
Teste para Especialistas de Bem Estar 
Lição 15 

 

01. De acordo com o manual de instruções da Igreja, qualquer membro que procura orientação espiritual ou 

tenha graves problemas pessoais deve: 

a) Primeiramente procurar seu Bispo, pois ele é um homem inspirado e com certeza saberá dar os conselhos, 

que ajudarão este membro a solucionar o problema. 

b) Este membro deve esforçar-se diligentemente, inclusive por meio de oração sincera e estudo das 

escrituras, para encontrar sozinho a solução e resposta para seus problemas. 

c) Devido a natureza destes problemas serem muito graves, o membro da Igreja pedirá ajuda direta do 

Presidente da Estaca, que está preparado para solucionar questões mais problemáticas. 

 

02. Assinale a alternativa correta para a declaração do Élder Boyd K. Packer,  quanto aos princípios de auto-

suficiência:  

a) Felizmente os princípios de bem-estar temporal, aplicam-se somente aos membros dignos da Igreja do 

Salvador aqui na terra. 

b) O programa de bem-estar cuidará tão somente das necessidades temporais dos membros, quando elas 

existirem. 

c) Felizmente os princípios de bem-estar temporal aplicam-se também aos problemas emocionais. 

 

03. Sabendo-se que, a própria pessoa e a liderança local as vezes, não conseguirão ajudar os membros em 

seus problemas pessoais a Igreja organizou os Serviços familiares SUD, que podem oferecer ajuda em 

algumas questões sociais, assinale a altenativa correta: 

a) Greves, desemprego em massa, orientação educacional inadequada, problemas com a vizinhança. 

b) Adoção, gravidez fora dos laços matrimoniais, pornografia, uso de drogas e homossexualismo. 

c) Migração de populações pobres para regiões mais ricas, causando violência e pessoas desabrigadas.  

 

04. Durante a leitura do texto, encontramos a situação de uma jovem chamada Amy que acabara de concluir 

o ensino médio, ela solicitou uma entrevista com o Bispo para tratar de uma dificuldade pessoal?  

a) Ela estava desesperada, pois não tinha o dinheiro necessário para custear seus estudos na faculdade, pois 

cocorreu uma tragédia na família e todas as economias da família foram usadas para resolver este problema. 

b) Por causa de uma gravidez indesejada ela tomou a decisão de realizar um aborto, e agora estava muito 

arrependida e não sabia como contar isso para os pais. 

c) Ela revelou ao Bispo que estava grávida de um rapaz que, não frequentava a igreja e não tinha um projeto 

de futuro, ao mesmo tempo sua família não aceitaria seu casamento com este rapaz. 

 

05. Será mais fácil ajudar uma pessoa vencer as dificuldades sociais e emocionais quando: 

a) Uma família preparada já desenvolveu força sócio emocional através do viver reto, do estudo do evangelho 

e de relacionamentos familiares amorosos. 

b) Quando uma pessoa ganha dinheiro suficiente para viver bem financeiramente e é capaz de pagar seu 

dízimo e o jejum. 

c) A família acredita que o Bispo e o Presidente da estaca são chamados por inspiração, para ajudar os 

necessitados. 

 

 

 


