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1º TESTE 
 

1 – O que você procura na Escola de Aprendizes do Evangelho? 
 (   ) Necessidade de fé consolação e esperança. 
 (   ) Melhorar minha vida material. 
 (   ) Progredir para Deus, combatendo meus vícios e 

defeitos. 
 (   ) Buscar novos conhecimentos / curiosidade. 

 

 Explane (escreva sobre o assunto): ________________________ 
 
 _______________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________ 
 
2 – O que você sente quando lhe falam em Reforma Íntima e 

Caderneta Pessoal? 
 (   ) A primeira impressão foi de desagrado. 
 (   ) Tarefa muito difícil. 
 (   ) Caminho mais curto para se corrigir vícios e defeitos. 
 

 Explane: ______________________________________________ 
 
 _______________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________ 
 
3 – Os assuntos propostos no Caderno de Temas: 
 (   ) Quase sempre refletem meus defeitos. 
 (   ) Obrigam-me a refletir sobre as regras de 

comportamento. 
 (   ) Através deles eu aponto os caminhos mais corretos 

para o meu semelhante.         Explane: 
 

 _____________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________ 
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Mensagem 1 – Colar na Caderneta 

  
Mensagem 1 – Colar na Caderneta 
 

 
O Aprendiz deve ser humilde, sem baixeza; 
caritativo, sem alarde; desprendido de todo 
humano interesse, para consagrar-se a 
Deus, praticando sua santa lei; deve ser um 
modelo de virtudes, desconhecendo todos 
os vícios, pois para denominar-se ‘escolhido 
do Senhor’ é preciso ser um espírito 
bondoso, purificado e evoluído 
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