Medida Multidimensional Breve de Religiosidade/Espiritualidade BMMRS-p

A) Experiências espirituais diárias
As seguintes questões lidam com as possíveis experiências espirituais. Com que
frequência você tem as seguintes experiências:
1- Sinto a presença de Deus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Muitas vezes ao dia
Todos os dias
A maior parte dos dias
Alguns dias
De vez em quando
Nunca ou quase nunca

2- Encontro força e conforto na minha religião.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Muitas vezes ao dia
Todos os dias
A maior parte dos dias
Alguns dias
De vez em quando
Nunca ou quase nunca

3- Sinto profunda paz interior ou harmonia.
1. Muitas vezes ao dia
2. Todos os dias
3. A maior parte dos dias
4. Alguns dias
5. De vez em quando
6. Nunca ou quase nunca
4- Desejo estar próximo ou em união com Deus.
1. Muitas vezes ao dia
2. Todos os dias
3. A maior parte dos dias
4. Alguns dias
5. De vez em quando
6. Nunca ou quase nunca
5- Sinto o amor de Deus por mim, diretamente ou por meio dos outros.
1. Muitas vezes ao dia
2. Todos os dias
3. A maior parte dos dias
4. Alguns dias
5. De vez em quando
6. Nunca ou quase nunca

6- Sou espiritualmente tocado pela beleza da criação.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Muitas vezes ao dia
Todos os dias
A maior parte dos dias
Alguns dias
De vez em quando
Nunca ou quase nunca

B) Valores/crenças
7- Creio em um Deus que cuida de mim.
1.
2.
3.
4.

Concordo totalmente
Concordo
Discordo
Discordo totalmente

8 - Sinto uma grande responsabilidade em reduzir a dor e o sofrimento no mundo.
1.
2.
3.
4.

Concordo totalmente
Concordo
Discordo
Discordo totalmente

C) Perdão
Por causa de minhas crenças espirituais ou religiosas:
9- Tenho perdoado a mim mesmo pelas coisas que tenho feito de errado.
1. Sempre ou quase sempre
2. Frequentemente
3. Raramente
4. Nunca
10- Tenho perdoado aqueles que me ofendem.
1. Sempre ou quase sempre
2. Frequentemente
3. Raramente
4. Nunca
11- Sei que Deus me perdoa.
1.
2.
3.
4.

Sempre ou quase sempre
Frequentemente
Raramente
Nunca

D) Práticas religiosas particulares
12- Com que frequência você reza (ora) intimamente em lugares que não sejam igreja
ou templo religioso?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mais de uma vez ao dia
Uma vez ao dia
Algumas vezes por semana
Uma vez por semana
Algumas vezes no mês
Uma vez no mês
Menos de uma vez ao mês
Nunca

13- De acordo com sua tradição religiosa ou espiritual, com que frequência você
medita (intimidade com Deus)?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mais de uma vez ao dia
Uma vez ao dia
Algumas vezes por semana
Uma vez por semana
Algumas vezes no mês
Uma vez no mês
Menos de uma vez ao mês
Nunca

14- Com que frequência você assiste ou ouve programas religiosos na TV ou rádio?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mais de uma vez ao dia
Uma vez ao dia
Algumas vezes por semana
Uma vez por semana
Algumas vezes no mês
Uma vez no mês
Menos de uma vez ao mês
Nunca

15- Com que frequência você lê a bíblia ou outra literatura religiosa (livros, jornais,
revistas e folhetos)?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mais de uma vez ao dia
Uma vez ao dia
Algumas vezes por semana
Uma vez por semana
Algumas vezes no mês
Uma vez no mês
Menos de uma vez ao mês
Nunca

16 - Com que frequência são feitas orações ou agradecimentos antes ou após as
refeições em sua casa?
1.
2.
3.
4.
5.

Em todas as refeições
Uma vez ao dia
No mínimo uma vez por semana
Apenas em ocasiões especiais
Nunca.

E) Superação religiosa e espiritual
Pense a respeito do que você entende e como lida com os principais problemas em sua
vida. Com que intensidade você se vê envolvido nessas maneiras de enfrentá-los?
17- Penso que minha vida faz parte de uma força espiritual maior.
1. Muito
2. Bastante
3. Um pouco
4. Nada

18- Trabalho em união com Deus
1. Muito
2. Bastante
3. Um pouco
4. Nada
19- Vejo Deus como força, suporte e guia.
1. Muito
2. Bastante
3. Um pouco
4. Nada

20- Sinto que Deus me castiga por meus pecados ou falta de espiritualidade.
1. Muito
2. Bastante
3. Um pouco
4. Nada
21- Eu me pergunto se Deus me abandonou.
1. Muito
2. Bastante
3. Um pouco
4. Nada
22- Tento entender o problema e resolvê-lo sem confiar em Deus.
1. Muito
2. Bastante
3. Um pouco
4. Nada

23- O quanto sua religião está envolvida (interessada) na compreensão e na maneira
de lidar com situações estressantes (difíceis)?
1.Muito envolvida
2.Pouco envolvida
3.Não muito envolvida
4. Nem um pouco envolvida

F) Suporte religioso
Essas questões são destinadas a verificar o quanto de ajuda as pessoas de sua
comunidade religiosa iriam lhe proporcionar, caso você precisasse no futuro.
24- Se você estivesse doente, quantas pessoas de sua comunidade religiosa lhe
ajudariam?
1. Muitas
2. Algumas
3. Poucas
4. Nenhuma

25- Quanto conforto as pessoas de sua comunidade religiosa lhe dariam se você
estivesse em uma situação difícil?
1.
2.
3.
4.

Muito
Algum
Pouco
Nenhum

Às vezes o contato que temos com os outros nem sempre é agradável.
26- Com que frequência as pessoas de sua comunidade religiosa procuram por você?
1.
2.
3.
4.

Frequentemente
Muitas vezes
De vez em quando
Nunca

27 - Com que frequência as pessoas de sua comunidade religiosa criticam você e as
coisas que você faz?
1.
2.
3.
4.

Frequentemente
Muitas vezes
De vez em quando
Nunca

G) História religiosa/espiritual

28- Você já teve alguma experiência religiosa ou espiritual que mudou a sua vida?
(

) Não

(

) Sim

Se SIM, qual era a sua idade quando essa experiência aconteceu?_________________
29- Você já teve alguma recompensa com a sua fé?
(

) Não

(

) Sim

Se
SIM,
qual
era
a
aconteceu?__________________

sua

idade

quando

essa

experiência

quando

essa

experiência

30- Você já teve alguma perda significativa da sua fé?
(

) Não

(

) Sim

Se
SIM,
qual
era
a
aconteceu?__________________

sua

idade

H ) Comprometimento
31- Eu tento levar fortemente minhas crenças religiosas ao longo de minha vida.
1.
2.
3.
4.

Concordo totalmente
Concordo
Discordo
Discordo totalmente

32- Durante o ano passado você contribuiu financeiramente para a comunidade
religiosa ou para as causas religiosas?
Contribuição semanal: ________________________
Contribuição mensal: _________________________
Contribuição anual:

_________________________

33- Em uma semana, quantas horas você dedica em atividades da sua igreja ou
atividades
que
você
faz
por
razões
religiosas
ou
espirituais?_______________________

I) Religiosidade organizacional
34- Com que frequência você participa de serviços religiosos (rituais, missas, cultos,
celebrações)?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mais de uma vez por semana
Toda a semana (semanal)
Uma ou duas vezes por mês
Todo mês (mensal)
Uma ou duas vezes por ano
Nunca

35- Além dos serviços religiosos, com que frequência você faz parte de outras
atividades da igreja e templos religiosos?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mais de uma vez por semana
Toda a semana (semanal)
Uma ou duas vezes por mês
Todo mês (mensal)
Uma ou duas vezes por ano
Nunca

J) Preferência religiosa
36- Qual é sua religião no momento?
________________________________________________________
Se Evangélico, qual a denominação religiosa?
_________________________________________________________
K) Auto-avaliação global de R/E
37- Até que ponto você se considera uma pessoa religiosa?
1.Muito religiosa
2.Moderadamente religiosa
3.Pouco religiosa
4. Nem um pouco religiosa
38- Até que ponto você se considera uma pessoa espiritualizada?
1.Muito espiritualizada
2.Moderadamente espiritualizada
3.Pouco espiritualizada
4.Nem um pouco espiritualizada

