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Você leu com atenção os números da Sentinela deste ano? Então tente responder às seguintes perguntas:
No Salmo 103 versículo 8 lemos que Jeová é “misericordioso” e “cheio de amor leal”. O que isso nos ensina?
Por causa da sua misericórdia, Jeová quer muito perdoar os nossos pecados, e o seu amor leal faz com que ele se ofereça para nos ajudar. Precisamos imitar o exemplo dele. — Sentinela 01/21 página 21.
Por que Jeová criou o princípio da chefia?
Porque ele nos ama. A chefia torna possível que tudo na família de Jeová funcione de forma pacífica e ordeira. Sem a chefia, ia ficar difícil saber quem deveria tomar as decisões finais e colocá-las em prática. — Sentinela 02/21 página 3.
Por que os cristãos devem ter cuidado ao usar aplicativos de mensagens?
Se uma pessoa quiser usar aplicativos de mensagens, ela precisa escolher bem com quem vai conversar. Isso é especialmente difícil quando o grupo de mensagens é grande. (Primeira Timóteo capítulo 5 versículo 13) Além disso, é preciso tomar cuidado para não encaminhar informações falsas ou se aproveitar dos contatos dos irmãos para fazer negócios. — Sentinela 03/21 página 31.
Quais são alguns motivos de Jeová ter permitido que Jesus sofresse uma morte dolorosa?
Primeiro, Jesus teve que ser pendurado numa estaca para libertar os judeus de uma maldição. (Gálatas capítulo 3 versículos 10, 13) Um segundo motivo é que Jeová estava treinando Jesus para seu futuro papel como nosso Sumo Sacerdote. E por último, a lealdade de Jesus até a morte provou que os humanos podem ser leais a Jeová mesmo sendo testados até o limite. (Jó capítulo 1 versículo 9 a 11) — Sentinela 04/21 páginas 16 a 17.
O que pode nos ajudar a pregar para as pessoas que dificilmente estão em casa?
Podemos pregar em horários em que é mais fácil encontrar as pessoas em casa ou pregar em lugares diferentes. Também podemos tentar outros métodos, como escrever cartas. — Sentinela 05/21 páginas 15 a 16.
O que Paulo quis dizer com a expressão: “Por meio da Lei eu morri para a Lei”? (Gálatas capítulo 2 versículo 19)
A Lei mosaica deixava claro que os humanos são imperfeitos e que precisam de um resgate. Ela também conduzia o povo ao Cristo. (Gálatas capítulo 3 versículos 19, 24) Por causa disso, Paulo aceitou o Cristo e ‘morreu para a Lei’, ou seja, ele não tinha mais que seguir a Lei. — Sentinela 06/21 página 31.
Como Jeová nos dá um bom exemplo de perseverança?
Jeová tem suportado com perseverança o fato de seu nome ter sido manchado, sua soberania ter sido questionada, a rebelião de alguns de seus filhos, as mentiras constantes de Satanás, o sofrimento de seus servos, a morte de seus amigos, a maldade e a injustiça no mundo e a destruição de suas criações. — Sentinela 07/21 páginas 9 a 12.
Que excelente exemplo de paciência José mostrou?
Ele perseverou apesar de ser tratado injustamente pelos próprios irmãos. José foi acusado por algo que não fez e ficou preso por anos no Egito. — Sentinela 08/21 página 12.
Que tremor simbólico Ageu capítulo 2 versículo 6 a 9, 20 a 22 predisse?
As nações não reagem bem à pregação do Reino. Mesmo assim, muitas pessoas estão sendo atraídas à verdade. Em breve, as nações finalmente irão tremer ao serem destruídas. — Sentinela 09/21 páginas 15 a 19.
Por que não devemos desistir de pregar?
Jeová vê nossos esforços ao pregar e fica muito feliz com isso. Se não desistirmos, vamos ser recompensados com a vida eterna. — Sentinela 10/21 páginas 25 a 26.
Como o capítulo 19 de Levítico nos ajuda a aplicar o conselho: “Tornem-se santos em toda a sua conduta”? (Primeira Pedro capítulo 1 versículo 15)
O texto de Primeira Pedro capítulo 1 versículo 15 provavelmente é uma citação de Levítico capítulo 19 versículo 2. O capítulo 19 fala de muitas maneiras em que podemos aplicar em nossas vidas o que está em Primeira Pedro capítulo 1 versículo 15. — Sentinela 12/21 páginas 3 a 4.
[Fim do arquivo.]

