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Provavelmente ,você já ouviu algum 
sermão em que o pregador estivesse 
afirmando a importância de uma vida 
dedicada às coisas de Deus. É bem ver-
dade que, nos dias atuais, muitas pes-
soas têm dedicado tempo a propósitos 
distintos, e a Igreja tem o desafio de 
continuar a ser fortemente engajada 
com a causa do Evangelho. No entanto, 
existem pessoas que se comprometem 
e outras que apenas se envolvem com 
as situações. Para efeito de entendi-
mento, vejamos como o dicionário 
Michaelis define os dois termos, o que 
pode clarear um pouco a diferença en-
tre “envolver-se” e “comprometer-se”. 

• ENVOLVER-SE.  Expor(-se) a uma 
situação; enredar(-se) (Ex.: O próprio 
amigo o envolveu naquela briga); co-
locar-se fora de perigo ou de situação 
conflituosa; preservar-se, proteger-se 
(Ex.: Na confusão, achou melhor en-
volver-se bem calado); tornar-se liga-
do afetiva ou sexualmente a alguém 
(Ex.:Tentou envolver-se com alguém já 
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comprometido).
• COMPROMETER-SE. Empenhar a 

palavra; expor(-se) a alguma situação 
de risco; comprometer-se com alguma 
atitude.

Veja que envolver-se dá uma sensa-
ção de superficialidade nos laços com 
algo ou alguém; de covardia, como al-
guém que facilmente pode afastar-se 
na adversidade. Uma pessoa envolvida 
não tem um compromisso sério, apenas 
está enredada, ligada de alguma manei-
ra, mas sem muita rigidez, àquela coi-
sa ou pessoa. Diferente disso, alguém 
comprometido é firme em seu posicio-
namento. Nesse sentido, mesmo que 
sua convicção ocasione algum tipo de 
embate, não voltará atrás na decisão de 
comprometer-se.

Como exemplo, podemos tomar 
os doze espias de Israel. Perceba que, 
quando Moisés envia os espias à Ca-
naã, eles passam 40 dias explorando 
a terra antes de tomá-la. Todavia, dez 
deles estavam apenas envolvidos com 
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a promessa. Estavam no meio do povo, 
caminhavam junto, mas preferiram pro-
teger-se e largaram o objetivo principal, 
pelo qual saíram do Egito (ir para Ca-
naã), assim que puderam. Não pulsava 
em seu coração o desejo de estar sub-
missos à vontade de Deus. Já os outros 
dois espias estavam completamente 
comprometidos com a promessa! Esta-
vam dispostos a arriscar a vida para se 
empenhar na causa.

Do mesmo modo, os filhos de Eli 
estavam envolvidos com o Templo 
e suas atividades, mas não tinham 

compromisso com a Lei ou com a 
sua separação para Deus. Já o jovem 
Samuel, desde cedo, estava compro-
metido com a voz de Deus e com o 
seu ministério. Deus não nos chamou 
para estar apenas envolvidos com a 
obra na igreja. Deus precisa de agen-
tes do Seu Reino na Terra! Pessoas 
verdadeiramente comprometidas 
com a missão que nos foi dada! Seja 
alguém que se compromete com a 
obra, sabendo que Aquele que nos 
comissionou estará conosco em to-
dos os momentos!


