
ELOGIOS NA MEDIDA CERTA 
 
 Todos nós sabemos a importância de um elogio, de uma palavra de 
incentivo e de um gesto motivador. Conheço histórias e mais histórias de pessoas 
que foram transformadas em grandes líderes a partir de uma motivação correta. 
Mas, também conheço algumas histórias de pessoas que não souberam receber 
um elogio e acabaram fazendo dele o sepultamento de uma brilhante carreira ou 
de um futuro abençoador. Sim, algumas pessoas não sabem lidar com elogios, 
motivação ou incentivo. Talvez seja algum problema emocional ou uma falha de 
caráter, mas a verdade é que algumas pessoas não lidam bem com elogios. E aí, 
entra nosso bom senso em saber elogiar na medida certa; nunca deixarmos de 
elogiar, mas sim aprendermos a elogiar. 
 O elogio na medida certa é aquele que promove um incentivo para a 
pessoa prosseguir e não estagnar. Ele nunca faz a pessoa sentir-se mais do que é, 
resultando na paralisação dos estudos ou abandono de sua capacitação. Pelo 
contrário, leva a pessoa a esforçar-se mais, dedicar-se, continuar os estudos e 
concentrar-se mais em cursos que ampliem sua capacidade, competência.  
 O elogio na medida certa é aquele que faz a pessoa sentir-se mais 
preparada para seguir em frente e não para abandonar projetos por achar que já 
sabe ou já trabalhou o suficiente. É o tipo de elogio que leva a pessoa a buscar um 
aperfeiçoamento, a prosseguir na jornada inesgotável do conhecimento. 
 O elogio na medida certa gera força para prosseguir e não alimenta 
vaidades, criando a ideia equivocada de que a pessoa não precisa mais 
prosseguir porque já chegou aonde deveria chegar. Ninguém chegou ainda ao 
seu limite de aprendizado e crescimento pessoal. Sempre há algo a aprender, 
sempre podemos melhorar e, por mais difícil que pareça, sempre há chance de 
nos tornarmos pessoas melhores nos relacionamentos, no trabalho e na vida 
espiritual. 
 Cada pessoa tem condição de lidar com elogios até determinado ponto. 
Alguns ficarão perdidos com um pequeno elogio, enquanto outros poderão ser 
muito elogiados e não perderão o foco. Só saberemos o limite de cada um 
elogiando e percebendo se este foi positivo ou negativo, se produziu a vontade 
de continuar ou provocou estagnação diante de um futuro que poderia ser muito 
melhor. 
 Precisamos aprender a elogiar, mas também é importante aprender a 
receber elogios, pois talvez nós tenhamos dificuldade para lidar com uma 
palavra motivadora e que reconheça nossas qualidades. Uma boa maneira de 
lidar com os elogios recebidos é transformá-los em uma motivação a prosseguir 
e não uma razão para parar em nome da vaidade ou do orgulho próprio. Elogios 
sempre devem ser recebidos como uma palavra do tipo “siga em frente” e não 
“você já fez o suficiente”.  
 Há uma figura bíblica que exemplifica muito bem a medida certa dos 
elogios. Em Hebreus 12.1-2a, lemos: “Portanto nós também, pois que estamos 
rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, 
e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que 
nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé”. Podemos 
imaginar a cena de uma grande multidão, incentivando, motivando e elogiando 
os corredores da fé. Todo esse incentivo só serviu para animá-los a continuar a 



corrida, e o mais importante de tudo: eles não tiraram os olhos de seu objetivo, 
não pararam sequer para apreciar os elogios. 
 Elogie sempre, mas seja sábio para perceber qual tem sido o resultado do 
elogio. Se perceber que o elogio está interrompendo um processo de crescimento 
e motivação, então é hora de reduzir o elogio e talvez até mudar a estratégia, a 
fim de que o objetivo de motivar a seguir em frente seja obtido.  

Espero que você seja muitíssimo elogiado, e que cada palavra recebida se 
transforme em um vigoroso “siga em frente” e nunca em um “você já fez o 
suficiente”. 
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