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Introdução
A avaliação do aprendizado é uma ferramenta para ajudar os professores e alunos a cumprir o Objetivo dos Seminários e 
Institutos e para ajudar a entender o que os alunos estão aprendendo. À medida que os alunos adquirirem um entendimento 
das doutrinas e dos princípios ensinados no curso, isso vai incentivá-los a agir de modo a se aproximarem do Senhor e a 
terem o Espírito Santo e fará com que sejam mais eficazes em compartilhar as verdades do Evangelho.

Assista ao vídeo “Melhores Práticas para Avaliações de Aprendizado” e leia o documento de uma página de “Melhores 
Práticas para Avaliações de Aprendizado” para aprender os princípios que o ajudará a preparar os alunos para terem sucesso. 
Os professores devem aplicar a avaliação depois de terem ensinado as lições correspondentes do currículo do Seminário.

A avaliação do aprendizado é uma experiência de aprendizado de 60 minutos. Em uma aula diária, a aplicação da avaliação 
vai demorar o período de uma aula ou de 40 minutos. Revise a avaliação com a classe na aula seguinte. As classes que se 
reúnem por mais de 60 minutos devem usar apenas o período de uma aula para aplicar e conferir a avaliação.

Como Aplicar a Avaliação do Aprendizado (TEMPO MÉDIO: 40 MINUTOS)

1. Antes de os alunos fazerem a avaliação, identifique os alunos que talvez precisem de acomodações devido às 
necessidades e deficiências específicas ou aos problemas de saúde. Compartilhe a seguinte declaração com a classe, 
dois ou três dias antes de aplicar a avaliação:

Acomodações para a prova podem ser providenciadas para alunos com necessidades específicas, deficiências 
ou com problemas de saúde que os impeçam de participar da avaliação em condições de igualdade com os 
outros alunos.

Se você tem uma necessidade específica, deficiência ou algum problema de saúde que pode impedi-lo de 
participar da avaliação em condições de igualdade com seus colegas, fale comigo para conversarmos sobre 
possíveis acomodações para a prova que possam ajudá-lo.

Providencie acomodações adequadas para atender às necessidades e deficiências específicas ou aos problemas de 
saúde identificados (ver a seção “Acomodações para Alunos com Necessidades Especiais” na página 2). 

2. Faça uma cópia da Avaliação do Aprendizado: Pacote do Aluno para cada aluno. Imprima os pacotes em papel branco.

3. Certifique-se de que cada aluno tenha um lápis preto e uma borracha para preencher os círculos na folha de respostas. 
Não use os lápis vermelhos de marcação de escrituras.

4. Distribua aos alunos as cópias da Avaliação do Aprendizado: Pacote do Aluno.

5. Instrua os alunos a escreverem seu nome nas folhas de respostas.

6. Escreva o número de ID do programa no quadro. Peça aos alunos que anotem o ID do programa em suas folhas 
de respostas.

7. Leia as seguintes instruções para sua classe de maneira profissional.

O propósito dessa avaliação do aprendizado é ver o quanto você entendeu sobre o que estudamos em classe 
e incentivá-lo a continuar estudando. Há três seções: múltipla escolha, explicação da doutrina e pesquisa. 

Não use as escrituras durante a avaliação.

Esforce-se ao máximo nessa avaliação. Pode começar.

Pacote do Professor

https://www.lds.org/manual/gospel-teaching-and-learning-a-handbook-for-teachers-and-leaders-in-seminaries-and-institutes-of-religion/the-objective-of-seminaries-and-institutes-of-religion?lang=por
https://www.lds.org/manual/gospel-teaching-and-learning-a-handbook-for-teachers-and-leaders-in-seminaries-and-institutes-of-religion/the-objective-of-seminaries-and-institutes-of-religion?lang=por
https://www.lds.org/media-library/video/seminary-and-institute/seminary?lang=por
http://broadcast.lds.org/elearning/si/assessment/PD10054397_por_interactive.pdf
http://broadcast.lds.org/elearning/si/assessment/PD10054397_por_interactive.pdf
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Como Verificar a Avaliação do Aprendizado
1. Forneça uma cópia do “Guia de Respostas Corretas para a Seção 2: Explicação da Doutrina” para cada aluno. Instrua 

os alunos a darem uma nota a si mesmos sobre o que escreveram na seção Explicação da Doutrina. Alguns alunos vão 
terminar antes de outros; então peça àqueles que terminarem mais cedo que permaneçam em silêncio enquanto os 
outros terminam a avaliação.

2. Depois que todos os alunos terminarem, analise as respostas de múltipla escolha junto com a classe. Peça aos alunos 
que avaliem suas próprias respostas enquanto você lê as respostas corretas em voz alta. (Por exemplo: “A resposta 
para o número 1 é c, para o número 2 é a, e assim por diante.”) Use os guias de respostas do pacote do professor para 
explicar e debater as respostas de quaisquer perguntas da avaliação do aprendizado que os alunos talvez não entendam.

3. Os alunos devem permanecer com suas Pesquisas de Crença e de Prática. Dedique alguns minutos para explicar aos 
alunos sobre a importância de avaliar como eles estão aplicando os princípios do evangelho em sua vida. Não peça aos 
alunos que compartilhem suas respostas específicas das pesquisas, mas conduza um debate que os ajude a ver e a 
sentir a importância de se esforçarem para aplicar melhor os princípios do evangelho em sua vida. Incentive-os a fazer 
uma pausa para anotar o que acham que vai ajudá-los a aprofundar seu testemunho sobre essas doutrinas e esses 
princípios. Algumas ideias podem incluir traçarem meta de começar a fazer algumas das coisas ou fazê-las melhor, 
fazer algumas coisas com mais vontade ou compartilhar o que sabem sobre o evangelho com amigos e familiares.

4. Instrua os alunos a escreverem o número de perguntas que responderam corretamente no canto superior direito 
das folhas de respostas e a devolverem a você as folhas de respostas e o que escreveram na seção Explicação da 
Doutrina. Os alunos devem permanecer com suas Pesquisas de Crença e de Prática concluídas.

5. Digite os resultados de cada aluno no Boletim WISE. Selecione Sim para os alunos que responderam corretamente 
a 75% das perguntas ou mais. Selecione Não para os alunos que responderam corretamente a menos do que 75% 
das perguntas. (Para essa avaliação do aprendizado de 32 perguntas, os alunos devem responder corretamente a 
24 perguntas ou mais para passar.)

6. Se alguns alunos responderam corretamente a menos do que 75% das perguntas, trabalhe com eles para ajudá-los 
a passar na avaliação do aprendizado. Incentive-os a estudar e a fazer essa avaliação do aprendizado novamente. 
Com base nas necessidades e habilidades dos alunos, você pode sugerir que eles usem as escrituras, peçam ao 
professor, aos pais, a um líder da Igreja ou a um amigo experiente para ajudá-los a encontrar as respostas durante essas 
tentativas adicionais. A avaliação do aprendizado pode ajudar os alunos a aprender pontos importantes sobre alguns 
dos princípios, das doutrinas, do conhecimento das escrituras, do conteúdo e do contexto do curso. Faça adaptações 
essenciais para atender às necessidades e habilidades de seus alunos.

7. Atualize os resultados no Boletim WISE depois que o aluno passar na avaliação. Altere o resultado de “Não” para “Sim” 
para aquele aluno.

Acomodações para Alunos com Necessidades Especiais
O propósito das acomodações para a avaliação é capacitar os alunos com necessidades ou deficiências específicas ou 
com problemas de saúde a participar da avaliação em condições de igualdade com os outros alunos. Os professores devem 
providenciar acomodações adequadas para atender às necessidades e deficiências específicas ou aos problemas de saúde 
de seus alunos. A seguir, estão as diretrizes que precisam ser consideradas ao providenciar acomodações para seus alunos:

1. Antes de aplicar a avaliação, identifique os alunos que talvez tenham necessidades ou deficiências específicas. 
Tenha uma conversa em particular com cada aluno para identificar sua(s) necessidade(s) específica(s). Ouça com 
atenção e seja positivo. Trabalhe com os pais e líderes da Igreja para elaborar um plano que atenda adequadamente 
às necessidades específicas do aluno. Ao permitir que o aluno faça a avaliação em casa, esteja ciente da 
responsabilidade implícita dos pais. Faça o melhor possível para determinar a melhor opção para alunos e pais.

2. Com base nessas conversas, faça um plano que atenda adequadamente às necessidades específicas do aluno.

3. Implemente as acomodações. Acomodações individuais devem permanecer em sigilo. É impossível fazer uma lista de 
todas as possíveis acomodações; sendo assim, a seguir estão vários exemplos de eventuais acomodações:
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Apresentação: Forneça ao aluno uma versão em áudio da avaliação; dê as instruções e a avaliação oralmente ou 
forneça ao aluno uma versão impressa da avaliação em letras grandes.

Organização da sala: Providencie assentos preferenciais ao aluno na sala de aula; providencie um espaço com o 
mínimo de distrações ou aplique a avaliação para pequenos grupos ou em outra sala.

Agendamento do teste: Aplique a avaliação em diversas sessões ou por vários dias; permita que as diversas partes 
da avaliação sejam feitas em uma ordem diferente; aplique a avaliação em um horário específico do dia ou conceda um 
tempo maior para que a avaliação seja concluída.

Resposta: Permita que o aluno apresente soluções verbais de suas opções de resposta para que sejam ditadas a um 
escrevente ou gravador; permita que as respostas sejam marcadas no livreto de avaliação, em vez de marcá-las na 
folha de respostas.

4. Evite acomodações que alterem ou reduzam as expectativas de aprendizagem do aluno.

5. Tenha amor cristão por todos os alunos e siga os sussurros do Espírito Santo ao providenciar acomodações para 
atender às necessidades deles.

6. Visite o seguinte site da Igreja para encontrar mais informações gerais sobre como ajudar pessoas com necessidades 
especiais: LDS.org/topics/disability.

O Envio das Folhas de Respostas e do Feedback ao Escritório de Pesquisas dos 
Seminários e Institutos (OPCIONAL)

O envio das folhas de respostas dos alunos e o fornecimento de feedback ao Escritório de Pesquisas dos Seminários e 
Institutos de Religião providenciam informações valiosas que serão utilizadas pelos administradores dos Seminários e 
Institutos de Religião para melhorar tanto esta avaliação quanto o currículo dos Seminários e Institutos de Religião. Um 
sistema de relatórios para essas avaliações está sendo desenvolvido. No entanto, até que o sistema comece a funcionar, 
nenhum relatório pode ser enviado aos professores. Se você quiser enviar os resultados ou o feedback dos seus alunos, 
escolha uma das seguintes opções:

1. Envie as folhas de respostas para:
Seminaries and Institutes of Religion 
Office of Research 
50 East North Temple Street 
Salt Lake City, UT 84150-0009

2. Digitalize e envie suas folhas de respostas por e-mail seguindo estes passos:
a. Digitalize as folhas de respostas em 300 pontos por polegada (dpi) de resolução e salve-as no computador. 

Certifique-se de que todas as páginas sejam digitalizadas corretamente.
b. Compile todas as páginas digitalizadas em um arquivo PDF por professor e não 30 arquivos PDF separados para 

30 alunos.
c. Envie os arquivos em PDF para si-processing@LDSchurch.org. Se o arquivo tiver mais de 12 MB, use o FileSend, 

no site https://filesend.LDSchurch.org. Você também pode usar serviços de compartilhamento de arquivos 
pessoais, como Dropbox ou Box, para enviar seus arquivos para si-processing@LDSchurch.org.

3. Seu feedback e suas sugestões são muito importantes. Seus comentários são bem-vindos sobre a avaliação, sobre 
o processo, os desafios e os sucessos da avaliação.

• Pesquisa: Feedback sobre a Avaliação do Aprendizado
• E-mail: si-research@LDSchurch.org
• Envie comentários para o endereço acima.

mailto:si-processing%40ldschurch.org?subject=New%20Testament%201A%20Assessment%20PD60000553
mailto:si-processing%40ldschurch.org?subject=New%20Testament%201A%20Assessment%20PD60000553
https://filesend.ldschurch.org
https://lds.qualtrics.com/SE/?SID=SV_1SKHGyVHLxIBilv
mailto:si-processing%40ldschurch.org?subject=Feedback%20on%20New%20Testament%201A%20Assessment%20PD60000553
https://www.lds.org/topics/disability?lang=eng
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Guia de Respostas Corretas para a Seção 1: Múltipla Escolha
Confira as respostas de múltipla escolha junto com a classe. Peça aos alunos que avaliem a si mesmos enquanto você lê as 
respostas em voz alta. Peça-lhes que coloquem um X ao lado do número da pergunta que erraram. Os alunos não devem 
alterar as respostas em sua folha de respostas nem colocar um X em um círculo enquanto conferem as respostas corretas. 
São fornecidas explicações e possíveis revisões das perguntas para ajudá-lo a revisar a avaliação do aprendizado. Não leia 
em voz alta todas as explicações ou possíveis perguntas de revisão.

Durante a revisão, use métodos de ensino eficazes que ajudem os alunos a entender, explicar, compartilhar e testificar sobre 
as doutrinas e os princípios do evangelho. Envolver os alunos em uma revisão eficaz é um dos componentes principais da 
avaliação do aprendizado e ajuda a aprofundar a conversão deles.

1. O que aprendemos sobre a Trindade com o batismo de Jesus Cristo?

(c) O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três seres distintos e separados (ver Mateus 3:16–17).

“O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três seres distintos e separados” New Testament Student Manual [Novo Testamento 
– Manual do Aluno], Sistema Educacional da Igreja, 2015, p. 25).

Possível pergunta de revisão: Por que é importante conhecer a verdadeira natureza da Trindade?

2. Que princípio aprendemos com o exemplo do Salvador de resistir às tentações do diabo?

(b) Aplicar as verdades ensinadas nas escrituras pode nos ajudar a resistir às tentações (ver Mateus 4:3–11).

“Quando recordamos e aplicamos as verdades ensinadas nas escrituras, podemos resistir às tentações do diabo” 
(New Testament Seminary Teacher Manual [Novo Testamento — Manual do Professor do Seminário], p. 27).

Possível pergunta de revisão: Como o estudo das escrituras fortaleceu sua capacidade de resistir à tentação? 

3. Quando seguimos os ensinamentos e os mandamentos do Salvador e confiamos em Sua ajuda, podemos _____.

(c) nos tornar semelhantes a nosso Pai Celestial (ver Mateus 5:48).

“À medida que seguirmos os ensinamentos e mandamentos do Salvador, podemos nos tornar perfeitos como é 
perfeito nosso Pai Celestial” (New Testament Seminary Teacher Manual [Novo Testamento — Manual do Professor 
do Seminário], p. 34).

O Presidente Russell M. Nelson ensinou: “Não devemos ficar desanimados se nossos sinceros esforços em alcançar 
a perfeição nos parecem hoje árduos e infinitos. A perfeição é incompleta nesta vida. A plena perfeição só será 
alcançada depois da ressurreição, e somente por intermédio do Senhor. Está reservada a todos que O amam e 
guardam Seus mandamentos” (“Perfeição Incompleta”, A Liahona, janeiro de 1996, p. 95).

Possível pergunta de revisão: O que você está fazendo agora para se tornar semelhante ao Pai Celestial?

4. Depois de chamar os Doze Apóstolos, o que Jesus fez?

(a) Ele conferiu Sua autoridade a eles (ver Mateus 10:1–4).

“Jesus Cristo chama os apóstolos e confere Sua autoridade sobre eles” (New Testament Seminary Teacher Manual 
[Novo Testamento — Manual do Professor do Seminário], p. 44).

Possível pergunta de revisão: Quais as semelhanças entre as obras que Jesus realizou e as obras que Ele mandou 
Seus apóstolos executarem?

5. O que aprendemos com Mateus 14 e a experiência de Pedro de caminhar sobre as águas?

(a) Se continuarmos a ter fé em Jesus Cristo, não seremos vencidos por nossos temores ou nossas dúvidas (ver Mateus 
14:27–31).

“Se mantermos nossos olhos fitos em Jesus Cristo e mantermos nossa fé Nele, não seremos vencidos por nossos 
temores ou nossas dúvidas” (New Testament Seminary Teacher Manual [Novo Testamento — Manual do Professor do 
Seminário], p. 59).



5

Possível pergunta de revisão: Em que ocasião vocês viram alguém cuja fé em Jesus Cristo deu-lhes força para evitar 
serem vencidos pelo medo ou pela dúvida?

6. Que verdade o Salvador ensinou quando os fariseus ficaram aborrecidos porque seus discípulos não lavaram as 
mãos quando comeram o pão?

(b) Escolher acolher pensamentos impuros vai nos destruir (ver Mateus 15:10–20).

“Se escolhermos acolher pensamentos e desejos maus ou inadequados, então esses pensamentos e desejos nos 
contaminarão” (New Testament Seminary Teacher Manual [Novo Testamento — Manual do Professor do Seminário], p. 61).

Possível pergunta de revisão: De que maneira nossas palavras, bem como nossas ações, refletem os pensamentos e 
desejos de nosso coração?

7. Assim como Pedro, como descrito em Mateus 16:15–19, nós também podemos receber um testemunho pessoal 
de Jesus Cristo por meio de __________.

(a) Revelação do Espírito Santo (ver Mateus 16:15–19).

“Obtemos um testemunho de Jesus Cristo por meio da revelação do Espírito Santo” (New Testament Seminary Teacher 
Manual [Novo Testamento — Manual do Professor do Seminário], p. 64).

Possível pergunta de revisão: Em sua opinião, por que é importante receber um testemunho de revelação do Espírito 
Santo do que de outra maneira?

8. Que verdade aprendemos com a experiência de Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração?

(c) Deus confere as chaves do sacerdócio a Seus servos escolhidos para que possam dirigir Sua obra sobre a Terra 
(ver Mateus 17:3–9).

“Em cada dispensação, Deus confere as chaves do sacerdócio a Seus servos escolhidos para que possam dirigir 
Sua obra sobre a Terra” (New Testament Seminary Teacher Manual [Novo Testamento — Manual do Professor do 
Seminário], p. 67).

Possível pergunta de revisão: Por que é importante saber que o mesmo padrão usado para conferir as chaves do 
sacerdócio durante o tempo de Jesus Cristo foi repetido em nossos dias com o Profeta Joseph Smith?

9. Qual das seguintes declarações identifica corretamente os ensinamentos do Senhor sobre o casamento?

(b) O casamento entre um homem e uma mulher foi ordenado por Deus e foi planejado para ser eterno (ver Mateus 
19:3–9).

“O casamento entre um homem e uma mulher é uma relação sagrada planejada e estabelecida por Deus” (New 
Testament Seminary Teacher Manual [Novo Testamento — Manual do Professor do Seminário], p. 74).

Possível pergunta de revisão: Por que é importante entender a doutrina de Deus sobre o casamento?

10. Que promessa é feita àqueles que estão atentos aos sinais da Segunda Vinda e se esforçam para obedecer aos 
mandamentos do Senhor?

(c) Eles estarão preparados para a Segunda Vinda do Salvador (ver Joseph Smith — Mateus 1:38–54).

“Só o Pai Celestial sabe quando ocorrerá a Segunda Vinda do Salvador. Se ficarmos atentos aos sinais e obedecermos 
aos mandamentos do Senhor, estaremos preparados para a Segunda Vinda do Salvador” (New Testament Seminary 
Teacher Manual [Novo Testamento — Manual do Professor do Seminário], p. 94).

Possível pergunta de revisão: O que você mudaria hoje, se soubesse que iria encontrar o Salvador amanhã?

11. Qual das seguintes declarações melhor representa o porquê de tomarmos o sacramento semanalmente?

(b) Para nos lembrarmos de Jesus Cristo e receber a remissão de nossos pecados. [Ver Mateus 26: 26– 28; Tradução 
de Joseph Smith. 26:22, 24–25 9 (no Apêndice da Bíblia ou Guia para Estudo das Escrituras, scriptures.LDS.org).]

“Jesus Cristo instituiu o sacramento para que nos lembrássemos Dele e de Sua Expiação por nossos pecados” (New 
Testament Seminary Teacher Manual [Novo Testamento — Manual do Professor do Seminário], p. 103).



6

Possível pergunta de revisão: De que maneira tentar se lembrar do Salvador e de Sua Expiação influenciou seus 
sentimentos e suas experiências ao partilhar do sacramento?

12. De acordo com Mateus 28:19–20, após Sua Ressurreição, o que Jesus Cristo instruiu Seus apóstolos a fazer?

(b) Ir ensinar e batizar as pessoas em todas as nações (ver Mateus 28:19–20).

“Ao recebermos um testemunho de Jesus Cristo, temos a responsabilidade de testificar Dele a outras pessoas” (New 
Testament Seminary Teacher Manual [Novo Testamento — Manual do Professor do Seminário], p. 114).

Possível pergunta de revisão: Por que é importante compartilharmos nosso testemunho do Salvador com as outras 
pessoas?

13. Quais pontos a seguir melhor descrevem o propósito do Dia do Senhor?

(a) Descansar, fazer o bem e glorificar a Deus em Seu dia santificado (ver Marcos 2:23–3:6).

“Podemos santificar o Dia do Senhor glorificando a Deus e fazendo boas obras” (New Testament Seminary Teacher 
Manual [Novo Testamento — Manual do Professor do Seminário], p. 121).

Possível pergunta de revisão: Como você já foi abençoado ao procurar adorar a Deus e fazer boas obras no Dia do 
Senhor?

14. Que verdade podemos aprender com o jovem rico que perguntou ao Salvador o que ele deveria fazer para 
alcançar a vida eterna?

(c) Se estivermos dispostos a sacrificar tudo o que Deus nos pedir, herdaremos a vida eterna (ver Marcos 10:17–22).

“Por nos amar, o Senhor nos ajudará a saber o que falta em nossos esforços de segui-Lo. Se pedirmos ao Senhor, 
Ele nos ensinará o que precisamos fazer para herdar a vida eterna. (...)

Para receber a vida eterna, precisamos estar dispostos a abandonar qualquer coisa que o Senhor nos pedir” (New 
Testament Seminary Teacher Manual [Novo Testamento — Manual do Professor do Seminário], p. 142).

Possível pergunta de revisão: Por que vale a pena fazer qualquer sacrifício que nos seja solicitado na Terra para obter a 
vida eterna?

15. Que palavras ou frases são usadas em Marcos 14 para descrever o sofrimento do Salvador no Jardim do 
Getsêmani?

(b) “angustiar-se” e “profundamente triste” (Marcos 14:32–34; ver também Mateus 26:38–39).

“Como parte de Sua Expiação, Jesus Cristo sofreu e padeceu no Jardim do Getsêmani” (New Testament Seminary 
Teacher Manual [Novo Testamento — Manual do Professor do Seminário], p. 146).

Possível pergunta de revisão: De que maneira saber que o Salvador sofreu e por que Ele sofreu os ajuda a enfrentar 
provações, dores e aflições?

16. No Novo Testamento, __________ cumpriu a profecia de Malaquias que um mensageiro seria enviado para 
preparar o caminho diante do Senhor?

(a) João Batista (ver Lucas 7:27–28).

“João Batista foi o profeta preordenado a batizar e a preparar o caminho do Filho de Deus” (New Testament Seminary 
Teacher Manual [Novo Testamento — Manual do Professor do Seminário], p. 165).

Possível pergunta de revisão: Como João Batista preparou o caminho para a vinda de Jesus Cristo?

17. Que verdade é ensinada na parábola do bom samaritano?

(b) Para obter a vida eterna devemos amar a Deus e amar a nosso próximo (ver Lucas 10:25–37).

“Para obter a vida eterna devemos amar a Deus e amar a nosso próximo como a nós mesmos” (New Testament 
Seminary Teacher Manual [Novo Testamento — Manual do Professor do Seminário], p. 172).
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Possível pergunta de revisão: De que maneira vocês acham que amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos pode 
nos ajudar a progredir rumo à vida eterna?

18. Qual é um dos princípios mais importantes ensinado nas parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e 
do filho pródigo?

(c) Devemos agir com compaixão e alegria quando as pessoas se arrependerem (ver Lucas 15:3–32).

“Podemos nos tornar mais semelhantes ao nosso Pai Celestial ao reagir com compaixão e alegria quando outras 
pessoas se arrependem” (New Testament Seminary Teacher Manual [Novo Testamento — Manual do Professor do 
Seminário], p. 184).

Possível pergunta de revisão: De que maneira você ou uma pessoa conhecida ajudou alguém espiritualmente perdido 
a sentir o desejo de se arrepender e de se aproximar do Pai Celestial?

19. O que aprendemos sobre o corpo ressurreto com a visita do Salvador ressuscitado aos dois discípulos na 
estrada de Emaús e, mais tarde, com Seus apóstolos?

(a) Um ser ressuscitado pode conversar, caminhar e comer (ver Lucas 24:13–43).

“Jesus Cristo tem um corpo ressurreto de carne e ossos” (New Testament Seminary Teacher Manual [Novo Testamento 
— Manual do Professor do Seminário], p. 203).

Possível pergunta de revisão: Por que é importante entender e acreditar na doutrina de que Jesus Cristo tem um corpo 
ressurreto de carne e ossos?

20. De acordo com os ensinamentos do Salvador a Nicodemos, o que é necessário para renascer espiritualmente?

(c) Batismo e recebimento do dom do Espírito Santo (ver João 3:3–5).

“Ser batizado e receber o dom do Espírito Santo são necessários para renascer espiritualmente e receber a 
exaltação no Reino Celestial” (New Testament Seminary Teacher Manual [Novo Testamento — Manual do Professor 
do Seminário], p. 213). 

Possível pergunta de revisão: Depois de sermos batizados e de receber o dom do Espírito Santo, o que podemos fazer 
para renascermos espiritualmente?

21. Como alguém pode vir a saber que os ensinamentos de Jesus Cristo são verdadeiramente de Deus?

(a) Quando seguimos os ensinamentos de Cristo, receberemos um testemunho de que eles são do Pai Celestial (ver João 
7:16–18).

“Se fizermos a vontade do Pai Celestial, então receberemos um testemunho de Sua doutrina” (New Testament Seminary 
Teacher Manual [Novo Testamento — Manual do Professor do Seminário], p. 228).

Possível pergunta de revisão: Como seguir os princípios do evangelho ajudou você a adquirir um testemunho do 
evangelho?

22. Quem é Jeová, o Deus do Velho Testamento?

(b) Jesus Cristo (ver João 8:56–58; João 8:58, nota de rodapé b). 

“Jesus Cristo é Jeová, o Deus do Velho Testamento” (New Testament Seminary Teacher Manual [Novo Testamento — 
Manual do Professor do Seminário], p. 235).

Possível pergunta de revisão: Em sua opinião por que é importante saber que Jesus Cristo é Jeová, o Deus do Velho 
Testamento?

23. Que verdade podemos aprender com o simbolismo de Jesus Cristo como pastor?

(c) Todas as opções acima (ver João 10:11–15)

“Como o bom pastor, Jesus Cristo conhece cada um de nós e deu Sua vida por nós” (New Testament Seminary Teacher 
Manual [Novo Testamento — Manual do Professor do Seminário], p. 240).
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Possível pergunta de revisão: Como o modo que você vive a cada dia é afetado pelo entendimento de que o Salvador o 
conhece e Se dispôs a dar a vida por você?

24. Que princípio podemos aprender com exemplo de Jesus Cristo lavando os pés dos Seus apóstolos?

(a) Servir ao próximo nos trará felicidade (ver João 13:12–17).

“Se seguirmos o exemplo do Salvador, servindo ao próximo, seremos mais felizes” (New Testament Seminary Teacher 
Manual [Novo Testamento — Manual do Professor do Seminário], p. 251).

Possível pergunta de revisão: De que maneira o fato de servir a outras pessoas lhe trouxe felicidade?

25. De acordo com João 14:15, o que Jesus Cristo disse que podemos fazer para demonstrar nosso amor por Ele?

(b) Guardar Seus mandamentos (ver João14:15).

“Podemos demonstrar nosso amor por Jesus Cristo, guardando Seus mandamentos” (New Testament Seminary Teacher 
Manual [Novo Testamento — Manual do Professor do Seminário], p. 254).

Possível pergunta de revisão: O que você está fazendo em sua vida para mostrar seu amor pelo Salvador?

26. O que Jesus disse que o Espírito Santo vai fazer por nós?

(c) Ensinar-nos todas as coisas (ver João 16:13; ver também João 14:26).

“O Espírito Santo pode guiar-nos a toda a verdade e nos mostrar coisas futuras” (New Testament Seminary Teacher 
Manual [Novo Testamento — Manual do Professor do Seminário], p. 262).

Possível pergunta de revisão: Quais são algumas formas que o Espírito Santo nos guia à verdade?

27. Conforme registrado em João 17:3, o que o Salvador ensinou aos apóstolos que é essencial para obter a vida 
eterna?

(c) Conhecer o Pai Celestial e o Filho, Jesus Cristo vVer João 17:3).

“Para receber a vida eterna devemos conhecer o Pai Celestial e Seu Filho, Jesus Cristo” (New Testament Seminary 
Teacher Manual [Novo Testamento — Manual do Professor do Seminário], p. 264).

Possível pergunta de revisão: Como conhecer o Pai e o Filho é diferente de simplesmente saber algo sobre Eles?

28. Como Jesus Cristo venceu a morte?

(b) Por meio de Sua Ressurreição (ver João 20:17–20; ver também João 5:26)

“Jesus Cristo venceu a morte por meio de Sua Ressurreição” (New Testament Seminary Teacher Manual [Novo 
Testamento — Manual do Professor do Seminário], p. 271).

Possível pergunta de revisão: Como o conhecimento de que Jesus Cristo ressuscitou pode nos ajudar quando 
estivermos tristes porque alguém que amamos morreu?

Os alunos vão conferir suas próprias respostas curtas das perguntas 29 a 32 usando o “Guia de Respostas Corretas para 
a Seção 2: Explicação da Doutrina”. Os alunos registram suas respostas avaliadas nos números correspondentes em suas 
folhas de respostas.
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Guia de Respostas Corretas 
para a Seção 2: Explicação da 
Doutrina

Instruções aos alunos:
Compare sua resposta com as informações relacionadas nos números de 29 a 32 abaixo e determine se sua resposta 
incluiu o ponto principal da doutrina listada.

29. O Papel de Jesus Cristo no Plano de Salvação. Inclua os motivos pelos quais Jesus Cristo seria o único a realizar 
a Expiação.
Você pode ter escrito algo semelhante em uma destas afirmações:
• Jesus Cristo é essencial ao Plano de Salvação estabelecido pelo Pai Celestial, e Ele é o Filho divino do Pai 

Celestial e de Maria. O Salvador pôde realizar a Expiação porque Ele Se manteve livre do pecado e tinha poder 
sobre a morte.

• O papel de Jesus Cristo no Plano de Salvação é essencial. Ele foi escolhido na vida pré-mortal para ser o Salvador da 
humanidade. Ele foi a única pessoa que viveu uma vida sem pecado, e Ele também tinha poder para vencer a morte.

• Jesus Cristo é a figura central do Plano de Salvação. Não poderíamos ser perdoados de nossos pecados ou 
ressuscitar se Ele não tivesse tomado sobre Si nossos pecados. Ele foi capaz de fazer isso, porque viveu uma 
vida sem pecado e tinha poder sobre a morte.

Autoavalie sua resposta:
a.  Sim, expliquei isso em minha resposta.
b.  Não, não mencionei isso em minha resposta.

30. A necessidade e os resultados da Expiação de Jesus Cristo. Inclua o significado da Expiação em sua vida diária.
Você pode ter escrito algo semelhante a uma destas afirmações:
• A Queda de Adão e Eva trouxe a morte física e espiritual e a Expiação de Jesus Cristo possibilitou-nos vencer esses 

dois obstáculos da vida eterna. Jesus Cristo tem poder para curar os quebrantados de coração.
• Precisamos da Expiação de Jesus Cristo, porque temos fraquezas e pecamos. A Expiação de Jesus Cristo 

fornece uma maneira para superarmos nossas fraquezas e nossos pecados. Ela também possibilita sermos 
ressuscitados e recebermos um corpo imortal.

• Por meio da Expiação de Jesus Cristo, podemos nos arrepender e ser perdoados, mas a Expiação proporciona 
muito mais que isso. Ela pode nos ajudar a carregar nossos fardos, fortalecer-nos e consolar-nos.

• O Pai Celestial sabia que cometeríamos erros, e é por isso que Jesus Cristo sofreu por nós. Jesus conhece cada 
provação, erro e dificuldade que enfrentamos, então se fizermos algo que não deveríamos, podemos nos achegar a 
Ele por meio do arrependimento e sermos perdoados.

Autoavalie sua resposta:
a.  Sim, expliquei isso em minha resposta.
b.  Não, não mencionei isso em minha resposta.

31. Um milagre, uma parábola ou verdade do Novo Testamento que o ajudou a fortalecer sua crença em Jesus Cristo. 
Inclua seus pensamentos pessoais sobre por que Jesus Cristo é importante em sua vida.
Você pode ter escrito algo semelhante a uma destas afirmações:
• A história da mulher com fluxo de sangue e como ela tocou o Salvador e foi curada ensinou-me que se eu procurar 

me aproximar do Salvador, Ele pode me ajudar a vencer os problemas em minha vida.
• A parábola da ovelha perdida. Isso mostra o amor de Cristo por todos nós nós, e me ajuda a saber que Ele está 

sempre pronto para me ajudar, mesmo que às vezes eu me perca e me afaste do caminho.
Autoavalie sua resposta:
a.  Sim, expliquei isso em minha resposta.
b.  Não, não mencionei isso em minha resposta.

Professores: Entreguem aos alunos uma cópia deste guia 
antes de começar sua revisão da avaliação do aprendizado.



10

32. Algo que você fez este ano para se achegar a Jesus Cristo. Inclua algo que você pode fazer para continuar a se 
achegar a Jesus Cristo.
Autoavalie suas respostas:
a. Sim, eu compartilhei algo que fiz para me achegar ao Salvador e o que posso continuar a fazer para me achegar 

a Ele.
b. Não, não compartilhei algo que fiz nem incluí qualquer coisa que eu possa continuar a fazer.



11

Perguntas de domínio das escrituras: Entender as doutrinas ensinadas nos versículos de domínio 
das escrituras.

• Mateus 5:14–16
• Mateus 11:28–30
• Mateus 16:15–19
• Mateus 22:36–39
• Mateus 28:19–20

• Lucas 24:36–39
• João 3:5
• João 14:6
• João 14:15
• João 17:3

Perguntas sobre o contexto e o conteúdo: Entender alguns dos relatos mais importantes e os 
princípios a eles relacionados. 

• Jesus é batizado: verdades aprendidas sobre a Trindade (ver Mateus 3:16–17).
• Jesus é tentado: lições aprendidas sobre vencer as tentações (ver Mateus 4:3–11).
• Jesus chama Seus Doze Apóstolos: o que os apóstolos receberam depois de serem chamados (ver Mateus 10:1–4).
• Pedro caminha sobre as águas: lições aprendidas sobre como vencer nossos temores e nossas dúvidas (ver Mateus 14:28–31).
• A tradição de lavar as mãos: lições que Jesus ensinou sobre o que nos contamina (ver Mateus 15:10–20).
• O testemunho de Pedro: lições aprendidas sobre a aquisição de um testemunho (ver Mateus 16:13–19).
• Os ensinamentos do Senhor sobre o casamento: lições aprendidas sobre casamento (ver Mateus 19:3–9).
• As instruções do Salvador aos apóstolos depois de ele ter ressuscitado (ver Mateus 28: 19–20).
• Jesus aconselha um jovem rico: verdades que nos ajudarão a alcançar a vida eterna (ver Marcos 10:17–22).
• Saber quem foi o mensageiro, quem foi enviado para preparar o caminho para Jesus Cristo (ver Lucas 7:27–28).
• A parábola do bom samaritano: entender uma verdade que pode ajudar as pessoas a alcançar a vida eterna (ver Lucas 10:25–37).
• As parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo: lições aprendidas sobre como ajudar outras pessoas que estão 

perdidas (ver Lucas 15).
• O Salvador ensina Nicodemos sobre o que é necessário a fim de renascer espiritualmente (ver João 3:3–5).
• Saber quem é Jeová, o Deus do Velho Testamento (ver João 8:56–58; João 8:58, nota de rodapé b).
• Entender o simbolismo de Jesus Cristo como pastor (ver João 10:11–15).
• Jesus lava os pés dos apóstolos: lições aprendidas sobre serviço (ver João 13:12–17).
• Como podemos mostrar nosso amor pelo Salvador (ver João 14:15).
• Os papéis do Espírito Santo (ver João 16:13; ver também João 14:26).
• Algo essencial que o Salvador ensinou para se obter a vida eterna (ver João 17:3).
• O que o Salvador fez para vencer a morte (ver João 20:17–20; ver também João 5:26).

Doutrinas e princípios: Entender as principais doutrinas e os princípios essenciais ensinados no Novo 
Testamento. 

• Seguir os ensinamentos e mandamentos de Jesus Cristo nos ajuda a tornar-nos semelhantes a nosso Pai Celestial (ver Mateus 5:48).
• Preparar-se para a Segunda Vinda do Senhor (ver Joseph Smith — Mateus 1:38–54).
• Razões para tomar o sacramento [ver Mateus 26:26–28; Tradução de Joseph Smith Mateus 26:22, 24–25 (no Apêndice da Bíblia ou 

Guia para Estudo das Escrituras, scriptures.LDS.org)].
• Os propósitos do Dia do Senhor (ver Marcos 2:23–3:6).
• Como adquirir um testemunho da doutrina que Jesus Cristo ensinou (ver João 7:16–18).
• Ser capaz de explicar o papel de Jesus Cristo no Plano de Salvação e fazer a lista dos motivos pelos quais Ele seria a única 

pessoa a realizar a Expiação.
• Ser capaz de explicar a necessidade e os resultados da Expiação de Jesus Cristo.
• Ser capaz de compartilhar as verdades que você aprendeu que o ajudaram a achegar-se a Jesus Cristo.
• Dar um exemplo de algo que você fez este ano para achegar-se a Jesus Cristo.

Termos-chave das escrituras: Entender o significado de termos importantes nas escrituras. 
• Entender alguns termos-chave das escrituras que descrevem o sofrimento do Salvador no Getsêmani (ver Mateus 26:38–39; Marcos 

14:32–34).

Novo Testamento: Mateus–João  
Guia de Estudo da Avaliação do Aprendizado
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Mateus–João  
Avaliação do Aprendizado  Formulário A 

Cada aluno vai precisar de uma cópia das páginas seguintes.

As páginas da “Seção 1: Múltipla Escolha” podem ser grampeadas, e as duas páginas da “Seção 3: Pesquisas de 
Crença e de Prática” podem ser grampeadas ou impressas frente e verso. Já a folha de respostas e a página da 
“Seção 2: Explicação da Doutrina” devem ser páginas individuais e separadas.

Novo Testamento

Avaliação do Aprendizado: Pacote do Aluno
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ID do Programa 
(pergunte ao professor)

0 0 0 0 0

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4

5 5 5 5 5

6 6 6 6 6

7 7 7 7 7

8 8 8 8 8

9 9 9 9 9

Há quantos anos você está 
matriculado no Seminário? 
(inclua o ano atual)

1

2

3

4

 1. a b c 

 2. a b c

 3. a b c

 4. a b c

 5. a b c

 6. a b c

 7. a b c

 8. a b c

 9. a b c

 10. a b c

 11. a b c

 12. a b c

 13. a b c

 14. a b c

15. a b c

 16. a b c

 17. a b c

 18. a b c

 19. a b c

 20. a b c

 21. a b c

 22. a b c

 23. a b c

 24. a b c

 25. a b c

 26. a b c

 27. a b c

 28. a b c

Folha de Respostas da Avaliação do Aprendizado sobre Mateus–João, Formulário A
Nome do aluno:                                                                                                           Número de respostas corretas:           /32

Instruções:
Use um lápis preto para indicar sua resposta preenchendo o círculo assim   , não assim .

Apague todos os erros com cuidado. Preencha a seção de informações na coluna da esquerda. O ID do programa é um 
número de cinco dígitos que aparece nos relatórios de matrícula do WISE.

29. a b 

 30. a b 

 31. a b 

 32. a b 

Instruções para a “Seção 2: Explicação da Doutrina”:
Use o “Guia de Respostas Corretas para a Seção 2: Explicação da Doutrina” 
para avaliar o que você escreveu em sua resposta sobre essa seção.
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Seção 1: Múltipla Escolha
• Não use as escrituras durante a avaliação.
• Ao fazer o teste, marque suas respostas na folha de respostas fornecida. Não escreva neste formulário.
• Use um lápis preto para fazer círculos escuros. Preencha na folha de respostas o círculo correspondente a cada 

resposta escolhida. Não use o lápis vermelho de marcação de escrituras. Apague todos os erros com cuidado.

Se estiver com dificuldade para fazer a avaliação de aprendizado da maneira tradicional, fale com seu 
professor para saber a melhor forma como ela poderá ser feita.

Instruções:
Selecione UMA opção correta para as perguntas de 1 a 28. Marque a resposta na sua folha de respostas.

1. O que aprendemos sobre a Trindade com o batismo de Jesus Cristo?
a. Às vezes, a Trindade não está unida para cumprir o plano divino do Pai Celestial.
b. Eles às vezes aparecem como um ser físico para mostrar que eles estão unidos.
c. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três seres distintos e separados.

2. Que princípio aprendemos com o exemplo do Salvador de resistir às tentações do diabo?
a. O jejum nos impedirá de sermos tentados.
b. Aplicar as verdades ensinadas nas escrituras pode nos ajudar a resistir às tentações.
c. A retidão vai permitir que nunca sejamos tentados.

3. Quando seguimos os ensinamentos e os mandamentos do Salvador e confiamos em Sua ajuda, podemos 
__________.
a. convencer a todos a nossa volta a seguir os ensinamentos do Salvador
b. chegar a um ponto em que não mais precisaremos nos arrepender nesta vida
c. tornar-nos como nosso Pai Celestial

4. Depois de chamar os Doze Apóstolos, o que Jesus fez?
a. Ele conferiu Sua autoridade a eles.
b. Ele deu-lhes uma visão de Sua morte.
c. Ele curou-os de todas as suas fraquezas.

5. O que aprendemos com Mateus 14 e a experiência de Pedro de caminhar sobre as águas?
a. Se mantivermos nossa fé em Jesus Cristo, não seremos vencidos por nossos temores ou nossas dúvidas.
b. As tempestades de nossa vida vão parar sempre que tivermos fé em Jesus Cristo.
c. Ao convidar outras pessoas a seguir a Jesus Cristo, podemos sentir alegria sem tribulações.

6. Que verdade o Salvador ensinou quando os fariseus ficaram aborrecidos porque seus discípulos não lavaram as 
mãos quando comeram o pão?
a. As tradições do mundo nos mantêm limpos do pecado.
b. Escolher acolher pensamentos impuros vai nos destruir.
c. Devemos usar nossas melhores roupas ao partilharmos do sacramento.

7. Assim como Pedro, como ilustrado em Mateus 16:15–19, nós também podemos receber um testemunho pessoal 
de Jesus Cristo por meio de __________.
a. Revelação do Espírito Santo.
b. Observar outras pessoas a viver o evangelho.
c. Ver sinais e milagres.

8. Que verdade aprendemos com a experiência de Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração?
a. O batismo é essencial para entrarmos no Reino Celestial.
b. Os justos serão transladados e levados aos céus para estar com o Pai Celestial.
c. Deus confere as chaves do sacerdócio a Seus servos escolhidos para que possam dirigir Sua obra sobre a Terra.
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9. Qual das seguintes declarações identifica corretamente os ensinamentos do Senhor sobre o casamento?
a. Sempre que duas pessoas se amarem, devem ser capazes de se casar.
b. O casamento entre um homem e uma mulher foi ordenado por Deus e foi planejado para ser eterno.
c. Tudo bem se o casamento terminar quando as duas pessoas não estiverem mais apaixonadas.

10. Que promessa é feita àqueles que estão atentos aos sinais da Segunda Vinda e se esforçam para obedecer aos 
mandamentos do Senhor?
a. Não serão tentados por qualquer iniquidade nos últimos dias.
b. Eles vão evitar todas as dificuldades que precederão a Segunda Vinda.
c. Eles estarão preparados para a Segunda Vinda do Salvador.

11. Qual das seguintes declarações melhor representa o porquê de tomarmos o sacramento semanalmente?
a. Para contar nossas muitas bênçãos e agradecer a Deus por elas.
b. Para nos lembrarmos de Jesus Cristo e receber a remissão de nossos pecados.
c. Para reconhecer quais mandamentos que não estamos vivendo.

12. De acordo com Mateus 28:19–20, após Sua Ressurreição, o que Jesus Cristo instruiu Seus apóstolos a fazerem?
a. Guardar diligentemente os mandamentos.
b. Ensinar e batizar as pessoas em todas as nações.
c. Curar os doentes e aflitos.

13. Quais pontos a seguir melhor descrevem o propósito do Dia do Senhor?
a. Descansar, fazer o bem e glorificar a Deus em Seu dia santificado.
b. Recuperar o atraso em nosso sono para estarmos descansados para a nova semana.
c. Evitar todo trabalho, esportes e entretenimento.

14. Que verdade podemos aprender com o jovem rico que perguntou ao Salvador o que ele deveria fazer para 
alcançar a vida eterna?
a. A obediência sempre levará ao sucesso no mundo e às riquezas materiais.
b. Nossos bens materiais são uma prova de que Deus está nos usando para edificar o reino do céu.
c. Se estivermos dispostos a sacrificar tudo o que Deus nos pedir, herdaremos a vida eterna.

15. Que palavras ou frases são usadas em Marcos 14 para descrever o sofrimento do Salvador no Jardim do 
Getsêmani?
a. “Temor e tremor” e “dureza de coração”.
b. “angustiar-se” e “profundamente triste”.
c. “Paz de Deus” e “alegria”.

16. No Novo Testamento, __________ cumpriu a profecia de Malaquias que um mensageiro seria enviado para 
preparar o caminho diante do Senhor.
a. João Batista.
b. Maria, a mãe de Jesus.
c. Pedro.

17. Que verdade é ensinada na parábola do bom samaritano?
a. Os cuidados do mundo podem sufocar nossa fé e nosso testemunho da palavra de Deus.
b. Para obter a vida eterna devemos amar a Deus e amar a nosso próximo.
c. O Senhor reunirá os justos nos últimos dias e destruirá os iníquos.

18. Qual é um dos princípios mais importantes ensinado nas parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do 
filho pródigo?
a. Pedi e recebereis; buscai e encontrareis.
b. Se pagarmos o dízimo, o Senhor abrirá as janelas do céu.
c. Devemos agir com compaixão e alegria quando as pessoas se arrependem.
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19. O que aprendemos em relação à ressurreição do corpo físico com a visita do Salvador ressuscitado aos dois 
discípulos na estrada de Emaús e, mais tarde, aos Seus apóstolos?
a. Um ser ressuscitado pode conversar, caminhar e comer.
b. Um ser ressuscitado não pode comer.
c. Um ser ressuscitado não pode ser tocado.

20. De acordo com os ensinamentos do Salvador a Nicodemos, o que é necessário para nascer espiritualmente de 
Deus?
a. Nunca ceder à tentação ou cometer pecado.
b. Confessar verbalmente que cremos em Jesus Cristo.
c. O batismo e o recebimento do dom do Espírito Santo.

21. Como alguém pode vir a saber que os ensinamentos de Jesus Cristo são verdadeiramente de Deus?
a. Quando seguimos os ensinamentos de Cristo, receberemos um testemunho de que eles são do Pai Celestial.
b. Precisamos estudar a doutrina para decidir se é verdade; não precisamos vivê-la.
c. Não precisamos viver a verdade, se orarmos constantemente e pedirmos um testemunho.

22. Quem é Jeová, o Deus do Velho Testamento?
a. O Pai Celestial.
b. Jesus Cristo.
c. O Espírito Santo.

23. Que verdade podemos aprender com o simbolismo de Jesus Cristo como pastor?
a. Jesus Cristo conhece cada um de nós.
b. Jesus Cristo deu Sua vida por nós.
c. Todas as opções acima.

24. Que princípio podemos aprender pelo exemplo de Jesus Cristo lavando os pés dos Seus apóstolos?
a. Servir ao próximo nos trará felicidade.
b. Nosso corpo é um templo.
c. Devemos ser limpos por dentro e por fora.

25. De acordo com João 14:15, o que Jesus Cristo disse que podemos fazer para demonstrar nosso amor por Ele?
a. Obedecer à Palavra de Sabedoria.
b. Guardar Seus mandamentos.
c. Pagar o dízimo.

26. O que Jesus disse que o Espírito Santo vai fazer por nós?
a. Fornecer respostas instantâneas sempre que for necessário.
b. Sempre estar disposto para ajudar-nos, não importa com o que seja.
c. Ensinar-nos todas as coisas.

27. Conforme registrado em João 17:3, o que o Salvador ensinou aos apóstolos que é essencial para se obter a vida 
eterna?
a.  Magnificar um chamado importante na Igreja.
b. Ter uma família grande com muitos filhos.
c. Conhecer o Pai Celestial e Jesus Cristo.

28. Como Jesus Cristo venceu a morte?
a. Guardando os mandamentos de Deus perfeitamente.
b. Por meio de Sua Ressurreição.
c. Perseverando fielmente em suas provações.

Continue com a “Seção 2: Explicação da Doutrina”. Os itens 29–32 serão preenchidos quando você avaliar sua resposta 
para a pergunta sobre a explicação da doutrina.
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Seção 2: Explicação da Doutrina
Nome do aluno:                                                                                                                         

Instruções:
Para os itens 29–32, escreva a resposta para a pergunta de explicação da doutrina. Complete a folha de respostas depois 
de escrever e avaliar sua resposta para a pergunta sobre a explicação da doutrina. Você pode usar experiências pessoais, 
escrituras do domínio das escrituras, explicações breves da verdade e seu testemunho em sua resposta. Sua resposta será 
avaliada apenas por conteúdo (não por estrutura, gramática, ortografia, comprimento ou fluxo).

Pergunta sobre a Explicação da Doutrina:
O que você aprendeu sobre o seguinte?

29. O papel de Jesus Cristo no Plano de Salvação. Inclua os motivos que Jesus Cristo apresentava para ser o único a 
realizar a Expiação. (Você receberá um ponto por incluir este item.)

30. A necessidade e os resultados da Expiação de Jesus Cristo. Inclua o significado da Expiação em sua vida diária. 
(Você receberá um ponto por incluir este item.)

31. Um milagre, uma parábola ou verdade do Novo Testamento que o ajudou a fortalecer sua crença em Jesus Cristo. 
Inclua seus pensamentos pessoais sobre por que Jesus Cristo é importante em sua vida. (Você receberá um 
ponto por incluir este item.)

32. Algo que você fez este ano para se achegar a Jesus Cristo. Inclua algo que você pode fazer para continuar a se 
achegar a Jesus Cristo. (Você receberá um ponto por incluir este item.)
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Seção 3: Pesquisas de Crença e de Prática
As Pesquisas de Crença e de Prática são pesquisas anônimas voluntárias. Suas respostas sinceras a essas perguntas da 
pesquisa vão ajudá-lo a refletir sobre sua crença e sua aplicação dos seguintes princípios e doutrinas.

Pesquisa de Crença

Leia cada declaração abaixo e 
escolha a resposta que melhor 
descreva você. Depois marque a 
resposta nos espaços fornecidos. 
Há duas respostas para cada 
declaração.

Eu   isso é verdade. O quanto você se importa com essa doutrina?

sei que
acredito 

que

acredito 
um pouco 

que

não  
sei se

É muito 
importante 
para mim.

É  
importante 
para mim.

É um pouco 
importante 
para mim.

Não é 
importante 
para mim.

1. O Pai Celestial me ama tanto 
que enviou Seu Filho Unigênito 
para expiar por meus pecados.

2. Jesus Cristo é um Ser 
ressurreto com um corpo de carne 
e ossos.

3. Depois de morrermos seremos 
ressuscitados.

4. Posso receber revelação para 
adquirir um testemunho.

5. Deus confere as chaves 
do sacerdócio a Seus servos 
escolhidos para que possam 
dirigir Sua obra sobre a Terra.

6. Jesus Cristo quer que eu tome o 
sacramento para me lembrar Dele.

7. O casamento entre um homem 
e uma mulher é uma relação 
sagrada estabelecida por Deus.

8. Manifesto meu amor por Deus 
ao guardar Seus mandamentos.

9. Se estiver disposto a obedecer 
ao Pai Celestial, Ele me dará 
forças para fazer a vontade Dele.

10. Tenho a responsabilidade de 
testificar de Jesus Cristo a outras 
pessoas.

11. A Igreja de Jesus Cristo, que foi 
restaurada, crescerá até encher 
toda a Terra.

 

Responda agora à Pesquisa de Prática.
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Pesquisa de Prática

Leia cada declaração abaixo e 
escolha a resposta que melhor 
descreva você. Depois marque 
sua resposta no espaço fornecido. 
Há duas respostas para cada 
declaração.

O quanto você se importa com isso? Com que frequência você pratica isso?

Isso é 
muito 

importante 
para mim.

É 
importante 
para mim.

Isso é um 
pouco 

importante 
para mim.

Não é 
importante 
para mim.

Frequente e 
consistentemente

Com 
frequência

Às 
vezes

Raramente 
ou nunca

O Novo Testamento ensina a importância de __________.

12. receber o Espírito Santo para 
guiar-me à verdade

13. seguir os ensinamentos de 
Jesus Cristo para receber um 
testemunho de Sua doutrina

14. ter a preparação para a 
Segunda Vinda do Salvador

15. vir a Jesus Cristo para que Ele 
alivie meus fardos

16. converter-se ao evangelho de 
Jesus Cristo

17. obter um testemunho de Jesus 
Cristo por meio da revelação do 
Espírito Santo

18. seguir os ensinamentos dos 
profetas e apóstolos

19. lembrar-se de Jesus Cristo ao 
tomar o sacramento

20. fortalecer os relacionamentos 
familiares

21. escolher não acolher maus 
pensamentos

22. servir ao próximo com real 
intenção

Depois de concluir essa pesquisa, dedique alguns minutos para escrever o que você sente que vai ajudá-lo a 
fortalecer o seu testemunho sobre essas doutrinas e esses princípios. Algumas ideias podem incluir o estabelecimento 
de uma meta para começar a fazer algumas das atividades incluídas na pesquisa com mais frequência, fazê-las melhor ou 
compartilhar o que sabe sobre o evangelho com amigos ou família, assim como na Igreja.
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