
Explique que situações como essas devem ser esclarecidas para que as pessoas
envolvidas possam participar dignamente. Saliente que quando participam do
sacramento, estão se comprometendo a sobrepujar suas fraquezas e obedecer a todos
os mandamentos do Senhor.

Conclusão

Hino Se for apropriado para sua classe, peça que cantem um hino sacramental. Talvez você
possa pedir a um dos rapazes que leia em voz alta a letra de um hino sacramental.
Peça aos jovens que prestem muita atenção ao significado das palavras.

Testemunho Conclua expressando seus sentimentos a respeito do sacramento.

Tornar o Sacramento mais Significativo

1. Reconheça suas fraquezas e venha preparado através do arrependimento
para participar do sacramento.

2. Cante o hino sacramental e pense no significado das palavras.

3. Pense no significado das orações sacramentais.

4. Pense no grande amor de Cristo por você e em seu amor por ele.

5. Pense nas bênçãos pelas quais você é grato.

6. Examine mentalmente suas atividades durante a semana passada para
determinar se cumpriu seus deveres sacramentais.

7. Peça ajuda ao Senhor para vencer uma fraqueza durante a semana
vindoura e comprometa-se a vencê-la.
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