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Estudos para as semanas de: 2 a 29 de janeiro de 2023
Imagem da capa [Descrição da imagem:] Ezequiel tem a visão do carro celestial em meio a uma tempestade.
Legenda: Ezequiel tem uma visão do carro celestial de Jeová. Isso faz com que ele tenha certeza de que Jeová o ajudará a cumprir sua designação. (Veja o estudo 45, parágrafo 7.)

Nesta revista
Estudo 45: 2 a 8 de janeiro
Como Jeová nos ajuda a cumprir nosso ministério ? Página 2 (Arquivo 01)
Estudo 46: 9 a 15 de janeiro
Como Jeová nos ajuda a perseverar com alegria? Página 8 (Arquivo 02)
Estudo 47: 16 a 22 de janeiro
Não deixe que nada separe você de Jeová! Página 14 (Arquivo 03)
Estudo 48: 23 a 29 de janeiro
Mantenha os sentidos quando sua lealdade for testada Página 20 (Arquivo 04)
História de Vida — “Eu queria trabalhar para Jeová” Página 26 (Arquivo 05)
Você Sabia? — Será que Mordecai existiu mesmo? Página 31 (Arquivo 06)

Veja Mais no JW Library e no JW.ORG
Como Seus Donativos São Usados
Uma biblioteca que cabe na sua mão
Veja o que é preciso fazer para manter e melhorar o aplicativo JW Library (marca registrada).
Ajuda para a Família
Como lidar com manias irritantes?
Em vez de deixar que uma mania irritante gere conflito, aprenda a ver essa mania por um ângulo diferente.
A Bíblia Muda a Vida das Pessoas
“Fui morador de rua”
Uma vida no mundo sujo da violência, drogas e bebidas fez com que Antonio sentisse que sua vida não tinha objetivo. O que mudou sua maneira de pensar?

