publicações > Séries de artigos > Imite a sua fé.
No {{jw.org}}, acesse Ensinos bíblicos > Fé em Deus > Imite a sua fé.
Ajuda para a família
Como ter mais paciência?
Quando duas pessoas imperfeitas se casam, é normal surgir problemas. Mas a paciência pode ajudar o casal a vencer essas dificuldades e a ter um casamento feliz.
No JW Library, acesse Publicações > Séries de artigos > Ajuda para a família.
No {{jw.org}}, acesse Ensinos bíblicos > Casamento e família > Casamento.
[Fim do arquivo.]

