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FAMILIA – 003 = MAIS ELOGIO E MENOS CRITICAS 
 

Responda: Você esta disposto a investir em sua Família?  

 

Vivemos em uma democracia, onde todos podem falar, e na verdade hoje as pessoas não tem 

aproveitado bem este direito de se expressar, a famosa “liberdade de expressão”... Acabam 

fazendo desta liberdade, uma arma de só critica... Hoje infelizmente muitos pegaram amania de 

só criticar, e ainda dizem que são “criticas construtivas” será mesmo? Mais elogios, menos 

críticas  

Fp. 2.14 Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas;  

Mt. 7.1 Não julgueis, para que não sejais julgados.  2 Porque com o juízo com que julgardes 

sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. 3 E por 

que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu 

olho? 4 Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma 

trave no teu? 5 Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o 

argueiro do olho do teu irmão. 

 

Se você quer melhorar seu relacionamento em casa, reclame menos. Para cada cobrança ou 

comentário negativo, comente antes pelo menos cinco virtudes ou vantagens.  

Seja mais positivo nas considerações, pare de ficar levantando somente os defeitos dos outros, 

lembre-se: quando você aponta um dedo para alguém tem três apontando para você. É duro se 

relacionar com pessoas que somente observam os defeitos, suas palavras são intoleráveis;  

 

Israel caminhando para a terra prometida, era um povo “reclamão”, nem Deus suportava isso 

Nm.11.1-15. Faça um exercício, elogie seus entes queridos pelo menos uma vez ao dia, quando 

você tiver que reclamar de alguma coisa eles vão até compreender você, mas não esqueça, até 

para reclamar precisamos ter classe, senão a gente arruma somente confusão; 

 

Conquiste a confiança através da credibilidade, evite comentários fuxicos, fofocas:  - Pv. 11.13 

O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. e Pv 20.19 O 

que anda tagarelando revela o segredo; não te intrometas com o que lisonjeia com os seus 

lábios. 

Às vezes o problema de não se abrir com os de casa é por falta de confiança; Você confia um 

segredo, abre-se com um certo receio e, de repente, percebe que todo mundo está sabendo do 

assunto. A sua intimidade é exposta em público e as vezes em chacota, em brincadeiras.  

 

Noé também sofreu este problema em casa Gn 9.20-27; A Bíblia é contra aquele que é 

mexeriqueiro, fofoqueiro. Aprenda a guardar segredos, não exponha coisas que alguém da 

família relatou a você, principalmente na hora das discussões. Isso faz com que os filhos não 

conversem com os pais, faz com que a esposa não se abra para o esposo, daí eles preferem 

conversar com as pessoas de fora do que com aqueles que são seus mais chegados. O que 

acontece aí é que o diálogo acaba, e isso é perigoso dentro de nossa casa. 

 

Mais Elogia, Menos criticas... assim você estabelece a confiança na sua família! 


