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Estudos para as semanas de: 1.º de novembro a 5 de dezembro de 2021
Imagem da capa [Descrição da imagem:] Conjunto de imagens: Irmãos e irmãs de várias culturas participam com alegria na obra de pregação. 1. Uma irmã escreve uma carta. 2. Um casal dá testemunho por telefone. 3. Um irmão digita em um notebook. 4. Uma mãe ajuda sua filha pequena a escrever uma carta.
Legenda: O povo de Deus em toda a Terra está feliz pregando a outros sobre o Reino de Deus. (Veja o estudo 37, parágrafo 13.)

Nesta revista
Estudo 35: 1.º-7 de novembro
Dê valor a nossos irmãos idosos Página 2 (Arquivo 01)
Estudo 36: 8 a 14 de novembro
Valorize a força dos jovens Página 8 (Arquivo 02)
Estudo 37: 15 a 21 de novembro
“Vou fazer tremer todas as nações” Página 14 (Arquivo 03)
Estudo 38: 22 a 28 de novembro
Achegue-se a Jeová e a seus irmãos na fé Página 20 (Arquivo 04)
Estudo 39: 29 de novembro a 5 de dezembro
Quando alguém que amamos abandona a Jeová Página 26 (Arquivo 05)

Veja mais no JW Library e no {{jw.org}}
Como seus donativos são usados
Os que têm mais suprem a necessidade dos que têm menos
Como nossa obra é mantida em países com poucos recursos?
No JW Library, acesse Publicações > Séries de artigos > Como Seus Donativos São Usados.
No {{jw.org}}, acesse Biblioteca > Séries de artigos > Como Seus Donativos São Usados.

Os Jovens Perguntam
Como melhorar minha concentração?
Veja como a tecnologia pode atrapalhar sua concentração em três situações diferentes e o que você pode fazer para se concentrar mais.
No JW Library, acesse Publicações > Séries de artigos > Os Jovens Perguntam.
No {{jw.org}}, acesse Biblioteca > Séries de artigos > Os Jovens Perguntam.
[Fim do arquivo.]

