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Estudos para as semanas de: 4 de abril a 1.º de maio de 2022

Imagem da capa [Descrição da imagem:] Cristãos que fugiram da Judeia para a cidade de Pela recebendo alimentos de seus irmãos na fé.
Legenda: Cristãos fugiram da Judeia e atravessaram o rio Jordão para chegar na cidade de Pela. Os cristãos que chegaram antes estão distribuindo comida para os que acabaram de chegar. (Veja o estudo 9, parágrafo 13.)
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