M e n s ag e m da s P r o f e s s o r a s V i s i ta n t e s

Auxílios para as
Professoras Visitantes

À
Renovar os Convênios por
Meio do Sacramento
Ensine estas escrituras
e citações ou, se necessário, outro princípio
que abençoe as irmãs
que você visita. Preste testemunho
da doutrina. Peça às irmãs visitadas
que compartilhem o que sentiram e
aprenderam.

Jesus Cristo Instituiu o
Sacramento

Fotografia: Jerry Garns

“‘Jesus tomou o pão, e abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, e disse: Tomai, comei’ (Mateus
26:26). ‘Isto é o meu corpo, que por
vós é dado; fazei isto em memória de
mim’ (Lucas 22:19). De modo semelhante, Ele tomou o cálice de vinho,
tradicionalmente diluído com água,
proferiu uma bênção de gratidão por

ele e passou-o aos que estavam a Sua
volta, dizendo: ‘Este cálice é o novo
testamento no meu sangue, que é
derramado (…) para remissão dos
pecados. Fazei isto em memória de
mim’. (…)
Desde esse acontecimento ocorrido numa alcova, às vésperas do
Getsêmani e do Gólgota, os filhos da
promessa estão sob o convênio de
recordar o sacrifício de Cristo dessa
forma mais nova, elevada, sagrada e
pessoal.” 1
Élder Jeffrey R. Holland, do Quórum do
Doze Apóstolos.

Renovamos Nossos Convênios
Batismais por Meio do
Sacramento

“Quando somos batizados, tomamos sobre nós o sagrado nome de
Jesus Cristo. Tomar sobre nós
o Seu nome é uma das experiências mais significativas que
poderemos ter na vida. (…)
Todas as semanas, na reunião sacramental, prometemos
recordar o sacrifício expiatório
de nosso Salvador ao renovarmos nosso convênio batismal.
Prometemos fazer como o
Salvador fez — ser obedientes ao Pai e sempre guardar
Seus mandamentos. A bênção
que recebemos em troca é de
sempre termos conosco Seu
Espírito.” 2
Élder Robert D. Hales, do Quórum
dos Doze Apóstolos.

medida que travar conhecimento com uma irmã e a família

dela, procure maneiras de ajudá-la
a renovar os convênios por meio do
sacramento. Caso ela não frequente
a reunião sacramental, poderia
convidá-la para fazê-lo e oferecer-lhe
ajuda para (transporte, ajuda com as
crianças, uma amiga para sentar ao
lado e assim por diante)?

Preparação Pessoal
Lucas 22:19–20
I Coríntios 11:23–28
3 Néfi 18:1–12

“Estive com uma menina de oito
anos no dia de seu batismo. No final
do dia, ela disse com toda a confiança:
‘Já estou batizada há um dia inteiro e
não pequei nenhuma vez!’ Mas seu
dia perfeito não duraria para sempre,
e tenho certeza de que ela está aprendendo agora, como todos nós, que,
por mais que tentemos, nem sempre
evitamos todas as situações ruins e
todas as escolhas erradas.
(…) Não é possível fazer mudanças
reais por nós mesmos. A nossa própria
força e boas intenções não são suficientes. Quando cometemos erros ou
escolhemos mal, precisamos ter a ajuda
de nosso Salvador para voltar para o
caminho certo. Tomamos o sacramento
todas as semanas para mostrar nossa
fé em Seu poder de mudar-nos. Confessamos nossos pecados e prometemos abandoná-los.” 3 ◼
Julie B. Beck, presidente geral da Sociedade
de Socorro.
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