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Quem Gosta 
de Elogio?
Quebra-gelo (5 min)
Você concorda que nem sempre sabemos fazer elogios e nem sempre 
sabemos recebê-los?

Tempo de orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Provérbios 31:10-31

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Há várias recomendações na Bíblia sobre o perigo do elogio, 
no sentido de que ele pode se tornar uma bajulação a alguém, um 
gesto interesseiro, e até mesmo um autoelogio, como cultivo da 
arrogância e vaidade. Não é a isso que me refiro aqui, mas sim ao 
elogio despretensioso, sincero, verdadeiro e que encoraja e dá ânimo 
aos outros.
 No texto de hoje, vimos uma marido elogiar enfática e 
publicamente a sua esposa. Imagino como aquela esposa ficou feliz! 
O jantar aquele dia deve ter sido especial, não é verdade? Mas vale 
lembrar que este é um texto bíblico, ou seja, inspirado por Deus. Foi o 
próprio Senhor quem inspirou este elogio!
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 Nós somos rápidos para criticar, mas lentos e econômicos 
para elogiar. Isso tem que mudar! Os elogios reforçam os ânimos das 
pessoas. Também têm o poder de motivar as pessoas para continuar 
e aperfeiçoar o que fazem.
 Muitas vezes, servem de expressão de nossa gratidão 
e reconhecimento. Os elogios alegram o coração e tornam os 
relacionamentos familiares mais calorosos.
 Se você quer desenvolver um relacionamento melhor em 
sua família, descubra motivos para elogios sinceros em cada pessoa 
de sua casa e não economize em dizê-los! Elogie em público e em 
particular. Não deixe que os de fora elogiem antes de você. Seja o 
primeiro a reconhecer e a elogiar, diariamente. E depois você me 
conta a diferença que isso fará.

Reflexão
1.  Faça uma autoanálise e responda: você elogia mais ou critica mais 

os integrantes da sua família?
2. Você lembra um elogio sincero que tenha recebido e o quanto ele 

lhe fez bem? Compartilhe. Isso nos faz lembrar de que o elogio que 
proferimos também fará bem a quem o ouvir. 

3. Compartilhe três elogios sinceros que fará para os membros de 
sua família nessa semana.

Tempo de Orar (10 min)
Em trios, orem pedindo a Deus que possam criticar menos e elogiar 
mais.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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