
Escala de Bem-estar Espiritual 

Para cada uma das afirmações seguintes, faça um X na opção que melhor indica o quanto 

você concorda ou discorda da afirmação, enquanto descrição da sua experiência pessoal. 

CT= Concordo Totalmente  DC= Discordo mais que concordo 

CP= Concordo Parcialmente  DP= Discordo Parcialmente 
Cd= Concordo mais que discordo DT= Discordo Totalmente 

CT CP Cd Dc DP DT 

1. Não encontro muita satisfação na oração
pessoal com Deus.

2. Não sei quem sou, de onde vim ou para onde
vou

3. Creio que Deus me ama e se preocupa
comigo.

4. Sinto que a vida é uma experiência positiva.
5. Acredito que Deus é impessoal e não se

interessa por minhas situações cotidianas.
6. Sinto-me inquieto quanto ao meu futuro.
7. Tenho uma relação pessoal significativa com

Deus.
8. Sinto-me bastante realizado e satisfeito com a

vida.
9. Não recebo muita força pessoal e apoio de

meu Deus.
10. Tenho uma sensação de bem-estar à respeito

do rumo que minha vida está tomando.
11. Acredito que Deus se preocupa com meus

problemas.
12. Não aprecio muito a vida.
13. Não tenho uma relação pessoal satisfatória

com Deus.
14. Sinto-me bem acerca de meu futuro.
15. Meu relacionamento com Deus ajuda-me a

não me sentir sozinho. 
16. Sinto que a vida está cheia de conflito e

infelicidade.
17. Sinto-me plenamente realizado quando estou

em íntima comunhão com Deus. 
18. A vida não tem muito sentido.
19. Minha relação com Deus contribui para

minha sensação de bem-estar.
20. Acredito que existe algum verdadeiro

propósito para minha vida. 

Note: The original English language Escala de Bem-estar (EBE) (SWB Scale) is in the Journal of Psychology 
and Theology, 1983, 11(4), p. 340.  English SWBS © 1982 and Portuguese SWBS (Escala de Bem-estar) © 
1999, 2010 by C. W. Ellison & R. F. Paloutzian. All rights reserved. Translation courtesy of
Dr. Luciana F. Marques. The SWBS (Paloutzian & Ellison, 1982; Ellison, 1983) and its translations (see 
Paloutzian et al., 2021, for elaboration on 10 translations) are available gratis. They may be used at no cost for 
research, teaching, clinical practice, public speaking or other scholarship, so long as (a) standard proper citations 
and credits are given in any publication or presentation of work done with the SWBS, and (b) this copyright 
byline (as appropriate to the language of the SWBS in use) appears at the bottom of all copies of the scale, 
whether paper, electronic, print, slides for visual presentation, or other.  PDFs of the SWBS and its Manual can 
be downloaded at   https://www.westmont.edu/psychology/raymond-paloutzian-spiritual-wellbeing-scale. 




